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ABSTRACT 

Titel: Anpassning till det ”normala” – en diskursanalys av hur kön konstrueras på låst institution 

Författare: Emelia Claesson och Ebba von Krusenstierna 

Nyckelord: Diskursanalys, institution, kön, dekonstruktion 

 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur normalitet skapas på låst institution, detta genom att 

undersöka hur kategorier som kön och sexualitet skapas genom talet. Våra frågeställningar är: 

Hur skapar behandlingspersonalen, genom sitt tal, ungdomars kön på låst institution, hur 

skapas kön i behandlingspersonalens beskrivningar av ungdomarnas problematik, hur skapas 

kön i behandlingspersonalens beskrivningar av ungdomarnas sexualitet?  

 

Vi använder oss av diskursanalys som metod med en teoretisk utgångspunkt i 

socialkonstruktionismen. Vi använder oss av och problematiserar begreppen kön, sexualitet, 

makt och diskurs. Vårt material utgörs av intervjuer med behandlingspersonal på två låsta 

institutioner, en för flickor och en för pojkar. När vi har analyserat vårt material har vi använt 

oss av dekonstruktion som utgör en del av vår diskursanalys. Genom att dekonstruera de 

föreställningar som vi sett i behandlingsarbetarnas tal har vi kunnat se hur ungdomarnas 

beteenden, egenskaper och problematik kategoriseras efter kön i detta tal. Vi har även kunnat 

se hur dessa könade föreställningar ligger till grund för den behandling som sker på 

institutionerna. En av våra slutsatser är hur den slutna miljön, som den låsta institutionen 

innebär, ger behandlingsarbetarna stor makt över ungdomarna, där en disciplinering och 

inordning i tydliga könskategorier blir resultatet.



Tack! 

Vi vill börja med att tacka Helena Johansson för att ha tagit sig an uppdraget som vår 

handledare och bidragit med inspiration och utvecklande diskussioner. Vi har känt ett stort 

stöd och förtroende genom hela uppsatsarbetet. Vi vill sedan rikta ett stort tack till de två 

institutionerna där vi gjort våra intervjuer. Främst vill vi tacka de informanter som ställt upp 

med sin tid och sitt engagemang. Sist men inte minst vill vi tacka Daniel och Ida för ert 

tålamod med oss under den här tiden. Tack Daniel för disken och tack Ida för diskussionerna! 



Innehåll 
 
1 INLEDNING..................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND........................................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .......................................................................................................... 1 
1.3 UPPSATSENS STRUKTUR........................................................................................................................ 2 

2 TIDIGARE FORSKNING .............................................................................................. 3 

3 TEORETISKA PERSPEKTIV, BEGREPP OCH METOD........................................ 5 

3.1 SOCIALKONSTRUKTIONISM ................................................................................................................... 5 
3.2 DEKONSTRUKTION................................................................................................................................ 6 
3.3 EN FÖRSTÅELSE AV BEGREPPEN KÖN OCH HETERONORMATIVITET ....................................................... 6 
3.4 DISKURS OCH DISKURSANALYS ............................................................................................................ 7 
3.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .......................................................................................................................... 9 

3.5.1 Textanalysen.................................................................................................................................. 10 
3.6 VALIDITET, GENERALISERBARHET OCH RELIABILITET ........................................................................ 11 
3.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .................................................................................................................... 12 

4 RESULTAT OCH ANALYS......................................................................................... 13 

4.1 NÄR DET SMÄLLER… FÖRESTÄLLNINGAR OM VÅLD........................................................................... 13 
4.2 AKTIVA KILLAR – FÖRESTÄLLNINGAR OM FRITIDSAKTIVITETER......................................................... 19 
4.3 JÄVELSKAP OCH KONFLIKTLÖSNING – FÖRESTÄLLNINGAR OM RELATIONER....................................... 24 
4.4 TJEJER SOM SEXUELLT UTMANANDE – FÖRESTÄLLNINGAR OM BETEENDEN ....................................... 29 
4.5 HETERONORMATIVITET – FÖRESTÄLLNINGAR OM SEXUALITET .......................................................... 32 

5 SLUTDISKUSSION....................................................................................................... 37 

REFERENSER 

BILAGA 1 

BILAGA 2 



1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vår uppsatsidé började ta form under det grupparbete vi gjorde tillsammans på kursen 

Socialpedagogik och social mobilisering. Vi besökte då en låst institution och intervjuade en 

behandlingsassistent om hans syn på möjligheter att arbeta socialpedagogiskt på låst 

institution. Då en av institutionens huvudsakliga uppgifter är att återanpassa ungdomarna in i 

samhället blev vårt fokus behandlingsassistenternas syn på normalitet. Vi märkte tidigt att kön 

var en viktig komponent i talet om normalitet.  

 

Då det talas om kön görs det oftast ur ett icke-problematiserande perspektiv, såsom att det 

behövs fler män inom socialt arbete. Sällan problematiseras varför det just är män som behövs 

eller vilken specifika egenskaper och kunskap de besitter som inte kvinnor har. Trots en ökad 

medvetenhet och ett ökat engagemang kring genusfrågor i samhället i allmänhet ifrågasätts 

sällan konstruktionen av män och kvinnor och den komplementära syn som råder mellan 

dessa två kategorier. Ett socialt arbete utan reflektion, medvetenhet och ifrågasättande 

kommer då att innebära att ojämlikheter och stereotyper fortsätter att reproduceras. 

 

Arbetet på låst institution ger behandlingsassistenterna mer makt och ett stort 

manöverutrymme som skiljer sig från frivilliga behandlingsformer. De ungdomar som 

befinner sig på låst institution lever där relativt isolerade från samhället och dess verklighet. 

Det blir en del av behandlingsassistenternas uppgift att skapa denna verklighet inom 

institutionens väggar. Ett av behandlingsarbetets huvudmål är att återanpassa ungdomarna till 

samhället. Mot bakgrund av detta är vi intresserade av vilken verklighet som skapas här och 

vilka normer och värderingar som råder. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka hur normalitet skapas på låst institution. Vi kommer att undersöka 

hur kategorier som kön och sexualitet skapas genom talet. Detta kommer vi att göra utifrån 

dessa frågeställningar.   

 

- Hur skapar behandlingspersonalen, genom sitt tal, ungdomars kön på låst institution? 

- Hur skapas kön i behandlingspersonalens beskrivningar av ungdomarnas problematik? 

- Hur skapas kön i behandlingspersonalens beskrivningar av ungdomarnas sexualitet?  
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1.3 Uppsatsens struktur 
Vi har i kapitel 1 gett en bakgrund till uppsatsarbetet, samt presenterat uppsatsen syfte och 

frågeställningar. I kapitel 2 tar vi upp den tidigare forskning som är relevant för vårt arbete. I 

kapitel 3 redogör vi för våra teoretiska perspektiv, begrepp och metod. Vi har även i detta 

kapitel beskrivit vårt tillvägagångssätt under uppsatsarbetet. Resultat och analys presenteras i 

kapitel 4 och detta gör vi utifrån fem teman; När det smäller... – föreställningar om våld, 

Killar som aktiva – föreställningar om fritidsaktiviteter, Jävelskap och konfliktlösning – 

föreställningar om relationer, Tjejer som sexuellt utmanande – föreställningar om beteenden, 

Heteronormativitet – föreställningar om sexualitet. Kapitel 5 utgörs av vår slutdiskussion, där 

vi diskuterar vårt resultat och vår analys utifrån våra frågeställningar.  
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2 Tidigare forskning 
Vi kommer här att lyfta fram den tidigare forskning som berör skapandet av kön på 

institution. Det har varit möjligt för oss att täcka in stora delar av detta forskningsfält då det är 

relativt litet.  

