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Förord 

Det genusteoretiska perspektivet vi har i uppsatsen var redan från början en självklarhet för 

oss båda då vi anser att det är ett nödvändigt perspektiv överlag och särskilt inom socialt 

arbete. Vi upplever att det under vår utbildning har varit en genomgående brist på genusteori, 

vilket är synd då vi tror att det hade tillfört viktig kunskap inför det kommande yrkeslivet. 

 Vi har arbetat med uppsatsen tillsammans. I den slutliga produkten har Elin haft 

huvudansvar för kapitel 2, 5, 7 och halva kapitel 6. Hanna har haft huvudansvar för kapitel 1, 

3, 4 och halva kapitel 6. 

Tack till våra respondenter och vår handledare Michael Tärnfalk. 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning visar på en normaliserande ambition inom socialt arbete och hur 

samhällets maktstrukturer och normer återskapas där. Genuskonstruktion är en del av detta 

och i svensk forskning tydliggörs hur kön skapas i samspel med sexualitet och klass inom 

institutionsvården. Forskningen visar hur bekönade processer används som behandlingsinslag, 

vilket resulterar i att klienter skapas och återskapas som könade identiteter. Det finns en risk 

att klienterna behandlas utifrån sitt kön och inte utifrån sina egenskaper och villkor. Detta 

begränsar människors möjlighet till förändring och frigörelse från samhällets begränsande 

genusnormer. Forskningen visar dock även på att det finns förändringspotential i socialt 

arbete samt att socialt arbete bör ha förändrande intentioner, det krävs då att man införlivar 

kritiska teorier om samhället i det praktiska arbetet.  

Syftet med studien är att undersöka och analysera om och i så fall hur genuskonstruktion 

sker i institutionsvård för unga. Vi har valt att intervjua åtta personer som arbetar som 

behandlingspersonal på två HVB-hem. I intervjuerna frågade vi om genus betydelse i 

behandlingsarbetet med ungdomarna, genus betydelse i personalgruppen samt deras tankar 

om verksamhetens sysslor och aktiviteter. 

Uppsatsen är kvalitativ och har en genusteoretisk utgångspunkt. Materialet har bearbetats 

genom meningskoncentrering och analyserats utifrån genusteori. 

Resultaten visar att behandlingspersonalen på den ena institutionen till stor del hade 

stereotypa föreställningar om genus vilket genomsyrade deras verksamhet på olika sätt. 

Aktiviteterna var utformade på ett sätt som både konstruerade och återskapade genus. De 

flesta av behandlingspersonalen där förde ett liknande resonemang kring klienterna, sin egen 

yrkesroll och verksamheten. Behandlingspersonalen på den andra institutionen visade på en 

mindre stereotyp föreställning om genus och hade en medvetenhet kring att inte bidra till en 

genuskonstruktion. Medvetenheten och tankarna kring att inte skapa och återskapa genus var 

förankrade i hela personalgruppen även om föreståndaren hade den tydligaste ambitionen 

kring detta. Det visade sig dock finnas svårigheter i att genomgående efterleva dessa 

ambitioner. 

I slutdiskussionen diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning samt hur och 

varför traditionellt genusbundna mönster är ogynnsamma för individ och samhälle. 

 

Nyckelord: genus, normalisering, heteronormativitet, institutionsvård, ungdomar, socialt 

arbete 
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1 Problemområde, syfte och frågeställningar 

1.1 Inledning   

Kön, klass, sexualitet och etnicitet är exempel på maktfaktorer som existerar parallellt, och 

som samspelar med varandra och skapar maktstrukturer i samhället. Att kön är en maktfaktor 

som finns i samhället är något många är ense om. Ofta pratar man om detta i termer av ett 

genussystem eller en könsmaktsordning, med det menas att män som grupp är överordnade 

kvinnor som grupp (Bekkengen, 2002; Gemzöe, 2002; Hirdman, 2001). 

Synen på kön ser olika ut i olika samhällen och är historiskt föränderlig. Någon gång på 

1700-talet började man se på kön så som vi idag känner till det. Från att ha haft en 

enkönsmodell där en kvinnas kropp förstods som en sämre version av manskroppen så växte 

det fram en tvåkönsmodell, där kategorierna ”man” och ”kvinna” kom att förstås som 

biologiskt ojämförbara och motsatta. Den här synen på kön är djupgående och genomsyrar 

vårt samhälle även i nutid. I tvåkönsmodellen uppfattas kategorierna man och kvinna som 

statiska och naturgivna, grupperna män och kvinnor skiljer sig åt och kompletterar varandras 

olikheter (Laqueur, 1999). 

Denna könsdualistiska syn gör att kvinnor och män förstås som essentiellt särskilda från 

varandra, där isärhållning av grupperna bidrar till att könsspecifika kulturer skapas och 

upprätthålls. Enligt historikern Yvonne Hirdman finns det i samhället ett genussystem vilket 

bärs upp av två logiker. Den första är logiken om könens isärhållande och innebär att könen 

hålls särskilda. Den andra är logiken om den manliga normens primat som kan beskrivas som 

att det som män gör och säger utgör normen för det genuint mänskliga. I förhållande till 

mannen som norm så definieras kvinnan enligt Hirdman (2001, del 1) alltid som den 

avvikande andra. 

Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv så problematiseras och synliggörs maktrelationen 

mellan män och kvinnor, samt bidrar till en beskrivning av och förståelse för hur kön 

förmedlas, konstrueras och strukturerar vårt dagliga liv. Genom detta möjliggörs individens 

väg till förändring och emancipation. 

En, för studien central utgångspunkt i förståelsen av konstruktion av genus är det som 

filosofen Judith Butler beskriver som en diskursiv ordning där både kön och heterosexualitet 

kopplas samman och ses som naturligt. I den heterosexuella diskursen riktas begäret mot det 

motsatta könet och blir på så sätt naturligt och logiskt eftersom kön anses vara biologiskt, och 

därmed säkrar genuskonstruktionen heterosexualiteten (Butler, 2007). 
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1.1.1 Genus och normalisering i socialt arbete 

I förarbetena till socialtjänstreformen 1980 (prop. 1979/80:1, s. 207-212) framgår tre 

vägledande principer för den nya socialtjänstens arbete. En av de principerna är 

normalisering. De andra två är helhetssyn samt frivillighet och självbestämmande. 

Normaliseringsprincipen bör enligt propositionen vara ett mål och riktmärke för 

socialtjänstens olika verksamheter. En tanke med normaliseringsprincipen som framhålls är 

att socialtjänsten bör undvika åtgärder som upplevs som utpekande, stämplande och 

särbehandlande. Detta anses dock problematiskt och svårt att uppnå (a.a., s. 213). Med 

normalisering bör enligt propositionen avses ”samhällets insatser för att stödja medborgarens 

strävan efter att så långt möjligt kunna vara som andra och ha det som andra, vilket samtidigt 

betyder rätt att vara sig själv” (a.a., s. 212).  

Här framgår en spänning mellan att vara som andra och att vara sig själv. Det blir 

intressant att diskutera vilka normer normaliseringen utgår från. Med utgångspunkt i ett 

genusteoretiskt perspektiv är de normer och föreställningar om kön som finns i samhället 

mycket relevanta i detta sammanhang. Genom det sociala arbetets normaliserande ambitioner 

och praktiker kan dessa föreställningar återspeglas och återskapas. Förhållandet mellan det 

sociala arbetets ambition att återanpassa människor enligt samhällets normer och ideal och 

genusperspektivets emancipatoriska projekt blir således centralt (Mattsson, 2005, s. 11-15).  

 

1.1.2 Genus i institutionsvård  

Institutionsvård är en kraftig insats från samhällets sida. När det gäller vård av missbrukare 

hävdar Mattsson (2005, s. 12) att institutionerna utgör ”särskilda uttrycksformer för 

samhällets normerande ideal”. Detta framstår som giltigt även vid vård av unga, oavsett om 

det gäller missbruk eller annan problematik. 

Historiskt sett har myndigheter, och samhället i stort, bedömt ungas beteenden utifrån kön. 

Utmärkande för flickor har varit problem relaterade till sexualitet och för pojkar problem 

relaterade till kriminalitet. Denna bedömning har också påverkat vilka åtgärder som ansetts 

lämpliga för flickor respektive pojkar samt styrt innehållet i den sociala barnavården 

(Lundström & Sallnäs, 2003). Enligt Claezon (2008) verkar detta vara giltigt än idag. En 

slutsats är att den historiskt traditionella dualistiska synen på manligt och kvinnligt som har 

varit utmärkande för socialt arbete, finns kvar (Claezon, 2008, s. 68). 

Enligt Kronlid (2003) är det relativt nytt att problematisera ungdomsvård utifrån ett 

genusperspektiv. Det är därför ett viktigt område att undersöka. Enligt Ulmanen och 

Anderssons (2006) litteraturgenomgång av social barnavård finns det ”viktiga skäl att 
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anlägga ett könsperspektiv på sociala problem och på de insatser, som social barnavård 

erbjuder – eller tvingar på – utsatta barn och unga” (a.a., s. 75). Den här studien utgör ett 

bidrag till detta forskningsområde. Ett genusteoretiskt perspektiv har stort förklaringsvärde 

och bör följaktligen få stor plats inom socialt arbete. 

 

1.2 Problemformulering  

Genuskonstruktion kan, enligt vad som anförts ovan, anses vara en del av 

normaliseringsprocessen i socialt arbete. Detta blir problematiskt om utgångspunkten är att 

bekönade processer, oavsett sammanhang, är begränsande för både samhällets och individens 

möjlighet till förändring och emancipation. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet är att undersöka och analysera om och i så fall hur genuskonstruktion 

sker i institutionsvård för unga. Detta avses att göras utifrån följande frågeställningar: 

- Vilka föreställningar om genus har behandlingspersonal på HVB-hem för unga?  

- Hur uttrycks dessa föreställningar i verksamheten? 
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2 Begrepp och vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

2.1 Begreppsförklaringar   

2.1.1 Genus 

Inom den tidiga kvinnoforskningen myntades begreppen sex och gender, vilka på svenska 

kom att översättas med termerna kön och genus. Dessa begrepp syftade till att göra en 

åtskillnad och att betona skillnaden mellan biologiskt kön och socialt kön. Det har dock visat 

sig vara svårt att skilja dessa begrepp åt och många forskare menar att biologiskt kön bara kan 

förstås genom de föreställningar vi har om genus, och att dessa föreställningar är det enda vi 

har direkt tillgång till. 

Inom genusforskningen och närliggande forskningsområden är begreppet genus idag ett väl 

etablerat begrepp. Trots detta så använder många forskare fortfarande termen kön, utan att 

betona biologi, medan andra arbetar med båda begreppen. Oavsett vilket begrepp som 

används råder det bred enighet om en konstruktivistisk syn på kön. 

Vi kommer i uppsatsen i huvudsak att använda oss termen genus men när vi utgår från 

forskare eller respondenter som använder termen kön har vi valt att inte ändra det. Vi ser 

ingen tydlig skiljelinje mellan kön och genus, därmed uppfattar vi inte kön som något 

naturgivet som står i motsats till genus. Utifrån Butler förstår vi genus som något som vi 

konstruerar kontinuerligt genom ständigt upprepade handlingar, ord och gester. 

 

2.1.2 Genussystem 

Då vi väljer att använda termen genus i studien väljer vi också att använda termen 

genussystem utifrån Hirdman. Det är ett begrepp som används för att förklara och beteckna 

hur genus struktureras till en helhet i ett visst samhälle.  

Vår utgångspunkt är att det i varje samhälle finns en genusordning som består av 

föreställningar om kvinnligt och manligt och hur dessa förhåller sig till varandra utifrån tid, 

plats och rum. Dessa föreställningar skapar plattformen för hur vi uppfattar oss själva och 

andra på ett kollektivt och individuellt plan.  

Vi menar inte att genussystemet är statiskt och oföränderligt, tvärtom anser vi att vi aktivt 

är medskapare av detta på olika sätt. Vi använder i studien termen som bakgrund till en del av 

vår förståelse för genuskonstruktionen. Då vi anser att heteronormativitet är en viktig aspekt 

för denna studie så uppmärksammar vi detta utifrån övrig teori eftersom Hirdman inte 

diskuterar detta.  
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2.1.3 Heteronormativitet 

Begreppet innebär att vi i samhället har heterosexualitet som norm för människors 

könsidentitet samt sexuella identitet. Normen kan enkelt sammanfattas som att det ena könet 

förväntas åtrå och därmed skapa sexuella och romantiska relationer med det andra. Normen 

leder till att andra sexuella läggningar och identiteter förtrycks och osynliggörs på olika sätt. 

Begreppet är viktigt i vår studie då vi har en teoretisk grund som sammanlänkar genus och 

sexualitet och visar på hur dessa konstrueras i relation till varandra. 

 

2.1.4 Femininiteter och maskuliniteter 

Med begreppen maskuliniteter och femininiteter menar vi språkliga och fysiska praktiker och 

uppfattningar som kopplas till det som vanligen kallas manlighet och kvinnlighet. 

Användningen av maskuliniteter och femininiteter rymmer en tydligare konstruktivistisk sida 

än vad manlighet och kvinnlighet gör. I vår användning av begreppen, menar vi att 

maskuliniteter och femininiteter är historiskt föränderliga och kan konstrueras på olika sätt 

beroende på kulturell kontext. Det kan existera olika maskuliniteter och femininiteter 

parallellt med varandra och därför använder vi begreppen i pluralform. I 

maskulinitetsbegreppet ryms även en maktaspekt där det hierarkiska och värderande 

förhållandet till varandra och femininiteter tydliggörs. 

 

2.2 Ontologisk hållning och epistemologiska utgångs punkter   

Till grund för studiens ontologiska hållning och epistemologiska utgångspunkt har vi 

inspirerats av postmodernistiska idéer och feministisk teori. Framförallt har vi haft mötet 

mellan dessa två idériktningar som en utgångspunkt för vår syn på världen och vår 

kunskapsteoretiska förståelse. 

Postmodernismen är en paraplybeteckning av olika inbördes skolor där det finns en 

gemensam kritisk hållning mot den tidigare traditionella västerländska synen på vetenskap 

och dess anspråk på ett objektivt universellt tankesystem (Gemzöe, 2002, s. 131). Enligt 

postmodernister är det meningslöst att söka efter en objektiv sanning om världen eftersom 

sanningen är tillfällig och endast kan representera en viss grupps världsuppfattning vid en viss 

historisk tidpunkt. Begrepp som diskurs och dekonstruktion är starkt förknippade med 

postmodernismen och används av postmodernistiska feministiska teoretiker för att förstå 

identitetskonstruktionens föränderlighet och differentiering (a.a., s. 132; Sohlberg, 2009, s. 

15-18). 
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Inom feminismen finns det i likhet med postmodernismen en stark kritik av den 

traditionella vetenskapens anspråk på en allmän objektiv sanning. Enligt den kritik som 

framhålls är den universella sanningen en sanning som formulerats av och för män, och som 

på inget sätt är allmänmänsklig som den utger sig för att vara. I mötet mellan feminismen och 

postmodernismen ser man flera liknande angreppssätt på den traditionella vetenskapstron. 

Många feministiska teoretiker menar att det finns mycket att vinna för feminismen om man i 

likhet med postmodernismen gör upp med idén om att det finns en objektiv sanning om 

världen. Feminismen kan utifrån en sådan tanke inte göra anspråk på den androcentriska 

världsbilden som universell (Gemzöe, 2002, s. 134-135). 

Andra feminister anser att postmodernismens syn på verkligheten är förenlig med 

feminismens politiska projekt och ser dess idériktning som en möjlighet för feminismen att 

utveckla en välbehövlig teoretisk förnyelse (a.a., s.132-136; Sohlberg, 2009). Framförallt har 

postmoderna feminister sett postmodernismen som ett teoretiskt verktyg för att erkänna 

mångfalden och skillnaden mellan kvinnor vad gäller exempelvis klass, sexualitet, ålder och 

etnicitet och därmed underminera idén om den universella kategorin ”kvinna”. 

Postmodernister avvisar idén om en universell mänsklig natur och menar att varje 

mänskligt jag representerar en egen subjektivitet konstruerad av språket, historien och 

kulturen. Denna subjektivitet är inte statisk utan hela tiden föränderlig. Tanken om subjektets 

konstruktion är något som feministiska teoretiker har tilltalats av, vilket har lett till en 

utveckling av tanken om könens natur som konstruerad i sociala och historiska sammanhang 

(Gemzöe, 2002, s.138; Sohlberg, 2009, s. 253). Postmodernistiska feminister tar tanken om 

kön som socialt konstruerat ett steg längre och menar att denna konstruktion sker på ett mer 

genomgripande plan. De betonar det föränderliga och obestämda i könens natur (Gemzöe, 

2002; Sohlberg, 2009) 

Judith Butler och andra feministiska teoretiker har en långtgående postmodern och 

konstruktivistisk syn på kön och identitet. Denna syn på kön och sexualitet är något vi har 

som grund för förståelsen av genuskonstruktion i vår uppsats. Liksom Butler (2007) betonar 

heterosexualiteten som en grundbult för genuskonstruktion så visar andra teoretiker på 

samspelet mellan genus och andra maktfaktorer i samhället. Att genus konstrueras 

sammanlänkat och beroende av faktorer som etnicitet, sexualitet och klass är något vi är 

medvetna om under studiens gång. 

Således tar vi våra epistemologiska utgångspunkter för studien i postmodernismens och 

feminismens syn på vetenskap vilket vi sammanför med den konstruktivistiska syn på genus 

som postmoderna feminister framhåller.  
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

3.1 Bakgrund  

Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen SoL, 5 kap 1 § verka 

för att barn och ungdomar växer upp under goda förhållanden. Detta ska ske med särskild 

uppmärksamhet och i nära samarbete med hemmen gällande de barn och ungdomar som visar 

tecken på en ogynnsam utveckling. Om det med hänsyn till den unges bästa är motiverat ska 

socialnämnden ombesörja vård och fostran utanför det egna hemmet. En sådan placering 

utanför det egna hemmet kan med vårdnadshavarens samtycke, göras med stöd av SoL 4 kap 

1 §. Om den unge är över 15 år krävs även hans eller hennes samtycke. Om vårdnadshavaren 

eller den unge inte samtycker till den vård socialnämnden föreslår kan beslut om vård tas av 

länsrätten efter förslag från socialnämnden med stöd av Lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen LVU. 

