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Förord 
 

Det var stundtals väldigt svårt att arbeta och författa denna studie, både utifrån min 

avsikt att göra informanterna rättvisa och utifrån den aktuella tidsramen för utförandet. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till alla informanter som valt att generöst dela med sig av 

sina erfarenheter och reflektioner. Informanternas medverkan har varit ovärderlig för 

den här studien. Jag vill också rikta ett tack till Åsa Frodlund på Statens 

Institutionsstyrelse, som medverkat till att förbättra denna studie.  

 

Min handledare Ann Kroon, vid Högskolan i Gävle förtjänar också ett tack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
The study was based on seven interviews with staff members who worked or is working 

within the compulsory care on the States institutionalboards (SiS) special juvenile 

homes. The aim was to examine how staff members from SiS uses their fantasies about 

gender and sexuality and how their fantasies are given expression in relation to the 

adolescents currently living in the special juvenile homes. The collected information 

was analyzed with Hirdmans (2001) and Butlers (2007) gender theories. One important 

conclusion in this study is that the staff members fantasies, to a great extent emanated 

from a normative perspective. For example, was same-sexed attraction on the institution 

in many ways unthinkable.  

 

 

Keyword; SiS, genus, fantasy of logic, compulsory care 

 

Sammanfattning 
Denna studie baseras på sju intervjuer med anställda och tidigare anställda inom den 

svenska tvångsvården från Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem. Syftet är 

att undersöka hur SiS personals föreställningar om sexualitet och genus kommer till 

uttryck i relation till ungdomar placerade på SiS särskilda ungdomshem. Det kvalitativa 

materialet har analyserats med Hirdmans (2001) och Butlers (2007) genusteorier. En av 

studiens viktigaste resultat är att personalens föreställningar gällande ungdomarna, i stor 

utsträckning utgick från ett normativt perspektiv. Bland annat var samkönad attraktion 

på institutionerna i stort sett otänkbart.  

 

Nyckelord: SiS, genus, fantasmatisk logik, tvångsvård 
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1. Inledning 
 

Min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på socionomprogrammet spenderade jag på 

en av SiS institutioner tillsammans med avdelningspersonal, behandlingssekreterare och 

LSU-koordinator. Det var ett unikt tillfälle att se olika yrkeskategorier som parallellt 

arbetade med behandling utifrån olika synsätt, metoder och de olika ungdomarnas 

individuella förutsättningar. De olika professionerna och funktionerna på respektive 

avdelning (behandlingsassistent, biträdande avdelningsföreståndare, 

avdelningsföreståndare) samt de olika funktionerna på institutionen i stort (exempelvis 

psykolog, LSU-koordinator) hade olika förklaringsmodeller och anledningar till varför 

dom motiverade sitt valda förhållningssätt och agerande. Detta var mycket intressant 

och mina handledare inspirerade mig att utveckla mina tankar och reflektioner, vilket 

ökade intresset för att titta närmare på en del situationer och frågor: Hur vet personalen 

att deras agerande blir rätt? Vad underbygger personalens beslut?  

 

Jag tolkade de tillfällen då personalens bedömningar krockade, som att det uteslutande 

hade koppling till sexualitet och genus, vilket inspirerade till studiens frågeställning och 

syfte. För att ta reda på vad som ligger till grund för personalens beslut valde jag att titta 

närmare på vilka föreställningar beträffande sexualitet och genus de hade och hur dessa 

föreställningar används i informanternas yrkesmässiga vardag.  

 

1.1 Bakgrund: SiS särskilda ungdomshem 
Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som bedriver individuellt 

anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar och vuxna, som i stor utsträckning 

har allvarliga psykosociala problem. SiS uppdrag är att ge dessa individer bättre 

förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Av SiS 

egna rapporter framkommer att de som placeras på SiS institutioner har en omfattande 

och komplex problematik. Ungdomarnas uppväxtförhållande präglas av skilsmässor och 

separationer, föräldrar med psykisk ohälsa och/eller sociala problem och missbruk. 

Många av ungdomarna har erfarenhet av våld och övergrepp samt har varit 

omhändertagna av sociala myndigheter tidigare (SiS rapport, 2008). 

 

Majoriteten av ungdomarna placerade på SiS behandlingshem är omhändertagna enligt 

§ 3, LVU (SFS, 1990:52); Lagen om vård av unga. LVU är den lag som möjliggör för 



 

2 

 

socialtjänsten/socialnämnden att omhänderta ett barn eller en ungdom som riskerar att 

fara illa där de bor och vistas, eller om barnet/ungdomen uppvisar ett allvarligt 

destruktivt beteende. Det är även möjligt att omhänderta unga vuxna över 18 år med 

stöd av LVM; Lagen om vård av missbrukare (SFS, 1988:870).  Syftet med att 

omhänderta någon med stöd av LVM ska vara att individen får vård på ett 

behandlingshem. Ungdomar som begår allvarliga brott i åldern 15-17 kan dömas till 

sluten ungdomsvård, enligt LSU; Lagen om sluten ungdomsvård (SFS, 1998: 641). Att 

dömas till LSU innebär att ungdomen dömts för ett brott av allvarligare karaktär, 

exempelvis grovt rån, sexualbrott, grov misshandel eller mord och strafftiden varierar 

från 14 dagar till fyra år (SiS hemsida). Att placeras med stöd från tvångslagstiftning 

kan ses som ett stort ingrepp i den enskildes integritet och är därför noga reglerat.  

 

 

Det finns totalt trettiofem särskilda behandlingshem som drivs av SiS, varav elva av 

dessa är LVM-hem (riktade till vuxna med missbruksproblematik) och idag är nästan 

alla avdelningar inom SiS könsseparerade. Resterande tjugofyra särskilda 

behandlingshem har ungdomar upp till 21 år som målgrupp, där placeringen skett med 

stöd av LVU eller LSU. Oavsett vilket lagstöd som placeringen sker med finns 

möjligheten att placeras på öppna eller låsta avdelningar. Inom SiS finns det även akut- 

och utredningsavdelningar som kan vara antingen öppna eller låsta. Exempelvis kan en 

ungdom placeras på en utredningsavdelning där personalen ges i uppdrag att kartlägga 

ungdomens situation och planera för vilket stöd ungdomen behöver ha, tex ART 

(Aggression Replacement Training), ACT (Acceptance and commitment therapy), MI 

(Motiverande samtal) i kombination med en individuell studieplan (SiS hemsida). En 

öppen avdelning kan verka som en utsluss för ungdomar som är i sluttiden av sin 

behandling eller avtjänandet av sitt straff.  

 

SiS personal har riktlinjer som stöd i sitt jobb vilka bland annat anger hur 

behandlingsarbetet ska utföras. I SiS etiska riktlinjer står det bland annat: ”Jag [den 

anställde] bidrar till att ge klienten/den unge vård och behandling utifrån hens unika 

behov och förutsättningar” (SiS Etiska riktlinjer, s.9). En del i SiS verksamhet och 

komplexitet är deras särskilda befogenhet att under vissa omständigheter avskilja 

ungdomar. Att en ungdom hålls i avskildhet (avskiljning) innebär att ungdomen avskiljs 

från övriga intagna under maximalt 24 timmar i följd. Enligt lag får avskiljning ske 
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utifrån två skäl: att ungdomen uppträder våldsamt eller att ungdomen är så påverkad av 

berusningsmedel att hen inte kan hålla sig till ordningen (vanligast på en 

akutavdelning). En avskiljning är ett exempel på en tvångsingripande åtgärd som styrs 

av lagstiftning (Wennerholm, 2012). 

 

 

1.2 Problembeskrivning och relevans för socialt arbete 
Studien avser att synliggöra SiS personals föreställningar gällande sexualitet och genus 

samt redogöra och analysera dessa föreställningar. Studiens syfte är att titta närmare på 

den mening som SiS personal tillskriver sina föreställningar, samt i vilken utsträckning 

dessa föreställningar påverkar ungdomarna. Utgångspunkten är att föreställningarna 

inverkar på personalens sociala bemötande av ungdomarna, samt att föreställningarna 

inverkar på ungdomarnas behandling.  

 

Med utgångspunkt i SiS löfte och uppdrag om individuellt anpassad vård får denna 

studies syfte och frågeställningar antas ha relevans. Att den vård och behandling som 

SiS erbjuder i stor utsträckning är påverkad av sexualitet och genus, stärker relevansen 

ytterligare. Idag är nästan all vård som SiS erbjuder könsseparerad, vilket innebär att 

avdelningarna är helt och hållet för killar eller tjejer. Det finns ett fåtal institutioner där 

placerade killar och tjejer möts i vissa sammanhang på dagtid, t.ex. i undervisning. 

Måltider intas på de flesta institutioner av ungdomarna på respektive avdelning (SiS 

hemsida).  

 

Att avdelningarna och den större delen av SiS vård är könsseparerad har i en av SiS 

rapporter motiverats med att det avvikande missbrukarliv som många av kvinnorna 

levde innan placering (med stöd från LVM) följer med in på institutionen. Enligt en 

rapport från SiS (2008) underordnades de intagna kvinnorna männen på avdelningen 

och betraktades delvis som sexualobjekt. Det år som studien genomfördes placerades 

2265 personer på någon av SiS institutioner, varav 64 procent av dessa var av manligt 

kön och således 36 procent av kvinnligt. Större delen av dessa flickor/kvinnor hade 

uppgett sig ha erfarenhet av sexualiserat våld. Könssepareringen gäller enbart intagna på 

SiS avdelningar och inte anställd personal. Den genomförda studien hade en 

kartläggande karaktär där syftet var att belysa hur det vardagliga arbetet med avseende 

på kön och genus utfördes inom institutionerna som i sin tur kunde verka som underlag 
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till jämställdhetsarbetet inom SiS. Med jämställdhet menas i sammanhanget att erbjuda 

en så jämställd vård som möjligt till de flickor och pojkar, kvinnor och män som vårdas 

inom SiS (ibid).  

 

Författarens förhoppning är att denna studie ska vara ett bidrag i ett synliggöra i vilken 

utsträckning SiS personals föreställningar kring sexualitet och genus påverkar SiS 

uppdrag.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Denna studie syftar till att undersöka SiS personals föreställningar om sexualitet och 

genus på de särskilda ungdomshemmen. Studien utförs kvalitativt och personalens 

föreställningar om genus, har i studien belysts genom hbt- frågor. Studiens resultat 

redovisas i två teman och vald frågeställning är:  

 

Vilka föreställningar har personalen på SiS särskilda ungdomshem kring genus och 

sexualitet och hur kommer de till uttryck i relation till: 

 Personalens sociala bemötande av ungdomarna? 

 Ungdomarnas behandling? 