 

Den tidigare forskning som ligger närmast vårt problemområde är Hilte/Claezons Flickor och 

pojkar på institution (2005). De har intresserat sig för hur behandlingsarbetarna organiserar 

behandlingsarbetet utifrån deras föreställningar om kön. De tittar också på hur dessa 

föreställningar ligger till grund för en kategorisering av de intagna ungdomarna och deras 

problematik. Deras utgångspunkt är att man bör förstå kön och sociala problem som sociala 

konstruktioner, mot bakgrund av detta ser de att behandlingsarbetets praktik skapas utifrån 

föreställningar om kön. Genom deras forskningsrapport löper behandlingsarbetarnas 

beskrivningar av pojkar som okomplicerade och raka medan flickor upplevs som 

manipulativa och intriganta. Hilte/Claezon drar slutsatsen att socialt arbete på institution 

innebär olika saker beroende på vilket kön man har. Pojkarna blir de som får representera det 

normala medan flickorna får stå för det som avviker. Detta sker genom att de i 

behandlingsarbetet socialiseras till olika identiteter, utifrån föreställningar om kön. 

 

Ett §12-hem för flickor – Omdefinitioner i ungdomsvården (1997) är en forskningsrapport 

skriven av Berit Andersson, som handlar om en institutions övergång från en tvåkönad 

verksamhet till en enkönad verksamhet riktad till flickor. Hon konstaterar, i likhet med 

Hilte/Claezon, att behandlingspersonalen beskriver pojkar som raka och lätta att arbeta med, 

medan flickor beskrivs som mer intriganta och svåra. Detta kopplar Andersson till något som 

hon kallar den ”manliga grammatiken”, där flickornas beteenden och problem hela tiden ställs 

i kontrast till och tolkas utifrån en manlig norm. Den manliga grammatiken fungerar som 

standard och ifrågasätts inte utan tas för given. Utifrån detta menar Andersson att övergången 

till en enkönad institution för flickor präglas av könade föreställningar om både flickor och 

pojkar och deras problematik. 

 

I I viljan att göra det normala undersöker Tina Mattsson (2005) hur personal inom 

missbrukarvården gör kön. Mattson gör en intersektionell analys i sin avhandling, det vill säga 

hon studerar inte enbart görandet av kategorin kön, utan ser även hur denna kategori 

samspelar med andra kategorier såsom sexualitet, klass och etnicitet. Hon beskriver i sin 
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avhandling hur behandlingsideologin på de båda institutioner hon har undersökt påverkar och 

könar miljön. Detta sker genom att den kvinnliga och manliga personalen har komplementära 

roller i behandlingsarbetet som ofta är mycket traditionella och därmed också bygger på 

heteronormativa föreställningar. I likhet med Hilte/Claezon (2005), och även i linje med vår 

uppsats, väljer Mattsson att lägga sitt fokus på behandlare då hon anser att tidigare 

missbruksforskning har haft fokus på klienterna. Detta har inneburit att man fokuserat och 

problematiserat det avvikande, istället för att granska och problematisera de processer som 

definierar och skapar dessa avvikelser. Mattson är kritisk till detta då hon menar att det är i 

missbrukarvårdens praktik som kön görs och upprätthålls. 

 

Även Leili Laanemets (2002) har i sin avhandling Skapandet av femininitet – om kvinnor i 

missbrukarbehandling studerat hur institutionsvården för missbrukare i behandlingsarbetet 

skapar kön. Laanemets visar tydligt att behandlingsarbetet utgår ifrån att 

missbrukaridentiteten är okvinnlig och att behandlingen därmed går ut på att de missbrukande 

kvinnorna ska hitta tillbaka till sin inre kvinnlighet. Här får talet om den kvinnliga essensen 

en central betydelse och hon drar slutsatsen att kvinnorna genom behandlingsarbetet 

disciplineras till en traditionell femininitet. 

 

I Brist på manliga förebilder (2006) dekonstruerar och analyserar Helena Johansson 

föreställningen om tonårspojkars brist på manliga förebilder. Hon har genom studier av 

tidningen Socionomen, intervjuer med socialsekreterare och annan personal som arbetar med 

tonårspojkar kommit fram till att denna föreställning är levande inom det sociala arbetet. 

Föreställningen är en del av en diskurs där kön ses som olika och komplementära. Utifrån 

denna diskurs görs egenskaper som anses viktiga i arbetet med tonårspojkar såsom 

gränssättning, mod och fysisk aktivitet till manliga och något som endast män besitter. På 

detta sätt produceras och reproduceras föreställningen om att dessa pojkar har ett behov av 

manliga förebilder och att kvinnor inte har alla de egenskaper som efterfrågas i arbetet med 

dessa pojkar. 
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3 Teoretiska perspektiv, begrepp och metod 
Vi har valt att använda oss av diskursanalys både som teoretiska perspektiv och metod. 

Diskursanalys innebär att man studerar hur vi genom språket konstruerar verkligheter. 

Därmed har vi ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i vår uppsats. Vårt metodologiska 

tillvägagångssätt har varit att studera talet om, det vill säga, språket. Det blir därför svårt att 

dra en skiljelinje mellan vad som är teoretiskt perspektiv och metod.  

 

Vi kommer nedan att beskriva den socialkonstruktionistiska teoribildningen. Vi kommer i vår 

uppsats även att använda oss av vissa centrala begrepp inom detta fält såsom; diskurs, 

dekonstruktion, makt, kön, heteronormativitet som vi diskuterar nedan.   

      

3.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionistisk teori innebär en kritisk inställning till självklar kunskap och objektiva 

sanningar. Detta innebär en kritik av den traditionellt positivistiska synen på vetenskap där 

man söker efter objektiv kunskap (Burr, 1995). Socialkonstruktionistisk teori menar att 

verkligheten skapas och blir förstålig för oss genom våra kategoriseringar. Vår kunskap är 

således en produkt av våra kategoriseringar och därför existerar ingen verklighet bortom dessa 

kategorier. Våra kategorier bestäms alltid utifrån såväl historiskt som kulturellt kontext och är 

därmed föränderliga över tid och rum. Denna föränderlighet och diversitet visar på det 

antiessentialistiska, det vill säga det finns inget ”äkta” eller ”sant”, i dessa kategorier. En 

annan viktigt utgångspunkt är att vi genom sociala processer skapar och upprätthåller 

verkligheten och därmed gemensamma sanningar. Sociala handlingar är beroende av tid och 

rum och ses därför som ”naturliga” i en viss kontext och ”onaturliga” i en annan (Burr, 1995). 