 Det totala antalet barn och unga som någon gång under 2007 var placerade med 

heldygnsinsatser utanför det egna hemmet med stöd av antingen SoL eller LVU var 21114 

stycken. Den vanligaste typen av placeringar var sådana som gjordes med stöd av SoL. Av det 

totala antalet var 12082 i åldersgruppen 15 till 20 år och av dem var 6458 pojkar och 5624 

flickor. Den totalt sett vanligaste placeringsformen var familjehem. Andra former av 

placeringar som anges i statistiken är HVB-hem som drivs av kommun, landsting eller 

enskild, hem med särskild tillsyn, de så kallade § 12-hemmen som drivs av Statens 

institutionsstyrelse, placeringar i det egna hemmet samt annan placeringsform 

(Socialstyrelsen, 2008). Förkortningen HVB står för hem för vård och boende vilket 

definieras i Socialtjänstförordningen (2001:937) 3 kap 1 § som ”ett hem inom socialtjänsten 

som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem 

drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs 

dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt”.  

 

3.2 Litteratursökning och tidigare forskning  

För att få tag på för studien relevant litteratur och tidigare forskning gjorde vi en systematisk 

sökning utifrån ämnesord i databasen Libris. De sökord vi använde var till att börja med kön 

+ socialt arbete och genus + socialt arbete. Dessa sökord gav ett relativt stort antal träffar, 190 

respektive 214, varav inte alla var relevanta. Vi hittade dock ett antal källor som fungerat för 

att ge oss bakgrundskunskap och inspiration för studien samt hjälp att börja kartlägga 

forskningsområdet. Även sökorden socialt arbete + normalisering ledde till källor som 
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fungerat som inspiration för studien. För att avgränsa antalet träffar och få mer specifikt 

relevanta källor använde vi vidare sökorden könsperspektiv + behandling, kön + behandling, 

genusperspektiv + behandling och genus + behandling. Ur resultaten av dessa sökningar 

valdes några för studien centrala källor som rör forskning om institutionsbehandling ur ett 

genusperspektiv. Vi har utöver dessa sökningar även sökt artiklar i Socialvetenskaplig 

tidskrifts artikelförteckning (www.socwork2.gu.se//svt/svt.htm) samt rapporter från Statens 

institutionsstyrelses hemsida (www.stat-inst.se). När vi har läst litteraturen har vi också följt 

de källhänvisningar som förefallit relevanta för vår studie och som varit återkommande i den 

forskning vi tagit del av. Detta har kompletterat databassökningarna och lett oss till ytterligare 

relevant litteratur och forskning. 

För att komplettera med internationell litteratur och forskning utförde vi även sökningar i 

databaserna Social Services Abstracts och Academic Search Elite med sökorden gender + 

social work + institutions och gender + social work + treatment. Dessa sökningar gav dock 

inte några relevanta resultat. 

Vi har, för att få en övergripande bild av socialt arbete, och i synnerhet vård av unga, i 

förhållande till ett genusteoretiskt perspektiv tagit del av ett antal källor som tar upp detta. 

Två källor som varit viktiga för en historisk bild av området är Tommy Lundström och Marie 

Sallnäs artikel Kön, klass och etnicitet i den sociala barnavården samt Kerstin Hamrebys 

avhandling Flickor och pojkar i den sociala barnavården. Lundström och Sallnäs (2003) 

skriver utifrån ett socialpolitiskt perspektiv om hur sociala problem gällande barn och unga i 

ett historiskt perspektiv har kopplats till klass, kön och etnicitet. Författarna menar att social 

barnavård hamnar utanför den socialpolitiska diskursen genom att problemen på olika sätt 

identifieras som individuella. 

Även Kerstin Hamreby (2005) bidrar till en liknande historisk skildring då hon menar att 

föreställningar om kön och socialt arbete under 1900-talet har präglats av ett särskiljande 

mellan flickors och pojkars problem.  

Gemensamt för ovanstående forskare är att de uppmärksammar ett mönster när det gäller 

synen på pojkar och flickor inom socialt arbete. De menar att pojkars problematik i stor 

utsträckning associeras med kriminalitet och att flickors problematik ofta associeras med 

sexualitet. Att detta mönster finns än idag hävdar även Astrid Schlytter (1999) som i studien 

Kön och juridik i socialt arbete visar att flickor och pojkar tvångsomhändertas av olika 

anledningar. Hon pekar på att Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

tillämpas på ett sätt där traditionella föreställningar om flickors och pojkars sexualitet får 

betydelse.  
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Gällande en kunskapsöversikt om genusperspektiv i vård av unga har vi framförallt utgått 

från två rapporter från Allmänna barnhuset samt en rapport från Statens institutionsstyrelse. I 

rapporten Har sociala problem ett kön? (Kronlid, 2003) hävdas att forskning i socialt arbete 

sedan länge har varit könsneutral, och att ett genusperspektiv är något relativt nytt. Forskare, 

socialarbetare och behandlare menar att centrala teman för ett genusperspektiv inom 

ungdomsvården är diagnostisering och kategorisering av flickor och pojkar och deras 

problematik, Statens institutionsstyrelses principbeslut om enkönade behandlingshem samt 

huruvida behandlares arbetsuppgifter är könsbestämda (a.a.).  

Forskningsrapporten Att göra skillnad – könsperspektiv i socialt arbete med barn och 

ungdomar (Claezon, 2008) beskriver ett projekt, vilket Ingrid Claezon varit vetenskaplig 

ledare för, som bestod av fem forskningscirklar som arbetade med fokus på vad 

könsperspektiv får för konsekvenser för det sociala arbetet med barn och unga. Deltagare i 

projektet var representanter för socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, fritidshem, förskola 

och skola. Som projektets viktigaste sammanfattande slutsats framförs ett behov av att 

”utveckla ett bättre och mer nyanserat könstänkande i det sociala arbetet med barn, unga och 

familjer” (a.a., s. 66). Det lyfts också fram att könsbundna föreställningar finns i allra högsta 

grad inom socialt arbete vilket enligt författaren leder till att pojkar och flickor bedöms och 

behandlas utifrån sitt kön och inte utifrån sina villkor och egenskaper. Claezon pekar i studien 

på risken i detta, att det sociala arbetet skapar och återskapar barn och unga som könade 

identiteter (a.a.). 

I litteraturgenomgången Svensk social barnavård ur ett könsperspektiv 1993-2003 ger 

Petra Ulmanen och Gunvor Andersson (2006) en översiktsbild av forskningsläget i Sverige. 

De betonar vikten av att anlägga ett könsperspektiv på forskning om barn och unga men lyfter 

fram att samspelet mellan kön, klass och etnisk bakgrund bör uppmärksammas då de menar 

att kön inte kan skiljas ut som en ensamstående faktor.  

Ett gemensamt tema som författarna finner är att det inom social barnavård finns en 

mycket traditionell bild av kön och familj, vilket förmedlas genom barnavårdens agerande 

gentemot barn och föräldrar. Detta menar Ulmanen och Andersson är något som bidrar till att 

social barnavård blir en samhällsinstitution som återspeglar och återskapar traditionella 

normer och föreställningar om kön. Ulmanen och Andersson tar även upp att det finns en risk 

för att befästa traditionella förställningar om kön genom könsuppdelad vård. De menar att det 

kan finnas positiva effekter av att synliggöra skillnader för att utforma en bättre behandling 

som passar fler. Samtidigt menar de att det också finns en stor risk att genom detta befästa 

stereotypa föreställningar om kön, där flickor kategoriseras som avvikande samt att skillnader 
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mellan flickor och mellan pojkar osynliggörs. Författarna menar att detta också kan leda till 

att flickor och pojkar som inte följer det generella könsmönstret inte får sina behov 

tillgodosedda. Författarna betonar att det finns ett behov av utvärderingar av könsuppdelad 

vård. De kommenterar även att tendensen att flickor erbjuds relationsorienterad behandling 

och pojkar manualbaserade program riktade mot beteendestörningar, förmodligen inte är en 

följd av utvärderingar utan snarare av traditionella föreställningar om kön.  

 Två centrala källor för studien, som varit inspirerande såväl metodologiskt som teoretiskt 

är Flickor och pojkar på institution – ett könsperspektiv på vården av ungdomar (Hilte & 

Claezon, 2005) och I viljan att göra det normala (Mattsson, 2005).  

Mats Hilte och Ingrid Claezon (2005) intervjuar behandlingspersonal på två av Statens 

institutionsstyrelses ungdomsinstitutioner, en flick- och en pojkinstitution. I rapporten 

uppmärksammas behandlarnas roll och arbetsuppgifter, deras föreställningar om ungdomarnas 

kön, sexualitet och problematik, samt deras syn på familjearbete. Detta problematiseras 

utifrån i huvudsak ett könsperspektiv men författarna tar även upp faktorer som etnicitet, klass 

och sexualitet. De slutsatser som presenteras pekar på ett traditionellt könstänkande hos 

behandlarna vilket författarna menar påverkar den behandling pojkar och flickor får samt hur 

deras problem och identiteter konstrueras (a.a.).  

Tina Mattsson (2005) gör en kritisk studie av genusperspektivet inom missbruksvården. 

Hon gjorde under ett års tid deltagande observationer och intervjuer med behandlingspersonal 

på två institutioner som bedriver missbruksvård. Utifrån sitt material gör hon sedan en analys 

där hon belyser hur kön görs på institutionerna i samspel med sexualitet, klass och etnicitet. 

Mattsson menar att institutionsvården avskiljer det avvikande från det normala och att detta 

blir tydligt i relationen mellan behandlingspersonal och klient. Hon för en diskussion om 

socialt arbete som normaliserande och disciplinerande praktik. Vilket innebär att det inte finns 

möjlighet till egentlig förändring inom ramen för socialt arbete. Mattsson vill dock 

uppmärksamma en förändringspotential i socialt arbete samt att socialt arbete bör ha 

förändrande intentioner, men pekar på att det krävs att man införlivar kritiska teorier om 

samhället i det praktiska arbetet för att detta ska kunna uppnås. 
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4 Metod och material   

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi vill undersöka och få en djupare 

förståelse och flerdimensionella beskrivningar av föreställningar och tankar hos 

respondenterna (Sohlberg, 2009).  

 

4.1 Urvalsstrategi  

Vi valde att söka efter HVB-institutioner som bedriver vård av unga i enkönad grupp. Med 

studiens teoretiska ansats är den enkönade behandlingsformen särskilt intressant. Vi sökte 

först efter institutioner för flickor och unga kvinnor, senare när vi fått tag på respondenter från 

en flickinstitution valde vi att också söka efter en institution för pojkar och unga män för att få 

ett bredare material och kunna belysa fler aspekter. 

För att få tag på institutioner gjorde vi till att börja med ett ändamålsenligt urval utifrån det 

ämne som vi bestämt oss för. Anledningen till att vi sökte efter HVB- institutioner är att den 

tidigare forskning vi tagit del av framförallt studerat särskilda ungdomshem. Utifrån detta 

fann vi det särskilt intressant att studera HVB-institutioner istället. Detta urval medför enligt 

Neuman (2006, s. 222) att de institutioner vi valt inte kan ses som representativa för all typ av 

institutionsvård av unga, utan som exempel som kan belysa det vi undersöker. 

Utifrån studiens givna begränsningar sökte vi institutioner som ligger i 

Storstockholmsområdet samt i angränsande län. Vi sökte efter institutionerna via söksidorna 

www.hvbguiden.se och www.behandlingshemmen.se och hörde av oss via e-post. Med 

hänsyn till tidsaspekten valde vi att fortsätta kontakten med dem som svarade först och var 

intresserade av att delta i studien.  

 

4.1.1 Urval 

Vi har intervjuat behandlingspersonal då vi är intresserade av dessa utifrån att de har 

regelbunden och vardaglig kontakt med ungdomarna och ett ansvar för deras behandling, samt 

för verksamhetens arbete. Utifrån tidsaspekten har vi valt att intervjua de ur personalgruppen 

som de själva förslagit och som har haft möjlighet att delta. På Flickinstitutionen intervjuade 

vi all behandlingspersonal, fyra personer inklusive föreståndaren som också är delaktig i 

behandlingsarbetet. På Pojkinstitutionen intervjuade vi tre, av totalt åtta, i 

behandlingspersonalen varav en även är föreståndare, samt en drog- och alkoholterapeut som 

också deltar i behandlingsarbetet.  
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4.2 Intervjumetod   

Viktiga aspekter för studien är människors uppfattningar, avsikter och erfarenheter. Vi har 

därför valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer då det är det mest lämpliga 

sättet för att på djupet få fram dessa aspekter (Sohlberg, 2009, s. 135). Syftet med kvalitativa 

forskningsintervjuer är att erhålla den intervjuades egna beskrivningar av det av forskaren 

givna ämnet i avsikt att tolka meningen i det som beskrivs (Kvale, 1997, s. 13). Enligt Kvale 

ska kvalitativa intervjuer vara fokuserade utifrån vissa i förhand, av forskaren, valda teman i 

den intervjuades livsvärld. Intervjun är därmed varken strikt standardiserad eller icke-

strukturerad (a.a., s. 37).  

Vi lät respondenterna föreslå plats för intervjuerna vilket resulterade i att samtliga har 

genomförts på respektive institution. Vi inledde intervjuerna med att berätta om studiens och 

intervjuns syfte. Utifrån vår intervjuguide (bilaga 1) och de teman vi arbetat fram ställde vi 

frågor som vi lät respondenten tala fritt kring. Tanken med detta var att låta respondenten 

lyfta fram de dimensioner som hon eller han tyckte var viktiga inom det fokuserade området. I 

vår roll som intervjuare ställde vi följdfrågor när vi tyckte det var nödvändigt för att få svar på 

våra övergripande frågor. Vi styrde också tillbaka samtalet till våra teman då det behövdes.  

Varje intervju tog omkring en timme och de dokumenterades med hjälp av ljudupptagning 

så att vi skulle kunna koncentrera oss på ämnet och nyanserna i samtalet (a.a., s. 147). De fyra 

intervjuerna på Flickinstitutionen genomfördes av oss tillsammans med en respondent i taget. 

På Pojkinstitutionen genomfördes de fyra intervjuerna av en av oss, men även här med en 

respondent i taget. För att den av oss som inte deltog i intervjuerna på Pojkinstitutionen skulle 

få möjlighet att sätta sig in i dem delade vi upp transkriberingen så att hon transkriberade de 

intervjuer hon inte själv deltagit i. 

Vi har inför transkriberingen av det inspelade materialet, som vi delade upp mellan oss, 

diskuterat och kommit överens om ett gemensamt tillvägagångssätt för att kunna göra 

jämförelser. De stycken som var mest relevanta och intressanta för studien har vi återgett 

ordagrant. De partier i intervjuerna som inte innehöll så mycket information av värde valde vi 

att sammanfatta koncentrerat. Vi har inte dokumenterat kroppsspråk hos respondenterna då 

det viktiga för oss under intervjun har varit vad som sägs (a.a., s. 156). 

  

4.3 Analysmetod   

De teorier vi valt att använda ligger till grund för analysen, vilket betyder att vi har analyserat 

det insamlade materialet utifrån ett genusperspektiv. Vårt syfte har varit att, utifrån våra 
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teman, hitta mönster och eller skillnader i respondenternas svar vilka vi sedan har tolkat och 

analyserat utifrån teori och tidigare forskning. 

I analysen har vi utgått från ett antal teman där vi lyfter in de, för respektive tema, centrala 

delarna av intervjuerna. Detta medför att intervjuerna inte kommer att återges i sin helhet och 

någon sammanhängande bild av respondenterna kommer inte heller att ges (Sohlberg, 2009, s. 

102).  I bearbetningen av utskrifterna har vi använt oss av meningskoncentrering för att 

reducera textmängden och få ut koncisa formuleringar av det respondenterna sagt, som vi 

finner relevant för analysen (Kvale, 1997, s. 174). 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om studiens giltighet, om vi har studerat det vi avsett att studera. Kvale (a.a., 

s. 213) menar att man i studiens alla stadier bör göra en kvalitetskontroll för att kontrollera att 

studien är relevant i förhållande till syftet. Vi har som ett led i vår strävan att uppnå hög 

validitet, under studiens olika stadier återkopplat till syfte och frågeställningar för att 

säkerställa att de genomsyrar hela arbetet. Syftet med studien har varit att undersöka och 

analysera föreställningar hos människor. Vi anser att kvalitativa intervjuer är det mest 

lämpliga sättet att inhämta denna typ av information på. Vi fick tag på, för studien relevanta 

respondenter vilket var en förutsättning för att vi skulle kunna studera det vi avsåg att studera. 

Centralt för studiens validitet är också de frågor vi ställde till respondenterna under 

intervjuerna. För att dessa skulle ge relevanta svar i förhållande till studiens syfte utformade 

vi en frågeguide där frågorna utgår från studiens syfte och frågeställningar. 

Hög reliabilitet innebär att den information vi hämtar in och de resultat vi kommer fram till 

är tillförlitliga (a.a., s. 213). Det handlar om hur noggrant vi har utfört studien och i vårt fall 

har det mycket att göra med hur tillförlitligt det material vi samlade in vid intervjuerna är. Vi 

har för att sträva efter hög reliabilitet använt samma intervjuguide vid alla intervjuer. 

Tillförlitligheten i de svar vi fick vid intervjuerna kan tänkas bero på en rad olika 

omständigheter. Vi har strävat efter att respondenterna ska känna sig bekväma i 

intervjusituationen vilket Neuman (2006, s. 411) menar kan öka reliabiliteten. 