  

1.4 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen inleddes med en bakgrundsbeskrivning av SiS och tvångsvårdens 

förutsättningar, för att sammanfatta SiS kontext och därmed studiens utgångsläge. 

Härefter beskrivs uppsatsens syfte och frågeställning, vilka följs av en presentation och 

förtydligande av begrepp samt genomgång av tidigare forskning. Därefter presenteras 

författarens val av teorier; Hirdmans (1987 & 2001) genusteori och Butlers (2007) 

genusteori, samt Glynos & Howarths (2007) fantasmatiska logikperspektiv. 

Redogörelsen av forskningsdesignen efterföljs av val av tillvägagångssätt, analysmetod 

samt studiens etiska ställningstaganden. Resultatredovisningen görs utifrån 

frågeställningens två valda teman och avslutas i ett diskussionsavsnitt samt med förslag 

på framtida forskning.  

 

1.5 Begreppsförklaringar 
Sexualitet och genus är centrala begrepp i denna studie, vilka är ord som används i olika 

sammanhang och som har olika betydelser. Tydligheten kring begreppen varierar 
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beroende på vilket språk som används, exempelvis är begreppet kön mindre tydligt 

definierat än engelskans sex. En del forskare har valt att inte särskilja begreppen, utan 

använder istället kön eller genus som en kombination av den fysiska kroppen och de 

föreställningar som den tillskrivs (Schlytter, 2000).   

 

Hirdman använder begreppet genus i syfte att skilja biologi från kultur. Hirdmans åsikt 

är att relationerna mellan könen borde betraktas som socialt och kulturellt skapade 

(Hirdman, 1987) och att genus är något som skapas och återskapas. Detta sker aldrig i 

ett vakuum utan påverkas alltid av den överordnade heteronormativa ordningen, 

exempelvis de institutioner, strukturer och relationer som finns runtomkring oss. Att 

relationerna mellan könen står under stark påverkan från den heteronormativa ordningen 

bidrar till att ett heterosexuellt liv framstår som ”det mest åtråvärda och naturliga sättet 

att leva ” (Ambjörnsson, 2016, 126).  

 

Utgångspunkten i denna uppsats är att genus och sexualitet är något som människan 

aktivt skapar och iscensätter. Begreppet sexualitet innehåller sexuella handlingar, begär 

och kan även innefatta sociala relationer medan genus är de sätt som människan 

representerar och manifesterar sin könstillhörighet på; socialt och kulturellt, exempelvis 

genom klädval. I denna studie är genus en individs sammansatta och upplevda helhet av 

sin könstillhörighet och även hur denna manifesteras. Individens biologiska kön ses 

enbart som biologi, medan hur det biologiska könet representeras, upplevs och 

definieras är vad som definieras som genus (Butler, 2007).  

 

En cis-person är en person vars biologiska kön är sammansatt med personens 

uppfattning om sig själv, vilket enligt definitionen även behöver ske på ett normenligt 

sätt. En cis-person kan sägas identifiera sig med det kön som personen föddes i – eller 

tilldelades vid födseln (Ambjörnsson, 2016).  

 

Motsatsen till begreppet cis-person är transperson. En transperson identifierar sig inte 

alls eller delvis inte med det vid födseln tilldelade könet. På latin betyder trans 

”överskridande”. Transbegreppet innefattar flertalet undergrupper eftersom trans i första 

hand handlar om könsidentitet och könsuttryck och inte sexuell läggning. Trots detta är 

trans en del av paraplybegreppet HBTQ som står för homosexuella, bisexuella, 

transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. I vissa rörelser 
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används begreppet utan att inkludera queer, dvs endast HBT (Nationalencykopledins 

hemsida). I denna uppsats används hbt-person som motsvarighet till cis-person.   

 

Cis-normativitet är ett begrepp för hur samhällets normer om identitetsskapande och 

kön bygger på en modell av två fasta könskategorier, dvs man/kvinna. Det 

grundläggande antagandet i cis-normativiteten är att alla människor identifierar sig i 

enlighet med det biologiska kön som tillskrev dem vid födseln (Ambjörnsson, 2016). 

 

 

2. Tidigare forskning och aktuellt kunskapsläge 
 

 

Sökprocessen inleddes på Swepub, Discovery samt på Libris. Resultaten avgränsades 

utifrån artiklar som länkats i fulltext och som definierats som peer-reviewed, samt med 

publiceringsdatum mellan 1999 och 2016. Vid sökning i Discovery och Diva användes 

”sexualitet”, (59 funna resultat i Discovery) och ”tvångsvård” (9 funna resultat i Diva).  

De artiklar som kontextualiseras inom psykiatrin valdes bort utifrån att dessa bedömts 

vara icke-applicerbara för SiS kontext. Detta utifrån att psykiatrin och SiS verksamheter 

regleras av olika lagar och riktlinjer samt har olika uppdrag. 

  

Artiklar med fokus på missbrukande gravida kvinnor (t.ex. Reitan, 2011) och 

missbrukande ungdomar valdes också bort, utifrån att de inte var relevanta för aktuell 

frågeställning. I Libris användes sökorden ”tvångsvård” + ”genus”, vilket gav 7 

litteraturkällor. Silow Kallenberg (2016) presenteras nedan medan Hedins (2002) bok 

valdes bort utifrån dess fokus på missbruk. Butler (2007) och Hirdman (2001) valdes 

utifrån personlig kännedom vilket medförde att en enkel sökning kunde göras i 

Discovery på författarnas namn. Den genomförda sökningen medförde även att 

Schlytter (2000) samt Mattsson (2005) hittades.  

 

 

2.1 Hur strukturerar normer om sexualitet och genus? 
SiS producerar årligen egna forskningsrapporter där fokus exempelvis är sexualitet, 

etnicitet och genus (tex Gruber, 2013). I Kön och behandling inom tvångsvård. En 

studie av hur vården organiseras med avseende på genus, framkommer att 

tvångsvården på olika sätt reproducerar rådande genus- och könsstrukturer. 
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Reproduktionen sker genom en kontinuerlig social process, där enskilda individer 

förväntas manifestera sin könstillhörighet (SiS Rapport, 2008). 

 

Andra studier handlar om hur kön görs i samspel med sexualitet, klass och etnicitet 

inom missbruksvården. Mattssons (2005) studie baseras på intervjuer med personal vid 

två behandlingshem; ett LVM-hem för kvinnor och ett behandlingshem som erbjuder 

frivilligvård för både män och kvinnor, och Mattsson stödjer sig bland annat på Butlers 

(2007) genusteori; att människor genom språk och agerande skapar och gör kön. 

Mattssons (2005) studie visade hur personalen vid institutionerna deltog i att skapa 

bilden av att den kvinnliga och manliga personalen kompletterade varandra. Detta trots 

att personalen (oavsett kön) agerade på samma sätt i liknande situationer. Eftersom 

personalen bidrog till att upprätthålla skillnader mellan manlig och kvinnlig personal 

riskerade de även att möta sina klienter utifrån stereotypa föreställningar kopplade till 

ungdomarnas kön. Mattsson (2005) menar att personalens arbetssätt och inställning 

även bidrar till att skapa en miljö där sexuell laddning endast antas uppstå på 

heterosexuell basis.  

 

Dessa forskningsrapporter är två exempel på när samhällets normer bildat en 

överordnad struktur vilken bland annat har gett återspeglingar på SiS institutioner; 

exempelvis att alla avdelningar numera är könsseparerade. Att normer verkar som 

struktur inverkar även på den forskning som bedrivs och bedrivits. Holmqvist (2016) 

lyfter att forskning kring hbt i stort sett bedrivits inom två fält; sexualitets- och 

kvinnohistoria (jmfr. Silverstolpe 1999, Borgström 2002). Detta har genererat en del 

frågor kring vilka hbt-personer som getts utrymme inom den feministiska 

historieskrivningen och på vilka villkor detta skett.  

 

2.2 Vad händer när sexualitet iscensätts? 
Överlien (2006) har utfört en intervjustudie i syfte att studera hur SiS institutioner kan 

verka som arena för skapande av sexuell identitet. Bland annat visar studien att de 

anledningar som används av socialtjänsten vid ett omhändertagande skiljer sig beroende 

på ungdomarnas kön. Överlien (2006) hävdar att omhändertagandet styrs av samhällets 

övergripande könsnormer genom att man ser olika på exempelvis, snabba partnerbyten 

och att aktivt sexliv, beroende på om ungdomens kön. En flicka med flera sexpartners 
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och ett aktivt sexliv beter sig på ett sätt som avviker från normen och blir därför en 

faktor som räknas in i varför en flicka ska omhändertas. En pojke med aktivt sexliv och 

flera sexpartners bryter i motsats inte mot normen eftersom normen för flickor och 

pojkar ser olika ut. Placeringsorsakerna kan därför varieras, inte med utgångspunkt i hur 

ungdomarna beter sig utan utifrån samhällets normer (ibid).  

 

Silow Kallenbergs (2016) avhandling utgår från behandlingsassisterna, med avsikten att 

illustrera tvångsvårdens inbyggda spänningsfält, exempelvis det som sker i 

det dolda och det som sker i det offentliga och Silow Kallenberg (2016) studerar 

tvångsvården som en gråskala. Avhandlingen för ett resonemang om och utifrån 

begreppen heteronormativitet och machologik. Med machologik menar Silow 

Kallenberg (2016) en förväntan och utgångspunkt i att det som betraktas som maskulint 

ska ha ”en känslomässig hård och fysiskt centrerad manlighet”. Silow Kallenberg 

(2016) fann även att personalen såg det som otänkbart att de placerade ungdomarna 

skulle känna en icke-heterosexuell attraktion till varandra.  

 

Forskning med fokus på hbt-frågor visar att det är stor skillnad på vilka konsekvenser 

ett iscensättande av sexualitet medför; beroende på vem, vart och vad en person väljer 

att iscensätta. Exempelvis kan en kvinna som väljer att ha en sexuell relation med en 

annan kvinna få väldigt annorlunda reaktioner än en man som väljer att ingå sexuella 

handlingar med en, eller flera män (Holmqvist, 2016).  Holmqvist (2016) menar att det 

är normen som bestämmer hur olika individer uppfattar och reagerar på en hbt-persons 

iscensättande av sin sexualitet. En maskulin hbt- person tolkas ofta utifrån kvinnlighet 

som en del i feministisk anda, med målet att lyfta fram kvinnor. Forskningen visar även 

att maskulina hbt-personer och maskulinitet hos hbt-personer diskuteras utifrån tanken 

om att personen är kvinna (ibid). I stor utsträckning riskerar hbt-personer av manligt 

kön betraktas som kvinnor och hbt-personer av kvinnligt kön, betraktas som män vilket 

är en konsekvens av hur samhällets normer beskriver och anger att de biologiska könen 

borde presenteras.  

