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ABSTRACT

Young adults experience´ of milieu therapy in residential treatment.

Erik Koskinen

 

THE AIM OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE YOUNG ADULTS 
EXPERIENCE´ OF RESIDENTIAL TREATMENT. THE STUDY WAS QUALITATIVE, 
BASED ON INTERVIEWS WITH FIVE RESPONDENTS WHO HAD STAYED AT A 
TREATMENT HOME FOR A LONG PERIOD OF TIME. THE FOCUS WAS ON THE 
RESPONDENTS´ EXPERIENCES OF MILIEU THERAPY AND THEIR VIEW ON 
NORMALITY. THE RESULTS WERE ANALYZED FROM EARLIER RESEARCH, 
THEORIES FROM SYMBOLIC-INTERACTIONISM AND ANTONOVSKYS´ 
THEORY ABOUT SENSE OF COHERENCE. THE RESULTS SHOWED THAT THE 
RESPONDENTS HAD TO EXAGGERATE THEIR DYSFUNCTIONAL BEHAVIOUR 
IN ORDER TO FIT AMONG THE OTHER RESIDENTS. THE GROUP OF 
RESIDENTS HAD A MAJOR IMPACT ON THE RESPONDENTS´ EXPERIENCE OF 
THE STAY. THEY ALSO EXPERIENCED THAT SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
PROBLEMS WERE CONTAGIOUS WITHIN THE GROUP. AFTER THE 
TREATMENT THE RESPONDENTS FELT MORE SECURE IN THEMSELVES AND 
HAD A BETTER CONNECTION WITH THEIR FAMILIES. NORMALIZATION 
THROUGH EDUCATION SEEMS TO HAVE TAKEN PLACE SINCE ALL THE 
RESPONDENTS EXCEPT ONE ARE INVOLVED IN AN EDUCATION-PROGRAM 
NOW. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Folkhälsan har förbättrats på senare år i Sverige, undantaget är ungdomar och unga vuxna 
vars psykiska ohälsa ökat. Unga vuxnas sociala förhållanden har försämrats och fattigdomen 
har ökat i denna grupp (Socialstyrelsen [SoS], 2007). I en enkätundersökning bland 
skolsköterskor och skolkuratorer ansåg 9 av 10 att en tydlig försämring av ungdomars 
psykiska mående förelåg jämfört med för 10 år sedan. Vanliga symptom är aggressivitet, 
koncentrationssvårigheter och allmän nedstämdhet. När det gäller heldyngsvård för ungdomar 
har utveckling skett i motsatt riktning än det som avsågs i förarbetena till SoL 
(socialtjänstlagen). Institutionsvården av ungdomar ökade från 30 % i början på 80-talet till 
43 % 10 år senare. En kraftigt ökad privatisering av HVB- hem (Hem för vård och boende) 
har också skett. Inte heller detta var vad som avsågs i förarbetena till SoL. 
Sallnäs menar i texten att dessa HVB-hem drivs med låg professionell styrning och att den 
statliga kontrollen är bristfällig. Det finns inget forum för gemensamma normer och 
arbetsmetoder (SoS, 2001). Antalet placerade barn och ungdomar under 2004 var 3600 varav 
500 placerade utanför hemmet enligt § 12, Lagen om vård av unga. Trenden är att antalet 
institutionsplaceringar ökar även om familjehemsplacering är den vanligaste 
placeringsformen (Sallnäs i Denvall & Vinnerljung, 2006, s. 45). Institutioner definieras som 
ett dygnet-runtboende där en grupp barn eller unga som inte är släkt med varandra lever 
tillsammans med en grupp vuxna som de inte är släkt med. Institutioner skiljer sig på många 
sätt men ersätter alltid den dagliga omvårdnaden från föräldrarna (Andreassen, 2003, s. 44-
48).

1.2 Syfte och Frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter unga vuxna har av 
miljöterapeutisk behandling och hur dessa erfarenheter påverkar deras nuvarande 
livssituation.

1. Vilka erfarenheter har unga vuxna av miljöterapi efter en längre 
institutionsvistelse?

2. Hur påverkar dessa erfarenheter deras nuvarande livssituation?

3. Hur ser dessa unga vuxna på normalitet?

1.3 Miljöterapi

I slutet av 1960-talet växte miljöterapi fram som begrepp i Sverige. Man förde fram vikten av 
patientdemokrati och såg miljöterapin som en mer humanitär och effektiv behandlingsform än 
den kliniska formen av behandling. Termen miljöterapi kan ses som en planerad struktur av 
tid, rum och relationer där människor med psykosociala problem erbjuds möjligheten att finna 
lösningar på sina problem. Håkan Jenner sammanfattar miljöterapins grundläggande principer 
enligt följande: 

- Öppen kommunikation; kommunikationen och information ska ske i alla riktningar 
kring vad man känner och tycker. 

- Demokrati; det bör finnas ett medbestämmande och med ansvar som ger gemensamma 
diskussioner.

- Nya roller; klienterna deltar inte bara i sin egen utan också andras behandling och 
personalen har främst en lärarroll.

- Symptomtolerans; det finns en viss acceptans för vissa handlingar i stunden som sedan 
ifrågasätts av personal.

- Ständig granskning; Vardagssituationer används för att synliggöra och bearbeta 
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problem. 
- Frivillighet; inskrivning och behandling grundar sig på klientens egen vilja. 
- Gemensamt mål; personal och klienter arbetar mot gemensamma mål. 
- Kontakt utåt; Verksamheten för inte bli isolerad från omvärlden utan ständig kontakt 

med det övriga samhället måste upprätthållas 
(Jenner i Hagqvist & Widinghoff, 2000, s. 20-24). 

Miljöterapin kan ses som en pedagogisk process där städning, matlagning och 
fritidsaktiviteter ses som en del i det terapeutiska arbetet med ungdomar. Dagarna struktureras 
på ett sätt som påminner om socialisering till lönearbete med fasta tider, frukost, skolgång, 
lunch och planerade aktiviteter (Hagqvist & Widinghoff, 2000, s. 87-88). I denna studie 
definieras miljöterapi enligt en vidare bemärkelse där både den strukturerade delen av terapin 
med schemalagda aktiviteter som t.ex. matlagning, motion och gemensamma möten ingår 
men också den delen som består av samlevnad i gruppen som innebär fritid, måltider och 
andra aktiviteter som sker inom ramen för den miljöterapeutiska institutionen.

1.4 Normalitet

Generellt används tre olika huvudsätt att se på normalitet. Det första sättet kallas statistisk 
normalitet och utgår från det genomsnittliga tillståndet på t.ex. en normalfördelningskurva.
Det andra är normativ normalitet som utgår från de normer och värderingar som är 
förhärskande under en viss tid i ett samhälle. Det tredje sättet att se på normalitet kallas 
individuell eller medicinsk normalitet och handlar om huruvida en individ är frisk och därmed 
normal eller sjuk och därmed avvikande. I det senare tillståndet krävs behandling för att 
uppnå normalitet (Tideman, 2000, s. 53).

Inom socialt arbete med unga människor finns det relativt homogena diskurser kring 
normalitet. Först identifieras en moralisk och/eller juridisk överträdelse enligt det rådande 
moraliska värderingssystemet, därefter sorteras individen in i en diagnostisk diskurs och 
behandlas med goda, fostrande samtal. I denna diskurs ses ungdomskulturen som ett hinder i 
inträdet till vuxenlivet och bör därför bekämpas. Slutmålet för dessa sociala praktiker är 
normalitet. Denna normalitet handlar om skötsamhet med svenssonlivet som ideal. Den 
problematiserar inte vad som är normalt eller avvikande och är ur ett maktperspektiv 
samhällsbevarande (Öhlund, 1997, s. 200-202). Respondenterna i denna studie har fått 
diagnoser, blivit placerade på institution och halkat efter i skola. Även i sociala relationer är 
man många gånger utanför eftersom den egna problematiken och andras rädsla och fördomar 
kan skapa distans och isolering. 

1.5 Viksjö Gårds behandlingshem 

Behandlingshemmet ligger i Järfälla kommun utanför Stockholm och har 11 platser för 
ungdomar av båda kön med psykosociala problem i åldern 14- 20 år. Viksjö Gård är ett privat 
HVB-hem. 
Exempel på problem hos ungdomarna är ätstörningar, självdestruktivt agerande, fobier, 
ångesttillstånd, psykosproblematik, tvångssyndrom, depressioner och relationsproblem. Man 
strävar efter balans mellan utåtagerande och inåtvända ungdomar. Behandlingen består av 
familjesamtal, individualterapi och miljöterapi, behandlingsformerna integreras mellan 
varandra. Ungdomarna har tillgång till personal dygnet runt (Viksjö Gård, 2008). Viksjö gård 
har en psykodynamisk behandlingsinriktning och kultur. Personalen har regelbundna 
seminarier med Erik Larsen , leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi, professor vid 
Högskolan i Sör Tröndelag, Norge. Larsen utgår från ett systemiskt, 
organisationspsykologiskt och psykodynamisk orienterat perspektiv (Kunskapsforum, 2008).
Respondenterna för denna studie har alla bott och deltagit i miljöterapeutisk behandling på 
Viksjö Gårds Behandlingshem.

1.6 Förförståelse
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I en fältstudierapport som jag gjorde tillsammans med en annan student intervjuade vi tre 
chefer på socialtjänstens ungdomssektioner i Stockholm där gemensamma teman kring HVB-
hem och miljöterapi var att man inte visste mycket vad som skedde på institutionerna och att 
miljöterapi var ett mycket vagt begrepp som man inte trodde på speciellt mycket. 
Efter att ha praktiserat och arbetat på Viksjö gårds Behandlingshem för ungdomar med 
psykosociala problem har mitt intresse väckts för de ungdomar som skrivits ut från 
behandlingshemmet. Efter vanligtvis 1 till 2 års intensivt relaterande i en terapimiljö med 
personal och andra ungdomar skall man klara sig själv, ett eget boende, sysselsättning och 
relationer. Även innan praktiken på Viksjö då jag arbetade på  Barn- och ungdomspsykiatriska 
akuten i Stockholm fanns en undran hur det går för ungdomarna som hamnar på 
behandlingshem.
Unga vuxna (18 – 23 år) är en sårbar grupp i samhället. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) 
har förhållandevis stora resurser jämfört med vuxenpsykiatrin som också generellt är en 
betydligt tuffare miljö. Dessutom är bostads och arbetsmarknaden tuff för denna åldersgrupp. 
Tillvaron på ett behandlingshem är i viss mån trygg och skyddad jämfört med ett eget boende. 

1.7 Begreppsförklaringar
 
ADHD: 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ursprungligen amerikansk benämning på en 
utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av 
bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist. 
Man kan urskilja tre varianter: ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist, ADHD med 
huvudsakligen överaktivitet/impulsivitet och ADHD av kombinerad typ. Orsakerna anses vara 
genetiska eller, mer sällan, sammanhängande med hjärnskada under de första åren efter 
anläggningen av nervsystemet. ADHD överlappar till stor del DAMP (Deficits in Attention, 
Motor control and Perception); se hyperaktivitetssyndrom. Flera procent av alla barn har 
ADHD, pojkar oftare än flickor. Många har bestående svårigheter i vuxen ålder
(Nationalencyklopedin, 2008).

Diskurser
Disku´rs (fr. discours 'samtal', 'yttrande', 'tal', av lat. discu´rsus 'samtal', eg. 'kringlöpande') 
betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet 
beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den 
vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet. 

Hos Michel Foucault är en diskurs en regelstyrd kunskapsinstitution, t.ex. psykiatrin eller 
biologin, hos Habermas en kritisk analys av (t.ex. politiska eller sociala) giltighetsanspråk. 
Paul Ricœur menar med diskurs det i tal eller skrift använda, konkreta språket i motsats till 
det abstrakta språksystemet som användningen exemplifierar (Nationalencyklopedin, 2008).