Respondenterna fick välja plats för intervjun och var i förväg informerade om studien och 

dess syfte samt tillfrågade om de godkände att vi spelade in intervjuerna. Kvale (1997, s. 149) 

framhåller att en utskrift av en intervju alltid är en konstruktion. Vi har vid transkriberingen, 

vilket framgått ovan, haft ett gemensamt tillvägagångssätt men trots det kan det enligt Kvale 

(a.a., s. 150) vara svårt att nå full enighet om vad som sagts. Att vi har delat upp 

transkriberingen mellan oss kan därmed ha bidragit till en sänkt tillförlitlighet i utskrifterna.  
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4.5 Metodologiska reflektioner   

Studiens givna begränsningar har påverkat hur vi kunde genomföra urvalet. Utifrån den 

begränsade tiden valde vi att följa upp kontakten endast med dem som svarade och visade 

intresse för att delta. På båda institutionerna har det varit föreståndarna som vi haft kontakt 

med i det inledande skedet, det är de som har svarat på institutionernas allmänna info-adress. 

Detta kan ha påverkat våra resultat även om vi inte med säkerhet kan säga på vilket sätt. På 

den ena institutionen där vi inte intervjuade all personal var det personalen själva som 

avgjorde vilka som skulle intervjuas, vi hade alltså där inte inflytande över urvalet i större 

utsträckning än att vi bad om att få intervjua behandlingspersonal. Att vi inte har intervjuat all 

personal på den ena institutionen kan också medföra att det kan finnas uppfattningar bland 

personalen som vi inte har fått ta del av.  

Respondenternas upplevelse av intervjusituationen kan ha påverkat de svar vi fick vid 

intervjuerna. Att hälften av intervjuerna utfördes av oss tillsammans och hälften av en av oss 

kan därmed ha bidragit till att upplevelsen för respondenterna skilde sig åt. Skillnader i 

upplevelse av intervjuerna kan i och för sig även bero på andra faktorer än om det är en eller 

två personer som intervjuar. 

 

4.5.1 Avgränsningar 

Vi är medvetna om att den här typen av studie kan utföras på olika sätt. Det skulle vara 

möjligt att tolka och analysera materialet utifrån olika perspektiv. Vi har valt att avgränsa oss 

till ett genusperspektiv där vi också uppmärksammar samspelet mellan genuskonstruktion och 

heterosexualitet. Vi tror dock att med hänsyn till andra faktorer som exempelvis etnicitet och 

klass hade vår förståelse av materialet blivit djupare. 

 

4.5.2 Generaliserbarhet 

Syftet med studien var inte att nå generaliserbara resultat. Det är dock inte omöjligt att tänka 

sig att det kan se liknande ut gällande föreställningar om genus hos behandlingspersonal på 

andra institutioner för unga. Att våra resultat till viss del pekar på likheter med tidigare 

forskning inom samma område kan tänkas tyda på det.  

 

4.6 Etik 

Då vår studie utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå omfattas den inte av 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Vi har dock förhållit oss 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
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forskning (2002). För att uppfylla kraven har vi skriftligen informerat respondenterna om 

studiens syfte, innehåll och genomförande. I informationsbrevet framgår det att 

respondenternas deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun. Vi har också i 

samband med intervjuerna samlat in ett skriftligt samtycke (bilaga 2) från respondenterna där 

de bekräftar att de tagit del av informationen och att de samtycker till att medverka i studien.  

Vi såg inga fördelar för uppsatsen med att publicera respondenternas personuppgifter. Vi 

har därför så långt det varit möjligt avidentifierat dem då vi tror att det medför en större frihet 

för dem att uttrycka sig. Vi kan dock inte garantera en fullständig anonymisering, vilket 

möjliggör att respondenterna kan komma att känna igen sig själva eller varandra. Det är även 

möjligt att institutionerna kan kännas igen av vissa personer eftersom vi ger en 

bakgrundsbeskrivning av dem. Vi anser dock att vinsten med en sådan beskrivning väger 

tyngre än institutionernas anonymitet. Uppgifterna som respondenterna har lämnat har 

behandlats konfidentiellt och förvarats otillgängligt för obehöriga. Anteckningar och 

bandinspelningar kommer att förstöras efter det att uppsatsen har blivit godkänd. De lämnade 

uppgifterna har och kommer endast att användas för studiens ändamål. Uppsatsen kommer att 

finnas tillgänglig på Ersta Sköndal högskolas bibliotek och hemsida.   
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5 Teori  

Dessa tre teoretiker har alla haft stort inflytande och fungerat som föregångare i den 

internationella feministiska debatten. Gemensamt för dem är ett konstruktivistiskt perspektiv 

där förståelsen av olika maktfaktorers samspel i identitetskonstruktionen är central.  

 

5.1 Genuskonstruktion 

Judith Butler är filosof och en av de teoretiker som har haft mest inflytande i den 

internationella feministiska debatten de senaste åren. Hennes teorier är centrala för att förstå 

både teoretiskt och analytiskt hur kön konstrueras. Hennes teorier är även centrala för att 

förstå hur genus konstrueras i samspel med heterosexualitet.  

 

5.1.1 Performativa handlingar 

Butler tar i sina teorier om genuskonstruktion sin utgångspunkt i Foucaults förståelse av hur 

subjekt konstrueras genom maktdiskurser. Butler menar, precis som Foucault, att genus är 

något som konstrueras utifrån, som ett resultat av diskursiva maktrelationer. Synsättet skiljer 

sig markant från den klassiska psykoanalysens uppfattning om genus som någonting som 

kommer inifrån. Butler menar att diskursen är den sanningsregim i vilken vår uppfattning och 

upplevelse av vår identitet konstrueras. Med detta menar hon att vi diskursivt införlivas i en 

genuskonstruktion där vi gör oss själva till kön. Enligt Butler sker denna genuskonstruktion 

genom att kontinuerligt upprepa handlingar, gester och ord, samt genom yttre attribut som 

kläder, skor, smycken och frisyrer. Hon kallar detta för performativa handlingar och enligt 

henne är det dessa performativa handlingar som är kärnan i genuskonstruktionen.  

 
Genus bör inte tolkas som en fast identitet eller utgångspunkt för olika ageranden: genus är snarare en 
bräcklig identitet som med tiden har upprättats i ett yttre rum genom en stiliserad upprepning av 
handlingar. Genus uppstår som en effekt av kroppens stilisering och handlar alltså om att oupphörligen 
genom olika kroppsliga gester, rörelser och stilar skapa illusionen av ett varaktigt, genusbestämt jag 
(Butler, 2007, s. 219-220). 
 

Enligt Butler sker genuskonstruktionen även genom att vi identifierar, definierar och pratar 

om genus dagligen i vårt liv, på detta sätt befäster vi det i oss själva och i andra. Butler 

poängterar att genus för den sakens skull inte ska förstås som något vi enkelt kan välja att ta 

av eller på oss likt ett klädesplagg. Butler menar att genuskonstruktionen är något som vi 

mestadels gör omedvetet och per automatik, och på så sätt behöver vi aldrig ifrågasätta vår 

föreställning om kön som något biologiskt och naturligt. Vi har ett inlärt sätt att förstå vad en 

kvinna respektive man är och bör vara, och utifrån dessa föreställningar konstruerar och 

reproducerar vi genus genom att agera och uppträda på det sätt vi lärt in. När vi själva eller 



 28 

andra frångår eller inte lever upp till det inlärda genusmönstret så uppstår förvirring och vi 

känner oss mindre feminina eller maskulina. Genom det som Butler kallar den heterosexuella 

matrisen så tydliggörs varför en kvinna måste vara feminin och en man maskulin för att 

förstås som just kvinna och man. 

 

5.1.2 Den heterosexuella matrisen 

En central utgångspunkt i Butlers teorier är hennes förståelse av hur genus konstrueras i 

samspel med heterosexualitet. 

 
Införandet av en tvingande och naturaliserad heterosexualitet nödvändiggör och reglerar genus som en 
binär relation, där det manliga elementet är differentierat från ett kvinnligt element, och denna 
differentiering kommer till stånd genom det heterosexuella begärets praktiker (Butler, 2007, s. 75). 
 

Enligt Butler förstås heterosexualitet som naturligt när man knyter det till biologiskt kön. 

Detta kallar Butler för den heterosexuella matrisen och ser det som en diskursiv ordning där 

både kön och heterosexualitet kopplas samman och ses som naturligt. Genom detta visar 

Butler hur vi konstruerar en förväntad logisk koppling mellan kön – genus – begär. I den 

heterosexuella diskursen riktas begäret mot det motsatta könet och blir på så sätt naturligt och 

logiskt eftersom kön anses vara biologiskt. På så sätt säkrar genuskonstruktionen 

heterosexualiteten och den heterosexuella matrisen gör därmed kroppar, kön och begär 

begripligt (Butler, 2007). 

 

5.2 Respektabilitet 

Beverly Skeggs är sociolog och feministisk teoretiker. I sin internationellt uppmärksammade 

studie Att bli respektabel (Skeggs, 1999), som bygger på ett longitudinellt forskningsprojekt 

där hon under elva års tid har följt en grupp arbetarklasskvinnor i England, utvecklar hon 

respektabilitet som analytiskt begrepp. 

 Skeggs kritiserar feministisk teori som inte tar hänsyn till klass och vill återinföra 

klassperspektivet i feminismen. Hon fokuserar främst på hur kön och klass samspelar när kön 

konstrueras men tar även hänsyn till andra faktorer. Begreppet respektabilitet menar hon 

fungerar som ett analytiskt begrepp som håller ihop klass, kön, sexualitet och ras. 

Sammansättningen av dessa positioner i vad Skeggs kallar ojämlikhetsrelationer menar hon 

blir avgörande för vilket sammanlagt kapital kvinnorna har. Skeggs utgår här från Bourdieus 

kapitalformer och teorier om hur ojämlikheter manifesteras och upprätthålls. Även när det 

gäller förståelsen av kroppen och kroppsliga dispositioner som klassmarkörer hämtar Skeggs 

inspiration från Bourdieu.  
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 Genomgående i Skeggs studie är att de kvinnor hon studerar strävar efter respektabilitet, de 

strävar efter att ses som respektabla kvinnor. Detta menar hon är förståeligt utifrån att de 

strävar efter att inte definieras som arbetarklasskvinnor som i ett historiskt perspektiv setts 

som smutsiga, farliga och värdelösa. Hon visar vidare att kvinnorna uttrycker denna strävan 

på en mängd områden som att reglera och forma sina kroppar, sina hem och sin sexualitet.  

 Skeggs tar upp femininitet som något viktigt för kvinnorna att investera i för att inte riskera 

att positionsbestämmas som vulgära, patologiska, smaklösa och sexuella. För att uppnå en 

respektabel femininitet är kvinnornas förmåga att kontrollera och på ett respektabelt sätt 

framställa framförallt sina kroppar centralt.  

 
Kroppar är de fysiska platser där klass-, köns-, ras-, och sexualitets- och åldersrelationer möts, 
förkroppsligas och utövas. En respektabel kropp är Vit, avsexualiserad, hetero-feminin och oftast 
medelklass (Skeggs, 1999, s. 133). 
 

Även äktenskap och heterosexualitet är centrala för identifieringen med respektabilitet. 

Skeggs menar att det är det enda alternativ som finns för dessa kvinnor och att de därför tar 

till sig heterosexualitet och även äktenskap utan att ens överväga något annat. Hon menar att 

detta sker utifrån kvinnornas strävan att ses som respektabla och att heterosexualiteten 

befäster respektabilitet. 

 
Så länge heterosexualiteten är en så stark markör för respektabilitet kommer den alltid sporra dem som 
tilldelats positioner långt ifrån respektabiliteten, och därmed patologiserats, att investera i heterosexualitet 
(Skeggs, 1999, s. 219). 
 

För någon som redan har låg respektabilitet är alltså heterosexualiteten, enligt Skeggs en 

central möjlighet till att öka sin respektabilitet.  

 

5.3 Maskulinitetshierakin 

R.W Connell är professor i pedagogik vid  University of Sydney. Hens1 maskulinitetsteorier 

har haft stor betydelse för maskulinitetsforskningen. 

 Enligt Connell så är det i den västerländska kulturen nödvändigt att erkänna att den fysiska 

upplevelsen av manlighet och kvinnlighet är central för den kulturella tolkningen av genus. 

Connell menar att kroppsliga erfarenheter ofta står i centrum vid betraktelsen av vårt liv, på så 

sätt kommer dessa erfarenheter i centrum för vår förståelse för vem och vad vi är. 

 
Maskulint genus är (bland mycket annat) en särskild känsla i skinnet, särskilda muskelformer och 
spänningar, särskilda hållningar och sätt att röra sig och särskilda möjligheter när det gäller sex (Connell, 
2008, s. 92). 
 

                                                 
1 Könsneutralt personligt pronomen 



 30 

I Connells teorier urskiljer hen fyra maskuliniteter, hegemoniska, delaktiga, underordnade 

och marginaliserade, som förhåller sig till varandra. Med hegemoni menar hen den kulturella 

dynamik som gör att en viss grupp kan upprätthålla samt hävda sin egen ledande position i 

samhället. Den hegemoniska maskuliniteten kan förstås som den konfiguration av 

genuspraktik som för stunden är den som innehåller det för tillfället accepterade svaret om 

frågan om patriarkatets legitimitet. Därmed säkras mäns överordnade position gentemot 

kvinnor. Det är inte alltid de som verkar stå närmast den hegemoniska maskuliniteten som är 

de mäktigaste Till stor del är den hegemoniska maskuliniteten ett ideal eller till och med en 

fantasifigur som få män i verkligheten når till. Connell menar att män med stor institutionell 

makt eller mycket pengar trots det kan vara långt i från hegemoniska mönstret. Connell 

poängterar att det trots allt är troligast att det finns ett samband mellan institutionell makt och 

kulturella ideal. Hen tar upp militären, staten och näringslivet som exempel på en tämligen 

övertygande kollektiv bild av maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten är en 

maskulinitet som inte är speciellt hotad av feministiska kvinnor och män. Ett kännetecken för 

hegemonin är hävdandet av auktoritet snarare än direkt våld, trots att våldet oftast 

understödjer auktoriteten. Enligt Connell är hegemonin historiskt föränderlig och kan när som 

helst utmanas av andra underordnade grupper som skapar en ny hegemoni. 

 Den underordnade maskuliniteten ser Connell som ett uttryck för att det i den 

västerländska kulturen och dess ramverk finns särskilda relationer byggda på under- och 

överordning mellan grupper av män. Hen menar att det i vår kultur i första hand handlar om 

heterosexuella mäns dominans över homosexuella män. Enligt Connell placeras homosexuella 

män i botten på mäns genushierarki. 

 
Att vara bög är i den patriarkaliska ideologin en förvaringsplats för allt som symboliskt utestängts från 
den hegemoniska maskuliniteten. Detta gäller allt från puttenuttig heminredningsstil till anala samlag 
(Connell, 1995, s. 116). 
 

Det finns också andra maskuliniteter som är underordnade även om homosexuella är de mest 

iögonfallande. Gruppen kan ringas in av diverse skällsord som på ett negativt sätt kopplas till 

femininitet. 

 Den tredje maskuliniteten som Connell beskriver är gruppen delaktiga män. Med detta 

menar Connell alla de män som inte når upp till hegemonin då denna för de flesta är onåbar. 

Trots det så drar majoriteten av män fördel av det hegemoniska mönstret eftersom de 

tillgodogör sig den patriarkala utdelningen, med det menas att de får del av det som män 

vinner på kvinnors underordning.  
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 Den fjärde maskuliniteten kallar Connell marginalisering. I den gruppen räknar hen att 

svarta och övriga icke vita män ingår på grund av att de står utanför den inre relation i 

genusordningen som de andra beskrivna maskuliniteterna är del i.  

 
Marginalisering hör alltid samman med auktoriseringen av den dominerande gruppens hegemoniska 
maskulinitet. På så sätt kan vissa svarta atleter i Förenta staterna utgöra förebilder för den hegemoniska 
maskuliniteten. Men dessa enskilda stjärnors berömmelse och rikedom leder inte till någon allmän 
nedsipprande effekt; det leder inte till att svarta män i gemen erhåller någon social auktoritet (Connell, 
2008, s. 119). 
 

 

5.4 Teori som analysredskap 

 Butlers teori om genuskonstruktion genom performativa handlingar samt den heterosexuella 

matrisen, Skeggs teori utifrån begreppet respektabilitet och Connells teori om 

maskulinitetshierarkin kommer att ligga till grund för vår analys. Vi kommer att använda 

dessa analytiska redskap i analysen av vår empiri. 
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6 Resultat och  analys  

I den följande analysen kommer respondenternas intervjusvar att illustreras med citat. Dessa 

markeras med talstreck. När intervjuarnas frågor citeras markeras det med ett I och talstreck. 

Vi kommer att benämna ungdomarna på institutionerna som tjejer och killar. 

 

6.1 Presentation av respondenterna  

Båda institutionerna är HVB-hem som drivs i privat regi. Den huvudsakliga målgruppen för 

dem är ungdomar med missbruksproblematik. Placeringarna på institutionerna sker enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453), Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

eller Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

Pojkinstitutionen är en lantligt belägen institution med miljöterapeutiskt arbetssätt. De tar 

emot killar mellan 16 och 25 år, och har tio platser. I personalgruppen arbetar sammanlagt åtta 

personer. En av dessa är drog- och alkoholterapeut, en är föreståndare och delägare i företaget 

och en har en mer administrativ tjänst samt är delägare. De övriga är behandlingspersonal. 

Behandlingspersonalen samt föreståndaren är män och drog- och alkoholterapeuten och den 

andra delägaren är kvinnor.  

Flickinstitutionen ligger även den på landet och arbetar miljöterapeutiskt och efter 

medlevarskapsmodellen. De tar emot tjejer mellan 16 och 22 år, och har nio platser. På 

Flickinstitutionen arbetar sammanlagt fyra kvinnor i den fasta personalgruppen, varav en är 

föreståndare.  

 

6.2 Varierande föreställningar om genus  

Resultaten visar att respondenterna har varierande föreställningar om genus. Den tydligaste 

variationen i synsätt framträder mellan de två institutionerna, men det finns även i 

intervjuerna variationer inom respektive personalgrupp samt motsägelser i synsätt hos en och 

samma respondent. Nedan kommer de olika föreställningarna att lyftas fram utifrån områden 

som tydliggör synen på genus. 