 

Enligt Halbertam (2005) finns det tre sätt som hbt-personer som iscensätter sin 

sexualitet bagatelliseras genom; den första är att hbt-personer beskrivs och ses som 

något icke-representativ. Att en hbt- person inte ses som representativ innebär att 
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personens identitet och upplevelse inte ses som det normala. Det andra sättet är att hbt-

personer förlöjligas och trivialiseras. För det tredje så rationaliseras en hbt-identitet 

genom att förklaras som en följd av någonting annat, exempelvis som en konsekvens av 

behovet av samhälleliga fördelar (ibid).  

 

3. Teoretiska perspektiv 
 

Sett till studiens ämne valdes Hirdmans (1987,2001) och Butlers (2007) genusteorier, 

utifrån deras stora inflytande i forskningsfältet för genus och sexualitet och deras 

gemensamma utgångspunkt är att genus är det system som upprätthåller ordningen 

mellan könen. Hirdmans genussystem är värdefull när det kommer till att analysera hur 

relationen mellan könen ser ut, vilket görs utifrån ett par grundläggande principer. 

Dessa principer medför att det som betraktas som kvinnligt och manligt hålls isär och 

ses som varandras motsatser. I sin tur skapar detta olika arenor och kontexter för 

kvinnor och män; horisontalt på olika nivåer och vertikalt i sektorer. Ett exempel är 

vården; där undersköterskor och sjuksköterskor domineras av kvinnor medan läkare, 

överläkare och sjukhusdirektörer i mycket hög utsträckning är män. Arbetsmarknaden 

kan även sägas vara uppdelad i sektorer genom att vissa yrken och områden domineras 

av män (tex yrkeschaufförsutbildning), respektive av kvinnor (tex 

socionomprogrammet) (Hirdman, 2001).  

 

Däremot är Hirdmans (2001) teori inte lika användbar när det gäller att fånga möjliga 

förändringar och har även fått kritik för att makt har byggts in i grundförståelsen och 

presentationen av genussystemet (Thurén, 2003, 55). Hirdman har besvarat denna kritik 

och anser att genussystemets strukturer rent teoretiskt skulle kunna förändras en aning 

men vidhåller samtidigt den totala oföränderligheten hos människan, vilket grundar sig i 

själva fortplantningen och människans biologi (Hirdman, 2001). Begreppet genus 

beskriver Hirdman (1987) som föränderliga tankefigurer (över ”män” och ”kvinnor”) 

som i sin tur skapar föreställningar och sociala praktiker.  Att studera genus innebär för 

Hirdman att lyfta och perspektivgöra historiskt och geografiskt lagrade föreställningar 

om män och kvinnor; föreställningar grundade i biologiskt kön. 

 

Hirdman menar att genussystemet är en ordningsstruktur som bottnar i kön och som 

ligger till grund för andra sociala ordningar. De sociala ordningarna och tillhörande 
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förväntningar syns exempelvis i hur vi formulerar oss i tal och skrift vilket innebär att 

genussystemet är möjligt att förändra. Systemet upprätthålls och återuppstår genom att 

individer gång på gång återskapar förväntningarna och därmed upprätthåller de sociala 

ordningarna (t.ex. genom tal och skrift) vilket medför att de biologiska olikheterna 

mellan män och kvinnor återigen synliggörs. Dessa olikheter strukturerar tillsammans 

både tankemodeller, platser och sysslor (Hirdman, 2001). Genuskontraktet vilar på tre 

grundläggande principer. Den första är att kvinnor och män är olika och ofta, varandras 

motsatser, vilket medför att kvinnor och män återfinns på olika fysiska platser. Den 

andra principen handlar om hierarki och där det manliga ses som mer eftersträvansvärt 

än det kvinnliga. Mäns värderingar, behov, önskemål och intressen värderas högre 

vilket medför att det män gör och är, ses som norm och anses vara det normala i 

samhället. Den tredje principen är att alla kvinnor och män är med och skapar denna 

genusordning ofta omedvetet och den ärvs därför mellan generationerna. Hirdman 

menar att eftersom alla individer reproducerar dessa föreställningar (vilka ges samma 

mening) skapas genuskontraktet på gruppnivå och utvecklas därmed till överordnade 

strukturer i samhället (Hirdman, 2001), vilka också påverkar hur vi förväntar oss att 

människor och grupper av människor borde se ut. Hirdman (1987) betonar vikten av att 

inte stirra sig blind på det maskulina och det feminina som motsatser till varandra utan 

att se gråskalan däremellan.  

 

 

3.1 Butler: Hur kan vi iscensätta genus och sexualitet? 
För Butler så är kategorierna man och kvinna begripliga endast inom en 

heterosexualiserad förståelseram, vilken framställer de båda könen som de enda möjliga 

identiteterna. Butler kallar denna konstruerade uppdelning mellan män och kvinnor för 

den heterosexuella matrisen (ref i Ambjörnsson, 2016, 15) vilken innehåller 

föreställningar om hur man ska vara för att man ska vara man eller kvinna men även att 

man ska vara man eller kvinna. Den heterosexuella matrisen kan beskrivas som den 

kulturella väv som särskiljer maskulinitet från femininitet och sorterar kroppar, genus, 

sexualitet och begär för att sedan fläta samman kropparna, sexualiteten och begären i 

heterosexuella handlingar och begär. Eftersom det är inom denna förståelseram som vi 

lever blir det avgörande att iscensätta genus på rätt sätt; dvs. att lyckas prestera rätt 

kopplingar mellan sin kropp, genus, sexualitet och begär för att slippa samhälleliga 

sanktioner eller utfrysning. Konsekvensen av denna ordning medför att det som hör till 
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det heterosexuella och samhällets överordnade normer blir meningsbärande och ses som 

önskvärt. En annan konsekvens är att uppdelningen av kön(en) är instabil och beroende 

av att någon aktivt iscensätter och representerar det. 

 Att inte upprepa iscensättandet kan enligt Butler medföra konsekvenser:  

 

Att vara kvinna är enligt detta perspektiv att fungera som en sådan inom det 

dominerande heterosexuella systemet, och den som ifrågasätter detta system 

förlorar kanske något av känslan att vara förankrad i ett kön (Butler 2007, 25).  

 

En individs agerande när hen iscensätter eller presterar sin sexualitet på ett annat sätt än 

det som anges i den heterosexuella matrisen definieras av Butler som en subversiv 

handling. En subversiv handling kan utföras medvetet eller omedvetet och verkar 

förändrande genom att handlingen bryter rådande normer kring exempelvis kön och 

genus (ibid). Enligt Butler (2007) är detta det enda sätt som finns för att kunna påverka 

och förändra, eftersom det är omöjligt att definieras och verka utanför samhällets 

normer och överordnande maktrelationer.  

 

3.2 Som komplement till varandra: Hirdman och Butler 
Att välja både Butler och Hirdmans genusteorier tog sin utgångspunkt i Hirdmans 

argument om att människan bär med sig något som är omöjligt att förändra.  

Hirdman menar att människan till mycket stor del är den fysiska kroppen där kön är ett 

stabilt fenomen och att människan därför är sitt kön. Vissa typer av underordning eller 

kategorisering är därför omöjlig att komma ifrån; man är antingen man eller kvinna. 

Butler argumenterar annorlunda. Kön och genus är inte biologi eller något som är 

möjligt att ärva, utan något vi tilldelas vid födseln, vilket innebär att både kön och genus 

är socialt och kulturellt konstruerade föreställningar (Butler, 2007). De båda teorierna 

används i denna studie som ett komplement till varandra utifrån deras olika fokus. 

Hirdman är mer inriktad på det strukturella men medan Butler också lyfter det 

strukturella perspektivet har hon fokus på framförallt det performativa, och subversiva 

handlingar.  

 

3.3 Att analysera med fantasmatisk logik: Varför?  
Logikperspektivet innehåller tre delar; social, politisk och fantasmatisk logik och syftar 

till att användas för att karaktärisera, kritisera och förklara de sociala fenomen som 

studeras (Glynos & Howarth 2007, 8) eller som Silow Kallenberg (2016, 46) beskriver 
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det: ”de sociala, politiska och fantasmatiska logikerna kan sägas motsvara de tre 

frågorna vad, hur och varför när man ska analysera ett socialt problem”. Det 

fantasmatiska logikperspektivet innebär att titta närmare på olika föreställningar samt 

vilken mening föreställningarna ges (”varför”). I denna studie utgör det fantasmatiska 

logikperspektivet därför en viktig del för att kunna nå fram till studiens syfte men 

används i denna studie ändå som ett underordnat teoretiskt perspektiv. 

 

Den teoretiska ramen som studien befinner sig i är inom det poststrukturella 

perspektivet, vilket innehåller en större mängd olika teoribildningar. En del i de 

poststrukturella teoribildningarna är att ha ett kritiskt förhållningssätt till fasta 

kategorier och entydiga definitioner (Howarth, 2013, 60f) och en av de 

poststrukturalistiska inriktningarna är den politiska diskursteorin som Laclau & Mouffe 

([1985]2001) konstruerat grunden för. Denna har sedan vidareutvecklats av Glynos & 

Howarth (2007) som utformat det som benämns som logikperspektivet (the logics 

approach). Föreställningarna representerar och innehar olika funktioner för människan; 

(1) skapa nya sammanhang eller förklaringsmodeller, (2) hålla samman personens 

världsbild och (3) dölja ofullkomlighet. Silow Kallenberg menar att föreställningar 

behövs för att förklara varför människor håller fast vid en speciell åsikt, världsbild eller 

praktik och kan beskrivas som “de logiker som människor producerar för att förklara sig 

och omvärlden för sig själva och andra” (Lundgren 2012, 62 ref i Silow Kallenberg, 

2016, 49).  

 

4. Tillvägagångssätt 
 

Studien utförs som ett kvalitativt projekt, med empiri som inhämtas från intervjuer med 

anställda och tidigare anställda, vid fyra olika SiS institutioner. Den kvalitativa metoden 

bedöms vara bäst lämpad för att få svar på vald frågeställning utifrån möjligheten att 

ställa följdfrågor och få fördjupade svar från informanterna. Vid ett tillfälle har ett 

kompletterande samtal/intervju genomförts med en informant. 

 

Inspirationen till denna studie föddes under min femton veckor långa VFU-period på en 

av SiS institutioner där jag på nära håll fick uppleva de komplexa frågeställningar som 

personalen ställs inför. Studien utförs med den ovan beskrivna teoretiska ram men 

utspelar sig samtidigt inom SiS institutionernas väggar. Detta är speciellt eftersom SiS 
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som organisation har ett väldigt specifikt och speciellt uppdrag vilket medför en viss typ 

av organisatoriska beteenden. De riktlinjer som antagits av och inom SiS kan sägas 

utgöra institutionens ramar och SiS riktlinjer blir därför vägledande i definierandet av 

de normer och värderingar som råder inom organisationen. För en enskild anställd kan 

riktlinjerna bidra till att vägleda den anställde och även innebära att en djupare mening 

utvecklas för institutionens regler. Ett exempel på en antagen regel på SiS särskilda 

ungdomshem är att inga ungdomar får låna cigaretter eller tillhörigheter av varandra.  