HVB- hem: 
hem för vård och boende, HVB, institutioner inom socialtjänsten, huvudsakligen för barn och 
ungdom med sociala problem eller för missbrukare av alkohol eller narkotika. Benämningen 
infördes när socialtjänstlagen (2001:453, SoL) trädde i kraft 1982. Tidigare benämningar var 
bl.a. barnhem, ungdomsvårdsskola och vårdanstalt för alkoholmissbrukare (se 
alkoholistanstalt och barnavårdsanstalt).
Hemmen kan drivas av staten, landsting eller kommuner men också, efter särskilt tillstånd, av 
bolag, förening, samfällighet, stiftelse och enskild person. Tillstånd ges av länsstyrelsen efter 
utredning av socialkonsulent och länsstyrelsen utövar tillsyn. Endast hem som drivs av staten 
får ta emot personer med missbruksproblem för tvångsvård. Dessa hem och särskilda 
ungdomshem (§12-hem) övertogs 1993 av staten från kommuner och landsting. Samtidigt 
inrättades Statens institutionsstyrelse för ledningen av hemmen och för att bestämma vilket 
hem som skall ta emot en tvångsintagen. Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till 
hem för vård eller boende för enskilda och familjer. Statens institutionsstyrelse skall 
tillgodose behovet av LVM-hem för tvångsvård av vuxna missbrukare och särskilda 
ungdomshem (Nationalencyklopedin, 2008).
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Lagen om vård av unga, §12: 
LVU, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, ersatte 1991 en lag med 
samma namn från 1980 som gällt från 1982 och som i sin tur ersatt 1960 års barnavårdslag 
(Nationalencyklopedin, 2008)

SoL: 
socialtjänstlagen, SoL, ramlag som reglerar kommunernas sociala verksamhet, ersätter sedan 
1982 de tidigare lagarna om socialhjälp, nykterhetsvård barnavård och barnomsorg. Den 
kompletteras av socialtjänstförordningen, LVM, LVU och LSS (Nationalencyklopedin, 2008)

2. Tidigare studier

2.1 Svenska studier av institutionsbehandling och miljöterapi för ungdomar 

Viksjö gårds behandlingshem ingick i Behandlingshemsprojektet som var
en stor 5-årsstudie mellan åren 1991-1996. I forskningsprojektet ingick cirka 30 andra 
behandlingshem där både personal och patienter studerades. Man använde sig av flera olika 
psykologiska mätverktyg och skattningsskalor som patienter och personal regelbundet fick 
fylla i. Projektet leddes av Bengt-Åke Armelius, Professor i klinisk psykologi och Leg. 
psykoterapeut vid Institutionen för Tillämpad psykologi, Umeå universitet. 
Omdömena från detta projekt var mycket positiva gällande Viksjö gård. Man menade att 
behandlingsklimatet var mycket bra med god närhet och sammanhållning. Personalen visade 
god härbärgeringsförmåga och betonade familjen som en viktig faktor. Personalen var mer 
optimistisk kring patienternas tillfrisknande än övriga behandlingshem i projektet. 
Uppföljningen av patienter som bott på Viksjö gård visade goda resultat när det gäller arbete, 
relationer och upplevda besvär. 
Sammanfattningsvis låg Viksjö i topp när det gäller både forskarnas bedömningar och 
patienternas egen syn på behandlingsresultatet jämfört med de andra behandlingshemmen i 
projektet. Detta förklaras delvis med en något yngre patientgrupp, men mer av att personalen 
är ovanligt välutbildad med inflytande, den genomtänkta behandlingsstrukturen med 
familjeterapi, individualterapi och miljöterapi integrerade i varandra och en unik satsning på 
familjeterapi (Behandlingshemsprojektet, 1991-1996).

Miljöterapi på institutioner består av flera centrala behandlingskomponenter. Det är viktigt att 
skapa struktur och underbygga positiva sociala relationer dels mellan ungdom och personal 
men även mellan ungdomarna. Då det ofta kan vara oroligt och turbulent i början på en 
ungdoms placering är det också centralt att genom gemensamma ritualer och rutiner skapar en 
trygg gruppsammanhållning mellan personal och ungdomar. 
Det är avgörande för ungdomar som placeras att de inte hindras eller bestraffas utan får 
behandling. För att behandlingen skall bli verkningsfull krävs utbildad och lämplig personal 
samt relevanta teorier och metoder. Det är personalen som har det övergripande ansvaret för 
strukturen och de skall även fungera som förebilder för ungdomarna. Övergripande mål för 
behandlingen är att ge ungdomarna verktyg för konfliktlösning, ökat personligt ansvar och 
psykosocial utveckling. (Degners & Henriksen, 2007, s.29-31).

Sallnäs menar att det finns olika risker och faror med institutionsbehandling för ungdomar. 
Dels handlar det om fysiska och psykiska övergrepp från personal som har stora befogenheter 
och det finns en gråzon där hård gränssättning och övergrepp har en glidande skala. En annan 
risk är övergrepp från andra ungdomar. Där finns ett genusmönster där flickor drabbas mer av 
sexuella övergrepp medan pojkar drabbas mer av våld. Detta tycks öka vid distansplaceringar, 
något som blivit allt vanligare i framför allt privata Hvb-hem i Sverige. Detta trots att 
lagstiftning och offentliga texter om placering av unga har ambitioner i helt annan riktning. 
En ytterligare riskfaktor är negativ gruppåverkan från andra ungdomar. När en grupp asociala 
ungdomar samlas kan negativ smittoeffekt uppstå och leda till sämre beteende och nedsatt 
funktionsförmåga. Om en negativ motkultur uppstår bland ungdomarna kan de bli 
motståndskraftiga mot försök till positiv påverkan och behandling. Slutligen pekar Sallnäs på 
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risken för sammanbrott av placeringen som en fara för ungdomen. Detta kan skapa förvirrad 
identitet, övergivenhetskänslor och skuld hos den unge. I Sverige ligger risken för 
sammanbrott av institutionsplacering mellan 18 till 52 % av alla placeringar, högst 
sammanbrottsförekomst har privata Hvb-hem. (Sallnäs i Denvall &Vinnerljung, 2006, s. 47-
51). 

Generellt är det svårt att utvärdera behandlingsinsatser på institutioner för ungdomar då det 
sällan finns en tydlig teoretisk bakgrund till behandlingen. Många institutioner blandar olika 
insatser och skapar egna varianter av behandling. Internationella metastudier visar dock att 
behandling med kognitiva komponenter och kontinuitet i behandling har positiva effekter 
medan miljöterapi och psykodynamiska insatser har sämre och ibland skadliga effekter ur 
behandlingssynpunkt. (Andreassen, 2003, s. 179-192). 

Studier visar att det är stor skillnad mellan vad som erbjuds under institutionsvistelsen och 
vad som erbjuds vid utskrivning. Ofta har inte ungdomens familj eller miljö förändrats 
nämnvärt även om ungdomen själv förändrats i positiv riktning. Ungdomen måste lära sig 
bemästra svårigheter som funnits innan institutionsvistelsen. En effektiv eftervård bygger på 
samverkan mellan lokalsamhälle, familj, skola och individ. (Andreassen, 2003, s. 331- 333).

En utmaning för personalen är att ge ungdomarna förutsättningar för ett så normalt liv som 
möjligt men ett liv på institution kan inte normaliseras. Personalens subjektiva uppfattningar 
om vad som är normalt får inte bli norm. Det är dock berömvärt att skapa en hemlik miljö 
som möjligt även om det per definition inte är möjligt för då vore det inte en institution. 
De flesta institutioner är ganska isolerade (Cederlund i Hagquist & Widinghoff, 2000, s. 194).

I Degners & Henriksens uppföljningsstudie av institutionsplacerade ungdomar är ett centralt 
tema den terapeutiska alliansen mellan personal och ungdom. Den är viktig för 
behandlingsresultatet och fortsättningen för ungdomen. En annan kritisk faktor är att det är 
tidskrävande att behandla psykosocial problematik. Det är också mycket viktigt att personalen 
tror på ungdomens positiva förmågor i behandlingsarbetet (Degners & Henriksen, 2007,  s.97-
100).

I Sverige finns en stark idé bland barn- och ungdomshem att vara familjehemslika. Man vill 
bort från institutionskulturen eftersom den inte uppfattas som modern. Problem för äldre 
ungdomar kan uppstå när vårdgivaren börjar likna föräldrar. Det kan uppstå en 
konkurrenssituation mellan ungdomens föräldrar och behandlare som inte gynnar den unge. 
Eftersom sammanbrottsfrekvensen på placeringar av barn och ungdomar är mellan 30-60 % är 
risken stor att behandlingen avbryts i förtid. Därför är det farligt att träda in ställföreträdande 
förälder eftersom som man inte kan garantera kontinuitet. Det är också viktigt ur professionell 
synvinkel att ha en tydlig distinktion mellan professionell vård och mönster för föräldraskap 
(Sallnäs, 1999, s.16-17).

2.2 Internationella studier av institutionsbehandling och miljöterapi för 
ungdomar

Metastudier pekar på att institutionsbehandling av ungdomar kan ha positiva effekter på 
självuppfattning, självkontroll och symptomförbättring av psykiatriska diagnoser. Andra 
studier har dock pekat i motsatt riktning och det saknas jämförande tester som visar om 
samma förbättringar skett under samma period utan den utvärderade behandlingsinsatsen. 
Trots att det inte finns någon evidens för att institutionsbehandling av ungdomar skulle vara 
effektivare än t.ex. dagbehandling placeras många ungdomar av det enkla skälet att det inte 
finns någon annanstans att ta vägen. Relationen mellan ungdomen och personalen ses av 
ungdomen som en av de värdefullaste delarna av vistelsen. Dock är upplevelsen av att leva i 
en familjeliknande miljö blandad; de som kommer från mer hela familjeförhållanden känner 
sig påtvingade den nya ”familjen” medan de som kommer från trasigare familjeförhållanden 
ofta finner stöd i denna struktur (Little, Kohm, Thompson, 2005, s.202-203).
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Ett vanligt problem är att ungdomar med olika problematik blandas på institutioner. Det blir 
då en utmaning att kunna skräddarsy behandlingsinsatser efter varje ungdoms behov samtidigt 
som vissa gemensamma principer måste gälla. Institutioner kan inte längre utgå från endast en 
behandlingsprincip. För en lyckad behandling krävs utbildad personal, kontinuitet och 
individanpassning (Hawkins-Rodgers, 2007, s. 1139- 1140). 

Ruth Emond motiverar sin etnografiska studie av ungdomar med att det forskats väldigt lite 
utifrån ungdomars egna erfarenheter av institutionsbehandling. Studien visar att 
ungdomsgruppen på institutionen var väldigt viktig för ungdomarna. Man gav varandra stöd 
och identitet i gruppen och den som var mest socialt receptiv fick en ledande roll i gruppen. 
Rollerna var dock flytande och skiftade beroende på gruppuppsättning och kontext. 

Studiens slutsats är att ungdomens gruppfunktion är en viktigt och ibland förbisedd 
komponent i institutionsbehandling av ungdomar (Emond, 2003, s. 321- 335).

Ungdomar som placeras på institution har ofta en bakgrund av svåra upplevelser från såväl 
familj, skola och övrig omgivning. Det kan handla om övergrepp, övergivenhet och 
problemfyllda relationer. Bakgrunden leder ofta i förlängningen till psykiska problem, fysiska 
problem, problem med utbildning som i sin tur leder till svårigheter på arbetsmarknaden för 
ungdomar som institutionsbehandlats.
En genomgående inställning till miljöterapi är att den bör vara så ”hemlik” och avslappnad 
som möjlig. Av rädsla för att för att stämpla ungdomarna som avvikande undviker man att tala 
för mycket om behandling. En fara med denna hållning är dock att den bild av normalitet som 
presenteras på institutionen kan framstå som förvirrande och provokativ för någon som 
kommer från en apart uppväxtsituation. En fallgrop för institutionspersonal är att ta sina egna 
idéer om normalitet för givet (Ward, 2004, s.209-211). 

En kvalitativ studie gjord på ett stort ungdomshem i Kanada visade att ungdomar såg 
stämningen i ungdomsgruppen som avgörande för upplevelsen av behandlingen. De 
ungdomar som hade positiva erfarenheter kunde tillgodogöra sig nya kunskaper i t.ex. sport 
och hobbys men också djupare kunskap kring relationer och självinsikt. Man fick nya vänner 
och kunde söka stöd hos varandra. De ungdomar som var kritiska mot vistelsen kände sig 
nedvärderade av placeringen som innebar att de kände sig stämplade som efterblivna och ville 
inte blanda sig med de andra. Dessa ungdomar var illa omtyckta av de andra ungdomarna 
eftersom dom spred negativitet och förstörde gruppaktiviteter. Många av ungdomarna medgav 
att de ibland dolde sina verkliga problem och känslor för personalen. Personal som upplevdes 
som varm, inkännande och positivt influerande på ungdomarna fick bäst betyg av 
ungdomarna. Personal som upplevdes som lat, ”pushig” och kritisk fick lågt betyg av 
ungdomarna. Viktiga faktorer för att behandlingen ska fungera är enligt ungdomarna (och 
personalen) en viss tolerans för känslomässig utlevelse, destruktivitet och aggression från 
personalens sida. De ungdomar som hade en positiv upplevelse av behandlingen kunde se att 
de i viss mån blivit beroende av vårdmiljön men ändå kände sig uppmuntrade att söka sin 
egen identitet, mål och mening. Ungdomar som var kritiska till behandlingen var generellt 
också kritisk till tidigare behandlingar och hade inte blivit sedda i sin problematik av 
personalen (Pazaratz, 1999, s. 21-25). 

I USA är trenden kortare behandlingstid och knappare resurser för ungdomshemmen.
Man har identifierat tre grundkonflikter i diskussionen och tillämpningen av miljöterapi.
Den medicinska diskursen står emot den miljöterapeutiska, en mer biologisk syn på ungdomar 
står mot en mer socialpsykologisk syn.
Det saknas enligt vissa tydliga teoretiska och metodiska modeller för miljöterapi medan andra 
anser att det är en mer flexibel process. 
Konflikten mellan individuell psykoterapi och miljöterapi finns oftast på behandlingshem där 
båda terapiformerna erbjuds. Det finns inga ambitioner att värdera den ena hållningen som 
bättre än den andra. Dock är det viktigt att vara medveten om att dessa konflikter kan ha 
antiterapeutiska effekter. Det är alltså viktigt att medvetandegöra dessa konflikter 
kontinuerligt för ett gynnsamt behandlingsresultat (Zimmermann, 2000, s. 49). 
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3. Metod

3.1 Forskningsdesign 

Denna studie har en kvalitativ ansats. Det som eftersöks och tolkats är respondenternas egna 
upplevelser som sedan tolkats med hjälp av teoritriangulering. 