 

6.2.1 Genusspecifika förmågor 

Som svar på frågan om det finns någon särskild tanke med att ha en enkönad personalgrupp 

på Flickinstitutionen och en personalgrupp med en övervägande del män totalt, och endast 

män som behandlare på Pojkinstitutionen, svarar alla respondenter att det inte är något 

medvetet. De lägger även till på båda institutionerna att det inte vore omöjligt, även om de 
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kan peka på svårigheter, att anställa en man respektive kvinna. Det framgår i flertalet av 

intervjuerna att respondenterna förknippar både möjligheter och hinder för behandlingsarbete 

med genus. 

På Pojkinstitutionen visar personalen i stor utsträckning på en traditionell könsdualistisk 

uppfattning. Detta uttrycktes exempelvis under intervjuerna gällande frågor om betydelsen av 

personalens genus och vad de tycker om att arbeta med en enkönad grupp ungdomar.  

 
- Jag tycker att det är kanon, ja dels för att jag är kille, jag vet hur man kan handskas med en kille på rätt 
sätt, eller på olika sätt. Och i olika situationer och när de är på olika humör. 
 

Flera av de manliga behandlingsassistenterna hänvisar på liknande sätt som i citatet ovan till 

att de kan sätta sig in i de killar de arbetar med just för att de själva är män. Olika situationer 

och olika humör framställs inte i citatet som en svårighet. Så länge det är killar det handlar om 

så känner behandlaren att han klarar av det eftersom han själv är kille. Detta kan förstås 

utifrån vad Hirdman (2001, s. 66) anser om isärhållande av könen och arbetsdelningen, där 

förmågan att utföra något knyts till vilket genus personen har. Med det resonemanget som den 

manlige behandlaren för ovan blir det för honom också svårt att se att han skulle kunna utföra 

ett behandlingsarbete på en institution där man också arbetar med tjejer. 

 
- Jag personligen skulle nog inte fixa det faktiskt. Jag vet inte hur jag skulle agera, göra eller säga, jag vet 
inte men jag tror att det är en jättestor skillnad att jobba med tjejer och killar. 
 

Här visar sig hans bedömning av sin egen förmåga, att hur han som behandlare kan sätta sig 

in i och bemöta ungdomar, är starkt knuten till genus. Han ser det inte som en möjlighet att 

han med den yrkeskunskap och de erfarenheter som han idag har som behandlare skulle 

kunna göra ett liknande arbete med tjejer. Det tydliggör resonemanget kring att det är något 

som skiljer sig väsentligt mellan män och kvinnor som medför att den här behandlarens 

främsta egenskap som behandlare är just att han är man. En annan behandlare beskriver hur 

han bedömer sin egen förmåga utifrån ett liknande resonemang. 

 
- Jag kan ju liksom relatera till dem, jag har lätt att sätta mig in i killarna Jag kan ju tala om att jag har ju 
eget stök i bagaget sen tidigare va, och vet mycket om vad de här killarna går igenom. Och det märker jag 
i den kontakten jag har med killarna, att jag har lätt att komma fram till dem, för att man vet vad de pratar 
om... Jag tror inte att jag skulle, nu har ju jag aldrig jobbat med tjejer, men det skulle nog vara lite svårare 
tror jag. Både att kunna sätta mig in i deras saker men också att kunna sätta gränser för tjejerna, på samma 
sätt som jag gör till killarna. Jag tror det är lättare för mig att sätta gränser för killar än för tjejer. 
 

Här refererar respondenten till att han själv har liknande erfarenheter av missbruk som de 

killar han arbetar med och att det gör att han kan sätta sig in i deras situation. Han tror dock 

inte att han med de erfarenheterna skulle kunna göra ett bra arbete med tjejer. Trots att det då 

skulle handla om tjejer som också har erfarenheter av missbruk uppfattar han dem som så 
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annorlunda att han inte skulle kunna ”sätta sig in i deras saker”. Gränssättning, som i många 

av intervjuerna framställs som en viktig funktion i behandlingsarbetet, tror behandlaren inte 

att han skulle ha förmåga till i den utsträckning han har i förhållande till killar om han 

arbetade med tjejer.  

Butler (2007, s. 53) anser att det ”specifikt kvinnliga” urskiljs framförallt i dualiteten 

manligt/kvinnligt och att det plockas ut ur andra sammanhang och maktrelationer där 

identiteter skapas. Hon hävdar att det i huvudsak är i förhållande till en idé om något kvinnligt 

till skillnad från något manligt, utan vidare hänsyn till andra omständigheter, som ”specifikt 

kvinnliga” egenskaper och identiteter framställs. Detta kan spegla vad behandlarna på 

pojkinstitutionen gör i sina resonemang. Trots att frågorna handlar om ungdomar som har 

erfarenheter av missbruk och utsatthet är det inte de omständigheterna som behandlarna 

betonar som betydelsefulla för behandlingsarbetet. Utan det är en specifik skillnad, om än 

opreciserad, utifrån genus de lyfter fram och anger som anledning till att de som män är 

lämpliga för sitt arbete med killar och inte tror sig kunna arbeta med tjejer. 

 På Flickinstitutionen gav personalen en något annorlunda bild av sin uppfattning om genus 

vilket kan exemplifieras i nedanstående svar på frågan om betydelsen av 

behandlingspersonalens genus. 

 
- Det viktiga är inte könet, det viktiga är att man ger en bra behandling och är en bra behandlare. Att man 
hanterar sig själv och att man är en mogen människa. 
 
 
 - Alltså jag trivs jättebra med den personalgrupp som är, och sen om det skulle vara män eller kvinnor, 
det har inte för mig någon betydelse om det fungerar som det gör mellan oss. Det har med personerna att 
göra, personkemin oss emellan, värderingar. 
 

Båda citaten visar på en hållning där behandlaren inte tillskrivs några särskilda förmågor eller 

egenskaper utifrån sitt genus. Däremot visar det sig vidare att den respondent som i det första 

citatet hävdar att genus inte är viktigt ändrar sig något och reflekterar över att hon själv till 

stor del utgår ifrån genus när hon funderar över om en man skulle kunna arbeta som 

behandlare på Flickinstitutionen.  

 
- …att ha män i behandling.... det tror jag är helt okej men, jag tror att det är jättetufft och svårt att vara 
ensam man det tror jag är hart när omöjligt. Inte omöjligt kanske, men det kräver en oerhört mogen och 
insiktsfull man som ska klara både ungdomarna och en tjej-personalgrupp. Jag tror faktiskt det, där tänker 
jag kön jättemycket känner jag nu. 
 

Hon hävdar i resonemanget att en svårighet för en manlig behandlare som hon ser ligger just i 

att han är man och att övrig personal såväl som ungdomar är kvinnor. Här framgår en 

motsättning mellan vad respondenten tänker om betydelsen av genus i teorin och vad hon ser 
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som en konsekvens av genus i praktiken. En annan respondent berättar att de har provat att ha 

manliga vikarier på institutionen men att ingen av dem varit intresserade av en fast tjänst. 

Respondenten resonerar i citatet nedan kring anledningen till det. 

 
- Jag tror att det kan bero på, dels att….tjejerna försöker komma åt dem många gånger i och med att de 
har det här missbrukstänket och grejer och att de kanske är rädda att bli anklagade för sexuella 
trakasserier…jag tänker på den här debatten som var för några år sedan om manliga förskolelärare och så, 
att det blir en utsatthet, att man kan spela mot kön så och sen att det är svårt att bevisa motsatsen. Men jag 
vet inte… 
 

Det framgår i citatet att respondenten resonerar utifrån en föreställning om tjejer som 

manipulativa som liknar hur en av respondenterna på pojkinstitutionen resonerade om att det 

som man skulle vara svårt att sätta gränser för tjejer. Här är tjejernas möjlighet att vara 

manipulativa genom sin sexualitet central och respondenten uttrycker det som en svårighet för 

manlig personal att bli utsatt för tjejernas sexuella spel.  

Tidigare svensk forskning har visat att traditionella föreställningar, liknande de som 

framförallt respondenterna på Pojkinstitutionen uttryckte, om genus och om genus som 

betydelsefullt i form av specifika förmågor respektive svårigheter är vanliga inom social barn- 

och ungdomsvård (se Hilte & Claezon, 2005; Claezon, 2008; Ulmanen & Andersson, 2006). 

Respondenternas resonemang kan också ses som liknande de resonemang Mattsson (2005, s. 

236) presenterar om en föreställning om att det råder en likhet inom och en olikhet mellan 

kön. Mattson (a.a.) uppmärksammar i sin forskning ett antagande hos den 

behandlingspersonal hon studerar om att kvinnor har en särskild förmåga att möta och 

behandla kvinnor och män en särskild förmåga att möta och behandla män. 

Att tjejer uppfattas som svårare att arbeta med kan förstås utifrån forskning som pekar på 

att behandlare uppfattar tjejer utifrån föreställningar om tjejer som manipulativa och 

intrigerande (Hilte & Claezon, 2005, s. 38). Detta sammanlänkas även ofta med en 

föreställning om tjejers benägenhet att flirta och spela på sin sexualitet (a.a., s. 44-45) vilket 

också exemplifierades i ett av citaten ovan. Hilte och Claezon (a.a.) menar att ett sådant 

beteende hos tjejer upplevs som särskilt problematiskt och hotfullt genom att det strider mot 

traditionella bilder av sexualitet där killar förväntas vara aktiva och tjejer passiva och inte 

tvärtom. 

 

6.2.2 Komplementär syn på genus 

En genuskomplementär uppfattning består ofta av idéer om mäns och kvinnors olika 

egenskaper och förmågor vilka antas stå i motsats till varandra. Detta synsätt leder till, vilket 

också resultaten visade, uppfattningar om att män och kvinnor kompletterar varandra och 
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därmed fyller olika behov. På Pojkinstitutionen illustrerade den kvinnliga terapeuten en tydlig 

komplementär syn på genus när hon talar om manlig och kvinnlig personal på institutionen. 

Hon syftar här på den andra anställda kvinnan på Pojkinstitutionen som inte arbetar direkt i 

behandlingen. 

 
I - Tror du att det är någon fördel eller nackdel med att ha så mycket manlig personal, för killarnas skull? 
 
- Jag tror det skulle vara bra om xx var här uppe mer. Jag tror de behöver motsatserna alltså. Man behöver 
det.  

 
I citatet framgår det att hon tror att det vore bra för killarna och att de har ett behov av att 

träffa både kvinnor och män utifrån att de är varandras motsatser. Ett behov hon inte bara 

tillskriver killarna på institutionen utan beskriver som allmängiltigt. Detta visar på ett 

komplementärt synsätt genom uppfattningen att en grupp personer av samma kön inte kan ge 

tillräckligt till de ungdomar som bor på institutionen utifrån att de är av samma kön. 

Respondenten beskriver en avsaknad av en helhet som bara kan fyllas av båda könen 

tillsammans.  

 
- En manlig jargong, alltså så, på nåt sätt kan ju jag va ganska hård, men kvinnor är ju ofta mjukare å ena 
sidan, vi är ju ändå olika. Så visst tror jag dom behöver...absolut män, manliga bra förebilder, de som kan 
ryta i och sätta i vedbacken ”man ska du vet, ta i och jobba”. 
 

I citatet ovan kommer samma respondent in på hur de motsatser hon talar om tar sig uttryck. 

Det finns dock något av en motsättning i hennes beskrivning av sig själv som ”ganska hård” 

trots att hon lyfter fram att kvinnor ofta är mjuka. Hon tydliggör ändå att olikheter mellan 

kvinnor och män är något centralt i hennes uppfattning om genus. Vidare talar hon om 

killarnas behov av manliga förebilder vilket var något samtliga respondenter på 

Pojkinstitutionen tog upp. Det behovet förklarades av respondenterna utifrån att de flesta 

killar som kommer till institutionen har vuxit upp utan närvarande fäder. Respondenterna var 

även eniga kring att manlig behandlingspersonal är viktigt för att killarna ska få möjlighet att 

identifiera sig med vuxna och trygga män som de alltså saknat tidigare i sina liv. En positiv 

funktion hos dessa manliga förebilder som framgår av citatet ovan är att kunna ”ryta i” och 

arbeta hårt med vedhuggning.  

Flera av respondenterna på Pojkinstitutionen kommer i intervjuerna in på olika funktioner 

för män och kvinnor i arbetet med killarna vilket tydliggör en komplementär syn på genus. 

 
- Jo men det är ju så, jag tror att vissa saker är det lättare för en kille att prata med en tjej om än vad det är 
att prata med mig till exempel…och jag vet att det funkar så också, att mycket av det vad killarna pratar 
med kvinnlig personal handlar ju om kärleks…ja hur man ska göra och såna saker va, det handlar mycket 
om sånt va. Lite såhär romantiska saker, 
Det är ju ungefär som hemma, man går till pappa med ena saken och till mamma med andra saker. 
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- Ja, alltså jag vet ju bara utifrån mig själv så skulle jag i alla fall hellre prata med en kvinna om mina 
problem som sitter här inne, än att prata med en man som är lite hårdare och lite...jag vet inte...man får 
lite känslan av att det kanske bara rinner av det man säger. 
 
I - Så du tänker att det är en poäng för dem att kunna öppna sig och prata med en kvinnlig terapeut? 
 
- Jag tror att det är jättebra, ja. 
 

Båda citaten illustrerar en föreställning om att det för killar och män är lättare att prata om 

känslor med kvinnor i egenskap av att de är kvinnor. Detta tydliggör återigen det 

komplementära synsättet på män och kvinnor som får betydelse för arbetsdelningen på 

Pojkinstitutionen där det är männens roll att utföra hårt fysiskt arbete tillsammans med 

killarna och kvinnornas roll att ha känslosamma samtal med dem. På frågan vad de skulle 

kunna tänka sig vore en fördel med att ha fler kvinnor anställda på Pojkinstitutionen svarade 

en respondent att han skulle kunna tänka sig att det vore en fördel för killarna att få möjlighet 

till fler samtal om känslor.  

 
I - Tror du att det skulle finnas någon fördel med att ha mer kvinnlig personal, alltså för killarna? 
 
- Ja, det skulle det nog finnas. Där kan jag ju se en annan….att många killarna här…vissa saker kanske de 
inte pratar med oss män om som de kanske skulle göra med en kvinna. 
 
I - Menar du att det skulle kunna bli fler samtal om känslor som de kan ha? 
 
- Ja, det tror jag. 
 

Respondenten ser i det här fallet ett behov av en viss typ av samtal hos de killar han arbetar 

med. Han ser dock inte någon möjlighet i att han eller hans manliga kollegor kan tillgodose 

det behovet eftersom han uppfattar det arbetet som ett arbete som endast en kvinna kan utföra 

utifrån att hon är kvinna. Han ser alltså sig själv på detta sätt som begränsad i sina möjligheter 

i arbetet med killarna utifrån att han är man. 

På Flickinstitutionen visade flera av respondenterna en medvetenhet kring att de på 

institutionen har en traditionell arbetsdelning när det gäller fastighetsskötartjänsten. Det 

faktum att fastighetsskötaren, som har ett praktiskt ansvar för huset och trädgården samt för 

att skjutsa tjejerna, är man verkade genant för flera av respondenterna. En respondent 

kommenterade detta med att det kanske inte är så bra att vara så traditionell i arbetsdelningen. 

Föreståndaren för nedan ett resonemang om hur hon skulle tänka kring den tjänsten idag. 

 
- Och xx som är vår fastighetsskötare och allt-i-allo, skjutsare och gårdskarl och allt möjligt, hade jag 
anställt den rollen idag så hade jag sökt en kvinna, definitivt. För det är en så utpräglad mansroll. 
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 Hennes tankar i citatet kan förstås som en strävan efter att ha en personalgrupp som inte 

signalerar något om genus som komplementärt. Hon skulle vilja ha en kvinna i den 

arbetsrollen där hon menar att arbetsuppgifterna är traditionellt manliga. Det framstår här, 

liksom det gjort tidigare att det på Flickinstitutionen finns en ambition att inte strukturera 

arbetet och behandlingen utifrån traditionella föreställningar om genus. Resultaten visar dock 

att de inte alltid genomför detta i praktiken. 

Mattsson (2005, s. 236-239) visar i sin forskning hur behandlingspersonalen på de två 

institutioner hon studerar har olika uppgifter och funktioner utifrån sitt kön. Hon menar att 

män och kvinnor genom detta framstår och förstås som komplementära, alltså som 

ofullständiga var för sig men som en komplementerande helhet tillsammans. Detta liknar i 

stor utsträckning de föreställningar respondenterna på Pojkinstitutionen uttryckte då de lyfte 

fram ett behov av både manlig och kvinnlig personal utifrån en uppfattning om kvinnors och 

mäns olika förmågor. Denna komplementära uppfattning om genus leder enligt Mattsson (a.a) 

inte endast till att män och kvinnor får särskilda uppgifterna utan också till en föreställning 

bland personalen om att det finns vissa sysslor som män och kvinnor inte kan utföra. Vilket i 

slutändan leder till att både manlig och kvinnlig behandlingspersonal blir begränsade i sina 

möjligheter i arbetet. Att detta blir en effekt av en komplementär syn på genus framgick även 

i våra resultat. 

 

6.3 Att göra genus genom performativa handlingar 

I stycket nedan visas hur genus konstrueras genom ständigt upprepade handlingar på ett 

varierande sätt. Framförallt på Pojkinstitutionen var genuskonstruktionen tydlig och kan 

tolkas som en del i behandlingsideologin. Resultaten visar att personalen på Pojkinstitutionen 

konstruerar killarnas genus i samspel med sina egna genus. Detta sker genom olika slags 

genusbundna aktiviteter och sysslor samt genom klädsel och övriga yttre attribut. På 

Flickinstitutionen fanns snarare en medveten hållning att inte bidra till tjejernas 

genuskonstruktion. 

 

6.3.1 Bekönade processer genom aktivitet 

Respondenterna på Pojkinstitutionen framhåller aktiviteten på vedbacken som något som 

lättast kan utföras av män då arbetet är fysiskt krävande, det är ett exempel på hur man 

konstruerar genus genom handling.  