 

Denna studie syftar till att redogöra för personalens föreställningar gällande genus och 

sexualitet och hur dessa kommer till uttryck. Utifrån studiens syfte och frågeställning 

bedömdes fokusgruppsintervjuer vara det bäst lämpade tillvägagångssättet. För att 

synliggöra informanternas föreställningar används Glynos & Howarths (2007) 

fantasmatiska logikperspektiv. Detta är ett underordnat teoretiskt perspektiv i uppsatsen 

och som används för att lyfta informanternas föreställningar samt synliggöra den 

mening föreställningarna ges i relation till uppsatsens övriga teorier; Hirdmans (2001) 

och Butlers (2007) genusteorier.  

 

Studien inleddes som ett samarbete mellan två författare varpå intervjuerna har 

genomförts av de båda ursprungsförfattarna medan inläsning och producerad text är 

utförd av kvarvarande författare; namngiven som författare till denna uppsats.  

Utskick av förfrågan med tillhörande missivbrev sändes per mail till nio institutioner, 

lokaliserade inom ett avstånd av tre timmar enkel resväg ifrån författarna. En 

påminnelse utsändes efter åtta arbetsdagar och samma förfrågan sändes därefter ut till 

tio andra institutioner. Sammanlagt återkom tre institutioner med ett intresse om att 

medverka men endast två hade möjlighet att medverka inom studiens tidsram. En del 

anställda var positivt inställda till att medverka medan institutio1nschef eller andra i 

ledningsgruppen tackade nej.  

 

Fokusgruppmetoden valdes utifrån dess möjligheter att skapa en plattform där både 

intervjuledare och informanter utvecklas. En fokusgrupp antas skapa sin egen 

reflekterande process (Dahlin – Ivanhoff, 2015). Det var i slutändan endast en 

institution där både anställda och institutionsledning önskade att medverka i en 

fokusgruppsintervju, vilken genomfördes med två stycken anställda hos den 

medverkande institutionen. Fokusgruppsintervjun tog ungefär 1,5-2 timmar. Bristen på 
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tillgängliga fokusgrupper medförde att beslut fattades om att komplettera med enskilda 

(halvstrukturerade livsvärlds-) intervjuer med anställda eller tidigare anställda vid SiS 

särskilda ungdomshem. Dessa valdes utifrån visat intresse för att medverka i studien 

(bekvämlighetsurval). 

 

Vid intervjutillfällena var sex av sju informanterna anställda vid en SiS institution, 

medan den sjunde informanten avslutat sin anställning två månader tidigare. Den sjunde 

informanten fick höra om studien av en av de andra informanterna och önskade att få 

medverka. Alla informanter har haft en anställningstid på minst sex månader och den 

som varit anställd längst har vid intervjutillfället en anställningstid på över åtta år. 

Informanterna består av två män och fem kvinnor och är mellan åldrarna 29 och 51. Tre 

av informanterna är socionomer, en informant är psykolog, två informanter är 

behandlingsassistenter och en informant har ett övergripande behandlingsansvar på sin 

institution. Intervjuerna genomfördes både på institutionerna och i informanternas hem 

beroende på informanternas önskemål och alla intervjuer spelades in med en diktafon.  

 

4.1 Etiska ställningstaganden 
Informanterna tog del av de forskningsetiska regler som studien tillämpar och omfattas 

av. Förutom de mer eller mindre tvingande föreskrifter och regler som ett 

forskningsarbete styrs av bör även den enskilde forskarens etiska ansvar nämnas, 

eftersom det kan sägas utgöra grunden för all forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2017). 

Författaren till denna studie upplever att det personliga etiska ansvaret tillgodosetts 

genom att noga överväga studiens frågeställning, tillvägagångssätt och syfte.  

 

Det finns fyra grundprinciper allt forskningsarbete behöver ta hänsyn till 

(Vetenskapsrådet). Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av 

forskningen berörda om forskningens syfte. Informationen skall innehålla vilken 

institution forskaren har anknytning till, projektansvarigs namn samt information om att 

informanternas deltagande är frivilligt. Det skall även finnas information om vad som 

förväntas av deltagarna. Missivbrevets syfte kan sägas vara ett steg i ledet att försöka få 

så många intresserade som möjligt (Trost, 2012). Denna princip uppfylldes genom att 

studiens syfte, informanternas frivillighet samt information om ansvarig handledare, 

författare och högskola fanns beskrivet i missivbrevet.  
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Samtyckeskravet innebär att informanten själv styr sin medverkan och att det är 

forskarens ansvar att inhämta samtycke ifrån informanten (Vetenskapsrådet, 2017).  

Samtycke från informanten bekräftades vid intervjutillfället genom att påminna 

informanten om att deltagandet är frivilligt och att informanten när som helst kan välja 

att avbryta sin medverkan. Informanterna ska enligt konfidentialitetskravet informeras 

om forskarens tystnadsplikt, vilket även lyftes vid intervjutillfället. Den sista principen 

är nyttjandekravet och innebär att uppgifter om och från enskilda informanter inte får 

utlånas eller användas i andra sammanhang än för forskningsändamål (ibid). Detta har 

tagits i beaktande genom att efter intervjutillfällen, transkribering och redovisning se till 

att insamlat material förstörts.  

 

Informanterna erbjöds att själva välja vilket namn de ville presenteras med i studien och 

i samråd med författaren valde tre informanter könsneutrala namn och resterande fyra 

informanter tilldelades könsneutrala namn av författaren. De könsneutrala namnen 

syftar till att stärka informanternas anonymitet utifrån institutionernas olika 

uppbyggnad; en del funktioner finns endast på vissa institutioner och avdelningar, eller 

är kopplade till en specifik utbildningsbakgrund eller titel. Vid de tillfällen då en 

specifik institution eller avdelning nämns, har namnet i uppsatsen ersatts med 

institutionen. 

 

4.2 Studiens trovärdighet 
Studiens trovärdighet har bedömts utifrån begreppen reliabilitet och validitet (att mäta 

det man avser att mäta). Reliabiliteten i en undersökning bedöms vara stark när andra 

forskare kan utföra samma undersökning och få samma resultat (Trost, 2012) och har i 

denna studie eftersträvats genom att en korrekt återgivelse av materialet skett i 

transkriberingen. Det innebär att transkribering skett detaljerat med skämt, pauser och 

tystnader. Reliabiliteten kan bli nedsatt av att det förekommer skillnader i tolkningen av 

vad informanterna sagt (Kvale & Brinkmann, 2014) exempelvis mellan de olika 

ursprungsförfattarna. För att undvika snedvridningar har transkribering utförts och 

sedan verifierats utifrån en genomlyssning, samtidigt som transkriberingen lästs på nytt 

av författaren till denna uppsats.  

 

Studiens olika intervjuer är utförda av ursprungsförfattarna till denna uppsats; 

fokusgruppsintervjun med två deltagare utfördes av den ena ursprungsförfattaren (AC) 
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och de fem enskilda intervjuerna av författaren (AL) till denna uppsats. Eftersom alla 

sju informanter har tagit del av missivbrevet där de båda ursprungsförfattarnas namn 

och delaktighet beskrevs samt att alla informanter önskade medverka, anser de båda 

ursprungsförfattarna att det är etiskt försvarbart att i denna studie använda allt insamlat 

kvalitativt material. Studiens fokusgruppsintervju utfördes enbart av AC, vilket var ett 

medvetet val av de båda författarna. Eftersom fokusgruppen var liten till antalet 

bedömdes risken att ytterligare en persons närvaro kunde hämma gruppens deltagare att 

diskutera ”fritt” (Wibeck, 2000, 77). Informanterna uppfattades ha stor vilja att dela 

med sig av sina åsikter och erfarenheter och diskussionen innehöll många bekräftande 

fraser som ”absolut”, ”ja exakt”, och ”så är det för mig med”. Att använda både 

fokusgruppsintervjuer samt enskilda intervjuer i denna studie kan dock ha inverkat på 

studiens möjligheter att uppnå studiens syfte. En enskild intervju ger varje individ större 

möjlighet till ytterligare fördjupning samt för intervjuledaren att ha mer kontroll över 

intervjuprocessen än i en grupp med fler deltagare. Då fokusgruppen endast hade två 

deltagare är bedömningen att deltagarna i fokusgruppsintervjun har kommit till tals samt 

att de båda informanterna har gett möjligheter att tala fritt. Detta utifrån att det avsattes 

ordentligt med tid för fokusgruppsintervjun samt att de båda deltagarna uttryckte att de 

kände sig ”färdiga” och ”nöjda med vad dom sagt och pratat om”, innan 

fokusgruppsintervjun avslutades.  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är validiteten beroende av att intervjuaren ställer rätt 

frågor för att kunna generera de svar som studien önskar svara på. Under författaren 

ALs första utförda intervju ställdes en fråga som under transkribering och 

genomlyssning bedömdes vara av ledande karaktär. Detta är ett bra exempel på hur 

författaren, genom sin begränsade erfarenhet av att intervjua varit en bidragande faktor i 

att sänka den interna validiteten. Detta rättades till genom att utesluta aktuell fråga samt 

att utesluta det svar som informanten gav på frågan. Bryman (2011) menar att den som 

intervjuar behöver vara balanserad, d.v.s. inte säga för lite och inte säga för mycket. 

Den fråga som är utesluten kan ses som ett exempel på när intervjuaren sagt för mycket. 

Utifrån att frågan samt informantens svar på frågan uteslutits, bedömds inte validiteten 

påverkats på ett för studiens resultat, avgörande sätt. 

 

Validiteten kan även diskuteras utifrån informanternas deltagande. I presentationen av 

studiens resultat är citat från informanterna överhängande från fem av de sju 
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informanterna. Att informanten Yuri endast finns citerad på ett ställe är för att hen 

behövde avbryta intervjun efter ca 20 minuter, vilket innebär att en mindre mängd 

information har kunnat samlas in från den intervjun. Även citat från Lelle är färre än 

från övriga informanter på grund av tidsbrist under intervjusituationen. Att två 

intervjuer avbrutits innan planerat avslut har rent praktiskt inneburit att de första fjorton 

frågorna har hunnit ställas till Yuri och Lelle. Då både informanterna och intervjuaren 

AL visste att intervjuerna riskerades att avbrytas i förtid inleddes kommunikationen 

kvällen före planerad intervju, med ett telefonsamtal. Syftet med telefonsamtalet var för 

informanten och AL att bekanta sig med varandra för att under aktuell intervjusituation 

ha fullt fokus på intervjuns frågor. Under telefonsamtalet diskuterades frågor om 

missivbrevet, hur författaren tänkte kring citering i uppsatsen och liknande. Det som 

sades under telefonsamtalen spelades inte in och finns inte återgivna i studien. Att 

intervjuerna är kortare i tid kan inverka på mängden insamlad information. Målet med 

halvstrukturerade intervjuer är att få informanternas bild och uppfattning om en viss 

fråga, vilket författaren till denna studie bedöms ha fått trots studiens kortare tid. 