Den kvalitativa forskningen söker induktivt efter helhetsförståelse av ett fenomen. Den har en 
holistisk grund vilket innebär att det studerade bör förstås utifrån en social kontext och 
respondenternas inifrånperspektiv (Olsson & Sörensen, 2007, s. 63-64). 
Den kvalitativa forskningen bör vara känslig för individens situation och empatisk. Den ses 
som en kraftfull metod att fånga människors erfarenheter av deras vardagsliv som kan ge 
djupare förståelse av ett fenomen (Kvale, 1997, s. 70).

3.2 Metodologi

Denna studies vetenskapsfilosofiska position strävar efter att vara 
fenomenologisk/hermeneutisk. Det innebär att jag i intervjuerna har sökt efter 
respondenternas egna upplevelser och tolkningar av deras livsvärld utan teoretisk styrning 
från min sida. Dock styrde jag via teman i intervjuguiden (se bilaga) samtalet så att det blev 
möjligt att koppla svaren till studiens syfte. Vid transkribering och meningskoncentration 
sökte jag efter rika beskrivningar och citat från respondenterna för att förtydliga deras utsagor. 
Utifrån frågeställningarna har jag sökt gemensamma teman runt varje frågeställning för att 
sedan hitta helhetsteman från hela empirin enligt hermeneutisk metod. Gemensamma teman 
har sedan analyserats med hjälp av studiens teorier och validerats mot tidigare forskning. 

Fenomenologin söker förtydliga det som framträder och hur det framträder. Den fokuserar på 
individens perspektiv på sin egen värld och söker göra det osynliga synligt. Man söker göra 
en så direkt beskrivning som möjligt av individens subjektiva livsvärld. Det är viktigt att 
beskriva empirin så noggrant och fullständigt som möjligt (Kvale, 1997, s. 54-55).
Den hermeneutiska tolkningen innebär att man söker en giltig och övergripande 
helhetsförståelse av en text. Hermeneutiken syftar till att klarlägga dels hur den muntliga 
diskursen omvandlas till en text som skall tolkas men är också en dialog med texten. Metoden 
bygger på en ständig växling mellan delar och helhet till man kommit fram till slutsatser utan 
logiska motsättningar. Texten bör förstås utifrån sin egen referensram dvs. förståelse 
framkommer genom att tolka individen uttalanden inom dess kontext (Kvale, 1997, s. 49-51).
 
3.3 Urval

Urvalet för denna studie är strategiskt. Det innebär att man gör ett strategiskt urval av ett litet 
antal konkreta fall. Man söker komma människor nära för att fånga deras tankevärld som är 
relevant för ämnet. Strategiska urval bygger på en princip om intensitet. Valet av respondenter 
grundar sig på deras speciella kunskap kring det aktuella forskningsområdet (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2003, s.175, 286-287)

För att nå den grupp respondenter som behövdes till denna studie ombads de två 
forskningsansvariga på Viksjö gårds Behandlingshem att ta fram de uppgifter på de ungdomar 
som passade in i denna studies urvalskriterier. 

Till en början var kriterierna att respondenterna skulle ha bott minst 1 år på Viksjö gårds 
behandlingshem, att de flyttat från Viksjö minst 3 månader innan intervju och att det gått som 
mest 2 år sedan de flyttat från Viksjö. Ett annat kriterium var att respondenterna inte bodde i 
ett annat gruppboende eller under andra institutionsliknande förhållanden. Inget särskilt urval 
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kring respondenternas bakomliggande problematik eller eventuella diagnos gjordes. Skälet till 
detta är att ett sorts urval sker redan i ärendedragningarna på Viksjö gårds Behandlingshem 
när nya ungdomar skrivs in. Jag ser gruppen som relativt homogen när det gäller 
respondenternas problematik. 
Vid det första mötet med de två forskningsansvariga på Viksjö fick vi ett urval av 11 personer, 
varav 7 var kvinnor och 4 var män. För att undvika att personal på Viksjö skulle välja ut vilka 
som skulle kontaktas av dessa gjorde vi 2 högar med siffror som representerade ett namn. En 
hög för kvinnor och en hög för män. Sedan drog jag 3 nummer från varje hög och fick på så 
vis fram 6 namn att kontakta. Det bestämdes att de två forskningsansvariga skulle ta en första 
kontakt med respondenterna för att fråga om de var intresserade och om jag fick kontakta dem 
för att bestämma tid och plats för intervju. Detta gjordes i första hand pga. sekretess men 
också utifrån ett antagande att chansen att de skulle tacka ja var större om det var personal 
som de kände som frågade först.
Efter en tid såg det ut att bli svårt att få 6 respondenter ur denna grupp och efter samråd med 
min handledare Thomas Lindstein vidgades tidskriteriumet från 2 år till 4 år för att få fler 
möjliga respondenter. Det slutliga urvalet består av 5 unga vuxna, 3 kvinnor och 2 män.
Denna studie tar inte upp genus eller etnicitetsaspekter pga. tidsbrist och utrymmesbrist. Det 
betyder inte att dessa faktorer är oviktiga men unga vuxnas erfarenheter av miljöterapi 
prioriterades i denna studie.

3.4 Intervju

Denna studies empiri bygger på kvalitativa forskningsintervjuer. En halvstrukturerad 
intervjuguide med utrymme för följdfrågor skapades med teman som är kopplade till studiens 
syfte och frågeställningar. Intervjuerna genomfördes i avskildhet efter samråd med 
respondenterna. Intervjuernas längd var satt till 45 minuter var, vilket hölls med cirka 5 
minuters avvikelse på samtliga intervjuer. Respondenterna informerades om deras möjlighet 
att avstå från att svara och/eller utesluta delar av sina utsagor. Målet med intervjuerna var att 
få rika beskrivningar av respondenternas livsvärld, känslor och tankar kopplade till uppsatsens 
ämne.
 
Samtalsintervjuer öppnar möjligheten för det oväntade och skapar möjlighet för 
uppföljningar. Till skillnad från frågeundersökningar ger samtalsintervjuer plats för ett 
samspel mellan forskare och intervjuperson (Esaiasson et al., 2003, s.279).
Forskningsintervjun kan ses som ett mänskligt samspel där dialogen skapar kunskap kring 
teman av ömsesidigt intresse. Detta samspel är varken neutralt eller terapeutiskt, forskaren ges 
tillträde till respondentens känslomässiga värld men är inte likställd respondenten. 
Det är forskaren som definierar samtalet, introducerar teman och styr intervjuförloppet 
(Kvale, 1997, s. 117-119). Intervjuerna spelades in på en Mp3-spelare samt en mobiltelefon 
som backup för att garantera att intervjuerna blev inspelade. Kontroll av ljud gjordes före 
varje intervju. Trots detta misslyckades jag med inspelningen av en av intervjuerna. Med hjälp 
av minnesanteckningar och en omgjord intervju med samma respondent per telefon 
nästföljande dag fick jag en fullgod dokumentation även av denna intervju. 

Kvale menar att det finns två förutsättningar för att kunna skriva ut en intervju. 

Den första är att man verkligen kommer ihåg att spela in intervjun och den andra är att det 
man spelar in är hörbart vid utskrift (Kvale, 1997, s. 149).

3.5 Databearbetning

För att fånga stämningen i intervjuerna transkriberades de inspelade intervjuerna så fort som 
möjligt efter intervjutillfället. Målet med utskrifterna var att återge intervjuerna så ordagrant 
som möjligt för att kunna använda citat i resultatdelen och säkra en hög validitet. Alla 
respondenterna erbjöds att få en kopia av utskriften av sin intervju för att kunna ge synpunkter 
på materialet. Detta tackade 3 av 5 respondenter ja till varav en respondent återkom med 
synpunkter på utskriften. Detta var i sig värdefullt eftersom det blev ännu tydligare för mig 
hur viktigt det är att beakta svårigheterna i överföringen från det talade ordet till text. Efter en 
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mindre korrigering i utskriften och en utförligare förklaring av uppsatsens syfte och 
resultatframställning från mig godkände respondenten utskriften. 

Kvale varnar för att se utskriften av intervjun som något annat än ett redskap för analys. 
Utskriften är en hybrid mellan en dialog som skett ansikte mot ansikte till en text avsedd för 
allmänheten. Det ursprungliga mötet och samtalet riskerar att gå förlorat i en sönderhackad, 
fragmenterad text om utskriften betonas alltför starkt (Kvale, 1997, s. 166).

Ur utskrifterna gjordes meningskoncentrat av respondenternas utsagor för att tematiseras i 
resultatdelen av uppsatsen. I denna process har respondenternas namn, ålder och vissa 
praktiska omständigheter ändrats för att avidentifiera respondenterna. Under arbetets gång har 
respondenternas personuppgifter och utsagor varit lagrade på min personliga dator utan 
möjlighet för utomstående att ta del av informationen. 

Meningskoncentrering används för att sammanfatta och pressa ihop långa uttalanden i  kortare 
och mer koncisa formuleringar. Metoden strävar efter livsvärldens företräde från 
respondentens synvinkel (Kvale, 1997, s. 174-176). 

3.6 Etik

Att intervjua unga människor med många svårigheter bakom sig kring eventuellt jobbiga 
minnen och normalitet krävde lyhördhet och känslighet under intervju och bearbetning av 
material. Det blev en balansgång mellan att söka uppriktiga beskrivningar utan att stämpla 
eller kränka dessa respondenter (vilket i många fall har skett tidigare i deras liv).
Ett grundläggande syfte med denna studie var att låta en utsatt grupp i samhället beskriva sin 
situation. 
Ett viktigt etiskt betänkande i denna studie är min egen koppling till Viksjö Gårds 
behandlingshem. Jag har gjort min praktikperiod där och arbetar där på vikariebasis. Två av 
respondenterna har jag träffat på behandlingshemmet och kan för dem ses av en i personalen 
snarare än en forskande student. För att undvika rollförvirring förklarade jag att jag 
intervjuade dem i rollen som student och att anonymitet för dem gällde och sekretess från min 
sida också gällde.
Det var också vikigt att se Viksjö Gård som ett forskningsobjekt och sträva mot objektivitet i 
urval och analys av text. 

Centralt för all forskning kring människors situation är att den skall tjäna både mänskliga och 
vetenskapliga intressen samt bidra till mänsklig välfärd. 
Den etiska aspekten av forskningen löper genom hela undersökningsarbetet. Viktiga 
beaktanden är konfidentialitet, informerat samtycke samt verifierad kunskap.
Konfidentialitet innebär att privata data som kan röja respondenternas identitet inte kommer 
att redovisas genom att förändra namn och identifierbara drag hos personen. Informerat 
samtycke innebär att respondenterna är informerade om studiens övergripande syfte, deras 
möjlighet att dra sig ur, risker och fördelar med studien och principen om frivilligt deltagande. 
Verifierad kunskap innebär att det åligger forskaren att så långt som möjligt verifiera den 
kunskap som presenteras (Kvale, 1997, s. 104-109).
Grundläggande etiska principer är t.ex. autonomiprincipen som innebär att man bör respektera 
människors integritet och autonomi. Som forskare måste man ta hänsyn till varje individs 
förmåga till självbestämmande. Information som lämnas skall vara tillräcklig och begriplig. 
Godhetsprincipen innebär att man som forskare skall sträva efter att förhindra skada och bidra 
med viktig kunskap som kan leda till prevention och omvårdnad. Principen att inte skada står 
för att inte utsätta någon för skada, denna princip bedöms olika av klienter, professionella och 
forskare (Olsson & Sörensen, 2007, s. 54-55).

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer anger fyra huvudprinciper för samhällsvetenskaplig 
forskning som involverar människor. 
Informationskravet innebär att respondenter och informationslämnare skall informeras om 
studiens alla delar som kan påverka deras villighet att deltaga. Det är också viktigt att tala om 
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eventuella obehag och risker samt förklara att informationen inte kommer att användas till 
något annat än till den aktuella forskningen.  
Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver respondentens samtycke till intervju. Om det 
finns risk att känsliga delar av en persons liv tas upp bör formerna för samtycke noga beaktas. 
Den som deltar i en studie har rätt att avbryta deltagande under alla delar av 
forskningsprocessen utan att utsättas för påtryckningar eller negativa följder.
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör deltagare i studien skall vara 
konfidentiella och förvaras så att inga utomstående kan få tillgång till informationen. 
Nyttjandekravet innebär att information som är insamlad från enskilda personer i 
forskningssyfte inte får användas i andra sammanhang som t.ex. kommersiellt bruk.
(Vetenskapsrådet, 2008).

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Det strategiska urvalet av unga vuxna som beskriver sina erfarenheter av miljöterapi är direkt 
kopplat till denna studies syfte vilket bör öka validiteten. Ett öppet metodförfarande gällande 
urval och intervju bör även detta öka validiteten. Litteraturstudier, författarens egen 
förförståelse redovisad och kontextualisering i inledning är också validitetshöjande faktorer.
För att öka analysens validitet kommer empirin att analyseras med hjälp av teoritriangulering. 

Tre vanliga definitioner av validitet är; överensstämmelse mellan teori och operationella 
indikatorer, frånvaro av systematiska fel och att undersökningen handlar om det den är tänkt 
att handla om (Esaiasson et al., 2003, s.61).
Mätinstrumentets förmåga att mäta det som är avsett att mätas bestämmer undersökningens 
validitet (Olsson & Sörensen, 2007, s.76). 

Intervjuerna är inspelade med god kvalité i denna undersökning. Det som kan sänka 
reliabiliteten är att jag genomfört intervjuerna på egen hand med respondenterna. Det kan ha 
medfört att missförstånd från min sida kan ha passerat utan respons. 