 

Dilemmat som kan uppstå när man antar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är att 

verkligheten relativiseras helt och hållet och därmed att ingenting egentligen existerar. Vi 

menar att bara för att kategorier är sociala konstruktioner betyder detta inte att dessa 

kategorier inte existerar eller ger konkreta konsekvenser (Börjesson, 2003). Det kan också 

tolkas som att individer fritt kan välja och växla mellan olika kategorier. Vi menar dock att en 

kategori såsom till exempel kvinna, trots sin konstruktion, får konsekvenser i form av lägre 

lön, lägre status osv. Det är heller inte möjligt för den enskilde individen att växla fritt mellan 

kategorierna. Vi kan härmed inte bortse från att dessa konstruktioner/kategorier skapar 

samhällsstrukturer som är relativt stabila och i högsta grad är verkliga för människor som 
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befinner sig i dessa. Kategorierna står därför inte fria från maktordningar utan präglas av 

värden och hierarkier (Börjesson, 2003). 

 

3.2 Dekonstruktion  
Då socialkonstruktionism handlar om att förstå världen som konstruerad ligger det nära att 

försöka dekonstruera dessa konstruktioner för att nå bortom förståelsen och öppna upp 

möjligheter till förändring. Att dekonstruera blir således att anta ett kritiskt förhållningssätt 

(Johansson, 2006). Dekonstruktion som metod fokuserar på språket och innebär en analytisk 

närläsning av text (Järvinen, 1999), där syftet är att plocka isär begrepp och granska hur och i 

vilken kontext dessa är uppbyggda. När begrepp plockas isär och dekonstrueras görs det 

genom att leta efter motsättningar, ambivalenser, generaliseringar, det som döljs, outtalade 

antaganden osv (Ibid). Genom dekonstruerandet synliggörs då de perspektiv som 

marginaliserats och bortdefinierats och detta kan i förlängningen destabilisera den rådande 

”sanningen”. De marginaliserade perspektiven finns alltid med i ”sanningarna” i olika former, 

antingen som helt dolda och nertystade eller som en motsättning till de rådande normerna 

(Järvinen, 1998). Då de språkliga konstruktionerna bygger på dikotomier eller motsättningar 

där den ena förutsätter den andra, innebär detta att det ”normala” till exempel inte kan existera 

utan det ”onormala”. Det blir här viktigt att belysa värderingarna som dikotomierna rymmer 

och dess inbördes hierarki. 

  

3.3 En förståelse av begreppen kön och heteronormativitet 
Vi har valt att använda oss av begreppet kön och därmed inte genus. Begreppet genus används 

ofta för att beskriva det sociala könet och förutsätter därför ett biologiskt kön. Vi anser dock 

att även det biologiska könet kan ses som en social konstruktion, då det biologiska inte kan 

existera i sig självt utan får sin mening genom vårt språk och våra handlingar (Butler, 2007). 

Kroppen kan därför inte ses som en objektiv anatomisk verklighet (Hilte/Claezon, 2005). Kön 

utifrån detta perspektiv är därför någonting som talas och görs. Denna process blir inte till i ett 

vakuum, utan ges mening där handlingarna eller talet kodas i manligt eller kvinnligt, i samma 

ögonblick som det görs eller sägs. Man kan säga att handlingar på detta sätt könas. Hur eller 

på vilket sätt handlingar könas varierar med tid och rum. Kön blir enligt detta synsätt något 

som är i ständig förändring. 
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När vi ser på kön som sociala konstruktioner är det ofrånkomligt att inte se till den 

maktstruktur som präglar dessa konstruktioner (Johansson, 2006). En grund för denna 

maktstruktur är det Hirdman (2001) har kallat för isärhållandets logik. Denna logik bygger på 

och förutsätter en åtskillnad mellan män och kvinnor. Detta praktiseras på alla nivåer, både 

vad det gäller normer, såväl som sysselsättningsområden och handlingar. Åtskillnaden 

upprätthålls genom dikotomin man – kvinna, där det ena inte kan existera utan det andra. 

Mannen blir alltså till genom att inte vara kvinna (Hirdman, 2001). I maktstrukturen ligger 

den inbyggda hierarkin mellan könen där mannen görs till normen som får definiera kvinnan 

som ”det andra” könet. 

 

Ytterligare en komponent i denna könsordning är heteronormativiteten som också förutsätter 

konstruktionen av två olika kön. Enligt Judith Butler (2007) kan det även ses som att 

konstruktionen av två olika kön förutsätter en heteronormativitet. Konstruktionen av kön och 

heteronormativitet ser vi på detta sätt som starkt sammankopplade i en växelverkan där det 

ena förutsätter det andra. Genom upprätthållandet av dessa konstruktioner blir människor 

hänvisade till heterosexualiteten som den ”riktiga” och ”naturliga” sexualiteten. På detta sätt 

blir heterosexualiteten ett tvingande normsystem, där andra former av sexualitet osynliggörs 

och döms ut (Rosenberg, 2002).  

 

Vi vill poängtera att mot bakgrund av detta teoretiska ramverk ligger vårt fokus på hur kön 

görs, inte varför. 

 

3.4 Diskurs och diskursanalys  
Begreppet diskurs kan enkelt definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). På detta sätt kan man se och analysera hur diskurser 

styr vad som sägs och vem som säger det, implicit i detta ligger även vad som inte sägs, samt 

vem som inte ges en röst. Diskurser står för en representation av ”sanningen” och det som vi 

uppfattar som verklighet, samtidigt som denna representation alltid utesluter andra 

representationer. Vi ser att problematiken främst ligger i den diskursiva framställningen av 

världen och vår kunskap om världen som ensidig. Den är pluralistisk och mer komplex än så 

då andra diskurser och ”sanningar” alltid utesluts och marginaliseras. Diskurser färgas alltid 

av i vilken kulturell och historisk kontext den skapas i.  
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Användningen av diskursbegreppet kan ha något olika betydelser beroende på kontext och 

användningsområde. Foucaults användning av diskursbegreppet innefattar en överordnad 

samhällsdiskurs som kan ses som en kunskapsregim under en specifik tidsepok.  Denna 

kunskapsregim är av tvingande karaktär och kontrollerar och begränsar andra diskurser 

(Foucault, 1993). Det finns olika inriktningar inom det diskursanalytiska fältet som betonar 

existensen av parallella diskurser olika mycket, och även diskursers olika grader av 

föränderlighet. Den kritiska diskursanalysen visar på en högre grad av föränderlighet och tar 

fasta på växelverkan mellan skapandet av diskurser och diskursens skapande. I denna process 

belyses människors delaktighet i att skapa dessa diskurser och detta öppnar upp för ett 

samhällskritiskt förhållningssätt, där denna delaktighet visar på en förändringspotential 

(Johansson, 2006). Vi tar fasta på detta samhällskritiska förhållningssätt med syfte att utforska 

och synliggöra maktrelationer som finns i samhället (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Samtidigt som vi vill se möjligheten till förändring av diskurser som den kritiska 

diskursanalysen betonar, tycker vi inte att det går att bortse ifrån den trögrörlighet som finns 

hos samhällsdiskurser.    