Studiens syfte är inte att ge en heltäckande bild av informanternas föreställningar och 

inte heller att göra anspråk på den totala sanningen. Författaren bedömer därför att 

validiteten, trots ovan beskrivna omständigheter, är god.  

 

Trost (2012) och Kvale & Brinkmann (2014) betonar vikten av att analysera sitt 

kvalitativa material kontinuerligt under undersökningsprocessen, vilket innefattar 

valideringsmoment såsom återkommande kontroller, ifrågasättande av slutsatser och 

ifrågasättande av det teoretiska tolkandet av kunskaperna. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) är det av största vikt att behålla en kritisk syn på sitt arbete och sin analys, för att 

motverka en snedvridning av resultaten (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta tillvaratogs 

bland annat utifrån att intervjuledaren under intervjun verifierade informanternas 

berättelser genom att återberätta eller återkoppla till det informanten sagt, t.ex.: ”Har jag 

förstått dig rätt?” ”Så, du menar att…”, och liknande. Att vara två författare som under 

uppsatsens gång kunnat bearbeta och granska varandras delar samt gemensamt utforma 

intervjuguiden hade varit till hjälp i det reflekterande och kritiskt granskande arbetet och 

hade även kunnat höja validiteten och reabiliteten i studien. De båda 

ursprungsförfattarna beslöt under transkriberingsarbetet att dela på sig och reflektionen 

kring de utförda intervjuerna har därför skett enskilt av författarna.  
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5. Presentation av studiens resultat 
 

Studiens resultat inleds med en presentation av utförd tematisering och fortsätter sedan 

med en intervjudel och en diskussionsdel. Uppsatsens teman valdes av författaren 

utifrån det empiriska materialet och tematiseringen skedde i två steg. Först sorterades 

materialet för att sedan välja ut delar från intervjuerna att titta närmare på. Materialet 

lämnades sedan ett par dagar vilket enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan leda till att 

mer relevant information upptäcks. Förfarandet antas leda till högre reliabilitet (ibid). 

När materialet hade sorterats synliggjordes för författaren möjliga teman, varpå två 

kund väljas ut. Steg två i tematiseringen innebar att återföra materialet till studiens 

frågeställning:  

 

Vilka föreställningar har personal på SiS särskilda ungdomshem kring genus och 

sexualitet och hur kommer de till uttryck i relation till: 

 Personalens sociala bemötande av ungdomarna? 

 Ungdomarnas behandling? 

Det första temat, Strukturens styrka, syftar till att uppmärksamma de föreställningar 

som direkt eller indirekt innebar ett sorterande eller kategoriserande av ungdomarna 

medan Iscensättandets reaktioner lyfter den mening som tillskrivs ungdomarnas 

iscensättande av genus och sexualitet. Temat Iscensättandes reaktioner är kopplat till 

frågeställningen om personalens bemötande av ungdomarna men temat sammanfaller 

även med frågeställningen om personalens sociala bemötande av ungdomarna, eftersom 

att den mening som tillskrivs ungdomarnas iscensättande är grunden för att sortera eller 

kategorisera densamme.   

 

5.1 Strukturens styrka 
Yuri arbetar vid intervjutillfället sin sjätte månad på en avdelning som 

behandlingsassistent och ombads beskriva sin avdelning och ungdomsgrupp: ”Jag har 

en väldigt häftig ungdomsgrupp där alla tolererar och accepterar varandra”. Författaren 

frågar om det finns någon eller några ungdomar som under Yuris tid ”sticker ut” på 

något sätt och ber Yuri beskriva på vilket sätt detta i sådan fall skett: ”Nä.. dom är mer 

som en familj, ungdomarna. Faktiskt. Det finns ingen som bryter av, egentligen”. Yuri 
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får följdfrågan varför hen tror att det är som hen beskriver: ”Tja, alltså man kan ju tänka 

att det är för att dom är trygga och trivs med oss. Att dom inte behöver sticka ut eller 

spela någon som dom inte är.” Yuri tolkar ungdomarnas acceptans och tolerans som att 

dom är trygga och trivs på avdelningen. Det framgår inte att någon ungdom agerar 

subversivt eller försöker prestera eller iscensätta sin sexualitet på något annat sätt än det 

som förväntas. Ungdomarna på Yuris avdelning verkar definieras i enlighet med den 

heterosexuella matrisen (Butler, 2007) och enligt samhällets normer vilket innebär att 

Yuri inte uppfattar att någon sticker ut på något sätt.  

 

 

Valdis har arbetat runt 1,5 år på samma institution och berättar att hen trivs bra. 

Intervjuledaren inleder med att fråga vad Valdis tänker på när hen får information om 

studiens val av ämne och Valdis tänker på en specifik ungdom och en händelse som 

berört avdelningens personal: 

 (….) Då fick hon ju genomgå en abort och i samband med den placerades hon i vård i 

enskildhet. Varför? För att hon mådde dåligt psykisk och hon behövde vara ensam. (...) Inte för 

att hon var i behov av att vara avskild, utan för att det blev lättast. Jag ska träffa henne i helgen. 

Hon vill träffas och vill prata av det. (Valdis) 

 

Valdis motiverar sitt beslut att träffa ungdomen på privat tid utifrån ungdomens antagna 

behov att få prata och gå igenom det som hänt på avdelningen. Under ett 

kompletterande samtal fick Valdis frågan om varför detta samtal inte kunde ske på 

arbetstid. Det kompletterande svaret intervjuledaren fick av Valdis kan tolkas utifrån 

Hirdmans (2001) genuskontrakts andra princip om hierarki:  

Nä.. nä..alltså, vadå, ska vi prata om abort och hur hon blivit behandlad av manlig personal, 

bland den manliga personalen? Det går ju inte.(….) Ja men, hon är ju en ung, sårbar kvinna. Hon 

har inte en chans i att göra sig hörd bland dom som arbetar på den avdelningen. (Valdis) 

 

Enligt Hirdman (1988) är genussystemet en ordningsstruktur som bottnar i kön och som 

bidrar till upprätthållandet och skapandet av andra sociala ordningar. Ett exempel är den 

ordning som innebär att det manliga anses ha högre status än det kvinnliga vilket enligt 

Valdis medför stora konsekvenser för flickornas handlingsutrymme. Den tredje 

principen i Hirdmans genuskontrakt innebär att alla är med och (åter)skapar 

genusordningen på ett ofta omedvetet plan, vilket Valdis med sitt uttalande är delaktig i. 

Det är möjligt att tolka Valdis beskrivning av ungdomens möjligheter på avdelningen 

utifrån att den placerade flickan är ett offer i sammanhanget. Detta utifrån ungdomarnas 
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möjligheter att göra sig hörda, som delvis påverkas av att de är omyndiga, delvis av att 

de är tvångsplacerade och inlåsta mot sin vilja.  

 

Författaren frågar informanten Salem om hur hen föreställer sig att en icke-

heterosexuell ungdom skulle ha det som placerad på Salems institution eller avdelning. 

Definitionen eller förklaringen av hur en icke-heterosexuell ungdom är eller beter sig, 

valde Salem utifrån sina egna föreställningar: 

Det går inte att ha transungdomar här. Det skulle inte fungera, han skulle få skyddas. Få, få få 

enskild vård(…) dvs. att man skyddar den personen eller att andra behöver skyddas ifrån någon, 

och det är ju då man kan få enskild vård. Jag tror att i dom allra flesta fall, fast kanske inte på den 

öppnare avdelningen, där skulle man kunna fixa det, men nej, inte på dom låsta avdelningarna, 

jag tror inte det. Säkert i någon fin grupp då, men annars nej nej, i dom låsta miljöerna (Salem). 

 

Att positionera hbt-ungdomarna som i behov av skydd kan sättas i relation till 

Halbertams (2005) tre principer; där princip nummer två är att hbt-identiteter förlöjligas 

och trivialiseras. Salems föreställningar står under stark påverkan från heteronormen 

och kan kopplas till vad Butler (2007) kallar för den heterosexuella matrisen; där de 

båda könen är de enda möjliga identiteterna: man ska vara man eller kvinna.  

 

Både Erin och Salem arbetar på avdelningar där det endast finns placerade pojkar men 

där personalen är båda kvinnor och män. Erins föreställning liknar Salems:  

(….) känns självklart att den ungdomen hade hamnat i avskiljning av säkerhetsskäl. (...) Jag ser 

inte att den killen kan vara på en pojkavdelning, där skulle han bli misshandlad och eventuellt 

våldtagen. Jag ser inget tvivel där. Du skulle inte kunna placera henne på en flickavdelning, för 

rent juridiskt så är ju hon fortfarande en han (Erin).  

 

Ovan beskrivna föreställningar kan sättas i relation till hur Butler (2007) menar att den 

heterosexuella matrisen bibehålls. Både Salems och Erins föreställningar innehåller att 

hbt-ungdomen på något sätt skulle iscensätta sin sexualitet och genus på ett icke-

normenligt sätt och därför urskilja sig från resterande grupp. Ungdomarnas subversiva 

handlingar skulle således verka förändrande genom att bryta rådande normer (Butler, 

2007). Informanternas föreställningar bidrar till att behålla den sexuella matrisen som 

överordnad norm. Att informanterna föreställer sig sitt agerande inom överordnande 

samhälleliga normer överensstämmer väl med att det är omöjligt att agera utanför denna 

förståelseram (Butler, 2007). När Erin och Salem särskiljer hbt-ungdomarna från de 

som inte iscensätter sin sexualitet på ett subversivt sätt bidrar de i egenskap av 
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avdelningspersonal till att på gruppnivå reproducera föreställningar om maskulint och 

feminint. Utifrån Hirdmans (2001) genuskontrakt kan vi se att kvinnors och mäns 

olikhet medför att de befinner sig på olika fysiska platser i samhället. I Erin och Salems 

föreställningar behöver hbt-ungdomarna befinna sig på annan fysisk plats än på 

ordinarie avdelning. En tolkning av Salem och Erins föreställningar är att de icke-

heterosexuella ungdomarna i stor utsträckning ses som kopplade till femininitet (som i 

motsats till maskulinitet) vilket medför att de därför behöver skiljas från cis-

ungdomarna (som i tolkningen representerar maskulinitet). Under Salems åtta år som 

anställd inom SiS föreställer sig hen att hen aldrig stött på en hbt-ungdom. Salem 

beskriver var hen tror att dessa ungdomar är:  

Dom finns ju men dom är inte speciellt många. Jag träffar ju många människor i alla 

sammanhang, men jag träffar ju ingen transa annars heller.  Någon gång har jag väl sett en transa, 

men många är ju smygtransor och byter om när man kommer hem. Och njuter av det, och målar 

naglarna och håller på, så då, men men jag tror att dom finns men dom är inte många. Säkert har 

det gått förbi någon inne i institutionsmiljön.(….) Det som är att... Man kan nog säga att man kan 

inte ha en ungdom som är transa öppet  eller en homosexuell, på en avdelning (…) (Salem).  