Hög reliabilitet bygger på frånvaron av slumpmässiga fel eller osystematiska fel som kan 
orsakas av missförstånd vid samtalsintervjuer eller slarvfel vid bearbetningen av materialet 
(Esaiasson et al., 2003, s.61).

Hur kan resultaten i denna studie generaliseras?

Undersökningar med strategiskt urval kan inte generaliseras statistiskt. Ej heller fungerar den 
analytiska generaliseringen som kopplar resultaten till teori som generalisering. Teorier 
behövs alltid i forskning men är i sig inte något argument för extern generalisering. 
Strategiska urval är mindre logiskt formaliserade än slumpmässiga urval och är mer 
situationsanpassade (Esaiasson et al., 2003, s. 178-179).

Kvale menar att ambitionen att kunna generalisera mänskliga fenomen universellt härstammar 
från en föråldrad, positivistiskt syn på kunskap. Ur en humanistisk synvinkel är är varje 
situation unik, varje fenomen har sin egen logik. Istället för att söka universell kunskap söker 
man i ett postmodernt perspektiv heterogenitet och kontextualisering av kunskap. Ur ett 
postmodernt perspektiv kan fallstudier hjälpa människor att se sociala konstruktioner (Kvale, 
1997, s. 209-212). Det råder således delade meningar kring huruvida studier som denna går att 
generalisera. Min mening är att resultaten kan generaliseras till Viksjö gårds behandlingshem 
samt att respondenternas upplevelser i viss mån är universella och att denna studie går att 
generalisera till liknande miljöer och situationer. 

4. Teori

4.1 Symbolisk interaktionism 

Den symboliska interaktionismens förgrundsgestalter George Herbert Mead och Charles H 
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Cooley såg på sociala problem som processer istället för tinglika fenomen. Man vände sig 
mot det dualistiska sättet att se relationerna mellan människa och samhälle, det inre och yttre 
och subjekt och objekt. Man menade att dessa polariteter i själva verket utgör helheter. 
Sociala problem uppfattas som skapade inom ramen för interaktionen mellan  människa och 
samhälle. Cooley menade att tänkandet inte är något annat än en tyst fantiserad konversation 
med andra. Mänsklig samvaro beskrivs som relationen mellan min idé om den andre och 
resten av mitt medvetande. Samhället ses som en relation mellan olika idéer och att vi aldrig 
möter andra människor oförvrängt utan att vi istället möter våra egna föreställningar om den 
andre. Därför måste alltid våra internaliserade föreställningar ses som grundläggande för 
mänsklig handling och det sociala samspelet. Cooleys begrepp spegeljag beskriver hur vårt 
jag påverkas av andra där jaget inte kan skiljas från den sociala kontexten. Det sociala 
spegeljaget växer fram genom att vi föreställer oss den bild som andra har om oss, vi skapar 
ett omdöme kring den bilden och erfar känslor av bilden/omdöme som t.ex. skam, stolthet 
eller underlägsenhet. Våra handlingar styrs alltså av andras åsikter och reaktioner. Dessa 
bilder är dock inte fixerade utan ses som processer. De viktigaste relationerna sker i den s.k. 
primärgruppen som kännetecknas av intimitet, samarbete och konkreta möten. Primärgruppen 
länkar individen till samhället och kan ses som en samhällelig byggsten. Dessa grupper är 
t.ex. familjen, boende/arbetsgemenskaper och gäng. 
Även Mead ansåg att vårt jag växer fram i samspelet med andra. Vi ser oss själva genom 
andra. Vi får tillgång till oss själva när vi gör oss själva till objekt och ser oss själva genom 
andras ögon. 
På så sätt skapas möjligheten till självreflektion där vi kan vara i dialog med oss själva. För 
Mead är detta den största skillnaden mellan djur och människa.
Förmågan att se sig själv från den andres perspektiv kallas rollövertagande och vi har både en 
subjektaspekt och en objektaspekt i vårt medvetande. Mead beskriver detta som Jag (I) och 
Mig (Me). Jaget står för den spontant handlande, relationella aspekten medan Miget står för 
rollövertaganden och reflexion. Ur ett avvikelseperspektiv är det jaget i detta fall som står för 
avvikelsen. Det finns inget enhetligt jag utan snarare en process som pågår i interaktion med 
andra, man talar om en uppsättning bilder som definieras som ett multipelt jag. 
Vi formas till samhällsvarelser via interaktionen med samhället och en dialog mellan Jaget 
och Miget. Normer och värderingar som vi antar benämns som den generaliserande andre av 
Mead och kan jämföras med Freuds begrepp överjag. I överjaget finns vårt samvete och våra 
ideal. Om man går över dessa gränser uppfattas det som regelvidrigt och förkastligt. 
De rollövertaganden vi gör i relation till våra närstående väger tyngre än de vi gör i relation 
till personer i t.ex. skola och arbete. Vi kan tolka våra tankar och känslor mot en inre 
referensgrupp som består av personer som vi kategoriserar som viktiga för oss 
(Hilte, 1996, s. 108-115).

Tre grundtankar inom symbolisk interaktionism är:

1. Människan påverkas av andra människors reaktioner vilket styr hennes handlingar.
Spädbarn har inga gränser mellan sig själv och omvärlden. Efterhand får barnet reaktioner 
från omvärlden och bygger en jagbild eller ett objektsjag från responsen från bl.a. föräldrar 
och signifikanta andra. Andra människor fungerar som en spegel som individen bygger sitt jag 
på, därav termen ”spegeljag”. 
Lärare, grannar, massmedia osv. kallas för ”den generaliserade andre” och är en viktig faktor 
för individen. Denna grupp definierar vad som är normalt i det aktuella samhället. Det handlar 
om vad andra skall tro, normer och tabun. Barnet utgör själv en signifikant person för sina 
föräldrar och ”den generaliserade andre” i närsamhället. På så sätt är vi alla sammanlänkade 
via ömsesidig påverkan och reaktioner. Här pågår en ständig maktkamp. Vem bestämmer min 
jagbild? Det lilla barnet är totalt utlämnat till de signifikantas omdömen och senare påverkat 
av samhällets värderingar och normer.

2. Människan ser sig själv som ett jag och handlar målmedvetet.
Förutom sitt objektsjag har individen en reflekterande sida  som kallas subjektjag. 
Subjektjaget kan kritiskt reflektera över handlingar och beslut och därmed vidga sina 
referensramar efterhand. Medvetandet är också målinriktat och söker via den inre dialogen 
uppnå föresatta mål. Om objektjaget är stabilt och subjektjaget kan pröva andras reaktioner 
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utifrån ett tryggt och välkänt mönster klarar individen svåra situationer livet som t.ex. 
arbetslöshet, sjukdom eller flyktingskap. Om objektjaget är instabilt kan förändringar rasera 
jagbilden så att rollerna blir oklara och identiteten suddas ut. Individen hamnar i kris. 

3. Människans handlande styrs av den materiella omgivningen och är också ramskapande.
Möbler, kläder och rumsliga situationer definierar oss som personer. Status uttrycks via 
symboler som bilar, hus och kläder. Materiell brist skapar maktkamp mellan människor 
samtidigt som materiella ting kräver tid och underhåll. 
Olika miljöer skapar olika sociala villkor som t.ex. sjukhuset, hemmet och mataffären. Dessa 
miljöer kan ses som scener där individerna är aktörer. Roller kan vara t.ex. vårdare, patient 
eller lärare. Varje scen har sin eget rollinnehåll (Thorsén, 1995, s. 48-51).  

Koppling till analys

Ungdomar som kommer till behandlingshem har ofta byggt upp en problemidentitet i sig 
själva utifrån omgivningens reaktioner. På behandlingshemmet interagerar de med ungdomar 
med liknande problem och personal som söker bryta denna prolbemidentitet. 
Miljöterapi kan ses som en behandling som syftar till att ge klienterna struktur, fasta tider och 
fungerande sociala relationer. Detta kan man se som en normaliseringspraktik i samhällets 
tjänst. 

4.2 KASAM – känsla av sammanhang

KASAM (känsla av sammanhang, Eng: sense of coherence) kommer från det salutogena 
synsättet på hälsa står i motsats till det mer gängse patogena synsättet på hälsa. Det salutogena 
synsättet fokuserar på friskhetsfaktorer som bidrar till ökad hälsa (Antonovsky, 2005, s. 9-11).
KASAM (framtaget av upphovsmannen Aaron Antonovsky) bygger på tre grundaspekter: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet begriplighet handlar om i vilken 
utsträckning individen uppfattar inre och yttre stimuli som greppbara, sammanhängande och 
strukturerade. Detta oberoende om det som händer är önskvärt eller inte. Det formuleras också 
som en stabil förmåga att uppfatta verkligheten. Hanterbarhet syftar till individens förmåga att 
se sina och omgivningens resurser och inte se sig som ett offer för olyckliga omständigheter. 
Man tror sig kunna klara motgångar och inte sörja för alltid om de kommer. 
Meningsfullhet handlar om individens engagemang i områden som är viktiga för dem på både 
ett känslomässigt och kognitivt plan. Problem och krav ses som utmaningar värda att satsa 
energi och hängivenhet i. Dessa tre faktorer är intimt sammanflätande och kan också 
sammanfattas som erfarenheter som är entydiga, innehåller delaktighet i resultat samt en 
balans mellan över och underbelastning (Antonovsky, 2005, s. 43-47).
Antonovsky definierar KASAM som:

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli
som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara
och begripliga. (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa
stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda
investering och engagemang.” 
(Antonovsky 2005, s. 46). 

Antonovsky menar att alla sätter upp gränser för vad som är viktigt för oss. Gränserna kan 
vara snäva eller vida beroende på person. Gränserna gör att att man inte behöver känna att allt 
i livet måste vara meningsfullt, begripbart och hanterbart för att ha en hög KASAM. Fyra 
aspekter i livet kan dock inte snävas av för mycket med bibehållen stark KASAM. Dessa är: 
de egna känslorna, nära relationer, huvudsaklig sysselsättning och existensiella teman som 
död, misslyckanden och isolering. När man medger att dessa delar är viktiga i ens liv är de 
också värt att investera energi i dessa delar. Livet får mening (Antonovsky 2005, s. 50-51).
Stark KASAM är ej att förväxlas med rigid KASAM. En person som är isolerad och har ett 
svagt jag kan falla för kortsiktiga lösningar som gör att man håller fast vid en rigid struktur. 
Upplevelsen av hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bygger på att man klamrar 
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sig fast vid en fixerad identitet som är känslig för förändring (Antonovsky 2005, s. 54-55). 
Adolescensen är för många en turbulent period fylld av tvivel, utanförskap och 
identitetsförvirring. Denna period kommer att riva upp en stark KASAM från barndomen och 
göra livet motstridigt och komplicerat. Utmaningen för ungdomar blir att skapa en tydlig 
personlighet i en social kontext som man förstår. 
Kulturellt sett finns 3 huvudvägar för ungdomar att gå; en väg genom det komplexa, öppna 
samhället fullt av olika val, en annan väg genom den homogena och relativt isolerade 
subkulturen eller genom en förvirrad sociokulturell miljö där det är omöjligt att få något grepp 
alls. Faktorer som klass, bakgrund och genus i samspel individuella anlag kan spela en stor 
roll för en framväxande, stark KASAM även om det inte är absoluta indikationer för stark 
KASAM. 
I en välbärgad, liberal kontext finns faran att gränser blir otydliga, allt är legitimt och 
skillnaden mellan framsteg och misslyckanden suddas ut. När detta sker blir ungdomar 
förvirrade och alltför tyngda av ansvar. I socialt och kulturellt isolerade grupper med starka 
normsystem som t.ex. religiösa grupper kan stark KASAM framväxa. Där ser man allvarligt 
på felsteg vilket signalerar att man tar den unge på allvar samtidigt som livet innehåller många 
ritualer och modeller som skapar ett tydligt sammanhang. Baksidan av dessa grupper är om 
normsystemen är för rigida och fördömande där ungdomar upplever sig som ovärdiga, 
syndiga och hjälplösa. För många av dagens ungdomar framstår världen som obegriplig, 
främmande och splittrad.
Budskapet till ungdomarna blir att livet är oförutsägbart och att det inte finns någon plats för 
dem (Antonovsky, 2005, s. 140-145).

Koppling till analys

De unga vuxna som kommer att intervjuas har generellt av omgivningen stämplats som 
avvikande och sjuka. De har diagnoser och vårdplaner som fokuserar på det som inte fungerar 
hos dem. Jag tror att Antonovskys teorier ger en fruktbar infallsvinkel på deras tillgångar och 
svårigheter att bemästra sin nuvarande situation och förklara en del av deras upplevelser av 
miljöterapin. Denna teori kompletterar den symboliska interationismen då den är mer 
individfokuserad medan den andra i huvudsak är en sociologisk teori.

5. Resultat
Respondenterna:

Linnea är 19 år, Södertälje. Bor själv i egen lägenhet och går en yrkesutbildning.
Markus är 18 år, Gästrikland. Bor själv i egen lägenhet och studerar.
Ann är 19 år, Stockholm. Bor själv i egen lägenhet och studerar.
Tobias är 20 år, Dalarna. Är arbetssökande och bor tillsammans med flickvän i egen lägenhet. 
Emma är 21 år, Småland. Studerar på distans och bor själv i egen lägenhet. Har pojkvän på 
annan ort.

5.1 Vilka erfarenheter har unga vuxna av miljöterapi efter en längre 
institutionsvistelse?

Erfarenheter av miljöterapin.