- … men det är tungt att stå på vedbacken, det är tungt att vara ute i skogen och bära stock, och när vi har 
behövt folk va.., jag vet inte hur jag ska uttrycka mig så det inte blir fel men…vi har haft tjejer som har 
jobbat och det har varit för tungt, så de har kanske liksom inte orkat… 
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- Sen har vi ju å haft den här inriktningen att vi tycker det är viktigt med de här arbetsgrupperna, det blir 
lätt sådär att det är män som kör motorsågen istället för en kvinna...jaa...det har bara blivit så, man har 
aldrig funderat på varför. Vi försöker handplocka den personalen som vi tycker hart varit lämpligast och 
då har det bara blivit så. Vi har aldrig annonserat efter folk vi har gått på känningar och då är det lätt att 
det blir en kille. 
 

Utöver den generella vardagliga genuskonstruktion som sker mestadels omedvetet så 

konstrueras genus på ett mer aktivt plan, genom genusbundna handlingar som förstärker 

maskuliniteten. Detta bekräftas på Pojkinstitutionen där killarna arbetar tillsammans med den 

manliga personalen ute på vedbacken, och har denna syssla som sin dagliga aktivitet.  

 
- Ja, träningar och idrottsaktiviteter, gör vi ju. Då har vi ju också bestämda dagar, idrottsaktiviteter har vi 
på helgerna, fasta dagar på grund av att det ska hyras lokaler och då är de lediga. Idrottsaktiviteten i sig 
har vi ju för att styrka gruppen mycket, lite laganda, att de jobbar ihop. Vi ser alltid till att det inte är en 
viss klick av personer som funkar väldigt bra ihop som alltid är ett lag liksom.  
 
 
- Som det ser ut nu så tränar de flesta killarna. Onsdagar efter middagen kan det se lite annorlunda ut för 
då har vi ju haft städning på förmiddagen istället, och då brukar killarna åka ner och bowla istället eller 
hitta på någon aktivitet. Fredag och söndag kvällar så åker vi iväg och spelar innebandy. Men det är en 
sak som inte är frivilligt, där ska man vara med efter sin egen förmåga. Det står med på schemat om man 
säger så. Det är ju så att vissa är bra på innebandy och vissa är dåliga men alla ska vara med och försöka. 

 
Respondenterna berättar i citaten vad killarna gör på dagarna och vilka aktiviteter som ingår i 

verksamheten.  Att killarna hugger ved, jobbar fysiskt och sportar och tränar är aktiviteter och 

sysslor som är centrala i förståelsen för vad en man är.  Connell talar om vikten av att förstå 

män som något essentiellt skilt från kvinnor i konstruktionen av maskulinitet. Hen talar om 

vikten av att förstå ”naturliga män” utifrån mäns fysiologi. Den sanna maskuliniteten 

förväntas finnas inneboende i den manliga kroppen. Styrka, muskler och aggressivitet 

förknippas med mäns kroppar och präglar sysslorna som män förväntas göra med sina kroppar 

(Connell, 2008, s.83-94). Detta framstår som en rimlig tolkning av Pojkinstitutionens 

aktiviteter och sysslor. Enligt Connell lär sig pojkar inte endast ett spel när de går in i en 

tävlingssport, hen menar att de även går in i en organiserad institution där endast en liten 

minoritet når toppen; ”ändå är det maskuliniteten och hur den skapas som kännetecknar 

idrottens och dess institutioners hierarkiska, tävlingsinriktade struktur” (a.a., s.70). Vidare 

menar Connell att det hegemoniska mönstret upphöjs genom tävlingssporter och utgör ett 

maskulinitetstest även för de pojkar som inte deltar. Connells resonemang är överförbart på 

Pojkinstitutionens idé om att alla killar ska delta i innebandyn, det innebär att de alla, oavsett 

om de vill eller inte, ingår i det hegemoniska mönstret och dess strävan mot toppen. 

 
- Så att den dan man lämnar xx har man någon aktivitet. Oavsett om det är träning, eller boxning, eller att 
rida häst eller måla eller samla frimärken eller vad det nu är så vet ju vi att det är en bra grej att ha 
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någonting att kunna göra på kvällarna. Det brukar vi uppmuntra genom att….ja men det är ju det vi har ju 
bara killar så det blir oftast träning, boxning eller brottning eller taekwondo, ja det är mycket såna saker, 
hockey har vi haft några killar som har gått på, basket, handboll. Och det är helt okej, vi uppmuntrar ju 
det. 
 

På pojkinstitutionen uppmuntras killarna till att börja med egna aktiviteter som de kan 

fortsätta med efter behandlingen avslutats. Respondenterna på pojkinstitutionen berättar om 

en schemalagd vecka som håller killarna sysselsatta. I likhet med vedbacken så är många av 

pojkinstitutionens övriga aktiviteter genusbundna och ligger i en traditionellt manlig sfär. De 

snickrar och sköter husen och trädgården på arbetstid, på kvällstid styrketränar de och spelar 

fotboll eller innebandy.  

     Även på flickinstitutionen är aktivitet ett framträdande inslag och något som 

respondenterna talar om som viktigt för ungdomarna. På flickinstitutionen har tjejerna daglig 

sysselsättning i ett stall och senare i behandlingen praktik ute i samhället. De uppmuntras, 

precis som killarna till att göra saker de gillar på sin fritid.  I citatet nedan exemplifierar en 

respondent olika sorters aktiviteter som tjejerna gör. 

 
- Vi har en tjej som går på gitarrkurs, en tjej som tränar, det finns tjejer som…det är en tjej som ska gå en 
photoshop-kurs, alltså det är ju utifrån vad de vill själva. Det finns ju ganska mycket motstånd mot att gå 
ut i aktivitet och det är ju utifrån att de många gånger tycker det är svårt att knyta kontakter och ser det 
som att det måste bli jättekonstigt att bara prata om vädret över en kopp kaffe med någon. Men det är ju 
för att de ska få testa vad en relation kan vara för någonting. Och när det är jättestort motstånd mot att gå 
ut i aktivitet då bestämmer vi aktivitet åt dem så att de kommer igång liksom. Det är en jätteviktig del. 
 

Det är inte några speciellt genusbundna aktiviteter som räknas upp, snarare uttrycker 

respondenten en vilja av att tjejerna själva gör det de gillar då det viktigaste tycks vara att 

tjejerna kommer ut i samhället. När det gäller genuskonstruktion genom det som Butler kallar 

performativa handlingar är det på Flickinstitutionen svårt att se att dessa handlingar skulle 

ingå som ett behandlingsinslag för att stärka tjejernas könsidentitet. 

Precis som på Pojkinstitutionen utför tjejerna sysslor i hemmet. Båda institutionerna har 

matveckor, där en elev tillsammans med personal ansvarar för köket. De städar i huset samt 

sköter övriga sysslor som tvätt. En respondent svarar på frågan om hur arbetsfördelningen ser 

ur på institutionen. 

 
- I praktisk sysselsättning? Där har vi ju både då arbetsträning i liksom ett arbete som går i vårt stall och 
sen så att sköta hus och hem. Och där är de ju ansvariga för köket en vecka i taget och de har 
ordningsmannaskap en vecka i taget, vi har gemensam storstädning och de sköter sin egen tvätt. Så det är 
liksom väldigt traditionellt, som det funkar i ett hem. Och där kan jag tycka att det är synd att vi inte har 
killar för att förtydliga, för det är ju liksom väldigt mycket tjejgöra i ett hem, det är ju det. 
 

Respondenten uttrycker en medvetenhet kring att sysslor i hemmet traditionellt räknas som 

kvinnliga sysslor och menar att det på Flickinstitutionen inte har med genus att göra, 

respondenten betonar att samma sysslor skulle utföras på samma sätt även om det var killar i 
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deras behandling. På Flickinstitutionen kan man se en medvetenhet kring detta samt en tydlig 

vilja till att inte stärka eller konstruera tjejernas femininitet med hjälp av hushållssysslor.  

I sin forskning visar Mattsson (2005) hur behandlingspersonal i missbruksvården resonerar 

olika kring klienternas behov av aktiviteter utifrån genus. Hon beskriver hur man på 

institutionen där män behandlas har ständiga aktiviteter för att skingra deras tankar och sug 

efter droger. Männen uppmuntras till att hålla sig sysselsatta och skaffa sig fritidsintressen för 

att underlätta för sig själva efter behandlingen. På institutionen för kvinnor resonerar man 

enligt Mattson på ett annat sätt. Där är sysslolöshet ett behandlingsinslag som syftar till att ge 

kvinnorna tid till eftertanke och bearbetning i en lugn hemliknande miljö (a.a., s. 94). 

Mattsons forskning visar på att idén om vad män och kvinnor behöver för att hålla sig 

drogfria är varandras motsats. Hon menar att behandlingsideologierna är ett sätt att köna 

miljöerna. Utifrån Mattssons forskning kan Pojkinstitutionens upplägg förstås som en 

bekönad behandlingsideologi. Däremot kan inte Flickinstitutionens upplägg förstås i likhet 

med Mattssons resultat då det i stor utsträckning påminner om Pojkinstitutionens upplägg. 

 
6.3.2  Kläders betydelse för genuskonstruktion 

I följande stycke diskuteras personalens tankar om sina kläders betydelse. Butler (2007) 

menar att yttre attribut har betydelse för genuskonstruktionen och därmed uppvisandet och 

iscensättandet av femininitet och maskulinitet. I citaten nedan reflekterar en respondent från 

Pojkinstitutionen kring sin klädsel på arbetet. 

 
- Ja nu går jag ju i tighta jeans idag, men oftast om jag har det så har jag ju så att det går ner över rumpan, 
om jag har linne får det inte gå ner så att brösten syns eller jag har ju inte linne med bara ett band 
exempelvis, jag har inte korta kjolar, nej det har jag inte, jag trippar inte omkring, nu går jag med tofflor 
när jag är inne, jag trippar inte omkring i högklackat. Det skulle vara om vi går på restaurang som jag klär 
mig lite finare, men jag tänker om jag jämför där så visst så tänker jag på hur jag klär mig, ja det gör jag . 
Men det är ingen som sagt åt mig hur jag ska klä mig, men det är ju någonting som jag väljer själv. För 
jag vet att killarna, jag vet att man skapar fantasier. 
 
I - Men är det utifrån att du tänker på killarna eller är det utifrån dig själv? Tänker du ”jag klär mig såhär 
för deras skull, för att de inte ska utsättas för nåt” eller vad man ska säga eller för din egen? 
 
- Det är både och, åt båda hållen, också för att få respekt jag menar, jag vill inte få respekt för att jag går 
här i korta kjolar, jag vill ha respekt som kvinna, inte för att jag ska gå här som nåt sexobjekt ...No way 
säger jag bara va. De ska kunna vara med mig schysst . 
  

Citaten ovan visar att respondenten har en medvetenhet kring vad hon väljer att ta på sig och 

vad hon tror sig signalera med sina kläder. Tighta jeans, urringade linnen och korta kjolar 

anser hon inte lämpligt att bära. Respondenten uttrycker att ” ...jag vet att killarna skapar sig 

fantasier” som ett svar på frågan om hon väljer hur hon klär sig utifrån killarnas eller sitt 

perspektiv. Det visar att hon tar ansvar för deras sexualitet. I den heterosexuella matrisen är 
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mäns maskulinitet enligt Butler (2007) ett uttryck för deras heterosexualitet och här blir 

heterosexualiteten även ett uttryck för maskuliniteten. Man kan förstå respondentens beteende 

utifrån att hon förutsätter killarnas heterosexualitet och därmed konstruerar hon deras 

maskulinitet vilket resulterar i att hon tror sig veta att killarna använder sig av henne i sina 

sexuella fantasier. Utifrån det klär hon sig för att minimera utrymmet för sådana 

tankeutflykter.  

Skeggs menar att kroppen kan ses som en symbol för klassmarkörer och något som 

kvinnor investerar i för att uppnå en vit respektabel medelklassfemininitet. Skeggs beskriver 

kroppen som något som signalerar för andra att kvinnan bryr sig om den, hon menar att 

kvinnor reglerar sina kroppar för att andra ska kunna förstå huruvida de är kvinnor som bryr 

sig eller inte (Skeggs, 1999, s. 133-136). Respondenten uttrycker i citatet vad hon inte vill 

förmedla och vad hon inte anser är passande för en kvinna i hennes position att bära. Skeggs 

menar att kläder fungerar som symboler för den moraliska och symboliska ordningen. För att 

uppnå positionen som respektabel, vit, medelklasskvinna så finns det saker som man inte bör 

ha på sig (a.a.). Denna uppfattning visar också respondenten i citatet ovan när hon 

exemplifierar med urringade tröjor, höga klackar och tighta kläder som olämpliga. Kvinnors 

strävan efter en avsexualiserad medelklassfemininitet kan förstås utifrån föreställningen att de 

annars objektifieras som sexuella objekt i mötet med män. Bilden av kvinnor som sexuella 

varelser är i likhet med Skeggs beskrivning av stereotypen av den smutsiga, sexuella, farliga 

arbetarklasskvinnan (a.a.), vilket en kvinna vill undvika om hon strävar efter en 

medelklassfemininitet och därmed respektabilitet. Respondenten uttrycker en stark ovilja till 

att bli objektifierad och menar att hon genom valet av kläder kan undvika detta.  

Nedan diskuterar två män från Pojkinstitutionen om vad de tycker är lämplig arbetsklädsel, 

i det tredje citatet kommenterar drog- och alkoholterapeuten sina kollegors val av kläder. 

 
- Ja då klär jag mig ju ledigt för att va på jobbet. Det blir ju lite lätta skjortor och collegetröjor 
och...killarna själva går ju i adidaströjor och t-shirts, det är ju den miljön. Man går från vedbacken och är 
svettig och byter kläder när man ska in och käka. 
 
 
- Jag klär mig inte nånting som är sådär dunderpråligt liksom det gör jag ju inte, jag försöker klä mig som 
killarna klär sig. Eller killarna klär sig ju inte hur....eller hur vi klär oss tillsammans, man sprider ju 
någonting om hur man är med hur man ser ut och vad man har på sig. Och jag vill ju inte vara något som 
de inte är så jag klär mig så som de klär sig. 
 
 
- Men om de vill ha shorts eller jeans eller kavaj, det spelar ingen roll. Nä men vad som är viktigt och 
som vi tar mycket fasta på här är när vi gör gemensamma saker, och åker ut och går på restaurang, som 
jag tycker är väldigt fint här. Då tycker jag att det är viktigt att killarna klär sig i jeans och skjorta eller 
någon fin tröja och att vi gör det också som personal, och det gör vi ju faktiskt, att vi föregår med gott 
exempel, så att vi gör ju det emellanåt. 
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Citaten visar på skillnaden mellan hur männen och den kvinnliga terapeuten på 

Pojkinstitutionen tänker kring sin klädsel. Citaten visar att männen inte behöver skydda sig 

från att bli sexobjekt, vilket förutsätter en heterosexualitet hos både behandlare och killarna 

som behandlas. När den kvinnliga terapeuten talar om sina kollegors klädsel så uttrycker hon 

att det är okej att de visar benen och att de i princip kan ta på sig vad de vill utan att de blir 

objektifierade av killarna, vilket hon själv känner att hon blir.  

Mattsson tar i sin studie upp skillnaden i synen på vad män och kvinnor uppvisar och 

signalerar med sin klädsel. Hon menar att maskulinitet inte är lika reglerad som femininitet 

vad gäller kläder och att män inte behöver iscensätta sig som kön eller medelklass på samma 

sätt som kvinnor (Mattsson, 2005, s. 187). Mattsson anser att kvinnor känner sig 

objektifierade av männen de behandlar samt att de känner ett ansvar att som kvinna kunna 

förhålla sig till att männen fantiserar om dem. Mattsson (a.a., s. 141-165) lyfter även fram att 

behandlingspersonal ofta tillskriver män en stark och överdriven sexualitet som kvinnorna 

måste både skydda sig ifrån och ta ansvar för. Mattson visar i sin forskning att kvinnor i rollen 

som behandlare är måna om att dölja formen på sin kropp med löst sittande kläder, långa 

kjolar och inte alltför urringade tröjor, på detta sätt markerar de att de inte är sexuellt 

tillgängliga objekt utan är professionella i sin relation till männen de behandlar (a.a., s. 161). 

Mattssons forskning stämmer med vad både manlig och kvinnlig personal på 

Pojkinstitutionen lyfter fram.  

 

6.4 Genuskonstruktion i samspel med heterosexualitet 

Resultaten visar på föreställningar hos respondenterna som till största del förutsätter 

heterosexualitet. De flesta respondenterna resonerade kring ungdomarna på respektive 

institution utifrån förutsättningen att de är heterosexuella. I intervjuerna uttrycktes denna typ 

av föreställningar inom flera områden men framförallt i respondenternas förklaringar till 

varför de tycker det är bra att ha ungdomar på institution i enkönad grupp och i deras 

resonemang kring besök av kompisar respektive partners. Vidare framstår konstruktionen av 

genus som nära sammanlänkad med föreställningar om en självklar heterosexualitet, 

framförallt tydliggörs detta av maskulinitetskonstruktion utifrån homofobi på 

Pojkinstitutionen. 

 

6.4.1 Föreställningar om ett heterosexuellt begär 

Alla respondenter refererade till kärleksrelationer, sexuella relationer, intriger och spel mellan 

ungdomarna som argument för att inte arbeta med en genusblandad grupp. Några utifrån egna 
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erfarenheter av tidigare arbete och andra utifrån vad de själva tror eller har hört av andra. 

Båda institutionerna har tidigare arbetat med blandade ungdomsgrupper men sedan länge valt 

att arbeta enkönat.  

 
- Skulle det va tjejer här, vad är det då? Jo men då är det, då kan inte killarna va sig själva, det blir intriger 
och tjejer blir med barn och det är sex, förstår du det blir ju mycket mer av skvaller och svartsjuka. 
Koncentrationen tror jag skulle gå mycket mer utanför dem själva än vad de är här för...jag tror det skulle 
bli lite kaos. 
 
 
- Jag tror att de skulle försöka vara lite ballare, lite häftigare än vad de egentligen är och det skulle bara 
bli fel signaler och tjejerna skulle bara liksom agera heltokigt också kanske. Jag tror inte att det skulle 
finnas någon harmoni i huset om det var blandat. Inte i den här åldern, möjligtvis om det är en annan 
ålder, om de är äldre då ser jag inga problem överhuvudtaget. Det här är bara en sån kritisk ålder för killar 
och tjejer, det skulle ju vara förhållanden här, rena Robinson-tävlingen här inne, det är så jag ser det. 
 