 

Salems föreställning ger mening åt att hen inte träffat några hbt-ungdomar i 

institutionsmiljön, precis som att Salem inte träffat några hbt-personer utanför 

institutionen. I denna föreställning sorterar Salem människorna efter kön, precis som i 

enlighet med Hirdmans (2001) genussystem. De föreställningar som genussystemet 

innehåller synliggörs tydligt i hur Salem formulerar sig och upprätthålls genom 

uttalanden av detta slag. I Salems föreställning behöver ”transor” dölja sin könsidentitet 

och det skulle medföra problem för en hbt-ungdom att agera subversivt och iscensätta 

sin sexualitet på SiS avdelningar.  

 

I Tillys resonemang är etnicitet en viktig del:  

(…)Ibland kanske det har blivit så att vi har många ensamkommande på en avdelning. Det är inte 

ovanligt att många flyr från sina länder för att man vill få vara homosexuell. Och om man har 

flera på en avdelning så kanske det skulle fungera, absolut skulle det fungera.  Men då hamnar 

man i problemet att dom kanske blir attraherade av varandra, och att dom kanske vill ha sex med 

varandra. Men man kan skydda dom i institutionsmiljö, i alla fall där jag jobbar. Men sällan att 

man kan ha dom i en grupp, som det skulle vara nu, tänker jag. Jag tänker bara nu, jag har inte 

varit i den situationen (Tilly). 

 

Tillys föreställning ges mening utifrån att man antingen är man eller kvinna, vilket ses 

som de enda möjliga identiteterna och utifrån denna förståelseram (Butler, 2007) 

föreslår Tilly att skapa en avdelning med friare atmosfär, där den heterosexuella 
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matrisens väv flätas upp för att flätas om i slutet. På Tillys föreställda avdelning skulle 

ungdomarna kunna använda sig av subversiva handlingar utan att riskera samma sorts 

sanktioner och samhällelig utfrysning som på andra avdelningar eller ute i samhället. 

Detta skulle även medföra en möjlighet för SiS personal och avdelningar att påverka 

samhällets normer och överordnade maktrelationer inom avdelningarna. För andra 

informanter är etnicitet och sexualitet sammanflätat på andra sätt. Kim beskriver ett 

samtal med en av sina ungdomar: 

Våra killar….jag tror inte att…etnicitet skulle spela någon roll, jag hade i och för sig en dialog med 

en ungdom från Afghanistan och han menade ju på.. han var otroligt negativt inställd till 

homosexuella, men tyckte det var helt okej för en heterosexuell att ha penetrerande samlag med en 

homosexuell, för man var inte homosexuell om man var den som penetrerade. Och jag tänker, att 

man behöver inte vara homosexuell för att man har sex med någon överhuvudtaget. (…) Jag tänker.. 

på samma sätt som den här ungdomen talade om hetero och homosexuella, och enligt honom, 

homosexuella skulle vara lägre ställda men det säger ju ingenting om det kulturella sammanhanget 

utan det säger någonting om honom. Och om vi skulle prata med ungdomar i Sverige som är 

uppvuxna på olika ställen, så skulle dom säga väldigt olika saker. Det handlar om vad dom har fått 

möjlighet att bolla tankar mot, vad dom har varit med om och vart kommer ifrån. För det är ju det 

som påverkar oss: det är ju det som är risken med diskussioner. Och de gäller oavsett sexualitet eller 

könsidentitet: att inte få bolla sina tankar med andra tror jag minskar den egna kapaciteten för 

acceptans och förståelsen för andra (Kim).  

 

Kim beskriver ett samtal med en ungdom vars föreställningar om homosexualitet 

relateras till attraktion, vilket återför oss till en heterosexuella matrisen (Butler, 2007). 

Ungdomens föreställning som Kim beskriver kan också tolkas utifrån Hirdmans (2001) 

andra princip; att det manliga anses ha högre status än det kvinnliga. Ungdomens 

föreställning innehåller även ett bagatelliserande av den homosexuella enligt 

Halbertams (2005) principer; att en hbt-person anses vara icke-representativ men också 

att personens identitet och upplevelse inte anses vara normal.  

 

5.2 Iscensättandets reaktioner 
En generell regel på SiS särskilda ungdomshem är att det inte är tillåtet att låna 

cigaretter eller tillhörigheter av varandra utifrån att det föreligger en risk för att 

skuldsatta ungdomar tvingas betala tillbaka med sina kroppar (SiS riktlinjer LVU). 

Detta för att minimera risken för prostitution och sexuell byteshandel vilket antas kunna 

existera på avdelningarna. Författaren frågade informanterna på vilket sätt de talar om 

sex och samlevnad med ungdomarna och om man väljer att informera ungdomarna om 

anledningen till regelns existerande. Valdis jobbar på en akutavdelning på en institution 
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med flera avdelningar för flickor och där samtal kring sex och samlevnad istället verkar 

handla om tystnad: 

 

Nej, ingenting. Det var en icke-fråga. Och det här är också jäklig intressant. På den låsta 

avdelningen så fick dom vara på varandras rum när dom hade dörrarna öppna, om dom ville 

det. Men inte med dörren stängd och inte efter vissa tider. Men, när dom flyttade upp på 

dom öppna avdelningarna så fick dom sova på varandras rum, och då hade dom 

pyjamaspartyn och sov ihop. (…) Då ska också tilläggas, att på den öppna avdelningen så 

bor tjejerna på övervåningen och personalen bodde i ett rum på nedervåningen med stängd 

dörr. (Valdis) 

 

På Valdis avdelning framträder heteronormen starkt. De placerade ungdomarna har 

begripliggjorts i en heterosexuell förståelseram vilket inte bara medför ett 

osynliggörande av icke-heterosexuella ungdomar utan innebär även säkerhetsrisker, 

utifrån att det endast är vissa sorters begär och relationer som ses som trovärdiga och 

aktuella. Enligt Hirdmans (1987) genusteori är det olikheten mellan män och kvinnor 

som strukturerar både tankemodeller, platser och sysslor. Det är för författaren tydligt 

att uppfattningen om män och kvinnors olikhet kan ha bidragit till att utforma 

avdelningarnas regler på det sätt som Valdis beskriver.  

 

Lelle arbetar också på en avdelning för flickor på samma institution som Valdis och har 

jobbat på avdelningen i två år: ”Jo visst har jag märkt att det finns ett behov av att kunna 

tala om sex men jag har inte varit med om att vi [personalen] någon gång har gjort det?” 

Författaren frågar vidare hur Lelle tänker att ett samtal om sex och samlevnad skulle 

kunna se ut på avdelningen och vad syftet i sådana fall skulle vara: 

 

Jag tänker att det alltid finns behov av att tala om graviditet, preventivmedel och gränser. 

Rätten att säga nej och sånt. Men min upplevelse är att vi nog inte tar de här samtalen, 

medvetet. Tjejerna är ju här för att dom har mycket dåliga erfarenheter och kanske blivit 

utsatta för väldigt allvarliga saker. Ska vi sitta och där och prata om sex som att det vore 

något fantastiskt när det kanske enbart har varit traumatiskt tidigare. Nä. Det känns ju rätt 

vidrigt. Regeln tror jag dom fattar ändå, dom är ju ändå bara tvungna att acceptera våra 

regler här.(…) Jag tror inte jag hade gjort skillnad om det var killar på avdelningen. Eller. 

Jag kanske hade velat tala om gränser och sånt med dom, för jag tänker att när dom ska ut 

så ska dom banne mig inte göra om samma misstag som tidigare. (Lelle) 

 

Författaren tolkar Lelles formulering som att Lelle har en förutfattad mening om att 

pojkarna skulle haft sexuella erfarenheter som innebär att pojkarna agerat på ett sätt som 

skadat någon annan. Den skillnad Lelle gör på ungdomarna baseras delvis på deras kön 

men utgår även från olika förväntningar på de olika könen. Detta stämmer väl överens 
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med Hirdmans (2001) genussystems principer, där de biologiska olikheterna mellan 

män och kvinnor strukturerar exempelvis platser och tankemodeller. 

 

Erin återger ett minne av ett samtal mellan kollegor som gällde en placerad pojke med 

fotografier av sig själv och två män i sin telefon. Samtalet skedde mellan Erin och två 

kollegor på en rast. Enligt Erin gick samtalet såhär: ”Vet du att man påträffade sexbilder 

i Xs telefon, som X har skickat till Y och Z innan han togs av polisen? (…) det var 

något som sades mellan kollegorna och mig, i förbifarten.” Erin tycker inte detta 

förhållningssätt hör till ett professionellt bemötande och återger ännu ett exempel. En 

kollega på Erins avdelning - som inte har kvar sin anställning - har träffat placerade 

ungdomar på sin privata tid utanför institutionen. Erin beskriver en händelse med denna 

kollega som speciellt problematisk och som medförde allvarliga konsekvenser för såväl 

ungdom som personal: 

(…)då var det en ungdom som hade haft ett sexuellt förhållande med en vårdare. En manlig 

vårdare. Och, tydligen var det så att när ungdomen hade permissioner, du vet man gör en 

behandlingsplan, då var det inlagt i permissionerna att ungdomen träffade honom privat. Ja, så 

det här uppdagades ju (…), varpå ungdomen försökte hänga sig på boendet. (…..) Jag vet inte, ja 

alltså det är ju klart att hon var kär, om vi ser kärlek som ett sätt att få omtanke, omsorg och 

bekräftelse. Jag kan inte svara på om och hur väl den var besvarad eller så, men det är klart att 

det måste funnits omtanke och omsorg med i bilden på något sätt. (Erin) 

 

Den placerade flickans allvarliga självmordsförsök får antas stå för hur komplex 

situation flickan försatts i och även vilka svårigheter berörd avdelningspersonal får 

antas haft med att agera professionellt och med hänsyn till flickans situation. 