 

Diskursanalysens grundpremiss är som vi nämnt språkets roll för konstruktionen av den 

sociala världen, detta sammankopplar teori och metod där det ena förutsätter de andra. 

Betoningen inom diskursanalysen ligger på språket och subjektet, då subjektet skapas i 

språkliga diskurser. Subjektspositioner är det begrepp inom diskursanalysen som syftar till 

hur subjektet gör sig själv och sin verklighet begriplig i diskursen. Det finns med andra ord 

inte endast en sann version av vilka vi är utan vi intar hela tiden olika positioner utifrån 

diskursen vi befinner oss i. För diskursanalytikerna är det då intressant att se hur individen 

positionerar sig.  Med detta perspektiv kan man då se de inre motsättningarna som kan 

rymmas i och mellan olika diskurser. Det intressanta här är då inte längre att leta efter en 

”sanning” då ”sanning” förutsätter en position utanför diskursen som inte existerar. 

Detta leder oss in på Foucaults maktbegrepp som bygger på följande; där makt finns, finns 

kunskap och kunskapen innebär makten att definiera sanningen. Denna makt att definiera 

skapar också föreställningen om ”den andre”. ”Den andre” motsvarar den marginaliserade 

som utestängs från makten och definieras som avvikande (Winther Jörgensen & Pillips, 

2000). I vår uppsats menar vi att det är behandlingspersonalen i första hand som har makten 

att definiera ungdomarna och deras problematik. Den slutna miljön som den låsta institutionen  

präglas av gör det möjligt för denna makt att anta en disciplinerande form (Foucault, 2003). 
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3.5 Tillvägagångssätt 
Vi har gjort intervjuer med behandlingspersonal på låst institution och dessa utgör materialet 

för vår diskursanalys. Då vi vill titta på behandlingsarbete på låst institution har vi valt 

behandlingshem som har en eller flera låsta avdelningar. Vi har valt att intervjua 

behandlingspersonal på två olika behandlingshem. De två behandlingsavdelningarna som vi 

valt att undersöka är bägge enkönade, den ena för pojkar och den andra för flickor. Vi hade en 

diskussion om huruvida vi skulle välja att titta på enbart en av dessa avdelningar men vi ansåg 

att vi skulle få ett bredare material om vi intervjuade personal från två olika institutioner och 

om dessa två institutioner arbetade med flickor respektive pojkar. Vi är medvetna om den risk 

som finns med att hamna i stereotypa jämförelser mellan å ena sidan flickor och å andra sidan 

pojkar som bara förstärker den dikotomin som ständigt konstrueras mellan dessa. Vi är dock 

inte ute efter en sådan jämförelse, men menar att trots att kön är en social konstruktion är det 

fortfarande något vi måste förhålla oss till då vårt syfte är att, studera, dekonstruera och 

analysera denna konstruktion.   

 

Vårt mål var att våra informanter skulle bestå av fem behandlingspersonal från varje 

institution. Vi fick dock ett bortfall på en informant från flickinstitutionen och därför består 

vårt samlade antal informanter av nio behandlingsarbetare. Vi har valt att helt avidentifiera 

institutionerna och våra informanter i uppsatsen. Detta utifrån att vi har för avsikt att studera 

behandlingspersonalens tal. Vår avsikt är inte att studera vare sig institutionen, 

behandlingspersonalen eller ungdomarna i sig utan talet om ungdomarna. Därför har vi valt 

att inte göra någon presentation av våra informanter eller ge någon beskrivning av de båda 

institutionerna. Ett ytterligare skäl till detta är att upprätthålla anonymiteten för våra 

informanter. I redovisningen av vårt resultat har vi därför numrerat våra informanter från 1-9 

istället för att namnge dem, då vi använder oss av citat ur intervjuerna.  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade karaktären 

möjliggör att fokusera på intervjupersonens berättelse och anpassa frågorna efter detta (Kvale, 

1997). För oss var det viktigt att välja en intervjuform där fokus ligger på berättelsen eftersom 

vårt syfte är att studera talet om kön. Efter att vi sammanställt vår intervjuguide gjorde vi en 

pilotintervju med en bekant som tidigare arbetat inom institutionsvård dock inom den öppna 

behandlingen.  

 

 9



Intervjuerna med informanterna utfördes sedan på respektive behandlingsavdelning. Vi 

spelade in samtliga intervjuer och har valt att transkribera intervjuerna i sin helhet. Vi har 

endast ändrat talspråket i intervjun när vi har ansett att det har gjort texten för svårbegriplig. 

Återigen så är just datainsamlingen och bearbetningen av denna viktigt på grund av att det är 

talet om kön som är i fokus i vår uppsats.  

 

Vi vill här understryka i anslutning till det vi tagit upp ovan att vi i vår uppsats inte syftar till 

att beskriva vad våra informanter menar, står för, avser eller representerar. Därmed syftar vi 

inte heller till att säga någonting om våra informanter som personer eller för den delen ge 

någon bild av institutionerna som sådana (Johansson, 2006). Vi undersöker diskurser och tal 

om kön, inte de som talar om detta.    

 

3.5.1 Textanalysen 
Vi använder oss av Järvinens och andra konstruktionisters breda definition av vad text 

innebär. Text tolkas här inte bara som en skriftlig framställning, utan innefattar allt från myter 

och ritualer till sociala strukturer och personliga identiteter (Järvinen, 1998). Med detta som 

utgångspunkt utgör våra intervjuer den text vi analyserar. I vår diskursanalys av textmaterialet 

har vi använt oss av dekonstruktion som metod. Det innebär att vi i vår närläsning av texten 

har letat efter dels variationer och dels mönster i behandlingsarbetarnas tal om ungdomarna 

(Johansson, 2006). Vi har även sökt efter grundläggande antaganden, motsättningar i och 

mellan diskurser, samt det som är outtalat (Järvinen, 1998).  

 

Utifrån vår läsning och transkribering av intervjuerna har vi sedan delat in vårt material 

utifrån fem teman som var framträdande och representativa för materialet.   

När vi sedan presenterat vårt material har vi valt att ha långa citat för att läsaren ska kunna 

bedöma vår analys, samt bilda sig en uppfattning om i vilket sammanhang detta sagts.  