I båda citaten som kommer från olika respondenter på Pojkinstitutionen lyfts begäret till det 

andra könet fram som något som skulle störa ordningen på institutionen. Det framstår som en 

given konsekvens av att blanda killar och tjejer och speglar därmed den bild som Butler 

(2007) lyfter fram av en föreställning om det heterosexuella begäret som något naturligt och 

självklart. Dessutom framstår det i båda dessa citat att begäret är så starkt att det inte skulle 

kunna hanteras på institutionerna utan att det skulle medföra kaotiska konsekvenser. 

 
- Annars blir det ju det här med mycket tuppfäktning och intriger och allt som det leder till när man har 
blandat. I vilket fall ungdomar, om det är vuxna så, ja det finns säkert intriger där också men…. 
 
I - Undviker ni intriger genom att ha bara killar? 
 
- Det tror jag att vi gör… i vilket fall en viss slags intriger, sådana här…ja som det är, jag vet ju folk som 
jobbar på ställen där det är blandat och där är det ju kärleksintriger och det är, vem är tuffast i huset här. 
Ja lite tuppfäktning alltså, som det lätt kan bli när det finns tjejer med bland ungdomar. 
 

I ovanstående citat framgår att intriger som har med kärlek att göra enligt behandlaren endast 

kan uppstå i sammanhang där det finns både killar och tjejer. Det stämmer väl överens med 

den heterosexuella matrisen där män och kvinnor antas vara varandras motsatser och en 

kvinna är en kvinna genom att åtrå män och en man är en man genom att åtrå kvinnor. 

Begäret mellan tjejer och killar är i behandlarens resonemang det enda för honom tänkbara 

begäret och speglar därmed en föreställning om heterosexualitet som självklarhet och om 

genus och sexualitet som något sammanlänkat. I slutet av citatet framgår utöver detta, att 

respondenten endast syftar på killar när han talar om ungdomar. 

På Flickinstitutionen svarade respondenterna, i likhet med respondenterna på 

Pojkinstitutionen, att det är en fördel för behandlingsarbetet att tjejerna inte går in i 

kärleksrelationer.  
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- Vi tyckte att det tog sån vansinnig tid från förändrings- och utvecklingsprocesser för att kämpa med 
dessa parrelationer som blev och de försvårade ju jobbet med både tjejerna och killarna, vi nådde inte 
fram. De tar skydd i varandra, de utvecklar, killarna blir macho och tjejerna blir sexobjekt och morsor 
som tröstar killarna samtidigt som när man konfronterar dem tjejerna så tar de skydd hos killarna.  
 
 
- Då kan man lägga fokus på individerna istället, eller individerna kan lägga fokus på sig själva istället för 
en kärleksrelation eller de här sociala eller sexuella spelen som kan uppstå. 
 

Två av behandlarna argumenterar i ovanstående citat för att det blir en bättre behandling för 

ungdomarna i en enkönad grupp, den ena utifrån tidigare erfarenheter och den andra utifrån 

vad hon tror skulle hända i en blandad ungdomsgrupp. I det andra citatet framgår en 

föreställning om att man genom att ha behandling i enkönad grupp lättare kan fokusera på 

individen än om det är en blandad grupp. Samma behandlare lägger senare till att tjejerna på 

institutionen kan gömma sig på ett liknande sätt, och därmed låta bli att fokusera på sig själva, 

i vänskapsrelationer med varandra. Detta resonemang tydliggör en föreställning om en 

skillnad i relationer mellan kvinnor och mellan kvinnor och män. Skillnaden är i behandlarens 

resonemang det heterosexuella begäret. Hon förutsätter att tjejerna har vänskapsrelationer 

med varandra, medan det skulle kunna uppstå kärleksrelationer och sexuella spel mellan tjejer 

och killar. I citaten nedan visar några andra respondenter i sina resonemang att det 

förmodligen kan uppstå kärleksrelationer mellan tjejer på institutionen också. 

 
- Tjejerna ska få ha en egen arena, utan att behöva förhålla sig till det andra könet eller gå in i att gömma 
sig i andra, i en kärleksrelation med en kille. Det kan ju bli det här också med tjejer om de är bisexuella 
men det är inte så ofta det händer.  
 
 
- Ja, jag ska ju inte säga att det inte kan finnas kärleksrelationer här för det kan ju finnas kärleksrelationer 
mellan tjejer också. 
 
 
- Så det händer ju att det kommer tjejer som är lesbiska, homosexuella. Fast det är inte vanligt och jag 
tänker att det handlar också en del om att de flesta inte känner sin egen sexualitet. Utan de har levt ute i 
liksom en oerhört patriarkal hierarki som missbruket är, där man bara tar för givet, där finns ju liksom 
ingen möjlighet för dem att välja och testa. 
 

I ovanstående citat visar de tre behandlarna på en medvetenhet om att det skulle kunna uppstå 

kärleksrelationer på institutionen trots att det endast finns tjejer där. Deras föreställning om 

genus skiljer sig därmed från den föreställning som Butler (2007) beskriver och som visats 

tidigare i stycket, genom att de inte utgår från att tjejerna som en självklar följd av att de är 

tjejer åtrår killar. I det sista citatet finns en fundering kring varför det är så pass få av de tjejer 

som kommer till institutionen som är homosexuella. Behandlarens resonemang liknar här och 

kan förstås utifrån Skeggs (1999) resonemang om samspelet mellan heterosexualitet och 

respektabilitet. För någon som redan har låg respektabilitet är heterosexualiteten en central 
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möjlighet att öka sin respektabilitet genom. Det är i samband med en strävan efter 

respektabilitet strategiskt rätt och kanske det enda möjliga, att investera i heterosexualitet 

(a.a., s. 217-219). Utifrån detta får behandlarens tankar om de missbrukande tjejerna 

begränsade möjligheter att välja något annat än heterosexualitet en tänkbar förklaring.  

Mattsson (2005) menar utifrån sin forskning att kön och sexualitet görs i samspel med 

varandra på institutionerna genom att behandlarna just beskriver och definierar sina klienter 

som heterosexuella samt utformar delar av verksamheten utifrån föreställningar om ett 

heterosexuellt begär. Detta tydliggörs även i våra resultat genom att det heterosexuella begäret 

tillskrivs stor betydelse för hur verksamheten på båda institutionerna utformas. 

 

6.4.2 Olika relationer beroende på genus 

På Flickinstitutionen tillåter man ibland tjejerna att ha kompisar på besök som sover över. 

Detta gäller kompisar som står tjejen nära och som inte har något eget missbruk. Det är dock 

inte tillåtet för partners att sova över. Respondenterna refererade i huvudsak till tjejernas 

partners som missbrukande pojkvänner men flera kommenterade att det kan se annorlunda ut, 

även om det är det som de upplever som det vanligaste. Överhuvudtaget är tjejernas kontakt 

med eventuella pojkvänner mycket begränsad på Flickinstitutionen. Personalen lyfter fram att 

de kärleksrelationer tjejerna har när de kommer till institutionen mycket sällan håller och de 

uppmuntrar tjejerna att vara singlar för att kunna fokusera på sig själva.  

 På Pojkinstitutionen är det inte tillåtet att ha kompisar som sover över. Däremot är 

killarnas partners, som uteslutande förstods som flickvänner, välkomna att sova över om de 

inte själva har ett missbruk och personalen i samråd med socialtjänsten och föräldrar bedömer 

dem som ”bra tjejer”. 

Detta kan förstås utifrån en föreställning om heterosexualitet som en självklar förutsättning 

och som en del av föreställningen om genus. De flesta av respondenterna talar om 

ungdomarnas partners utifrån en självklar förutsättning att de är av motsatt genus, alltså att 

killarna har flickvänner och tjejerna pojkvänner. De relationer ungdomarna har inom det egna 

könet definieras i intervjuerna som kompisrelationer. Det framgår av intervjuerna att begär 

som inte ingår i den heterosexuella matrisen antingen inte uppmärksammas alls eller uppfattas 

som orimliga. Detta är i linje med vad Butler (2007, s. 69) menar, att ickeheterosexuella begär 

upplevs utifrån den heterosexuella matrisen som förvirrande och ologiska.  
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6.4.3 Femininiteter och maskuliniteter i samspel med en normal heterosexualitet 

Personalen på Pojkinstitutionen talar om killarnas bild av sexualitet som ”skev”, och menar att 

de har en bild av sex och relationer som inte stämmer överrens med verkligheten. På 

Pojkinstitutionen talar respondenterna om killarna som aktiva (hetero)sexuella subjekt med en 

nedvärderande kvinnosyn. Flera respondenter återkommer till att killarna har bristande och fel 

kunskap om sex, relationer och kvinnor samt om hur kroppar fungerar. I citaten nedan svarar 

respondenterna på frågan om de ofta pratar om sex med killarna. 

 
- Nej, inte så mycket som jag tycker att vi borde göra, faktiskt. Jag tycker att vi borde prata mer om det 
för att de har en så jävla skev bild av hur det är, som de bara kan ösa ut, helt öppet, utan förbehåll om att 
såhär funkar kroppen hos killar och såhär funkar kroppen för tjejer. Prata om känslor och hur man beter 
sig och hur man är och de här signalerna och sådär. Det är något som, jag skulle inte säga att det är 
pinsamt men, det pratas liksom jävligt lite om det för att, jag vet inte varför. Folk är så jävla tillbakahållna 
när det gäller sånt. 
 
 
- Jo men det gör det ju, man försöker ju liksom att deras bild av just sex va, det behöver man ju prata med 
dem om, liksom hur ett schysst förhållande ser ut, det är inte det man ser på de filmerna som de tittat på 
tidigare eller i de tidningarna. Så helt ärligt, den bilden har de, många killar har ju inte levt ut den biten 
men de tror, de har ju matats med det här från tidig ålder va. Jag snackar mycket om det, att så ser det inte 
ut, det funkar inte så. Och det är ju en känslig bit att prata med killar i den här åldern om just sex, men det 
är ju också en grej som kommer, i början ligger vi ganska lågt va och sen är det ju också vem de knyter an 
till, jag kan ha jättesvårt att prata med vissa killar medan det funkar med en annan kille. Olika saker 
kommer de till olika personal med. Och det är bra. 
 

Här visar respondenterna att de har en önskan om att killarna skulle få bättre kunskap och 

insikt om hur sex och relationer ska vara i det vanliga livet. Det framstår som att personalen 

representerar ett sundare ideal som killarna borde få med sig innan de går ut i samhället. Detta 

beskriver även Mattsson, enligt henne är sexualitet och maskulinitet intimt sammanvävt. Hon 

menar att personalen gör och upprätthåller bilden av männen som heterosexuella och även 

översexuella. Att göra männen till översexuella skapar enligt Mattsson (2005, s. 143) en 

skiljelinje mellan personalen och männen som behandlas. Ett upprätthållande av denna typ av 

skiljelinje menar hon är inbyggt i det sociala arbetets praktik. 

     På Flickinstitutionen talar respondenterna också ur ett heteronormativt perspektiv när de 

beskriver tjejerna syn på sex och relationer, men flera av dem rättar sig själva och lägger till 

att det är möjligt även med homosexuella upplevelser. På Flickinstitutionen är respondenterna 

måna om att inte ge tjejerna en genusstereotyp bild av sex där mannen per automatik är det 

aktiva subjektet och kvinnan det passiva objektet. En respondent poängterar att hon vill ge 

tjejerna ett bredare spektra av vad sex och relationer kan vara samt att tjejen själv är den som 

väljer hur, när och med vem hon har sex. 

 
- Det blir ju inte så att det finns en norm där alla ska passa in och ”såhär är man när man är sexuell och 
det här är normalt”, det är ju mera tillåtet att ha sin egen sexualitet och det spelar ju ingen roll vad 



 49 

samhället tycker så länge man inte gör illa sig själv eller någon annan. Det är väl våran grundideologi när 
det gäller sex, att gör du inte illa dig själv eller någon annan så är det väl okej. 
 
 
- Ja, vi pratar jättemycket sex, och synen på sex och samhällets syn på sex och killars sex och...vi pratar 
om att killar alltid ska vara potenta och alltid vilja ha sex, att tjejer ska vara passiva i sängen, alltså 
samhällets syn så. Vi pratar om orgasmer och tar upp det på en nivå som de kan få bolla med oss vuxna 
som har ett eh...jag vill inte säga normala men icke destruktiva referensramar. 
 

Båda respondenterna visar en medvetenhet kring att ge tjejerna en så pass värderingsfri bild 

av sex som möjligt, ur ett femininitetskonstruerande perspektiv stämmer detta inte överens 

med den traditionella bilden av vad kvinnlig sexualitet är och bör vara (Skeggs, 1999; 

Mattsson, 2005). På ett generellt plan framstår det dock att respondenten anser sig ha en bild 

av vad normal sexualitet är, vilken tjejerna enligt henne inte bär med sig. Detta påminner om 

vad respondenterna på Pojkinstitutionen uttryckte och ligger i linje med Mattssons forskning. 

Connell menar att homosexuella män är längst ner på skalan i maskulinitetshierarkin, 

enligt henom innebär en homosexuell identitet att man symboliskt utestängs från den 

hegemoniska maskuliniteten. Homosexuella män underordnas heterosexuella män genom en 

mängd olika praktiker såsom politisk och kulturell uteslutning och smutskastning, våld och 

diskriminering (Connell, 2008, s. 116). Enligt Connell är homofobi mer än bara en attityd, det 

är en verklig social praktik där det är viktigt att dra sociala gränser och att definiera ”verklig” 

maskulinitet genom att ta avstånd från homosexuella (a.a., s. 76). Utifrån detta kan 

maskulinitetskonstruktionen förstås och vikten av att framställa sig som heterosexuell 

tydliggörs. På Pojkinstitutionen talade flera av respondenterna om killarnas homofobi vilket 

kan förstås utifrån Connell.  

 
- Många har ju bögfobi alltså, det är så, och sen vet inte jag om de slår varandra bakom ryggen när vi inte 
hör och ser och sådär. De som är frimodiga i sin bisexualitet exempelvis och sådär, där brukar killarna 
acceptera dem. 
 
I - Alltså de som säger det och står för det? 
 
- Ja, absolut. Och sen finns det de som är mer ”Öh usch” och sådär det finns där, men väldigt många har 
ju bögfobi men det kommer inte riktigt fram, för det spräcker inte jag för de andra killarna. Det är ju upp 
till killarna att berätta vad de har för sexuell läggning. 
 

I citatet nedan svarar en respondent på frågan om de på Pojkinstitutionen har samtal om 

homosexuella relationer och samkönat sex. Respondenten uttrycker en osäkerhet när han 

svarar på frågan och vet inte riktigt hur han ska formulera sig. Detta kan förstås som att han 

känner sig ovan vid att tala om homosexualitet, vilket också framstår som troligt utifrån att 

det är upp till killarna att ta initiativ till samtal om homosexualitet. Då de på Pojkinstitutionen 

annars säger sig ha samtal om sexualitet kan citatet illustrera en heteronormativ föreställning 
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om killarnas sexuella läggning. Det framstår som att om killarna inte uttrycker sin sexualitet 

expressivt så förutsätts de vara heterosexuella. 

 
- Hmmm, ja det gör vi faktiskt. Vi har haft några såna här killar som har varit…eller varit, de har inte 
varit någonting rättare sagt, de har inte vetat vad de har varit. Och… men i de fallen har de inte varit 
blyga med det heller, de har talat om det för resten av huset så vi har liksom kunnat sitta och prata om det 
helt öppet. Det var inte så länge sen faktiskt, som det var en sån, och jag blev jätteförvånad att de andra 
killarna köpte det. Vi kunde liksom sitta och prata om det i grupp om att han inte visste liksom… 
 

Citaten visar att respondenterna lägger över ansvaret på killarna själva för att berätta om sin 

sexuella läggning. Det kan förstås utifrån att respondenterna har en heteronormativ bild av 

killarnas sexualitet och inte vill bidra till att göra dem avvikande inför resten av gruppen, då 

detta skulle kunna bidra till en underordnad maskulinitet såsom Connell beskriver det. 

 

6.5 Fostran och normalisering  

Respondenterna berättar i intervjuerna om en hel del fostrande inslag i behandlingsarbetet. 

Många av dessa inslag påminner om varandra på de båda institutionerna vilket gör att någon 

genusbunden fostran inte tydliggörs. Ett gemensamt tema som framkom var resonemang om 

hur ungdomarna bör bete sig ute i samhället, vilket utan att vi frågade om det, på båda 

institutionerna exemplifierades med hur man enligt personalen bör klä sig när man går på 

restaurang. Ett annat gemensamt tema vilket respondenter på båda institutionerna uttryckte 

var framtidsvisionen att ungdomarna senare i livet ska kunna leva i ett förhållande. 

 

6.5.1 Att kunna vara som andra 

Personalens roll som förebilder och i det närmaste ideal för hur man ska vara för att passa in i 

samhället är återkommande under intervjuerna. Respondenter från Pojkinstitutionen resonerar 

i citaten nedan om och på vilket sätt de fungerar som förebilder för killarna. 

 
- Klart att vi kan…vi är ju rammodeller, så visst påverkar vi. Absolut det gör vi. 
 
 
- Hur man agerar socialt, hur man tänker i olika situationer, hur man uppför sig och vad man gör och hur, 
som de kallar det ”svennarna”, lever sitt liv va. För många av killarna lever ju i någon fantasivärld, jag vet 
inte, mellan MTV och vad heter det, jag vet inte, men mycket såna saker. När man kommer in dem på 
skinnet så märker man att de vet inte så mycket om just det vardagliga livet. 
 
 
- Jag ska försöka vara så som de skulle vilja vara och försöka få dem åt det hållet.  
 