Linnea:

”Alltså, vissa dagar ville man ju bara ligga på sofflocket och skita i allt. Men det var nog 
ganska bra att man hade en struktur, att inte timma efter timma inte ha nåt att göra sådär, så 
det var nog ganska bra tror jag.”

När Linnea bodde på Viksjö hade hon svårt att se meningen med miljöterapin och hon menar 
att det visserligen fyllt en viss social funktion men att det borde gå att organisera bättre genom 
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t.ex. samarbetsövningar i grupp. I början mådde Linnea så dåligt att hon periodvis inte ville 
leva och att ingenting spelade någon roll samtidigt som hon förstod att hon inte klarade sig 
själv då. Efterhand blev dock skolan viktigare och ett visst framtidshopp växte fram. Hon 
menar att hon redan hade praktiska kunskaper hemifrån och att det var mer den sociala biten 
som t.ex. att kunna samarbeta och kompromissa med andra som var viktig för henne. 
Eftersom hennes liv innan Viksjö var så rörigt och oförutsägbart är en tydlig struktur viktig 
för att Linnea ska fungera.

Markus:

”Man kan förstå att man måste hålla uppe vissa rutiner, men att kalla det terapi? För mig har 
det inte varit det i alla fall…”

Det var svårt att följa strukturen för Markus eftersom han är en spontan person. Jobbigast var 
att inte kunna få gå i skola så mycket som han ville. Han förstod inte syftet med miljöterapin 
och hade en djup svacka under behandlingstiden. Han tror inte att man mår så mycket bättre 
av att kunna städa och laga mat. Han kan dock se att han behövde tiden på Viksjö i efterhand.

Ann:

”Då kändes det bara skit, det kändes bara helt meningslöst. Liksom ”varför ska jag gå upp 
den här morgonen?”… först ska vi ha morgonmöte, sen ska vi städa, sen ska vi laga lunch 
och sen ska vi till skolan…och eftermiddagsmöte..och allt vad det var. Allting var nästan 
likadant varje dag, det var bara jobbigt men i efterhand kan jag tycka…hade det inte vart så 
hårt på det så hade jag bara legat och sovit.”

Det var jobbigt för Ann att kliva upp på morgnarna och hon hade svårt att se någon mening 
med strukturen. Efterhand blev det dock lättare i takt med att hon mådde bättre. 

Tobias:

”Jag tog inte seriöst på den här terapidelen, jag betedde mig nog som om det var ett slags 
hotell där, lite mer semesterort.”

Tobias hade svårt att se miljöterapin som någon behandling och hade mycket motstånd till att 
följa rutinerna. Mötena blev ett tillfälle för honom att spela cool och få uppmärksamhet. Han 
tycker dock att strukturen var i sig bra. Han tycker att syftet med miljöterapin var otydligt. 

Emma:

”Det var jobbigt men ändå bra för man fick nån sorts struktur på dagen, det tyckte jag inte då 
men det kan jag se nu,  men då när jag var mitt uppi det var det bara jobbigt…städa 2 ggr i 
veckan, varför då?”

Emma var obekväm med att ungdomsgruppen hela tiden förändrades över tid. Att äta 
tillsammans och umgås med nya ungdomar var påfrestande. Personalen berättade syftet med 
miljöterapin när hon och de andra ifrågasatte strukturen. Emma deltog oftast mest för att 
slippa argumentera med personalen.

Kommentar.

Ett genomgående tema bland respondenterna är att de kände ett motstånd mot att delta i 
miljöterapin och att de inte förstod syftet med terapin. De flesta ser inte miljöterapin som en 
terapiform utan snarare som något som gav dem struktur och fyllde tiden på dagarna. Det 
verkar som om respondenterna ändå förstår i efterhand att det varit nödvändigt med 
miljöterapi. Alternativet att inte ha någon struktur anser de flesta hade varit sämre för deras 
mående under denna period. För många av respondenterna var det väldigt lockande att bara 
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ligga kvar i sängen hela dagen, eftersom de hade svårt att se någon mening med någonting 
under framförallt början av deras vistelse på Viksjö. 

Ungdomsgruppen på Viksjö gård.

Linnea:

”Det var ofta tufft, för att det blev ofta som att man gick in i varandras problem, om det var 
nåt som hände nån var det väldigt lätt att folk gick in i det och skulle hjälpa eller också blev 
det motsatsen - att dom gjorde det själva. Och det blev väldigt ofta bråk. Man drog ofta ned 
varandra…”

Linnea menar det mesta av sammanhållningen med de andra ungdomarna var destruktiv. 
Istället för att prata med personalen lade man problemen på varandra och höll hemligheter 
kring t.ex. droger och destruktiva handlingar från personalen.

Markus:

”Det är nog ingen som jag inte klarat av, sen går det ju upp och ned i dom relationerna 
också. Men nåt jag har lärt mig väldigt mycket är att stå för mina åsikter och säga vad jag 
tycker, även om det inte är vad andra tycker. Det hade jag väldigt svårt för förut, mest bara 
gått med.”

Ungdomsgruppen fungerade i stort bra för Markus förutom när han kom i konflikt med en 
annan ungdom och valde att dra sig undan från de andra under ett par månader. Det är 
konstigt för Markus att tänka på att det kommer nya ungdomar till Viksjö som inte vet vem 
han är och som han aldrig kommer att träffa. 

Ann:

”Det var väl rätt så negativt…det alla hade gemensamt var att vi mådde dåligt, det var det 
man pratade om med varann och det var mycket skitsnack och mycket att försöka trigga upp 
varann att må dåligt, man var lättriggad.”

Ann tyckte att det var jobbigt att bo tillsammans med andra ungdomar som också mådde 
dåligt, hon hade även kompisar som inte bodde på Viksjö vilket väckte avundsjuka hos de 
andra boende. 

Tobias:

”…alla hade väl sin egen skit att ta itu med. Om man kom varann för nära kunde man ta över 
varandras skit…”

Tobias uppskattade att bo tillsammans med jämnåriga och att det var både killar och tjejer. 
Det blev jobbigt när det var stökigt och bråkigt i gruppen för Tobias. Han kom en annan 
ungdom nära vilket blev komplicerat pga. att de båda hade egna problem. 

Emma:

För Emma var det jobbigt med nya ungdomar kom till Viksjö eftersom de oftast mådde sämre 
än henne.

”Om det var nån hetsig människa där typ Adhd, det kunde ju starta kaos. Alltså vi 
demonstrerade, tog upp och klagade på det där. Det var en kille… alla andra mådde ju också 

19



dåligt fast det var mer inåtagerande medan han var utåtagerande, vi tyckte inte det passade 
ihop riktigt. Då blir det ju fel.”

Efterhand kände Emma sig hemma i ungdomsgruppen på Viksjö och ville inte att den skulle 
förändras. 

Kommentar.

Ett genomgående tema hos respondenterna var att de upplevde en slags smittoeffekt när det 
gällde ångest och destruktiva handlingar och känslor. Mycket av gemenskapen bestod i att 
bekräfta sin problemidentitet även om det också fanns förståelse och acceptans för varandras 
problem i ungdomsgruppen. 
Ungdomsgruppen tycks ha dolt relativt allvarliga saker som t.ex. droger och 
självskadehandlingar för personalen, vilket kan ha stärkt gruppen till viss del. Efter Viksjö 
tycks relationer vara viktigare men det verkar också viktigt att relationerna är sunda och mer 
positiva än på Viksjö.

Personalen på Viksjö gård. 

Linnea:

I stort var personalen bra med några som Linnea kunde anförtro sig mer till. Personalen kunde 
dock vara väl snabba att döma ungdomarna i vissa situationer och det fanns alltid en hemlig 
agenda hos ungdomsgruppen som personalen inte kände till. Många gånger gick man till 
varann med sina problem snarare än till personalen. Linnea var ofta rädd att bli påkommen 
med att skära sig själv eftersom det kunde innebära att hon inte fick stanna på Viksjö.

Markus:

”Dom arbetade väldigt bra för att få en bra sammanhållning mellan ungdomar och personal. 
Dom försökte inte dela på oss; ”vi är personal och ni är ungdomar”, att dom stod över oss. 
Det tycker jag var väldigt bra. ”

Personalen var på många sätt bra även om Markus ogillade att det han anförtrodde till en 
personal rapporterades vidare till hela personalgruppen. Störst problem hade Markus med sina 
kontaktpersoner men han kan inte avgöra om det berodde på att de var kontaktpersoner eller 
något annat. 

Ann:

”Man märkte ju vilka som brydde sig på riktigt och vilka som bara tyckte det var jobbigt, det 
kände man ju av.”

Ann kände ofta sig pressad att tala ut med personalen vilket gjorde hon distanserade sig från 
personalen. Trots det menar hon att alla i personalen tog sig tid. Hon vet inte varför hon kände 
så stort motstånd att öppna sig för personalen:

”Att hela tiden måsta prata, även om det inte är nåt speciellt så måste man prata. Man måste 
beskriva och säga vad man tänker hela tiden..”

Tobias:

Tobias tycker att personalen var bra och att de fanns där om man ville. Det var dock svårt för 
Tobias att ta emot den hjälpen. Han tror att det beror på att han ville klara sig själv. 

Emma:
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Personalen var väldigt olika, några var mjuka och bra medan andra var hårda och gav Emma 
skuldkänslor.

”Nämen t.ex. ifall nån mår dåligt och skär sig, då hjälper det inte om personalen ställer sig 
och skriker och skäller på en... tycker jag.”

Hon kände sig ofta pressad att tala om sina känslor även om det inte var något speciellt. För 
att slippa öppna sig för personalen försökte hon att följa reglerna så mycket som möjligt. 

Kommentar.

Personalen på Viksjö framstår inte som en ansiktslös grupp utan snarare som olika individer 
som arbetar åt samma håll. Det verkar som att personalen förmedlat vikten av utbildning till 
ungdomarna, alla utom en respondent studerar efter Viksjö. Det tycks ha pågått en kamp 
mellan ungdomarna och personalen kring att vara i relation och öppna sig. De flesta 
respondenterna har upplevt att personalen verkligen har funnits till hands men att de också 
känt sig pressade att öppna sig. Det som respndenterna tolkat som negativa sidor hos 
personalen är överdriven kritik, hårdhet och för snabbt dömande. Positiva sidor enligt 
respondnerna är äkta engagemang och flexibilitet. Några respondenter har saknat personalens 
stöd efter Viksjö. 

5.2 Hur påverkar dessa erfarenheter deras nuvarande livssituation?

Nuvarande livssituation kopplat till miljöterapin.

Linnea:

Linnea känner sig säkrare i sig själv nu och har ett ganska fullt schema med skola, extrajobb 
och träning vilket ger henne en struktur att hålla i. Vid flytten från Viksjö kände sig Linnea 
väldigt isolerad och ensam. Det var ett stort steg från tryggheten och gemenskapen på Viksjö 
till eget boende och nya sammanhang. 

”Och innan så hade man varit med 15 pers liksom, fattar va jag menar..? och så blev det bara 
helt tomt, jag mådde ju jättedåligt när jag flyttade för jag tyckte den här ensamheten var 
otroligt svår, det blev ett sånt stort hopp!”

Markus: 

Nu studerar Markus på heltid, bor i egen lägenhet och har ett ganska inrutat schema som han 
trivs med. Han känner sig stabilare än tidigare och kan hantera starka känslor bättre. Han kan 
se nyttan av miljöterapin när det gäller att kunna stå upp för sig själv i relation med andra. 

Ann:

”Då tyckte jag bara att miljöterapi var ett täckord för städning. Men det har haft sina 
fördelar för jag kan laga rätt mycket mat och jag kan städa, jag kan städa toaletter utan att 
bli hysterisk sen är det många andra grejer jag inte kan..”

Ann tycker att det har blivit lättare att prata inför andra och säga sin mening. Hon studerar på 
folkhögskola och har många vänner. 

Tobias:

Tobias har svårt att se någonting som han fått med sig från Viksjö och önskar att han hade 
utnyttjat tiden bättre där. Han är arbetssökande och inte speciellt nöjd med sin vardag;

”…sen har jag ofrivillig fritid resten av dan…” 
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Tobias menar att han dock känner sig mer fri nu än på Viksjö. Han ogillade den sociala 
kontrollen som fanns på behandlingshemmet. 

Emma:

”Nu ligger jag kvar i sängen. Jag hade mycket mer struktur på Viksjö. Nu är jag mest hemma 
och pluggar, gör inte så mycket. Det är väl det jag har tappat – strukturen. Fast det är okej 
för mig att inte ha struktur.”

Emma tycker att hon lärt sig att samarbeta med andra människor men kan sakna tryggheten 
som fanns på Viksjö. Hon menar att det mycket som hon lärde sig på Viksjö försvann när hon 
flyttade hem till Småland. Hon kände sig mycket ensam när hon flyttade från Viksjö och 
saknar ungdomsgruppen. 

”Jag klarade mer när jag bodde där pga. tryggheten. Hela grejen med att det var okej om 
man inte klarade av saker gjorde så man hade inte samma press som det är ute i 
verkligheten.” 

Kommentar.