 

Intervjuledaren frågar Salem på vilket sätt ungdomarna uttrycker sin sexualitet på, 

vilket Salem tolkar som en fråga om hur ungdomarna uttrycker sin icke-

heterosexuella sexualitet på:  

Det gör dom inte. Hur menar du? Som… vadå, som bögar? Nä… Dom finns, men det är tabu. 

Det är så tabu bland killar och speciellt i den tuffa miljön som det ändå är här. Måste hållas 

hemligt för deras egen skull. En transa bland dom skulle bli väldigt utsatt. (Salem)  

 

Författaren frågar om det finns andra sätt som ungdomarna uttrycker sin sexualitet på: 

”Nä. Inga som syns för mig.” I Salems föreställning och beskrivning är genussystemets 

föreställningar och förväntningar tydliga, bland annat genom att Salem särskiljer hbt-

ungdomar från cis-ungdomarna. Hirdman (1987 & 2001) beskriver att genussystemet 
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upprätthålls och återuppstår genom att individer återkommande skapar föreställningar 

som innehåller tankefigurer över män och kvinnor. Män och kvinnor delas upp och 

positioneras som varandras motsatser och Salems uppdelning av hbt-ungdomar och cis-

ungdomar kan antas peka på en liknande uppdelning. Salem får frågan om hen tror att 

de ungdomar hen själv valt att ta upp osynliggörs (”det är så tabu”) och i sådana fall 

vem eller vilka som osynliggör:  

 

Ja, osynliggörs, men dom väljer ju det, det är ingenting som...det är ett alldeles eget beslut 

och dom förstår det. … Det är en naturlig självbevarelsedrift som gör att sånt här inte 

kommer fram. (Salem) 

 

I Salems föreställning framställs man och kvinna vara de enda möjliga identiteterna, 

vilket stämmer överens med Butlers (2007) påstående. Det finns inte utrymme i Salems 

föreställning att resonera på annat sätt och en tolkning kan vara att Salem även menar 

att ungdomarna väljer att inte agera subversivt utifrån självbevarelsedrift.  

  

Kim får frågan om det finns ungdomar på Kims avdelning som Kim tror är 

osynliggjorda och i sådana fall vilka dessa ungdomar är: ” (…) Ja. Jag vet att många 

homosexuella nog känner sig tvingade att dölja sin läggning och så.” Kim tror inte att 

personalen bidrar till att osynliggöra ungdomarna utifrån sexuell läggning eller genus, 

utan Kims erfarenhet är snarare tvärtom: ”Vet du, vi hade en transungdom en gång men 

han var verkligen inte osynliggjord… Han, han såg verkligen till att göra sig synlig”. 

Ungdomen var öppet homosexuell och berättade med stolthet om hur han ”omvänt” 

andra ungdomar vid tidigare placeringar. Kim och kollegorna hade fått kännedom om 

att det förekommit sexuella relationer med andra ungdomar vid flertalet placeringar men 

också annan information:  

 

Den här killen.. våran målgrupp är ju generellt en väldigt utåtagerande, aggressiva…  det 

här var en helt annan problematik som behövde bemötas på ett annat sätt (…) ungdomen 

berättade att han på andra institutioner hade haft dragshows och liknande (Kim).  

 

Dessa dragshows utfördes aldrig på Kims avdelning men hade förekommit med andra 

ungdomar och personal (som åskådare) vid tidigare placeringar. Ungdomen som var 

LVU 3§ placerad hade också anklagat personal eller ungdomar vid alla tidigare 

placeringar, för sexuella övergrepp. Kims föreställning ställer hbt-ungdomen i 

motsatsförhållande till SiS generella målgrupp som beskrivs ha en hög grad 

aggressivitet. Att ungdomen öppet berättar med stolthet om sin icke-heterosexuella 
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läggning tolkas av författaren som ett subversivt agerande (Butler, 2007) eftersom 

ungdomens beteende i hög utsträckning bröt mot vedertagna normer.  

 

Kim fortsätter: 

Tjejerna inom SiS, det är väldigt många som placeras utifrån att sexualitet, sexuellt 

risktagande beteende, där dom försätter sig i situationer som gör att det räknas som 

självskadebeteende men killarna är det i princip obefintligt.(…)grundprincipen är att.. att 

det inte spelar ingen roll vem han vill ligga med, eller vad han attraheras av, det kan man 

aldrig ifrågasätta, utan det är hans rättighet att få tycka om vem han vill, men sen är det 

aldrig okej att inleda relation med personal eller ungdomar på plats..(Kim) 

 

Kims föreställning är att prostitution och självskadebeteende är en vanlig 

placeringsorsak för flickor. En tolkning kan göras utifrån Butlers (2007) genusteori och 

se sexuella handlingar och prostitution som ett sätt att göra motstånd och använda 

subversiva handlingar eftersom de bryter mot rådande normer kring flickors sexualitet 

och genus. Å ena sidan kan vi tolka prostitution och sexuella handlingar som ett sätt att 

göra motstånd mot rådande normer kring flickors sexualitet, medan samma handlingar 

kan ses som normbekräftande. De flickor som placeras på SiS där det finns kännedom 

om självskadebeteende och sexuellt risktagande beteende har getts mening genom dess 

definition som destruktivt.  

Salem är tydlig med att hen pratar om prostitution med sina ungdomar:  

 
(…) men, jag pratar om det med ungdomarna. Att det är sånt som händer och ofta är det 

kanske är det på slutändan när man inte är längre stark och tuff. Man kanske har degat ner 

sig och det kanske är det enklaste, liksom att få pengar. (Salem) 

 

Salem jobbar på en institution med placerade pojkar och beskriver att hen lyfter sexuellt 

risktagande beteende med ”sina” ungdomar. Salems föreställning ger mening åt 

pojkarnas prostitution genom att det definieras som ett ”enkelt” sätt att få pengar på. 

Salems föreställning innehåller även en utgångspunkt om de placerade pojkarnas 

beteende och en förväntan om att de ska bete sig ”manligt” medan prostitution ställs 

som motsatsen till ett manligt beteende; ”något som händer när man inte längre är stark 

och tuff”. Salems föreställningar om pojkars prostitution görs utifrån helt andra 

meningsbärare än vad Kim gjorde när Kim beskrev sina föreställningar om flickors 

prostitution. Salems föreställningar tar utgångspunkt från en heteronormativ ordning. 

Enligt Hirdman (2001) är det på detta sätt som genussystemet upprätthålls; genom att 

individer medvetet och omedvetet reproducerar samma föreställningar som 

genussystemet innehåller (princip 3).  



 

27 

 

 

Salem beskriver prostitution som någonting dolt: ”Det är väldigt dolt hos killar, det kan 

vara tydligt när det är tjejer, då brukar man veta om det..men man vet mycket mindre 

om det här när det är killar”.  I Salems föreställning är prostitution något tabubelagt men 

att det skulle vara lättare att veta när tjejer prostituerar sig än när killar gör det. Salems 

argument om maskulinitet och femininitet kan ses med Halbertams (2005) teori som 

bakgrund; att en persons normativa kön är det som är mest legitimt vilket medför att 

hbt-personer bagatelliseras delvis genom att de av manligt kön betraktas som kvinnor 

och att hbt-personer av kvinnligt kön betraktas som män. 

 
 

6. Avslut och diskussion 
 

Till denna studie utfördes sju intervjuer med anställda och tidigare anställda på SiS 

institutioner. En av intervjuerna kompletterades under arbetets gång. Intervjuresultatet 

är beroende av aktuell intervjuteknik (Kvale & Brinkmann, 2014) och kan i denna 

studie även ha påverkats av att de två ursprungsförfattarna genomfört olika intervjuer 

och att ursprungsförfattarna ej medverkat vid varandras intervjutillfällen. Detta kan ha 

påverkat reliabiliteten i studien negativt, exempelvis genom att intervjusvaren blivit 

olika samt att följdfrågor skilt sig åt beroende på de olika intervjuledarna. Reliabiliteten 

har däremot försökt upprätthållas genom att författaren till denna uppsats verifierat och 

lyssnat igenom alla intervjuer för att säkerställa att författaren tolkat och förstått det 

insamlade materialet på rätt sätt.  

 

6.1 Föreställningar som gränsvakt 
Studiens val av ämne är SiS personals föreställningar gällande sexualitet och genus och 

hur dessa uttrycks i relation till SiS placerade ungdomar. I ett par av samtalen 

utvecklade informanterna sina föreställningar under samtalets gång i växelverkan under 

genomförd intervju. Denna studie ses som en del i att uppmärksamma hur enskild 

personal genom sitt agerande aktivt skapar och återskapar mening genom sitt agerande 

och kommunicerande på avdelningarna och detta ses med direkt koppling till 

samhälleliga normer. En stark gemensam nämnare var att det för många av 

informanterna framstod som främmande och otänkbart att det skulle förekomma 

samkönad attraktion eller samkönade sexuella relationer på avdelningarna.  
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Att SiS valt att könsseparera avdelningarna av anledning att de placerade flickorna 

riskerade att få agera handelsvaror tillskriver en viss mening till de placerade 

ungdomarna, vilket förstärks genom avdelningarnas olika regler och rutiner. Enligt 

författaren så medför det att SiS som organisation och helhet reproducerar rådande 

normer gällande genus och sexualitet. Den enskilde anställde riskerar även på 

individnivå att reproducera rådande normer, genom att den anställde vägleds av SiS 

regler och riktlinjer.  

 

6.2 Ska ungdomarna behandlas eller beskyddas? 
Författaren till denna uppsats upplever att det finns en stark cisnormativ uppfattning hos 

SiS personal vilken haft stark inverkan på hur många av informanterna resonerar, 

exempelvis gällande vilka ungdomar som behöver beskydd från andra. Det är tydligt för 

författaren att detta är ett förenklande gjort utifrån, kanske bristande kunskap hos SiS 

personal. Att mena att hbt-ungdomarna behöver skyddas från cis-ungdomarna innebär 

att se dessa som varandras motsatser medan författaren till denna uppsats menar att en 

ungdom som upplever sig vara en cis; välförankrad i sitt kön samtidigt kan vara 

homosexuell. Denna möjlighet var något som förbisågs eller missades av informanterna.  

 

Att samkönad attraktion sågs som otänkbart eller främmande på avdelningarna hindrade 

inte informanterna från att tillskriva hbt-ungdomarna attribut eller behov som skilde sig 

från cis-ungdomarna. Hbt-ungdomarna beskrevs vara mer utsatta på SiS avdelningar 

och att ungdomarna kunde välja att skydda sig genom att dölja sin identitet. Enligt Erin 

och Salem skulle hbt-ungdomar på avdelningarna riskera att utsättas för exempelvis 

våldtäkt och ungdomarna skulle behöva personalens beskydd. Cis-ungdomarna och hbt-

ungdomarnas dikotomiska uppdelning medförde således ett förtydligande kring SiS 

personals roll som istället för att behandla, skulle handla om att beskydda.  