Vi har också valt att presenterar de utvalda citaten först för att sedan ge vårt förslag på analys 

och därmed ge läsaren möjlighet att själv tolka våra analyser utifrån citaten. Detta är också 

anledningen till att vi i så hög grad som möjligt även skrivit ut de frågor som vi ställt 

(Johansson, 2006). I vissa fall har vi dock valt att inte skriva ut frågan då denna har följts av 

många förtydliganden eller andra resonemang kommit emellan den ställda frågan och svaret. 
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3.6 Validitet, generaliserbarhet och reliabilitet  
Validiteten syftar till huruvida man mäter det man avser att mäta, det vill säga undersöker vi 

med vår metod det vi säger att vi undersöker. Validitet kan också syfta till hur giltigt eller sant 

ett resultat anses vara (Kvale, 1997). Generaliserbarheten tar fasta på om generella slutsatser 

kan dras av vårt resultat och kan kopplas till begreppet reliabilitet som syftar till 

noggrannheten i metodverktyget. Alla dessa tre begrepp grundar sig i den positivistiska 

vetenskapstraditionen där sökandet efter sanning om världen utgör vetenskapens huvudsakliga 

syfte. Att använda dessa begrepp för att påvisa uppsatsens giltighet anser vi blir problematiskt 

då vi har ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till forskning och kunskap (Burr, 1995) 

Detta innebär att vi ser sanningen som en konstruktion och uppsatsen syftar till att 

dekonstruera våra föreställningar om ”sanningen”. Utifrån detta menar vi även att det är 

omöjligt att ha någon form av objektivt förhållningssätt då vi ofrånkomligen är en del av 

diskursen och även med och konstruerar ”sanningen” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

För att ytterligare förtydliga detta ser vi oss som medskapande av de diskurser som vi har för 

avsikt att analysera och dekonstruera. Genom utformandet av intervjuguiden samt genom vår 

medverkan i intervjusituationen är vi ständigt närvarande och aktörer i materialet. 

 

Som ett alternativ till dessa begrepp vill vi ta upp de hänsynstaganden vi gjort för att stärka 

uppsatsens giltighet. Kvale (1997) lyfter upp hantverksskicklighet som en form av validering, 

där ifrågasättande och en teoretisk koppling är av stor vikt för trovärdigheten. Vi har i stor 

utsträckning satt oss in i och använt oss av teori och tidigare forskning som varit relevant för 

vår uppsats för att på detta sätt få en så stark teoretisk förankring som möjligt i vår analys. Vid 

transkriberingen av våra intervjuer har detta skett med stor noggrannhet som vi tidigare tagit 

upp har vi transkriberat intervjuerna i sin helhet och endast ändrat detaljer i citaten för 

läsbarhetens skull. Denna noggrannhet är av stor vikt då vårt studieobjekt är talet om kön och 

blir därmed även viktig för giltigheten. Vi har även som vi beskrivit ovan använt oss av långa 

citat och gjort vår analys efter citaten så att läsaren på detta sätt ges en möjlighet att se 

kontexten och själv tolka vår analys. Av samma anledningen har vi skrivit ut våra frågor och 

med detta också visa på oss som medskapare av diskursen.  
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3.7 Etiska överväganden 
För oss har det att vara viktigt att skydda både behandlingsarbetarnas integritet och 

anonymitet, men även de ungdomar som det har talats om i intervjuerna. Vi har i utgått från 

forskningsrådets allmänna etiska riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa riktlinjer består främst av fyra huvudkrav, dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007) 

 

Vi har uppfyllt dessa riktlinjer genom att både skriftligt och muntligt upplysa de medverkande 

om alla fyra kraven, förvara det insamlade materialet där obehöriga inte har tillgång till det, 

anonymisera citaten på bästa möjliga sätt, samt ge de medverkande möjlighet läsa de 

transkriberade intervjuerna och att sedan få ta del av den färdiga uppsatsen.  

 

Vi vill även här poängtera att vi inte har för avsikt att skildra vad informanterna tycker eller 

menar, utan vårt fokus ligger på talet om ungdomarna och hur kön konstrueras i detta tal. 
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4 Resultat och Analys 
Vi kommer nedan att presentera resultatet, det vill säga vårt intervjumaterial, för att sedan 

analysera detta. Vi har valt att dela in vårt resultat i olika teman som vi har funnit intressanta 

och centrala i vår närläsning av intervjumaterialet. Dessa teman har också byggt på de 

problematiserande utgångspunkter vi tidigare nämnt, såsom ambivalenser, motsägelser, 

generaliseringar, grundläggande antaganden och det outtalade. 

Våra teman är följande; När det smäller... – föreställningar om våld, Aktiva killar – 

föreställningar om fritidsaktiviteter, Jävelskap och konfliktlösning – föreställningar om 

relationer, Sexuellt utmanande tjejer – föreställningar om beteenden, Heteronormativitet – 

föreställningar om sexualitet.  

 

I våra tre första teman kommer vi att analysera hur behandlingsarbetarna genom sitt tal 

beskriver ungdomarnas problematik och hur dessa beskrivningar är könade. När vi analyserar 

våra sista två teman kommer vårt fokus att ligga på hur ungdomarnas sexualitet beskrivs i 

behandlingsarbetarnas tal. Då sexualitet, som vi tidigare diskuterat, inte går att frikopplas från 

våra föreställningar om kön, undersöker vi även här hur kön görs i förhållande till 

sexualiteten. 

   

4.1 När det smäller… föreställningar om våld 
I majoriteten av intervjuerna var hotet om våld starkt kopplat till att arbeta med killar på 

institution. Detta gav konsekvenser som föreställningar om hur personalsammansättningen 

bör se ut och även vilka roller som männen respektive kvinnorna skulle ha i 

behandlingsarbetet.  
 

Ebba: Ja, hur ser personalsammansättningen ut här vad gäller antal kvinnor och män.  
IP1: Det är väl, vad har vi… Innan vet jag vi hade tre stycken i alla fall som jobbade fast 
anställda, som jobbade på denna avdelningen alltså. Vi var indelade i tre team, eller det är 
vi fortfarande och då så försökte vi ha en tjej i varje team, det är svårt att ha mer. Det är min 
åsikt och jag vet att många delar den säkert, men… Jag vet nån har sagt att det skulle vara 
fiftyfifty men det funkar inte på såna här avdelningar. Jag tror inte på det.  
Emelia: Varför funkar det inte? 
IP1: Det behövs lite, jag tror lite muskler. Liksom inte, jag har absolut inte något emot 
tjejer, det är inte det jag menar. 

 

I utdraget ovan ges en klar uppfattning om hur fördelningen på avdelningen ska se ut för att 

arbetet överhuvudtaget ska fungera. I talet står mannen för musklerna och de fysiska 

egenskaper som krävs i arbetet, genom att ställa muskler i motsättning till kvinnor. Intressant 
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är att vår informant här inte behöver benämna männen för att vi ska förstå vilka det är som har 

musklerna, utan detta ska förstås i kontrast till tjejerna. Varför behöver man då muskler på 

pojkinstitutionen? I utdraget nedan finner vi ett svar på detta: 
 

Emelia: Ja, precis. Har ni någon önskvärd sammansättning vad gäller kön, av 
personalteamen? 
IP2: Ja, det bästa tycker vi som har funkat bäst hittills är ju en kvinna, tre män på varje pass, 
det är det.  
Emelia: Varför den sammansättningen, eller vad…? 
IP2: Därför att det är en våldsam miljö och det får man aldrig glömma. Och sen är det, vi 
ser att det funkar bra, med den sammansättningen att det är överhängande män än kvinnor 
på varje pass, för om man tänker, för man måste tänka på, på säkerheten i första hand. För 
har man säkerheten i grunden då är det mycket tryggare miljö för alla. Både elever och 
personal, blir det.  