De flesta respondenterna tycker att de fått med sig något från miljöterapin. Det handlar om 
sociala färdigheter men också praktiska färdigheter. Alla utom en studerar nu och de flesta 
anser sig må bättre av att ha struktur i sin vardag. De flesta kan också se en mening med 
miljöterapin nu, något som alla hade svårt att se under Viksjötiden då det verkar ha funnits ett 
ganska starkt motstånd till att delta i miljöterapin. För några av respondenterna blev det ett 
stort socialt vakuum att flytta från Viksjö till eget boende som var svårt att hantera. Att slippa 
den sociala kontrollen och strukturen upplevs som ett större mått av frihet nu. 

Kontakt med omvärlden, samhället.

Linnea:

Att ha kontakt med myndigheter är inga större problem men framför allt i början efter flytten 
hade Linnea svårt att sätta gränser för vilka som fick komma in i hennes liv. Hon berättar inte 
för någon på sin nuvarande skola att hon bott på Viksjö, det vet endast de som absolut måste 
veta det. 

Markus:

”Ja, jag tycker det funkar väldigt bra, jag har bra kompisar i skolan, funkar bra ihop. Hela 
min klass är väldigt bra. Hemma så...det är inga större problem hemma heller. Jag tycker jag 
klarar av att ta konflikter utan bli förbannad och flippa ur. Det har jag gjort tidigare när det 
inte har funkat nåt bra. ”

Markus träffar sin terapeut en gång i veckan och hjälper till med praktiska saker hos en 
granne. Han tycker att det mesta fungerar mycket bättre nu än på Viksjö. 

Ann:

”Det har vart väldigt mycket hit och dit men det har ju andra löst på nåt sätt och nu…ser 
man hur mycket det är, hur mycket man måste ringa till olika ställen och sådär som bara var 
självklart, det löste sig”

Ann tycker det är svårt med kontakten med myndigheter och betala räkningar osv. Hon får 
hjälp av öppenvården med detta. I skolan trivs hon väldigt bra och kan uttrycka vad hon 
känner. 
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Tobias:

Tobias har inga större problem med att kommunicera med omvärlden. Men han tycker det är 
jobbigt att söka arbete och säger:

”Det är väl att man måste gå till en helt främmande människa och be om en sysselsättning så 
att man kan försörja sig själv.”

Han är missnöjd med den ort han bor i och känner inte att han har mycket gemensamt med 
människorna där han bor. 

Emma:

Emma får hjälp av sin pappa med myndighetskontakten och tycker det är svårt att umgås med 
andra människor i grupp. Därför studerar hon nu på distans efter flera försök att gå i vanlig 
skola.  

Kommentar.

Hur kontakten med myndigheter fungerar ser väldigt olika bland respondenterna. Några tar 
hjälp av familj och öppenvård medan andra inte behövt ta tag i den biten så mycket än. De 
flesta svårigheterna som respondenterna uttrycker kring detta faller förmodligen inom det 
normala hos unga vuxna. På Viksjö fick respondenterna hjälp med kommunikation med 
omvärlden, när respondenterna lämnat Viksjö blev ansvaret att ta hand om dessa ärenden själv 
mycket större.   

Relationer i nuvarande livssituation.

Linnea:

Linnea anser att det är viktigt att umgås med andra människor än de som har problem 
eftersom hon tycker att man drar ned varandra då . Trots det är det fortfarande lätt hänt att hon 
umgås med vänner med liknande bakgrund som henne själv. 

” När man har bott utanför Viksjö ett tag börjar man se att livet är inte bara en själv, man 
har inte bara en massa problem utan man måste se sina möjligheter kring livet på ett annat 
sätt än på Viksjö för där var det ju som en skyddad värld, nu står du själv, du måste hantera 
dom svåra grejer som kommer, men att det även finns positiva grejer.”

Relationen till familjen är fortfarande komplicerad och Linnea menar att det var mer hon som 
fick hjälp snarare än hennes föräldrar på Viksjö. Hon har kontakt med andra unga vuxna som 
bott tillsammans med henne där några har gått vidare och pratar om ”vanliga saker” medan 
andra fortfarande sitter fast i sina problem. 

Markus: 

Markus tycker att relationerna med sin familj blivit bättre och tycker det är skönt att bo i 
hemmiljö istället för institution. Att kunna vara själv är också viktigt för Markus, något som 
var svårt på Viksjö. 

Ann: 

För Ann har relationen med familjen blivit mycket bättre, hon känner att de kan tala öppet om 
känsliga saker nu på ett konstruktivt sätt. I takt med att hon mått bättre har hon också kunnat 
umgås mer med sina vänner. Relationer är viktiga för Ann. 

Tobias:

23



Relationer har blivit viktigare för Tobias på senare tid. På Viksjö var utmaningen att lära sig 
att vara själv, nu är relationen till hans storebror och flickvän mycket viktiga. 

Emma:

De kompisar som Emma hade före Viksjö har hon förlorat kontakten med och mycket av 
kontakten med ungdomarna från Viksjö är också borta. Relationen med familjen har dock 
blivit mycket bättre efter Viksjö. Hon har sin pojkvän på annan ort som hon träffar då och då. 

”På Viksjö kunde man vara ensam på sitt rum om man ville set men ville man ha sällskap var 
det bara att gå ned till köket där det alltid fanns någon att prata med. Det finns ju alltid folk 
nånstans, det var det jag tyckte om och det är det jag saknar.”

Kommentar.

För alla utom en har relationen med familjen (framför allt föräldrarna) förbättrats avsevärt hos 
respondenterna. Detta verkar vara en av de stora förtjänsterna med behandlingen på Viksjö för 
respondenterna. Överhuvudtaget värdesätter man relationer mer nu än på Viksjö. Det verkar 
som man gått från att vara väldigt inriktad på sig själv på Viksjö till att öppna upp för andra 
mer i nuläget. Dock verkar relationerna främst handla om familj och flickvän / pojkvän 
snarare än en allmän öppenhet mot människor. Det är delvis ett slutet socialt beteende hos de 
flesta som påminner och Vikjsö hos de flesta av respondenterna.   

Framtiden.

Linnea:

”Ja..jag vill ju bli veterinär, så jag kämpar för det men jag tar en dag i taget, sen så svajar 
det ganska mycket mellan svart och ljust men jag försöker ändå gå till skolan fast det känns 
skit emellanåt.”

Framtidsperspektivet är betydligt längre nu än på Viksjö och Linnea har lärt sig att inte ta 
något för givet eftersom hon bara blir sårad då. 

Markus:

”Det ser väldigt ljust ut, jag är väldigt optimistisk inför det i alla fall, det är ingenting jag 
oroar mig för.”

Markus satsar för fullt på sin utbildning och ser ljust på sin framtid kring både arbete och 
utbildning. På Viksjö handlade det mest om att komma därifrån. 

Ann:

”Först att klara skolan och få hyfsat bra betyg och sen i framtiden om inte för länge så vill 
jag ha ett barn om kanske fem år och det innebär ju ganska mycket, att man ska ha nånstans 
att bo och pengar och jobb.”

Nu kan Ann se framåt i livet, detta varierade mycket när hon bodde på Viksjö. Ibland ville hon 
inte leva alls och ofta hon kunde bara tänka sig ett år fram i tiden.

Tobias:

”Man mår ju lite skit ibland men det finns ju ändå en framtid. Man vill ju ändå ta sig 
nånstans, hitta nån meningsfull sysselsättning.”

På Viksjö undvek Tobias ansvar och var likgiltig inför det mesta. Han kunde inte se längre 
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fram än en vecka. Relationer är viktiga när Tobias tänker på framtiden nu.

Emma:

Emma försöker få gymnasiekompetens för att sedan arbeta utomlands. Hennes omgivning tror 
inte att arbeta utomlands är ett realistiskt mål och hon tvivlar även själv på det. 

Kommentar.

De flesta hade inget eller väldigt kort framtidsperspektiv på Viksjö. Det verkar som om 
respondenterna upplevde tiden annorlunda på Viksjö. Som om den genomgående strukturen 
tog över den vanliga tidräkningen utanför Viksjö. Efter Viksjö har respondenterna fått ett 
längre framtidsperspektiv. Det handlar väldigt mycket om att skaffa sig en utbildning och 
sedan arbete. Det flesta kan känna en framtidstro nu som inte fanns när de bodde på Viksjö. 

5.3 Hur ser dessa unga vuxna på normalitet?

Normalitet på Viksjö Gård.

Linnea:

”Ett av målen bland ungdomarna var att man skulle röka, man skulle sitta ute och röka och 
prata om sina gamla psykminnen, var man hade varit och så. Man skulle gärna ha en 
diagnos, alltså det var mycket såhär destruktivt man skulle prata om. Det var dom tre 
grejerna i huvudsak.”

Linnea minns att man såg ned på de ungdomar som inte hade någon diagnos eller avvikande 
beteende. De ungdomarna blev utfrysta av gruppen. Att man skulle bli normal var inget uttalat 
från personalen däremot uppfattade hon att personalen ville att hon skulle gå ut i livet och 
plugga. Linnea kände sig inte normal på Viksjö och upplevde det som jobbigt då hon ville 
vara som andra ungdomar. 

”Alltså det var ju som en egen glaskupa...Viksjö, man va som i en egen värld på nåt sätt. Man 
var inte en del av den här världen utan man var i den här...liksom världen. Det var jobbigt för 
jag kände mig inte normal, det var jobbigt…”

Markus:

”Det har ju varit som två olika världar nästan.”

Markus menar att det var en väldigt speciell miljö att bo i. Dels för att man bor så tätt ihop 
med ungdomar som man knappt känner men framförallt eftersom det också är en arbetsplats 
för personalen. 

Markus upplevde att personalens budskap var att man skulle kunna fylla en funktion i 
samhället samtidigt som man skulle klara av att vara sig själv. På Viksjö fanns en stor 
acceptans om man mådde dåligt bland de andra ungdomarna. 

Ann:

”Det är inte normalt utanför Viksjö dom samtalsämnena vi hade om självskadande och såna 
grejer, skulle man prata så ute på stan och folk satt bredvid skulle dom flytta på sig, men det 
var helt normalt för oss att sitta och prata så. Egentligen ganska läskigt med dom 
diskussionerna vi hade.”

Ann menar att alla ungdomar fick sina roller på Viksjö och att den rollen var svår att bryta sig 
ur. Rollerna innebar någon form av avvikande beteende och de som inte antog någon roll blev 
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utanför:

”Det funkade inte, då blev det mycket skitsnack: ” vad gör den här?”  ”den behöver inte va 
här!”

”Man passade väl in så länge man var lite konstig (fniss) så länge det var nånting som var 
fel…då vart man accepterad”

När Ann bodde på Viksjö upplevde hon att hon inte var en del av världen utanför. På 
utflykterna var gruppen sluten och i reaktion mot omvärlden och när hon träffade vänner 
utanför kände hon det som hon var på besök i deras värld. Hon upplevde det som att 
personalen ville att hon skulle bli fungerande snarare än normal. 

”Det vart väl ganska mycket att vi inte tyckte om det som är normalt och människor 
överhuvudtaget som mådde bra och som var normala för att vi inte kunde vara det, då var det 
väl nån slags avundsjuka som gjorde att vi inte ville det. Och då för att stå ut med att vi inte 
kunde så vart det ju tvärtom, att vi inte ville”

Tobias:

För Tobias handlade det om att följa den dagliga strukturen för att passa in. Han tycker inte att 
personalen talade om normalitet utan att man skulle klara av utbildning och arbete för att 
kunna klara sig själv. 

Emma:

”Vissa är väl normala men alla ska ju ha sån uppmärksamhet hela tiden. Å då kan man ju 
inte va normal för att få det, antar jag.”

Emma kände sig mest normal av ungdomarna på Viksjö och upplevde Viksjö som en skyddad 
värld där hon hade mycket lite kontakt med omvärlden. Hon kände det som att Viksjö 
förändrade hennes verklighet, gjorde den tryggare. Det fanns förståelse hos gruppen om man 
bröt ihop, något som hon inte känner där hon lever nu. 

Kommentar.

För alla respondenter utom en var Viksjö som en skyddad värld, väldigt olik världen utanför. 
Det som var normalt på Viksjö skilde sig från vad som är normalt utanför Viksjö. För att passa 
in i ungdomsgruppen och få uppmärksamhet på Viksjö behövde man bete sig avvikande på 
något sätt. Den som inte var avvikande utan visade normala sociala färdigheter riskerade att 
bli utfryst och misstänkliggjord av ungdomsgruppen. På Viksjö var det normalt att leva ut 
känslor och visa sig svag, där fanns en acceptans för det. Utanför Viksjö finns inte samma 
acceptans för känsloutlevelse och avvikande beteende. 

Normalitet i nuvarande livssituation.

Linnea:

Nu handlar det om att ha ett jobb eller utbildning, vara social, ha ett mål och pojkvän. Linnea 
märker att det är lägre tolerans för avvikelse på hennes nuvarande skola. För att få kompisar 
bör man hålla relativt låg profil. För Linnea är normalitet något som styrs av ålder och hon 
menar att man påverkas mycket av sin omgivning. 
Det är okej att vara annorlunda i vissa sammanhang men hon känner att hon skulle bli dömd 
av omgivningen om hon berättade att hon bott på behandlingshem. 

Markus:

”Ja, det är väl mycket att man följer strömmen och försöker va som alla andra, antar jag. Att 

26



man inte är sig själv nästan.”

Markus känner inget direkt behov att passa in, han strävar snarare efter att vara sig själv. Att 
försöka vara som dom coola i klassen skulle vara att svika sig själv. 

Ann:

Ann menar att det är upp till var och en att bestämma vad som är normalt. Att vara normal där 
hon lever nu skulle innebära att gå i skola, jobba lite och festa på helgerna. Men Ann tycker 
inte att det är lika viktigt att passa in längre. 