 
- En personal kanske åker i väg med 3-4 killar och åker in till stan och sätter sig och fikar och gör saker 
som andra får göra eller som andra gör, som de aldrig gjort förut…. 
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Det framgår i citaten ovan att respondenterna dels genom sitt eget beteende och dels genom 

aktiviteter med ungdomarna vill förmedla en bild av hur ”det vardagliga livet” kan se ut. De 

använder här sina egna sätt att vara och leva på som utgångspunkt och modell för 

ungdomarna. I det sista citatet illustreras en ambition om att ge killarna i det här fallet en 

möjlighet till att göra sådant ”som andra gör”. Detta påminner om vad som nämnts i det 

inledande kapitlet utifrån riktlinjerna för socialtjänstens insatser om att människor bör ges 

möjlighet att ”kunna vara som andra och ha det som andra”  (prop. 1979/80:1, s. 212). Här 

illustrerades den möjligheten med att åka till stan och fika. 

På både Pojk- och Flickinstitutionen finns det fostrande inslag i behandlingen. Flertalet av 

respondenterna uttrycker normer om hur ungdomarna förväntas uppföra sig ute i samhället, 

ofta med en hänvisning till samhällets normer. Att bete sig som andra och inte uppvisa ett 

avvikarbeteende var återkommande hos flera av respondenterna i intervjuerna. 

 
- När det blir till ett avvikarbeteende ibland, för ett tag sen var det tre av tjejerna som stod inne på ICA i 
xx och skriker bajs eller bajsmacka och det är  inte okej att ni gör det ute bland folk. 
 
 
- Jag skulle ju inte alltså, jag skulle ju inte ställa mig och sminka mig innan vi åker ner till arbetsträningen 
och det utifrån att visa att man måste inte ha smink för att vara fin, man måste inte ha smink på sig för att 
man ska ut bland folk. Man kan gå osminkad, det duger lika bra så, sen så om vi ska gå på någon finare 
restaurang och äta så tar jag ju med lite finare kläder för att visa, går vi på pizzahaket så går vi i jeans och 
t-shirt, går vi på finare restaurang i xx så tar vi på oss något snyggare, någon schysstare tröja eller någon 
kjol, några kläder som man själv tycker är fina. Man går inte i träningskläder. Och det är ju också utifrån 
klädkoder som är i samhället.. 
 

I det andra citatet framgår en motsättning i resonemanget då respondenten å ena sidan lyfter 

fram att tjejerna bör ha kläder som de själva tycker är fina samtidigt som hon å andra sidan 

anger hur de kläderna ska se ut. Det finns utifrån respondentens resonemang inte utrymme för 

att tycka att träningskläder är fina och passande. Liknande resonemang fördes av 

respondenterna på Pojkinstitutionen just gällande kläder och restaurangbesök vilket framgår 

av citatet nedan. 

 
- Sen är det väl inte så att man måste köpa sig en kostym för att gå ut men att man ändå gör sig lite fin så 
att man känner sig lite fin, det är också viktigt. Många känner sig jätteutklädda när de klär sig fina, men 
det är ju en process det också att kunna klä sig fin, att göra det för att kunna vara bekväm i att kunna vara 
fin och inte alltid se ut som lufs. 
 

Liksom respondenten på Flickinstitutionen betonar här respondenten på Pojkinstitutionen att 

killarna själva ska känna sig fina. Men även i detta resonemang finns det en anvisning om att 

det finns vissa kläder som enligt personalen anses fina. Respondenten påtalar att det kan skilja 

sig från vad killarna själva skulle känna sig bekväma i och det kan krävas en 

tillvänjningsprocess för att de ska trivas i det som personalen tycker är fint och lämpligt. 



 52 

Att behandlingspersonal gör sig själva och sitt sätt att leva som ideal och ”rammodeller” 

förstärker enligt Mattsson (2005) skiljelinjen mellan dem och ungdomarna. Skiljelinjen 

mellan vad som är normalt och vad som är avvikande. Detta framstår som en rimlig tolkning 

även av våra resultat. Enligt Mattsson (a.a.) införlivas kön ofta i behandling, snarare med 

målsättning att konstruera genus än utifrån ett emancipatoriskt perspektiv. Hon menar att när 

kön integreras som ett behandlingsinslag blir det en del av praktikernas normaliserande 

ambitioner. Kön fungerar således enligt Mattsson (a.a., s. 254) inte som ett emancipatoriskt 

projekt utan som behandlingens diskurs om det normala och det avvikande. Detta kan till viss 

del även förstås i våra resultat, exempelvis i respondenternas resonemang kring att klä upp sig 

vid restaurangbesök förefaller normen att vara genusbestämd. Gemensamt är förvisso att 

ungdomarna ska vara ”fina” men för tjejerna exemplifieras det med att ha kjol. Utöver detta 

framstår dock Flickinstitutionen utifrån våra resultat inte riktigt ligga i linje med Mattssons 

forskning. På Flickinstitutionen är det snarare avsaknaden av genuskonstruktion som ett 

behandlingsinslag som är tydlig. Där visar respondenterna genomgående på en medvetenhet 

kring att inte göra tjejerna till kön eller använda bekönade inslag i behandlingen. 

Pojkinstitutionen kan däremot i större utsträckning förstås som en institution som förmedlar 

genuskonstruerande normer genom behandling och aktiviteter men inte utifrån de exempel av 

fostran som framkom här.  

 

6.5.2 Arbete och heterosexuell tvåsamhet 

I intervjuerna uttryckte flera av respondenterna, gällande sina framtidsvisioner för 

ungdomarna, arbete som en viktig del. Att i framtiden ha inkomst genom arbete och att betala 

skatt nämndes av flera respondenter på Pojkinstitutionen som en förhoppning de hyser för de 

killar de arbetar med. Att arbete också anses centralt för tjejerna på Flickinstitutionen 

framgick dels i intervjuerna med personalen men även genom behandlingsupplägget. Till att 

börja med arbetstränar tjejerna i ett stall där de tillsammans med behandlingspersonalen 

sköter sysslorna. Längre fram i behandlingen har de praktikplats på en arbetsplats i det 

närliggande samhället vilket beskrivs av personalen som viktigt för att tränas i att hålla 

rutiner, bli självständig och etablera en trygg punkt i tillvaron. Att yrkesarbete anses vara 

viktigt på båda institutionerna medför att det inte kan förstås som genusspecifika normer som 

personalen förmedlar. Även hushållsarbete som städning, tvättning och matlagning framställs 

av respondenter från båda institutionerna som viktigt för ungdomarna att träna på och kan 

alltså inte heller det förstås som genusbundet.  
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 En annan aspekt av ungdomarnas framtid som respondenterna kom in på under 

intervjuerna var kärleksrelationer. Här visade det sig, liksom visats ovan, att respondenterna 

till stor del utgick från ett heteronormativt synsätt när de resonerade kring eventuella 

relationer som ungdomarna kommer att ha i framtiden. Detta kan återigen förstås utifrån den 

heterosexuella matrisen. Behandlingspersonalen konstruerar ungdomarna till tjejer som 

förväntas ha framtida relationer med killar och vice versa. Att kärleksrelationer är något 

ungdomarna kan behöva råd och stöd inför tas också upp av respondenter på båda 

institutionerna. 

 
 - Skulle de få en tjej som kompis så skulle det säkert vara jättebra för dem, de kanske skulle lära sig 
mycket hur en tjej fungerar och olika lägen som de inte har den blekaste aning om när det bara är killar 
här. Hur en tjej fungerar känslomässigt i olika situationer eller humör det är ju jätteviktigt att veta när man 
ska komma ut och bo tillsammans med en tjej. 
 

Respondenten från Pojkinstitutionen uttrycker i citatet ovan till att börja med en uppfattning 

om att killar och tjejer fungerar olika vilket illustrerar ett könsdualistiskt synsätt. Utöver det 

visar hans resonemang på en föreställning om hur framtiden kommer att se ut för killarna där 

han förefaller att ta en heterosexuell tvåsamhet för given. Att han anser att killarna kan 

förbereda sig för detta och lära sig om tjejer genom att ha en tjej som kompis förtydligar 

ytterligare en föreställning om genus där tjejer och killar är väsensskilda från varandra. 

 I citatet nedan resonerar samma respondent från Pojkinstitutionen om hur han som 

behandlare utifrån sina egna livserfarenheter kan fungera som förebild och rådgivare till 

killarna när det gäller kärleksrelationer med tjejer.  

 
I - Är det något ni jobbar med, hur en kärleksrelation fungerar? 
 
- Där frågar de ju ganska ofta mig och den andra unga killen vi har ”hur fan gör ni?”. Då får man bli lite 
privat, då får man berätta hur vi gör. Sen om det är bra eller dåligt, det vet inte jag, men de frågar hur jag 
gör och då berättar jag hur jag gör. Jag delar jättegärna med mig för jag vet att så som jag har gjort, det 
har ju fungerat. Och jag delar jättegärna med mig, ”prova gör såhär” eller ”tänk såhär” eller så. 
 
I - Om det skulle vara killar som är homosexuella här, pratar ni om den typen av relationer? Är det något 
som kommer upp? 
 
- Homosexuella killar, har vi nog inte haft, vad jag vet. Det är ingen som har kommit ut, liksom så, eller 
sagt något. Så att, nej, det pratas ju inte om det då. 
 

Det framstår som att respondenten trivs med att kunna ge råd och dela med sig av sina egna 

erfarenheter till de killar han arbetar med samt att det är något killarna på institutionen 

behöver. Att respondenten gör detta utifrån en föreställning om en självklar heterosexualitet i 

linje med den heterosexuella matrisen tydliggörs genom hans vidare resonemang. 

Respondenten utgår här från att alla killar på institutionen är heterosexuella såvida de inte 

säger något annat. 
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 Även på Flickinstitutionen kom det i intervjuerna fram resonemang kring 

behandlingspersonalens möjlighet att ge råd och dela med sig av sina erfarenheter gällande 

kärleksrelationer. 

 
- Ja, jag kan väl bara titta på att när vi jobbar med de här tjejerna så uppmanar vi de att vara singel i fas tre 
och fyra och fortsätta jobba med sig själva och inte lägga energi på en kärleksrelation, och det jag känner 
att man kan missa...då har man ju ingen möjlighet att jobba med de svårigheter man eventuellt har i en 
relation. 
 
I - Att de skulle kunna ha det samtidigt som de har ert stöd menar du? 
 
- Precis, det skulle kanske tydliggöra för oss vad de har för individuella...vad som kan vara hinder för 
dem där. Det skulle ju vara toppen om vi kunde få in det också samtidigt men… 
 

Respondenten uttrycker i citatet ovan att behandlingspersonalen på Flickinstitutionen går 

miste om möjligheten att stötta tjejerna i en eventuell kärleksrelation genom att de uppmanar 

tjejerna att inte gå in i kärleksrelationer. Det framstår som att hon anser att det hade varit 

positivt att kunna stötta tjejerna. Detta kan förstås som att hon har en uppfattning om att 

tjejerna har ett behov av råd från behandlingspersonalen gällande just kärleksrelationer. I 

citatet nedan resonerar en annan respondent kring hur och varför hon pratar med tjejerna om 

sin relation till sin pojkvän. 

 
- De frågar om vi bråkar och sådär och jag svarar, ja visst råkar vi i luven på varandra. För att ge dem en 
bild av vad ett förhållande är för någonting och vad en relation är för någonting, en kärleksrelation vad 
det är. 

 

Respondenten hänvisar här till sin egen relation som en modell för en kärleksrelation. Hon 

resonerar även utifrån en uppfattning, på ett liknande sätt som respondenterna ovan, om att 

tjejerna saknar och behöver den bild av det som hon anser att ett förhållande och en relation 

är. 

Att behandlingspersonalen, vilket framgått ovan, använder sig själva och sina erfarenheter 

för att råda ungdomarna och visa exempel på hur kärleksrelationer enligt dem ser ut ligger i 

linje med vad Mattsson (2005) uppmärksammar i sin forskning. Det Mattsson menar utgör en 

skiljelinje mellan det normala som behandlingspersonalen står för och det avvikande som 

ungdomarna står för illustreras här av vad respondenterna uppfattar som normala erfarenheter 

av relationer. Att respondenterna beskriver ungdomarna som i behov av råd från dem 

tydliggör en bild av ungdomarna som avvikande utifrån en avsaknad av de erfarenheter som 

har de själva uppfattar sig ha. I det här sammanhanget framstår det Mattsson (a.a., s. 254) 

anser om att kön fungerar som en del i behandlingens diskurs om det normala och det 
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avvikande som en mer rimlig tolkning av resultaten än vad det gjorde i ovanstående stycke 

eftersom genus här konstrueras i samspel med heterosexualitet. 

 

6.6 Genusuppdelad vård – risk eller möjlighet 

Ulmanen och Andersson (2006) pekar på att könsuppdelad vård riskerar att befästa stereotypa 

och traditionella föreställningar om kön, där killar och tjejer som inte följer traditionella 

mönster riskerar att hamna utanför och därmed inte få sina behov tillgodosedda. Detta 

framstår som rimligt i förhållande till hur personalen resonerar och har lagt upp verksamheten 

på Pojkinstitutionen. Där är exempelvis hårt fysiskt arbete och idrott centrala inslag i 

verksamheten. Personalen presenterar, vilket framgått ovan, en till stor del genusbundna och 

maskulinitetsskapande aktiviteter. 

 Ett resonemang angående fördelar med enkönad vård som skiljer sig från Ulmanens och 

Anderssons framkom hos en av respondenterna på Flickinstitutionen. Hon pekar i citatet 

nedan, tvärtemot Ulmanen och Andersson, på könsuppdelad vård som en möjlighet att utmana 

traditionella mönster för tjejer och killar istället för en risk att befästa dem. 

 
I - Hur tänker du kring det, alltså tjejers specifika behov? 
 
- Jag tycker att det är en mycket komplicerad fråga. För jag tror inte, alltså i grunden att de har specifika 
behov. Jag tror att killar och tjejer har precis samma behov av gränssättning, ömhet, kärlek, tydlighet och 
så va för det är människor. Däremot så tror jag kanske att i en pedagogisk verksamhet, i skolan, på dagis 
alltså olika bedrivna verksamheter så tror jag att det är bra med enkönade inslag. Därför att jag tror det är 
lättare för killar och tjejer att testa och kliva över traditionella normer när man är med sitt eget kön. Så 
tänker jag. Ja men ponera att man jobbar med killar och vill att de ska få möjlighet att utveckla någon 
slags mjukare sida eller vad man nu kallar det va, det blir svårare för dem att göra det när tjejer tittar på. 
Så tänker jag. Så därför tror jag att det är bra med enkönat. Men jag tror inte att man har olika behov, nej. 
 

Respondenten menar att det är just genom att ha en genusuppdelad verksamhet som 

möjligheten att bryta traditionella mönster ges. Hon pekar på att hon tror att det är lättare för 

både tjejer och killar att testa och utveckla sätt att vara på som inte följer traditionella 

genusnormer i en miljö där de inte är tillsammans med andra av motsatt genus. Utifrån denna 

tankegång borde således den risk att hamna utanför och inte få sina behov tillgodosedda som 

Ulmanen och Andersson uppmärksammar gällande ungdomar som inte följer traditionella 

genusmönster, inte vara så stor. Det skapas tvärtom enligt respondenten på Flickinstitutionen 

ett större utrymme för alla ungdomar att utvecklas och testa beteenden som inte styrs av 

traditionella genusnormer i en enkönad grupp. Utifrån hur det ser ut på Pojkinstitutionen 

framstår dock möjligheten att bryta traditionella genusmönster inte som någon given följd av 

en genusuppdelad verksamhet. Det förefaller snarare vara en möjlighet som också är beroende 

av hur verksamheten utformas och om det finns ambitioner från personalens sida att i den 
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enkönade gruppen uppmuntra till att utmana traditionella normer. Detta tydliggörs vidare av 

samma respondents tankar kring sina förhoppningar om framtiden för de tjejer som varit på 

Flickinstitutionen.  

 
- Jag tänker att jag vill att de tjejer som har varit här ska ha förstått samhällets genusstruktur på så sätt att 
de inte individualiserar sina egna problem. Alltså när de kommer ut i samhället och inte får jobb eller när 
chefen klappar dem på rumpan eller ja, när någon ropar fitta efter dem så ska de förstå att det handlar inte 
om dem som tjejer utan det handlar om ett system där man är en del. För jag tänker att om de kan få det 
med sig, då kommer de inte belasta sig själva med att de är så dåliga, för jag tänker att självkänslan måste 
bli bättre och att få en bättre självkänsla och förståelse minskar ju risken för återfall, så tänker jag också 
nånstans. Ännu bättre är ju om de vågar och kan bryta könsnormer och vara gränsöverskridande, om de 
själva mår bra av det. Mina farhågor är, och det vet jag inte det kommer väl visa sig om vi utvecklar det 
här arbetet, att det kanske blir tvärtom, det kanske blir så hopplöst för dem att de tar livet av sig allihopa 
där ute, men alltså vi vet ju inte, så resultatet av en sån här verksamhetsutveckling det får ju visa sig 
längre fram. Jag tror ju på det, annars skulle jag ju inte göra det, jag tror inte att de tar livet av sig, jag tror 
att de blir kaxig och själv, vad ska jag säga, gillar sig själva. Och kan sprida lite ringar på vattnet tänker 
jag. Så det är min dröm. 
 

Det framgår av citatet att respondenten har en tydlig ambition att med behandlingsarbetet 

uppmuntra tjejerna till att få förståelse för strukturer i samhället utifrån genus. Hon tror att en 

sådan förståelse också kan öka möjligheterna till en bra självkänsla vilket hon, liksom många 

andra respondenter, menar är centralt för att leva ett drogfritt liv. Hon illustrerar även i citatet 

en svårighet i behandlingsarbetet, att hon ännu inte vet säkert vad ambitionerna och 

arbetssättet de utgår från på Flickinstitutionen leder till. Hon berättar i och för sig att de vid 

tiden för intervjuerna påbörjat deltagande i ett forskningsprojekt där verksamheten ska 

utvärderas med avseende på de metoder och det upplägg de har på Flickinstitutionen. Detta 

kommer förmodligen att bidra till en större säkerhet kring vad deras arbete ger för resultat. 