Att den sammantagna bilden är att hbt-ungdomarna är i behov av beskydd från cis-

ungdomarna och att denna föreställning verkar oföränderlig, ger konsekvenser. En 

allvarlig konsekvens är att de ungdomar som kanske är i mest behov av skydd inte 

uppmärksammas eftersom personalen redan gjort sin bedömning om vem/vilka grupper 

som behöver skyddas samt från vem. Denna typ av sorterande gjordes utifrån sexuell 

läggning och iscensättande av genus och medförde ett positionerande i 

motsatsförhållande till ”SiS vanliga målgrupp”. En annan allvarlig konsekvens är att 
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personalen riskerar att misslyckas med en viktig del i sitt uppdrag, om den behandlande 

delen eftersätts. Ingen av informanterna lyfter hur dessa ungdomar ska kunna återföras 

och fortsätta sin vistelse på den från början gemensamma avdelningen och inte hur man 

vill eller planerar att jobba med övriga ungdomar för att acceptera ungdomen som 

bedömts riskera övergrepp eller andra fysiska angrepp. För den avskilde (”skyddade”) 

ungdomen blir konsekvenserna störst. På vilket sätt och vilka nivåer är det möjligt att 

jobba med att stärka ungdomens positiva identitet med dessa förutsättningar? 

 

 

6.3 Återkoppling till tidigare forskning 
I Mattssons (2005) avhandling beskrivs att personalen vid institutionerna riskerade att 

möta sina klienter utifrån stereotypa föreställningar kopplade till kön, vilket även 

stämmer överens med resultaten från denna studie. I Mattsons (2005) studie framkom 

även att manlig personal gavs tillträde till alla typer av arbetsuppgifter, vilket medförde 

att den manliga personalen kände att de inte kunde agera lämpligt i alla situationer. I 

motsats till Mattssons (2005) rapport, tyder denna studie på att när informanterna 

upplevde osäkerhet eller otydlighet presenterade informanterna föreställningar vilka 

tydliggjorde arbetets karaktär eller yrkesrollens förväntningar. Dessa förställningar 

tillskrev emellertid en viss typ av ungdomar ett större behov av skydd, än andra.  

 

Konsekvensen av att SiS personal agerar utifrån stereotypa föreställningar blir att 

enskilda ungdomar inom SiS avdelningar förväntas leva upp till samhälleliga 

förväntningar även inom institutionen. Hur avdelningarna föreställer sig att ungdomarna 

reagerar och attraheras av varandra på icke-heterosexuella sätt har hamnat i skymundan, 

exempelvis på Valdis institution där ungdomarna på en avdelning fick övernatta hos 

varandra. Detta överensstämmer med Silow Kallenbergs (2016) studie, vilken visar att 

det rådde en stark heteronormativitet på det observerade hemmet. Det sågs som 

otänkbart att de placerade pojkarna skulle tänkas attrahera varandra eller anställd 

personal av samma kön.  

 

6.4 Slutord och framtida forskning 
Efter att denna studie utförts står det för författaren klart att personal inom SiS behöver 

ha mångsidig kunskap för att kunna bemöta kränkande särbehandling, hantera konflikter 

och för att kunna stärka ungdomarna i att utveckla positiva identiteter. Butler (2007) 

menar att det inte är möjligt att ställa sig utanför den heterosexuella förståelseramen, 
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vilket medför en risk för att SiS personals agerande medför att de placerade 

ungdomarna upplever att de utsätts för kränkande särbehandling, trots den ganska 

strikta ramen och SiS utmanande uppdrag. Författaren antar att om denna komplicerade 

och viktiga uppgift utfördes med en ständigt närvarande medvetenhet för hur våra 

samhälleliga normer påverkar hbt-ungdomarna skulle mer osynliga grupper, exempelvis 

icke-binära kunna visas mer hänsyn. Det är för författaren tydligt att det cis-normativa 

perspektiv personal från SiS har som utgångspunkt gör det svårt för dom att ifrågasätta 

sina egna föreställningar eftersom dessa redan är färgade. Detta stämmer också väl 

överens med Butlers (2007) tankar om att man ej kan agera utanför den heterosexuella 

matrisen.  

 

Utredare inom SiS får med fördel ta i beaktande hur samhälleliga strukturer inverkar på 

personalens möjligheter att utföra sitt jobb. Exempelvis skulle övergripande mål och 

kriterier över rekrytering av personal kunna formuleras, där ett hbt-perspektiv och 

frågor kring etik och bemötande lyftas. Författaren antar att det skulle medföra ett 

förfarande som överensstämmer med Tillys föreställda avdelning och antas att det i 

förlängningen kunna leda till en bättre vistelse för hbt-ungdomar. Det är utifrån studiens 

resultat svårt att föreställa sig hur det är att vara hbt-ungdom inom SiS institutioner 

eftersom dessa står under stark påverkan från heteronormen och detsamma gäller för 

hbt-personal. Utifrån studiens önskemål om att formulera övergripande mål och kriterier 

gällande rekrytering, kan arbetsmiljön parallellt med vistelsemiljön förbättras.  

Studiens ämnesval och frågeställning upplevdes skapa ett nytt tankerum hos många 

informanter, vilket författaren ser som något positivt.  
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Hej! 

Vi heter Anna Linde och Anna Carin Skogsberg Nettarp och studerar till socionomer 

vid Högskolan till Gävle. Vi läser termin sex av sju och denna vår ska vi skriva 

examensarbete på 15 hp, även kallad C-uppsats. 

Anna Carin och Anna har nyligen haft praktik på två SiS institutioner, där intresset 

väcktes för att skriva examensarbete utifrån SiS särskilda ungdomshem. 

Vi intresserar oss för i vilken utsträckning ungdomars könsidentitet och sexualitet ges 

betydelse, inom SiS särskilda ungdomshems verksamheter. 

För att fånga komplexiteten i denna fråga har vi valt fokusgruppsintervjuer som metod, 

lämpligt deltagande är 4-8 personer. Tyngdpunkten ligger på hur personalen resonerar 

och agerar i relation till ungdomarna samt vilka utmaningar personalen ställs inför. Om 

vi kan få möjlighet att låna ett par ifrån er personalgrupp 1-1,5 timme, förslagsvis när ni 

redan är samlade på kollegium/APT för att kunna utföra fokusgruppintervjuerna, vore 

detta fantastiskt. Er medverkan är av största vikt för utförandet av vår uppsats och vi 

lägger stort värde i att ni tar er tid. Intervjuerna kommer att spelas in, för att i efterhand 

transkriberas av oss forskare. Som tack för er hjälp utlovas god fika. 

 

All forskning bedrivs utifrån forskningsetiska krav, där det första är att informera om 

studien. Det andra är ett medgivande om deltagande. Det tredje kravet är att det material 

vi samlar in enbart får användas till forskning samt att andra forskare får ta del av vårt 

material. Det sista kravet är att allt material som vi får in måste behandlas med sådan 

sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut. Detta är viktigt för er att känna till. 

 

Frågor, funderingar samt önskan om att få medverka sändes till oss på våra 

mailadresser: 

 

Anna Linde: ufk11ali@student.hig.se 

Anna Carin Skogsberg Nettarp: hfk10asb@student.hig.se 

Handledare, Ann Kroon: 

Ann.kroon@hig.se 

 

Med vänliga hälsningar 

mailto:ufk11ali@student.hig.se
mailto:Ann.kroon@hig.se
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Anna Linde & Anna Carin Skogsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Intervjuledare: Har du under dina år träffat på någon ungdom som du själv har tänkt 

placerar sig väldigt långt utanför det du betraktar som norm?  

 

Intervjuledare: Har du anpassat ditt bemötande på något sätt? 

 

Intervjuledare: Har du i tjänst mött någon som uttryckt väldigt homofobiska åsikter till 

exempel?  Har du anpassat ditt bemötande då? Varför anpassade du det? 

 

Intervjuledare: Finns det tillfällen då man begränsar permissioner med syfte på 

relationer och sexualitet? Hur ser en sådan motivering ut? 

 

Intervjuledare: Säg att en ungdom använder sex som självskadebeteende… i vilka 

former har du stött på det? 

 

Intervjuledare: I den behandling som du bedriver eller är inblandad i.. medför det att du 

hamnar i frågor som berör sexualitet? Tex om behandlingsfrågorna berör missbruk? 

 

Intervjuledare: Formulerar du dig olika utifrån vilken sexuell läggning du tror 

ungdomarna har? 

 

Intervjuledare: Handlar prostitution alltid om kvinnor som säljer till män när du talar om 

det på din avdelning? 

 

Intervjuledare: Finns det någon grupp ungdomar som du känner att du inte tar hänsyn 

till? Finns det någon grupp som du själv ser att du behöver anpassa 

behandlingsmanualen efter? 
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Intervjuledare: Hur tror du ungdomar med en annan upplevd könsidentitet har det som 

placerade på SiS? Varför tror du det? 

 

Intervjuledare: Den här gruppen du tror är osynliga/mindre synliga.. Vart är dom? Syns 

dom inte- hur mår dom? Syns dom – hur mår dom? 

 

Intervjuledare: Om du skulle träffa en transungdom på din avdelning, som man vad vet 

jag, skulle uppskatta att gå i kvinnokläder eller måla naglarna, som talar öppet om det, 

skulle det inverka på ditt bemötande eller agerande och varför? 

 

Intervjuledare: Vad väcker det för tankar i dig att möta ungdomar som du upplever är 

annorlunda mot resten? 

 

Intervjuledare: Vad tänker du om det du precis sa? Om hur du resonerar? 

 

Intervjuledare: Säg att det skulle komma en ungdom som är juridiskt och biologiskt en 

pojke men som säger att ”jag vill att ni kallar mig för hon”, ”jag upplever att jag är 

kvinna”, om man tänker såhär, skulle det funka? 

 

Intervjuledare: Hur skulle behandlingen påverkas, om vi säger att du skulle ha 

behandling av den här ungdomen, som du vanligtvis har i grupp, hur skulle den 

påverkas av att hen skulle sitta i enskild vård? 

 

Intervjuledare: Hur tänker du kring det förhållningssättet? 

 

Intervjuledare: Skulle du tänka annorlunda om du jobbat på institutionen där det finns 

många sexualbrottslingar? 

  

Intervjuledare: Vad är det som gör att du förutsätter det du talar om? 

 

Intervjuledare: Hur ser dom här nyanserna ut, som du talar om? När du gör dina 

bedömningar? 
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Intervjuledare: Så det är inte alltid vad ungdomarna gör eller säger, utan det handlar om 

hur ni resonerar kring det? 

 

Intervjuledare: Upplever du att några av dina föreställningar är problematiska för 

någon? För vem och varför? 

 

 