Tobias:

”Det finns 6 miljarder olika åsikter om vad som är normalt. Sen är vad som kan uppfattas 
som normalt är ju vad majoriteten i ett samhälle är enade om, det är väl normalt, men det där 
är ju individuellt.”

Tobias menar att man måste hitta ett sätt att leva med andra. Han känner inget behov att passa 
in förutom i de nära relationerna som han värdesätter högt. 

Emma:

Emma svarar på frågan vad det innebär att passa in där hon bor nu:

”Jag vet inte ... ha jeans på mig kanske, skaffa barn också för nu är det så trend alltså att alla 
tjejer mellan 16 och 22 skaffar barn, alla skaffar barn nu, hemskt men det är så… alltså inte 
hemskt med barn men att det är en trend alltså.”

Emma är inte intresserad av att passa in, svenssonlivet lockar inte henne. 
Hon tror att väldigt många känner att de inte passar in någon gång i livet och att vi ofta döljer 
detta för varandra.

Kommentar.

De flesta respondenterna tycker inte att det är så viktigt att passa in eller leva ett svenssonliv. 
Att vara sann mot sig själv är viktigare. Vad som är normalt handlar om vad majoriteten 
tycker, ålder och plats men det är också en individuell tolkning enligt respondenterna. 
Budskapet från personalen kring normalitet tycks vara att man ska kunna fungera snarare än 
att passa in i samhället. Att det är viktigare att vara sig själv än att passa in i gruppen. 

6. Analys

6.1 Miljöterapin och livet på Viksjö Gård

Respondenterna hade svårt att se någon mening med strukturen och miljöterapiaktiviterna på 
Viksjö och de flesta kände ett stort motstånd till att delta. Eftersom flera också kände motstånd 
till att öppna upp sig för personalen deltog man för att slippa problematisera kring varför man 
inte deltog. Efter Viksjö kunde de flesta dock se en nytta för dem med strukturen som fanns på 
behandlingshemmet.

Emma:

”Det var jobbigt men ändå bra för man fick nån sorts struktur på dagen, det tyckte jag inte då 
men det kan jag se nu, men då när jag var mitt uppi det var det bara jobbigt…städa 2 ggr i 
veckan, varför då?” 

Människan påverkas av andra människors reaktioner vilket styr hennes handlingar. Jaget 
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växer fram ur andras feedback. De närstående är viktiga men även övrig omgivning påverkar 
vår självbild. Det pågår en ständig kamp om vår självbild; vem bestämmer och vad 
bestämmer vilka vi skall vara? (Thorsén, 1995, s. 48-51). Kampen om ungdomarnas självbild 
på Viksjö kan ses som personalens försök att få ungdomarna att reflektera sig över själva och 
delta i strukturen för att inte fastna i sina problemidentiteter. Denna kamp tycks ha funnits 
även på gruppnivå mellan ungdomsgruppen och personalgruppen.  

Ett av Antonovskys nyckelbegrepp är meningsfullhet. Det handlar om individens förmåga att 
känna engagemang i saker som är viktiga både känslomässigt och kognitivt för individen. Då 
förvandlas krav och problem till utmaningar värda att lägga energi på (Antonovsky, 2005, 
s.43-47). Man kan anta att större delen av ungdomsgruppen på Viksjö kände en väldigt låg 
grad av meningsfullhet när det var dags för veckans andra städpass. Även om respondenterna 
förstod syftet intellektuellt gjorde man det troligen inte känslomässigt. Viktigt att komma ihåg 
här är också placeringsförfarandet på Viksjö. Majoriteten av alla placeringar är frivilliga och 
kommer via socialtjänstens beslut. Detta innebär dock inte automatiskt att placeringen är 
ungdomarnas egen högsta önskan. Det handlar ofta det bästa erbjudandet bland andra sämre 
alternativ eller sista chansen innan tvångsåtgärder från samhällets sida sätts in.

Antonovskys gränsbegrepp handlar om att alla sätter upp gränser för vad som betraktas som 
viktiga för oss. Gränserna gör att vi inte behöver ta in allting för att livet ska te sig 
meningsfullt, begripligt och hanterbart. Dock finns det fyra områden som inte kan snävas av 
för mycket med bibehållen hög KASAM. Det gäller de egna känslorna, nära relationer, 
huvudsaklig sysselsättning och existentiella teman. Om man ser dessa områden som viktiga i 
livet får livet en mening (Antonovsky 2005, s. 50-51). Respondenterna tycks i stor 
utsträckning ha haft väldigt snäva gränser kring dessa  huvudområden på Viksjö. Man kan 
anta att de hade en generellt låg KASAM på grund av detta. Det kan förklara motståndet och 
svårigheten att se någon mening i miljöterapin och strukturen. 

6.2 Miljön

Under behandlingen upplevde respondenterna Viksjö som en egen, ganska sluten värld. Där 
har ungdomar sin roll som klienter/patienter och de anställda sin roll som 
behandlingshemspersonal. Själva behandlingshemmets byggnader utgör ramar för dessa 
roller. Eftersom behandlingstiden är ett till två år hinner ungdomarna se Viksjö som en hemlik 
miljö där man anpassar sig för att fungera tillsammans med övriga ungdomar och personal. 

Den symboliska interaktionismen framhåller den fysiska miljön som en ramskapande scen där 
olika roller skapas och reproduceras. I specifika miljöer som t.ex. behandlingshem ger själva 
miljön stöd för dessa roller. Olika miljöer ger olika roller (Thorsén, 1995, s. 48-51). Miljön på 
Viksjö var också trygghetsskapande för respondenterna som kunde skärma av mycket av 
omvärlden. 

Världen framstår som fragmenterad och svårtolkad för många ungdomar idag. Budskapet blir 
att det inte finns någon plats för dem och att det inte går att lita på livet (Antonovsky, 2005, 
s.140-145).

6.3 Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen på Viksjö verkar ha haft stor påverkan på respondenternas upplevelse av 
Viksjö. I miljön har man umgåtts vardagar och helger, dagar och kvällar under ofta långa 
perioder. 

Ann:

”Det var väl rätt så negativt…det alla hade gemensamt var att vi mådde dåligt, det var det 
man pratade om med varann och det var mycket skitsnack och mycket att försöka trigga upp 
varann att må dåligt, man var lättriggad.”
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Det är tydligt att respondenterna upplevde att de påverkades av varandras mående och blev 
bekräftade i sin problemidentitet på Viksjö. Ungdomsgruppen på Viksjö kan ses som en 
primärgrupp enligt den symboliska interaktionismen.

Det sociala spegeljaget växer fram genom våra egna föreställningar om vad andra tycker om 
oss. De viktigaste relationerna är den s.k. primärgruppen denna grupp består av t.ex. familj 
och boendegemenskap och är av stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva. Dessa bilder är 
inte fixerade utan kan ses som processer (Cooley i Hilte, 1996, s. 108-115). I takt med att 
ungdomarna mår bättre under sin behandling på Viksjö verkar det som om personalen ofta får 
mer kontakt och också blir en del i ungdomarnas primärgrupp. Då förmedlas mer 
reflekterande, positiva uppfattningar till ungdomarna som kan bryta deras problemidentitet. 

Hanterbarhet handlar om förmågan att kunna se resurser hos sig själv och sin omgivning samt 
att man inte är ett offer för tidigare händelser i livet. Det innefattar också en optimistisk syn 
på den egna kapaciteten att klara framtida motgångar och sorger (Antonovsky, 2005, s.43-47).
De flesta av respondenterna menar att en stor del av gemenskapen i ungdomsgruppen byggde 
på de problem man delade. Man kan se det som att gruppen samlades kring deras låga 
hanterbarhet. Man hade svårt att se sina egna positiva förmågor och vinsterna med 
miljöterapin och strukturen på Viksjö.

6.4 Normalitet nu och då

På Viksjö tycks det normala ha varit att avvika för att passa in i ungdomsgruppen enligt 
respondenterna. För att få uppmärksamhet och gruppens acceptans krävdes det att man 
uppvisade dysfunktionellt beteende i ord och handling.

Ann:

”Man passade väl in så länge man var lite konstig (fniss) så länge det var nånting som var 
fel…då vart man accepterad”
 
Vi övertar normer och värderingar av vår, familj, omgivning och media, detta benämns som 
den generaliserade andre inom den symboliska interaktionismen. Vårt samvete och våra ideal 
ryms inom denna aspekt. Vårt sociala jag växer fram i interaktion med andra. 
Rollövertaganden som vi gör i relation till närstående väger tyngre än rollövertaganden som 
görs i relation till flyktigare bekantskaper (Mead i Hilte, 1996, s. 108-115). I detta 
sammanhang tolkar jag ungdomsgruppen på Viksjö som närstående och därför viktiga för 
bilden av normalitet för ungdomarna. Efterhand blir personalen viktigare för ungdomens 
normer och värderingar. Efter Viksjö verkar väldigt annorlunda förutsättningar för normalitet 
gälla för respondenterna. Nu handlar det om att skaffa sig en utbildning och vårda sina nära 
relationer och även om det inte är prioriterat att passa in bland folk i allmänhet så tyder 
livsstilsvalen hos respondenterna ändå på att man gör det. 

Mead ansåg att vårt jag växer fram i samspelet med andra. Då vi kan se oss själva genom 
andra skapas möjligheten till självreflexion. Vi har både en subjektaspekt och objektaspekt i 
vårt medvetande. Mead kallade detta för Jaget och Miget. Jaget står för den spontant 
handlande aspekten medan Miget är den reflekterande rollövertagande aspekten. När det 
gäller avvikelse är det alltså Jaget som är dominerande. Detta är dock en process där inre 
bilder kan bytas ut (Mead i Hilte, 1996, s. 108-115). Man skulle kunna se behandlingstiden på 
Viksjö som en process där det spontana, oreflekterande Jaget dominerade hos respondenterna i 
början av behandlingstiden för att sedan glida över mot Miget- den reflekterande, 
rollövertagande aspekten. 

Antonovsky menar att ungdomsperioden kan vara en turbulent period fylld av utanförskap 
och tvivel. Livet kan te sig motstridigt och komplicerat. Utmaningen för den unge är att hitta 
sin egen personlighet i en begriplig social kontext. Antonovsky ser tre kulturella huvudvägar 
för den unge att gå in i: den komplexa, öppna världen, den relativt slutna subkulturen och den 
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förvirrade sociokulturella vägen nästan inget är greppbart (Antonovsky, 2005, s.140-145).
På Viksjö tycks utanförskapet blivit det normala för respondenterna. Man skulle kunna se 
Viksjö som en relativt sluten subkultur som ungdomarna sedan lämnar för någonting som 
liknar ett komplext, öppet samhälle med ett visst mått av sociokulturell förvirring. 

För att inte förlora sig i den nya livssituationen har de flesta respondenterna skaffat sig ett 
sammanhang i utbildningen och stärkt sina nära relationer. 

6.4 Nuvarande livssituation och framtiden

Linnea:

” När man har bott utanför Viksjö ett tag börjar man se att livet är inte bara en själv, man 
har inte bara en massa problem utan man måste se sina möjligheter kring livet på ett annat 
sätt än på Viksjö för där var det ju som en skyddad värld, nu står du själv, du måste hantera 
dom svåra grejer som kommer, men att det även finns positiva grejer.”

Alla respondenter utom en studerar nu vidare med relativt klara mål. Den som inte studerar 
framhåller dock också vikten av att ha en vettig sysselsättning i livet. För alla utom en har 
relationen med familjen förbättrats avsevärt, främst då med föräldrarna. Ett genomgående 
tema är att relationer blivit viktigare för respondenterna, då handlar det främst om de nära 
relationerna. Att vara social i allmänhet verkar inte vara lika viktigt. Detta kan bero på att flera 
av respondenterna tidvis fortfarande har det jobbigt med sig själva och finner det påfrestande 
att socialisera i onödan. Ett genomgående tema är att respondenterna känner sig säkrare i sig 
själva och kan se möjligheter och svårigheter i framtiden på ett mer realistiskt sätt. Detta beror 
enligt respondenterna både på att de har blivit lite äldre men också på den hjälp de fick på 
Viksjö. Här kan man se en tydlig skillnad på framtidsperspektivet. På Viksjö handlade det ofta 
att ta sig genom dagen utan några större tankar på framtiden. Nu har de flesta en ganska tydlig 
vision och ett betydligt längre framtidsperspektiv. 

Enligt den symboliska interaktionismen har människan förmåga att handla målmedvetet 
genom sig förmåga att reflektera över sina handlingar. Förutom sitt objektjag har människan 
även ett subjektjag, en reflekterande sida gör att vi efterhand kan vidga våra referensramar. 
Detta gör att vi kritisk kan granska våra handlingar och beslut och därmed utvecklas som 
individer. Ett stabilt objektjag gör att subjektjaget kan pröva andras reaktioner utifrån ett 
välkänt mönster och klara även svåra situationer som t.ex. sjukdom och arbetslöshet (Thorsén, 
1995, s. 48-51). Det är troligt att behandlingen på Viksjö givit respondenterna en trygghet som 
gjort att de vågat reflektera mer över sin framtid och utveckling. 