 

I talet poängteras att den våldsamma miljön är något som aldrig får glömmas, vi menar att 

detta sätt att tala om killarna stärker och befäster föreställningen om killarna på institutionen 

som våldsamma. Våld kopplat till killarna är någonting som ständigt nämns och återfinns i 

alla intervjuer. Därmed menar vi att det inte finns någon risk att glömma att killar på 

institution är lika med våld. I talet beskrivs säkerheten som något fundamentalt för att arbetet 

ska fungera och säkerheten och tryggheten kopplas i detta resonemang till den manliga 

personalen.  När vi frågar efter mer konkreta exempel på dessa konfliktrelaterade situationer 

får vi följande resonemang från en av våra informanter på pojkinstitutionen: 
 

Ebba: Men du sa, nämnde lite innan det här med konflikthantering, alltså när det blir, eller 
konflikt, när det blir bråk helt enkelt… 
IP3: Ja, det kan det ju bli. 
Ebba: Å hur blir det där? 
IP3: Ja, det blir ju en kille som tar konflikten, för det är inte så roligt med en galen tonåring 
framför sig, det är inte det roligaste som finns. Då blir det automatiskt liksom att det, den 
som sätter ner foten kanske blir en kille och då är ju ändå han längst fram. Det är klart är 
man ingen stor tjej och så då blir det en kille som tar det. Och jobbar man då, om man är 
liksom fyra i tjänst o går med tre tjejer då kan det bli, då kan jag tycka att det är rätt tungt. 
Sen har jag den uppfattningen också att den här åldern som dom är i ska dom egentligen 
fjärma sig lite från mamma o söka mer pappa och om det har lite med den saken, ibland kan 
tjejerna nånstans… dom retar sig mer på dom tjejerna, vad det ligger bakom det, om det är 
liksom, om det är nån frigörelse eller vad det är, ibland kan det upplevas som att dom, 
tjejerna går in och skapar konflikter på ett annat sätt än vad killar gör, jag vet inte. Men det 
kanske är för att vi, vi är olika. Det är väl den erfarenheten jag har dragit utav dom åren 
man har vart här.  

 

Enligt resonemanget ovan är det ganska självklart att det är den manliga personalen som får 

sätta ned foten, detta förstår vi som att konfliktsituationen får en fysisk dimension. Det talas 

också om att det är svårt för en liten tjej att ta dessa konflikter, detta kan dock tolkas som att 

det gäller all kvinnlig personal då vår informant säger att det blir för tungt att arbeta ensam 

som manlig personal. I talet beskrivs också att det är naturligt för killar i den här åldern att 
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distansera sig från mamma och detta tolkar vi som att ”mammarollen” är någonting som den 

kvinnliga personalen ska stå för. Den kvinnliga personalen blir då inte yrkesutövare utan är 

där i egenskap av kvinnor som i sin tur kopplas till ”mammarollen”. Den roll vår informant 

inledningsvis beskriver att kvinnorna har i konflikten står i motsättning till det som sägs 

senare om att den kvinnliga personalen skulle vara den som snarare skapar konflikter. I talet 

om att killarna ska ”söka mer pappa”, förstår vi detta som att det handlar om någon form av 

manlighetsblivande. Detta manlighetsblivande kopplas enligt detta resonemang till någonting 

som endast männen kan ge pojkarna. Det är de manliga behandlingsarbetarna som ska lära 

pojkarna att ”bli” män (Johansson, 2006). Ett liknande sätt att tala kring uppdelningen av 

arbetsuppgifterna ser vi nedan. 
 

Ebba: Mm. Fyller dom manliga behandlingsarbetarna andra funktioner i arbetet än dom 
kvinnliga behandlingsarbetarna? Har ni någon uppdelning? 
IP1: Nä, inte så. Det kan jag inte påstå. Det är väl det jag sa innan där, om det händer 
nånting, då är det väl mer vi killar som tar tag i den biten. Tjejerna står väl ja, lite grann för 
det mjukare skulle jag säga, men det är ju som en normal fördelning egentligen det är ju så 
det fungerar i hemmet också egentligen. Det är väl killen som sätter ner foten, nämen det är 
väl lite så. 
Emelia: Jag vill bara, så att vi är överens med, vad menar du med, eller vill du utveckla vad 
mjukare betyder här på institutionen till exempel i arbetet? 
IP1: Nej men det är ingenting som är uttalat att det ska va så… 
Emelia och Ebba: Nänä. 
IP1: …det är ju det jag menar, men det blir ju… 
Emelia: Nä, men om du kan se… 
IP1: … det blir väl så lite grann, jag menar killarna är ju lite grann klängigare på vissa tjejer 
så där, det blir ju lite grann, äh jag vet inte. Tjejer är väl lite mjukare i framtoningen, oftast, 
än vi killar kanske är lite buffligare, jag vet inte… Det varierar där också givetvis men det 
är väl så det funkar egentligen.  

 

Återigen ser vi talet om att det är männen som sätter ner foten och här tolkar vi innebörden 

som att männen ska vara de som ytterst sätter gränserna och upprätthåller ordningen på 

institutionen (Hilte/Claezon, 2005). Den könade arbetsdelning som här beskrivs är någonting 

som informanten här talar om som ”normalt” och refererar där till att det även är så det 

fungerar i hemmet. Samtidigt som det sägs att det inte finns någon könsbaserad 

arbetsuppdelning sägs det också att det är killarna som får ta tag i när det händer något. I talet 

beskrivs också tjejerna som mjukare och männen som lite buffligare. Beskrivningen av detta 

som ”normalt” och att det så det ”är”, kan förstås som att den uppdelning som faktiskt sker är 

så normaliserad att den därför inte upplevs som en uppdelning. Nedan ser vi ett annat sätt att 

tala kring behandlingspersonalens arbetsfördelning: 
 

Ebba: Fyller dom manliga behandlarna andra funktioner i behandlingsarbetet än dom 
kvinnliga behandlarna och i så fall på vilket sätt? 
IP4: Nä, jag skulle inte vilja säga det, för att jag har i alla fall inte märkt av att det fungerar 
på så sätt. Utan det, vi har samma uppgifter, sen givetvis när det kanske börjar hetta till om 
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vi säger, då hittar man ju hela tiden sin roll och kliver in och tar ett större ansvar just i täta 
konflikter, men jag upplever faktiskt inte det som att det skulle va, utan det här gäller på 
samma sätt… Det är väl ofta så också att såna som har jobbat här länge, o som vet hur det 
ska gå till kanske har lite svårare, kan jag tänka mig i alla fall, ja, dom ser nog oftare bara 
till problematiken som kan bli när det hettar till. Och det här med, om man tittar nu så är det 
ju inte mycket avskiljningar som är, jag märker inte av någon som helst skillnad faktiskt.  
Ebba: Nä, men ibland så brukar man höra, det är inte bara inom behandlingsarbete som 
kvinnlig personal får stå för lite den mjuka sidan i förhållande till ungdomarna, hur 
upplever du att det är? 
IP4: Ja, jag förstår vad du menar det var nog så här tidigare också, jag vet, sen har det blivit 
lite skifte så har vi faktiskt även fått in lite mjuka herrar så det har blivit lite softare 
inställning och det blir kanske inte lika mycket konflikter heller, tack vare det, även om 
accepteringsgraden är lite högre istället då… 

 

I talet ovan menar vi att det finns samma tydliga motsättningar som i tidigare berättelser. Det 

talas dels om att det inte finns någon skillnad i funktion mellan dom kvinnliga och manliga 

behandlarna men sedan om att det är givet för en man att ta ett större ansvar i täta konflikter. 