Utöver synpunkten om nödvändigheten av utvärdering av verksamheten, som kan tänkas vara 

ett behov för många behandlande verksamheter, förefaller det dock som att respondenten i 

citatet pekar på något ytterligare. I förhållande till vad Mattsson (2005, s. 15) menar om att 

kritiska teorier om samhället behövs inom socialt arbete för att det ska kunna ha 

förändringspotential och fungera emancipatoriskt tydliggörs detta. Det framstår som att 

respondenten delar Mattssons synsätt eftersom hon har ambitionen att införliva ett 

genusperspektiv i verksamheten. Hon uttrycker även i likhet med Mattsson att hon tror att en 

förståelse utifrån detta perspektiv kan bidra till förändring, till tjejernas ökade självkänsla och 

i förlängningen deras möjligheter att leva ett drogfritt liv. Att socialt arbete bör sträva efter 

något mer än direkt förändring för individer uttrycker även respondenten genom sin 

förhoppning om att det hon hoppas tjejerna från Flickinstitutionen har med sig därifrån kan 

”sprida lite ringar på vattnet”. Hon uttrycker även att det kan finnas en svårighet i att 

införliva kritiska samhällsteorier i behandlingsarbete genom de farhågor hon beskriver. Dessa 
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kan förstås som att införlivandet av exempelvis ett genusperspektiv kan medföra en känsla av 

hopplöshet hos någon som upplever sig begränsad av strukturer vilka tydliggörs genom ett 

kritiskt perspektiv. 

 

6.7 Sammanfattande analys 

Resultaten visar på varierande föreställningar om genus. I huvudsak framkommer två skilda 

synsätt där det ena, som framkom på Pojkinstitutionen, står för en könsdualistisk uppfattning 

samt en komplementär förståelse av genus. Det andra synsättet som står för ett ifrågasättande 

av och en kritisk hållning till könsdualism framkom på Flickinstitutionen. Dessa olika 

föreställningar genomsyrade inte institutionerna på ett rakt igenom konsekvent sätt utan det 

fanns en viss variation även inom respektive personalgrupp. Föreställningarna uttrycks inom 

en rad områden och har betydelse för verksamhetens utformning. Det tydligaste exemplet på 

när föreställningar om genus fick betydelse för verksamhetens utformning som framkom var 

hur behandlingspersonalen resonerade kring att arbeta med en enkönad grupp. Andra exempel 

var hur de resonerade kring ungdomarnas relationer samt hur de på Pojkinstitutionen lyfte 

fram betydelsen av behandlingspersonalens genus för verksamheten. 

Att genus konstrueras framgår på båda institutionerna, dock i större utsträckning på 

Pojkinstitutionen än på Flickinstitutionen där en tydlig ambition finns att inte konstruera 

genus. Pojkinstitutionen har ett mer genusbundet utbud av aktiviteter och sysslor vilket leder 

till att bekönade inslag i behandlingen tydliggörs. På båda institutionerna finns en oreflekterad 

heteronormativitet som påverkar delar av behandlingsarbetet. Här illustrerar respondenterna 

på Pojkinstitutionen hur konstruktionen av maskulinitet är sammanlänkad med 

heterosexualitet. Det finns fostrande inslag på båda institutionerna. De påminner i stor 

utsträckning om varandra vilket tyder på att de inte kan förstås som genusbundna normer. 

Dock framstod de fostrande inslagen som möjliga att härleda till heteronormativa 

föreställningar vilket i sin tur kan kopplas till konstruktion av genus. Utifrån resultaten 

framstår det som att riskerna att befästa genusstereotyper inte är knutet till huruvida gruppen 

är enkönad eller inte. Snarare framstår könandet av identiteter på institutionerna vara 

beroende av personalens synsätt och ambitioner. 
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7 Slutdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka och analysera om och i så fall hur genuskonstruktion 

sker inom institutionsvård för unga. I sammanfattningen ovan presenterar vi de centrala 

resultaten vilka visar att genus konstrueras på en rad olika sätt mot bakgrund av 

behandlingspersonalens olika föreställningar. Våra resultat pekar dels i samma riktning som 

den tidigare forskning vi tagit del av, och dels i motsatt riktning.  

En könsdualistisk syn, där män och kvinnor är varandras motsatser är ett vanligt synsätt 

som genomsyrar det mesta i vårt samhälle. För att genus ska kunna konstrueras är det mer 

eller mindre nödvändigt med en sådan uppfattning. Att kvinnor och män endast kan göras i 

relation till varandra är något som det flesta feministiska teoretiker är överrens om och även 

något som Mattsson (2005) visar på i sin forskning. Det förefaller sannolikt att det 

könsdualistiska tänkandet inom institutionsvården är lika vanligt som i resten av samhället då 

det representerar en del av det. På grund av detta är det inte helt oväntat att vi i vår studie 

finner könsdualistiska synsätt, i synnerhet hos behandlingspersonalen på Pojkinstitutionen. 

Den syn på genus som respondenterna uttrycker kan jämföras och förstås i likhet med hur det 

ser ut på många andra håll i samhället. Att man däremot såsom behandlingspersonalen på 

Flickinstitutionen, förhåller sig kritisk till det könsdualistiska synsättet, är mer 

anmärkningsvärt. Vi har inte i någon av den tidigare forskning som vi tagit del av funnit att 

man har uppmärksammat ett sådant förhållningssätt och synsätt gällande genus som det som 

framkom på Flickinstitutionen. Att ifrågasätta och tänka kritiskt kring genus kan vara svårt då 

det kräver en medvetenhet om att genuskonstruktion, samt upprätthållandet och återskapandet 

av att denna skulle vara problematiskt. Vi fann också i våra resultat att det var en svårighet för 

behandlingspersonalen på Flickinstitutionen att vara konsekvent i sin medvetenhet och 

kritiska hållning inom alla delar av behandlingsarbetet. Det framstod som att ambitionen att 

inte konstruera genus stundtals är svår att genomföra. Vi förstår denna svårighet utifrån att det 

alltid, oavsett vilken maktstruktur det handlar om, är svårt att kritisera eller ifrågasätta det 

man själv är en del av.  

Att behandlingspersonalen på Pojkinstitutionen tänker könsdualistiskt i större utsträckning 

än på Flickinstitutionen kan förklaras och förstås på en mängd sätt. Vi tror att en tänkbar 

orsak till det är att föreståndaren på Flickinstitutionen har ett stort intresse för, och kunskap 

om, genusteori. Det framstod i intervjuerna med såväl henne som övriga respondenter på 

Flickinstitutionen som att hon är mån om att den kunskapen ska nå ut i personalgruppen och 

införlivas i verksamheten. 
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Hilte och Claezon (2005) visar liksom Mattsson (2005) i sin forskning hur genus 

konstrueras på olika sätt i institutionsbehandling. Mattson talar om bekönade inslag som en 

del i behandlingen, och lyfter fram olika aspekter av det. Centralt i Mattssons forskning när 

det gäller bekönad behandlingsideologi är att kvinnor i behandling behöver lugn och stillhet 

medan män är i behov av aktivitet (a.a., s. 70-109). Denna studies resultat visar att det på 

Pojkinstitutionen förekommer en mängd aktiviteter vilka liknar det som Mattsson lyfter fram. 

Killarna utförde traditionellt manliga sysslor tillsammans med manlig personal på ett sätt som 

vi, utifrån Mattsson och maskulinitetsteori, förstår som maskulinitetskonstruerande 

behandlingsinslag. Att pojkar och flickor behandlas olika utifrån sitt kön inom 

institutionsvård är något flera forskare pekar på (Hilte & Claezon, 2005; Ulmanen & 

Andersson, 2006; Claezon, 2008). Detta är alltså något som även våra resultat pekar på, 

samtidigt som de också lyfter fram något annorlunda i och med den ambition och strävan att 

erbjuda en behandling som inte återskapar stereotypa genusnormer som har framgått i 

resultaten från Flickinstitutionen.  

I intervjuerna framgick en i stort sett genomgående heteronormativ uppfattning hos 

respondenterna. Denna uppfattning uttrycktes framförallt när de gällde ungdomarnas partners, 

relationerna i gruppen, behandlingspersonalens relation till ungdomarna samt hur 

respondenterna tänkte kring ungdomarnas framtid. I den forskning vi tagit del av (se 

Mattsson, 2005; Hilte & Claezon, 2005) uppmärksammas liknande föreställningar hos 

behandlingspersonal och därmed alltså en heteronormativitet inom institutionsvården. Genom 

att förutsätta heterosexualitet så osynliggörs eventuell homosexualitet, vilket enligt Connell 

(2008) förstärker könsidentiteten ytterliggare. Detta uppfattar vi att studiens resultat 

illustrerar. Behandlingspersonalens sätt att resonera på leder ofta till ett osynliggörande av en 

eventuell homosexualitet. Precis som att könsdualism genomsyrar vårt samhälle så är även 

heteronormativitet en liknande struktur. Den heteronormativitet som fanns hos respondenterna 

uppfattar vi som en återspegling av den heterosexuella norm som finns i samhällets i stort. 

När det gäller normaliserande och fostrande inslag i institutionsvården visade resultaten att 

den typen av inslag förekom. Huruvida de var genusbundna eller inte var dock inte helt 

tydligt. Detta kan vi tänka oss till viss del har att göra med vår metod. Det är möjligt att det är 

lättare att upptäcka den typ av normalisering och fostran som både Mattson (2005) och Hilte 

och Claezon (2005) pekar på genom observationer.  

Ulmanen och Andersson (2006) menar att det finns en risk för ett återskapande av 

genusstereotyper genom institutionsvård i enkönade grupper. Respondenten på 

Flickinstitutionen resonerar på ett annat sätt och menar att enkönad behandling kan vara en 
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fördel för att bryta genusnormer. Detta illustrerar både den skillnad och den likhet i 

förhållande till tidigare forskning som våra resultat utgör och kan tänkas knyta an till den 

diskussion vi hänvisat till om det sociala arbetets egentliga förändringspotential. Vi uppfattar 

den risk som Ulmanen och Andersson pekar på som mycket rimlig utifrån de resultat studien 

visat på Pojkinstitutionen. På Flickinstitutionen visar dock resultaten på något annat vilket 

också en av respondenterna därifrån resonerar utförligt kring. När hon resonerar kring 

möjligheter till normbrytande genom enkönad vård refererar hon samtidigt till att kunna 

förmedla en kritisk hållning till samhällsstrukturer. Vi uppfattar detta som att det alltså inte 

enbart handlar om att ha en enkönad grupp ungdomar utan att det framförallt handlar om vad 

man som behandlingspersonal vill förmedla genom behandlingsarbetet. Detta ser vi som ett 

bidrag till diskussionen, som framförallt Mattsson (2005) för, om hur ambitionen att 

återanpassa människor enligt samhällets normer och ideal inom socialt arbete förhåller sig till 

genusperspektivets emancipatoriska projekt. Om det sociala arbetet ska kunna bidra till 

egentlig förändring och emancipation, vilket vi i likhet med bland annat Mattsson anser bör 

vara dess intention, krävs det att dess utövare i likhet med respondenten på Flickinstitutionen 

använder sig av och utgår från kritiska samhällsteorier. 

Under studiens gång har det blivit tydligt för oss att rollen som behandlingspersonal kan 

vara komplex. Vi ser en dubbelhet i att både visa och stå för ett annat levnadssätt än det 

klienterna haft tidigare och samtidigt göra det så värderingsfritt som möjligt för att inte vara 

normerande.  

Efter att ha undersökt hur behandlingspersonalen på de båda institutionerna tänker kring 

genus och tagit del att vad tidigare forskning visar så har det hos oss väckts ett intresse för hur 

det ser ut hos dem som tar beslut om placeringar av ungdomar. Det vore intressant att 

undersöka hur deras föreställningar kring genus ser ut och hur de resonerar när de placerar 

ungdomar i enkönad behandlingsform. Detta tror vi skulle bidra till en helhetsbild av hur 

socialt arbete, när det gäller vård av unga, förhåller till genusperspektivet. 

 

7.1 Egna reflektioner  

En brist i studien som vi vill kommentera är att vi inte undersöker andra maktfaktorers, såsom 

klass och etnicitet, påverkan på subjektets identitetskonstruktion. Vi är medvetna om att genus 

samspelar med andra maktfaktorer och vi hade troligtvis fått en djupare förståelse för 

genuskonstruktion om vi även hade studerat klass och etnicitet.  

Ytterligare en brist i studien är avsaknaden av internationell referenslitteratur när det gäller 

ungdomsvård ur ett genusperspektiv. Vi tror att en förklaring till varför vi hade svårt att hitta 
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relevant litteratur kan ligga i det Ulmanen och Andersson (2006, s. 72) tar upp i sin 

diskussion. De menar att det finns en svårighet i att använda internationell forskning om vård 

av barn och unga på svenska förhållanden utifrån att förhållandena och förutsättningar kan 

skilja sig avsevärt mellan olika länder. Dock kan det i vårt fall utöver detta ha handlat om att 

vi inte gjort tillräckligt bra och utförliga sökningar. 

Vi valde att skriva den här uppsatsen utifrån ett genusteoretiskt perspektiv då vi anser att 

det behövs för att kunna utmana de traditionella genusbundna mönster som finns runtomkring 

oss. Att bryta ner genussystemet och därmed den maktstruktur där män överordnas kvinnor 

anser vi skulle vara en stor vinst för alla människor. 

 
En genusordning där män dominerar kvinnor kan inte undvika att konstituera män som en intressegrupp 
som vill försvara sin ställning, och kvinnor som en intressegrupp som är intresserad av förändring. Det är 
ett strukturellt faktum som är oberoende av om män som individer älskar eller hatar kvinnor, tror på 
jämlikhet eller förnedring. Och detta är oberoende av om kvinnor för ögonblicket strävar efter förändring 
(Connell, 2008, s. 120). 
 

Citatet illustrerar genusperspektivets relevans för såväl individens som samhällets utveckling 

och förändring. Genom detta tydliggörs även genusperspektivets relevans för socialt arbete då 

vi anser att det sociala arbetet bör bidra till frigörelse för individer och samhällelig förändring.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

1. Verksamheten 
Hur tänker du kring att jobba med en enkönad grupp? Vilka för- och nackdelar ser du med 
det? Hur tror du att det påverkar ungdomarna? 
 
Hur ser den dagliga strukturen ut? När det till exempel gäller daglig sysselsättning? Vad är 
syftet med det? 
 
Hur ser arbetsfördelning ut på gården/i huset? I de gemensamma utrymmena? I det egna 
rummet? När det gäller hushållssysslor som matlagning, städning, tvättning? Vad är syftet 
med det? 
 
Vad gör ni för aktiviteter under veckorna och på helgerna? Är aktiviteterna obligatoriska?  
 
Får ungdomarna ta emot besök? Av vilka? Får de sova över?  
 
Hur tänker du kring ungdomarnas sociala kontakter och relationer utanför verksamheten? 
 
2. Personalen och arbetsuppgifterna 
Hur ser personalgruppen ut? Vad har genus för betydelse för sammansättningen av 
behandlingspersonal? Vad är syftet med det? Ser du några fördelar eller nackdelar i att vara så 
många män respektive kvinnor i personalgruppen?  
 
Vad finns det för övriga tjänster på institutionen? 
 
Hur ser du på din uppgift och yrkesroll? Uppfattar du dig själv som en förebild för 
ungdomarna? På vilket sätt?  
 
Tänker du på hur du ser ut på jobbet, kläder, smycken? Tror du att det påverkar ungdomarna? 
I så fall hur? 
 
3. Ungdomarna 
Vad anser du är anledningen till placeringen här?  
 
Vad tänker du kring fostran? Anser du att ni har några fostrande inslag i behandlingen? I så 
fall på vilket sätt och varför? Har du några åsikter om hur ungdomarna klär sig, sminkar sig 
eller liknande? 
 
Hur ser du på ungdomarnas förmåga till relationer? Pratar ni om det? 
 
Pratar ni om sexualitet med ungdomarna? På vilket sätt och i vilka sammanhang? Pratar ni om 
olika sexuella identiteter? 
 
Vad har du för förhoppningar om ungdomarnas framtid? 
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Bilaga 2 Information angående medverkan i c-uppsats  

Denna uppsats skrivs inom socionomprogrammet vid institutionen för Socialt arbete på Ersta 

Sköndal högskola. Uppsatsen är en c-uppsats och motsvarar 15 högskolepoäng. 

Det övergripande syftet är att undersöka och analysera om och i så fall hur genuskonstruktion 

sker i institutionsvård för unga. Detta avses att göras utifrån följande frågeställningar. 

- Vilka föreställningar om genus har behandlingspersonal på HVB-hem för unga?  

- Hur uttrycks dessa föreställningar i verksamheten? 

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ metod där vi samlar in material genom 

enskilda intervjuer med behandlingspersonal. Vi beräknar att varje intervju tar cirka en 

timme. För att på bästa sätt kunna bearbeta och analysera intervjuerna vill vi använda oss av 

ljudupptagning under intervjun. De uppgifter som kommer fram under intervjuerna kommer 

endast att användas för studiens syfte. Under vårt arbete med uppsatsen kommer vi att förvara 

detta material på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. När uppsatsen är godkänd 

kommer ljudupptagningarna och eventuella anteckningar att förstöras. Den färdiga uppsatsen 

kommer att finnas tillgänglig på Ersta Sköndal högskolas hemsida och bibliotek. Vi 

förbehåller oss rätten att använda den färdiga uppsatsen i kommande utbildning eller yrkesliv. 

Vi kommer att avidentifiera alla som medverkar i våra intervjuer då vi anser att 

personuppgifter inte är relevanta för vårt syfte. Vi kan dock inte garantera en fullständig 

anonymitet, det är möjligt att någon kommer känna igen sig själv eller någon annan i den 

färdiga uppsatsen. Det är även möjligt att andra personer kommer att kunna identifiera själva 

institutionen utifrån den information som framkommer. Medverkan är givetvis frivillig och 

kan avbrytas under intervjun om så önskas. Om intresse finns så är det möjligt att ta del av ett 

utkast till uppsatsen innan den slutgiltiga versionen publiceras. 

 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien. 
 
 
…………………………………………  
Ort och datum  
 
 
………………………………………….. 
Namnteckning 
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Namnförtydligande 
 