Begriplighet står för förmågan att uppfatta inre och yttre stimuli som sammanhängande och 
greppbara oavsett om det är önskvärt eller inte (Antonovsky, 2005, s.43-47). Man kan anta att 
tiden på Viksjö genererade en ganska hög nivå att begriplighet när det gäller yttre stimuli men 
troligtvis låg när det gällde inre stimuli för ungdomarna. Efter Viksjö tycks begripligheten 
ökat för respondenterna som nu kan se mer balanserat på sig själva och sin livssituation. 

7. Diskussion

7.1 Slutsatser

1. Man kan anta att respondenterna kommit till Viksjö med en relativt låg KASAM och i 
många fall funnit gemenskap med andra ungdomar på Viksjö i sin brist på meningsfullhet, 
hanterbarhet och begriplighet. Detta har skapat ett motstånd till att delta i miljöterapi och 
struktur, dels för att respondenterna inte kunde se några resurser i sig själva eller sin 
omgivning och dels för att respondenterna inte förstod syftet med miljöterapin. 
En uppenbar smittoeffekt när det gäller dåligt mående och självskadehandlingar verkar ha 
funnits i ungdomsgruppen. Framför allt i början av behandlingen tycks ungdomsgruppen ha 
fungerat som primärgrupp för respondenterna och delvis stängt ute personalens kontaktförsök. 
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Respondenterna har känt sig pressade av personalen till att öppna sig.

Här stöder den symboliska interaktionismen slutsatserna kring motstånd, smittoeffekt bland 
ungdomsgruppen och känslan av att vara pressad att öppna sig för personalen. Människan 
påverkas av andras reaktioner, jaget växer fram genom feedback från andra. Närstående utgör 
en viktig faktor för denna utveckling. Det pågår en kamp om denna självbild.  
Eftersom respondenterna verkar ha haft en relativt låg KASAM torde meningsfullheten också 
varit låg när det gällde motivation till att delta i miljöterapin. Antonovskys gränsbegrepp ser 
jag som en tänkbar förklaring. Respondenterna tycks ha snävat av sina gränser för vad som 
var viktigt för dem då så mycket lite meningsfullhet och inre motivation var möjlig då. 
 
2. För att få uppmärksamhet och bli accepterad i ungdomsgruppen på Viksjö tycks 
respondenterna känt att de behövt förstärka sin problemidentitet och sitt avvikande beteende. 
Viksjö har upplevts som en egen, ganska sluten värld som givit dem trygghet. Slutenheten 
tycks dock ha skapat en speciell miljö med egna normer som skiljer sig från omvärlden.

Den symboliska interaktionismen tar upp två begrepp som kan förklara ovanstående 
slutsatser. Vårt sociala jag växer fram via interaktion med andra och vi införlivar normer och 
värderingar av den generaliserade andre, dvs. vår familj, omgivning och media. De som står 
oss närmast benämns som primärgrupp. Primärgruppen har stor betydelse för hur vi uppfattar 
oss själva och boendegemenskap innefattas i primärgruppen. Den fysiska miljön fungerar som 
en scen där roller som t.ex. patient- vårdare skapas och reproduceras. 
Antonovsky menar att ungdomsåren är en turbulent tid fylld av utanförskap och tvivel. Det är 
en tid då människan skapar en social identitet och söker en begriplig plats i världen. Detta 
gäller ju dock inte bara respondenterna i denna studie utan generellt för ungdomar.

3. Respondenterna menar att miljöterapin och strukturen på Viksjö hjälpt dem framför allt 
genom att de flesta nu känner sig säkrare i sig själva. Alla utom en menar att relationen med 
familjen blivit avsevärt bättre och att relationer generellt blivit viktigare för dem. 
Normalisering via utbildning verkar vara ett budskap respondenterna fått från Viksjö. Alla 
utom en studerar nu och den som inte studerar anser att det är viktigt att hitta en vettig 
sysselsättning. Måhända kan detta hänga samman med att personalen på Viksjö är kollektivt 
ovanligt högutbildade.

När respondenterna efterhand kunnat knyta an och öppna sig för personalen kan man se det 
som att deras gränser för vad som är viktigt i livet har vidgats. De har i större utsträckning fått 
en riktning och tro på att det är meningsfullt att lägga energi på relationer, framtid och 
känslor. De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tycks simultant 
ha höjts. På samma sätt kan man se det ur den symboliska interaktionismen där objektjaget 
har blivit tryggare så att det reflekterande subjektjaget kunnat vidga individens referensramar 
via en inre dialog. Då detta sker kan andras reaktioner prövas utifrån trygga och välkända 
mönster.  

7.2 Koppling till tidigare studier

Viksjö Gård fick positiva omdömen i Armelius studie av behandlingshem när det gällde sin 
unika satsning på familjebehandling. 
De goda generella behandlingsresultaten förklarades bl.a. med personalens höga 
utbildningsnivå. Empirin i denna studie visar att alla respondenter utom en fått en betydligt 
bättre relation med sin familj. 
Degners & Henriksen pekar på att den första tiden på ett behandlingshem kan vara turbulent 
och att det ofta är tidskrävande att behandla psykosociala problem. Respondenterna beskriver 
en liknade process där början ofta varit svår. Trots att de flesta av respondenterna behandlats i 
över ett år är deras problem till viss del fortfarande kvar. 
Sallnäs menar att det finns en risk för smittoeffekter där en grupp ungdomar med psykosociala 
problem samlas. Det kan uppstå en negativ motkultur som hindrar positiv utveckling och 
behandling. Ett genomgående tema hos respondenterna i denna studie är att man triggades av 
varandras problem och upplevde motstånd till miljöterapin. 
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Cederlund pekar på att ett liv på institution inte kan normaliseras och att institutioner ofta är 
ganska isolerade. I denna studie tycks det normala på Viksjö skilja sig från det normala 
utanför Viksjö. Viksjö upplevdes av respondenterna som ganska slutet. 

Andreassen menar att det är stor skillnad på var som erbjuds på institutionen och vad som 
erbjuds efteråt. Ofta har inte hemmiljön förändrats så mycket och svårigheter som fanns innan 
kvarstår. Flera respondenter i denna studie beskriver ett socialt glapp med initial ensamhet 
efter Viksjö. Man inser också då vad man tog för givet på behandlingshemmet. 

Pazaratz och Emond pekar på att ungdomsgruppen är en mycket viktigt och ofta förbisedd 
faktor i institutionsbehandling av ungdomar. Emond menar att ungdomarna kan ge varandra 
stöd och hjälp och att sammanhållningen är viktig för behandlingen. Pazaratz menar att 
ungdomarnas upplevelse av behandlingen påverkats mycket av de andra ungdomarna.
Gruppfunktionen bland ungdomarna på Viksjö verkar ha haft stor betydelse för de flesta av 
respondenterna. Både negativ gruppåverkan men också en större förståelse för varandras 
problem än utanför Viksjö. 

7.3 Förslag till framtida forskning

Det skulle vara intressant att läsa mer forskning om grupprocesser hos ungdomar på 
behandlingshem där behandlingstiden är lång. Alla respondenter utom en studerar fortfarande 
och har inte gjort något egentligt inträde på arbetsmarknaden. Det är också intressant att veta 
hur det går för denna grupp efter utbildning. En annan intressant utgångspunkt är ett 
genusperspektiv på institutionell miljöterapi.

             Referenser

Andreassen, T. (2003). Institutionsbehandling av ungdomar - vad säger forskningen? 
Stockholm: Gothia

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur

Degner, J. & Henriksen, A. (2007). Placerad utanför sitt sammanhang: En uppföljningsstudie 
av 46 institutionsplacerade ungdomars privata och formella relationer. 
Universitetsbiblioteket: V Frölunda

Denvall, V. & Vinnerljung, B. (2006). Nytta & Fördärv- Socialt arbete i kritisk belysning. 
Natur och Kultur: Stockholm

Emond, R. (2003). Putting the Care into Residential Care: The Role of Young People. Journal 
of Social Work, 3, 321

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. (2003). Metodpraktikan – konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

32



Hagqvist, A. & Widinghoff, B. (2000). Miljöterapi- igår, idag och i morgon. Studentlitteratur: 
Lund

Hawkins-Rodgers, Y. (2007). Adolescents adjusting to a group home environment:
A residential care model of re-organizing attachment
behavior and building resiliency. Children and Youth Services Review,  29, 1131–1141

Hilte, M. (1996). Avvikande beteende- en sociologisk introduktion. Studentlitteratur: Lund

(Little, M., Kohm, A.,  Thompson, R.(2005) The impact of residential placement
on child development: research and policy implications. International journal of
social welfare, 14, 200–209

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

Olsson, H. & Sörensen, S. (2004). Forskningsprocessen- kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Falköping: Liber AB

Pazaratz, D. (1999). An Impressionistic Evaluation of the Efficacy of a Residential Treatment 
Facility for Emotionally Disturbed Youth
Residential Treatment for Children & Youth, 16(3) 

Sallnäs, M. (1999).  Institutionsvård för barn och ungdomar : att vara som en familj. Rapport 
Socialhögskolan i Stockholm, särtryck 105. 

Thorsén, H. (1995). Omvårdnadsmodeller Människosyn Etik. Almqvist & Wiksell Tryckeri: 
Uppsala.

Tideman, M. (2000). Normalisering och kategorisering. Lund: Studentlitteratur

Ward, A. (2004). Towards a Theory of the Everyday: The Ordinary and the Special in Daily 
Living in Residential Care. Child & Youth Care Forum, 33(3) 

Zimmermann, P D. (2000). From disciplinary control to benign milieu in childrens residential 
treatment. Residential treatment for children & youth, 2, 27-54

Öhlund, T. (1997). Normaliseringspraktiker i det moderna samhället. Umeå universitet. 
Avhandling nr 24 i skriftserien: WSOY Finland

Elektroniska källor:

Armelius. EN 5-ÅRSSTUDIE AV PATIENTER OCH PERSONAL VID VIKSJÖ GÅRD 
Slutrapport nr 16 från Behandlingshemsprojektet 1991-1996. Hämtad oktober 12, 2008 från:
http://130.239.156.105/bengt-akea/Behandlingshem/Shared
%20Documents/Forms/AllItems.aspx
http://www.psy.umu.se/forskning/publikationer/ovriga-publika/Behandlingshem.html.

Kunskapsforum. Erik Larsen, Miljöterapi. Hämtad november 10, 2008 från
http://www.kunskapsforum.com/kurser/kurs_miljo_34_dec.html

ADHD. I Nationalencyklopedin. Hämtad november 4, 2008 från:
http://www04.sub.su.se:2103/artikel/108010

Diskurser. I Nationalencyklopedin. Hämtad november 4, 2008 från:
http://www04.sub.su.se:2103/artikel/154318).

HvB- hem. I Nationalencyklopedin. Hämtad november 4, 2008 från:
http://www04.sub.su.se:2056/artikel/201377/201377/HvB

33

http://www04.sub.su.se:2056/artikel/201377/201377/HvB
http://www04.sub.su.se:2103/artikel/154318
http://www04.sub.su.se:2103/artikel/108010
http://www.kunskapsforum.com/kurser/kurs_miljo_34_dec.html
http://www.psy.umu.se/forskning/publikationer/ovriga-publika/Behandlingshem.html
http://130.239.156.105/bengt-akea/Behandlingshem/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
http://130.239.156.105/bengt-akea/Behandlingshem/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx


Lvu. I Nationalencyklopedin. Hämtad november 4, 2008 från:
http://www04.sub.su.se:2096/artikel/246213

SoL. I Nationalencyklopedin. Hämtad november 4, 2008 från:
http://www04.sub.su.se:2056/artikel/1135207

Socialstyrelsen, 2001. Hämtad september 27, 2008 från:
http://www.sos.se/fulltext/111/2003-111-1/Kap4.htm

Socialstyrelsen, 2007. Hämtad september 27, 2008 från:
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/9980/Sammanfattning.htm

Vetenskapsrådet. Hämtad oktober 18, 2008 från:
http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare/publikationerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4
a8800063.html

Viksjö Gårds behandlingshem. Hämtad oktober 13, 2008 från:
www.viksjogard.se

Bilaga

Intervjuguide

1. Erfarenheter av miljöterapi

Hur var det att bo på Viksjö gård?

Hur såg dagarna ut?

Hur var det att äta tillsammans?

Hur kändes strukturen av motion, möten, matlagning osv.?

Hur upplevde du gruppen av ungdomar? Vänner, ovänner? Närhet, distans?

Hur upplevde du personalen?

Hur upplevde du livet utanför Viksjö gård när du bodde där?

Upplevde du att miljöterapin förberedde dig för ett liv i samhället?

Förstod du syftet med miljöterapin, var det tydligt för dig?

Fungerade miljöterapin, tycker du?

Vad var viktigt för dig då?

2. Nuvarande situation kopplat till miljöterapin

Kan du ge exempel på något du har användning av från Viksjö i din nuvarande situation?

Hur ser dagarna ut?
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Hur ser du på relationer? Vänner, kompisar, familj?

Kan du ge exempel på vad som är skönt att slippa med att inte bo på Viksjö längre?

Hur upplever du kontakter med samhälle/sysselsättning?

Kan du ge exempel på något du saknar?

Hur ser du på tiden på Viksjö nu?

Vad är viktigt för dig nu?

3. Tankar kring normalitet

Vad innebär ordet normal för dig?

Vem eller vad bestämmer vad som är normalt, anser du?

Upplevde du att normalitet var ett mål med behandlingen på Viksjö?

Vad behövde man göra för att passa in på Viksjö?

Vad innebär det att passa in nu?

Är det viktigt att passa in?

Hur ser du på framtiden?
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