När detta beskrivs som att ”hittar sin roll” låter det som att denna roll är av en naturlig 

karaktär för vår informant och resten av den manliga personalen. Ovan beskrivs att mjukare 

herrar med en softare inställning har inneburit mindre konflikter än tidigare. Vi tolkar detta 

som att inställningen hos behandlingspersonalen påverkar konfliktens karaktär. I utdraget 

nedan utvecklas resonemanget kring en ”softare inställning”. 
 

Ebba: Mm. För det är väldigt intressant för tänker du då, som jag tolkar det så spelar det ju 
roll då vad man har för inställning som manlig personal, alltså vart, när konflikterna…? 
[…] 
IP4: Nä, men det jag menar, om du går in med en ödmjukhet i en konflikt som uppstår o 
inte bufflar dig fram utan kan lyssna till vad handlar konflikten om och inte bara liksom så 
gör vi nu du är avskild så löser vi det sen. Utan enklare är kanske, ja vi går undan, vi har ett 
rum jämte, vi går in, snackar om problemet, oftast är det löst innanför dörren där, så gäller 
det för killarna att inte bara tappa ansiktet utåt sett i gruppen, så att det… Det blir ju nån 
sorts förnedring när du blir avskild, en kille kanske tycker det är häftigt första gången men 
det är inte så spännande att sitta där sen, det är inte så roligt. Jag ser, nästan sista halvåret 
har vi inte haft nånting här. Det talar lite om vilken bra grupp vi har.  

 

Samtidigt som det talas om den ”naturliga” rollen vår informant intar som manlig behandlare i 

en konflikt beskrivs att ödmjukhet ger ett annat resultat. Vi menar att resonemanget om 

ödmjukhet står i motsättning till det tidigare talet om en ”naturlig” roll. Här kan killarnas 

aggressivitet eller hot om våldsamhet ses som beroende av vilken inställning dom bemöts 

med. Genom att gå in med vad som kallats för en softare inställning och vara en ”mjukare” 

man så minskar risken för att konflikten antar en fysisk karaktär. Vi menar att det i utdraget 

ovan visar på en medvetenhet kring att behandlingspersonalens attityd också påverkar 

killarnas beteende. Vi anser att behandlingspersonalen enligt detta resonemang kan påverka 

pojkarnas beteende i konfliktsituationer och på detta sätt i förlängningen skulle kunna 

förändra en föreställning om att killar står för våld och aggressivitet. Det antyds i utdragen att 
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det bara är en del av den manliga personalen som har detta perspektivet och detta är något 

som vårt material också vittnar om. Detta kan även kopplas till Anderssons forskningsrapport 

(1997) där hon beskriver hur behandlingspersonalen förväntade sig att det skulle bli lugnt på 

avdelningen när institutionen övergick från en tvåkönad verksamhet till en verksamhet endast 

riktad till flickor. Hon skriver hur sedan det upplevda lugnet och tryggheten kan ses i skenet 

av förväntningarna och att detta kan tolkas som en självuppfylld profetia (Andersson, 1997).  

Ett ytterligare perspektiv på personalsammansättningen och dess konsekvenser får vi nedan. 
 

Ebba: Mm.. Har ni någon önskvärd sammansättning vad gäller kön av personalteamen? 
IP5: Ni säger du, eller jag? 
Ebba: Ja på institutionen, eller vi kan ta båda två… 
IP5: Institutionen vad jag har förstått ser det gärna som att det finns i alla fall en kvinna i 
varje team och att det…. men i övrigt så är det ju unga killar vi har att göra med som… det 
finns olika teorier där, min egen teori .. jag tycker att det är bra att det är blandat så sätt, jag 
har inga problem att jobba med varken.. alltså … nån av könen så att säga, men det är klart 
att dom som är lite äldre i gemet dom har ju erfarenhet av det där och ja, men allt är ju 
individuellt också ju eller hur, så att det finns ju bra och dåligt med alla… personer så... 
som det har vart nu har det funkat bra och nu är det… vi har ju även haft andra 
semestervikarier som har varit kvinnor också så det har varit fler kvinnor det har nästan 
varit fifty fifty emellanåt jaa…och det har gått bra.  

 

Det betonas i utdraget ovan att det är personalens individuella egenskaper som är viktiga, 

oberoende av kön. Vidare talas det om att det har fungerat bra att arbeta med en 

personalsammansättning som är hälften män och hälften kvinnor. Detta påstående skiljer sig 

från alla våra övriga informanter på pojkinstitutionen, som talar om att det inte kan vara mer 

än en kvinna i varje personalteam. I talet om sina erfarenheter och åsikter förhåller sig vår 

informant hela tiden till institutionens uttalade linje, dels till teorier och dels till de 

erfarenheterna som finns hos ”de äldre i gemet”. Det vi kan se är att könsfördelningen 

uppenbart är någonting som alla förhåller sig till och hela tiden är närvarande i 

behandlingsarbetet.  

 

Hos informanterna på flickinstitutionen förhåller man sig även till föreställningar om våld 

som könad företeelse, men i deras beskrivningar ser vi en mer nyanserad bild av denna 

föreställning.  
 

Ebba: Nä. Ja, ser problematiken olika ut för tjejer o killar? 
Emelia: Eller det är mer, tror du problematik som ni har här ser olika ut för tjejer och killar? 
IP6: Mm, ja det hänger lite ihop med det vi sa innan. 
Ebba: Ja. 
IP6: Å andra sidan, det kommer fler och fler tjejer som agerar ut sin ilska, som kastar saker 
och slåss o sånt. Det händer ju också, men många går ju inåt, på det sättet att dom skadar 
sig själv, dom skär sig själv eller dom slår händerna i väggarna eller dom dunkar huvudet i 
väggarna kan också förekomma. Dom samlar på sig en massa inåt o föraktar sig själv på 
många olika sätt o ett förakt kan va att alla har tillgång till deras kropp också, för det finns 
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ju olika sätt. Och killar är nog mera, det är rakt på, det är mycket verbalt och det är mycket 
fysiskt, man slåss o man ger sig på varandra, mer fysiskt. Tjejerna är mer taskiga verbalt 
eller med kroppsspråk eller så. 

 

I talet ovan beskrivs ett ökat antal tjejer som är utåtagerande och våldsamma på institutionen, 

samtidigt betonas även att det är många tjejer som vänder det inåt. Detta skiljer sig från 

killarna som beskrivs som mer fysiska. Trots den likhet som återfinns i talet mellan tjejer och 

killars beteende, betonas olikheterna. Vi tolkar det som att förställningen om killar som 

våldsamma och utåtagerande och tjejer som inåtvända är så stark att trots exempel som 

luckrar upp den bilden beskrivs ungdomarna utifrån dessa föreställningar. Nedan följer 

ytterligare ett resonemang om olikheter mellan tjejer och killar på institution: 
 

Ebba: Undrar om vi var inne lite på det då, för då har jag skrivit om problematiken ser olika 
ut för tjejer och killar. Det kanske du kan säga lite från dina erfarenheter då, alltså om man 
jämför dom tjejerna som hamnar här med dom killarna du har… Ser det olika ut? 
IP7: Mm. Ja, jag upplever nog att killar gör fler brott som samhället liksom anser är brott, 
typ inbrott och skadegörelse, misshandel, dom saker. Tjejer är mer prostitution, det är ju 
också ett sätt att skada sig själv, prostitution, ätstörningar, rymningar, tjejer sticker. Det är 
också, det är mer på dom kriterierna som dom kommer hit. Killarna kommer hit mer på 
yttre brott, LSU, alltså dom blir dömda till straff och, vi har inte så många dömda tjejer och 
vi har ju tjejer som har killbeteenden också såklart, men ja tjejtjejerna, dom är mer, det är 
nog mer ja prostitution och rymningar.  
Emelia: När du säger att ni har tjejer som har killbeteenden också då menar du såhär 
misshandel, alltså som har… 
IP7: Ja, dom är dömda till LSU eller mordbrand eller… 
Emelia: Ja, okej.  

 

I utdraget ovan beskrivs att tjejer och killar hamnar på institution av olika anledningar. Killar 

kommer dit på grund av kriminella handlingar medan tjejerna hamnar där utifrån ett 

självskadebeteende. När det i talet sedan finns beskrivningar av tjejer som begår kriminella 

handlingar benämns detta som ett ”killbeteende”. Genom att använda en benämning som 

”killbeteende” menar vi att detta beteende blir någonting som görs typiskt för killar och när 

tjejer uppvisar detta beteende, tolkas detta som en avvikelse. Detta ser vi som ett sätt att 

sortera, kategorisera och forma ungdomarna. Vi anser att dessa kategorier i högsta grad är 

könade (Hilte/Claezon, 2005). Nedan följer en beskrivning av en händelse med en av tjejerna 

på institutionen.  
 

IP7: Så… jo, hon hade tatt en överdos och jag hämtade henne från lasarettet och precis när 
dom drog ut respiratorslangen, det var min kontaktelev, och sen kom avlösningen och hon 
åkte hit och hon mådde dåligt en vecka här, så blir det en avskiljningssituation, för hon flög 
på mig där, men lugn ändå. Och vi tog, transporterade henne till våran avskiljning då. 
Emelia: Är den i en annan byggnad? 
IP7: Nä, nä. Den är här inne. Men så var dörren låst och hon hade gips på handen, så hon 
donga till mig på näsan här så den såg ut som en stor banan, det blev rättegång och allting, 
men hon fortsatte att va min kontaktelev. Det var problematiskt, sen ett år senare fick jag en 
ursäkt. Och alltså, vi funka ihop och vi så men det va problematiskt just att sitta på 
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rättegång och man ska jobba tillsammans och det är svårt för henne och hur ska man bete 
sig själv. Var är professionaliteten?  

 

Berättelsen ovan visar att våld och hot om våld är något som behandlingspersonalen får 

förhålla sig till på flickinstitutionen. Här har vi ett exempel som står i motsättning till 

beskrivningar och föreställningar av tjejer som inåtvända och att det är killarna som står för 

aggressivitet och våldsamhet. I behandlingsarbetarnas tal finns fler exempel på liknande 

händelser. 
 

Ebba: Mm. Vilka problem kan uppstå mellan dig och en ungdom? 
IP6: Jag har haft ett problem, en gång och det var en tjej som fick för sig att hon hatade mig 
över allt annat och fråga mig inte vad. … Och hon flög ju på mig tillslut också och slog mig 
rätt så bra och så. 

 

När det talas om tjejernas beteenden och problematik på ett generellt plan beskrivs de av alla 

informanter som inåtvända och att det är killarna som är de som står för ett våldsamt 

beteende, när konkreta och individuella exempel ges hittar vi flera exempel på tjejer som 

utagerande och våldsamma. Samma motsättning ser vi när två av behandlingsarbetarna på 

pojkinstitutionen talar om killarna, där dessa pratar om killar som skär sig, är självdestruktiva 

och självmordsbenägna. Även här står detta i motsättning till den generella bild informanterna 

ger av killarna, där de oftast beskrivs i termer som våldsamma och utagerande. De här 

motsättningarna vi kan hitta i resonemangen ger oss en mer komplex bild av ungdomarnas 

problematik och beteenden. Denna komplexitet försvinner delvis genom att de könade 

kategorierna upprätthålls och reproduceras i behandlingspersonalens berättelserna om 

ungdomarna.   

 

4.2 Aktiva killar – föreställningar om fritidsaktiviteter 
På båda institutionerna betonas vikten av fritid och aktiviteter för killarna och tjejerna, dock 

av olika anledningar. I behandlingspersonalens tal kring ungdomarnas fritid och aktiviteter 

har vi sett många olika föreställningar kring dessa aktiviteter, varför de är bra och vad de har 

för syfte. När vi frågade om utbudet av fritidsaktiviteter på pojkinstitutionen fick vi följande 

svar: 
 

Ebba: Vilka fritidsaktiviteter, eller fritidssysselsättningar finns det för ungdomarna här? 
IP4: […] vi har ett litet gym, ett litet enklare gym. Vi har bordtennis, så har vi ju gympahall 
däruppe, som är väldigt bra för det här, lagom stor. Det är ju gymnastik på schemat varje 
vardag då. Nästan alla är idrottsintresserade eller blir, på ett sätt däruppe. Så från och med 
att det kan va döden med idrott o fotboll och allt vad det heter, så kommer det till att ”kan 
vi inte spela fotboll idag.” och personer du trodde, som du aldrig någonsin kunde tänka dig, 
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så att det är roligt, det är… kul. Utanför så har vi, en gång i veckan simning alternativt 
bowling, det är lite, det kan va biljard också sådär på bowlingen då, så att… Det är vid 
loven så är det gokart och bio, som vi vart igår då. Åka runt på… Jag tycker det är väldigt, 
väldigt bra, skött bra på det här stället, jag har hört om lite andra ställen, men här fungerar 
det väldigt bra i alla fall.  
Ebba: Mm. 
Emelia: Vad tänker, eller i förhållande till vad, vad menar du, alltså hur fungerar det när det 
inte fungerar bra då? 
IP4: Du tänker på… 
Emelia: Du sa ”jag har hört på andra ställen…” 
IP4: Nä, men ställen, nä det enda jag hört är att det kanske inte har vart så mycket 
aktiviteter o välja på, så att… 

 

I utdraget ovan talas det om ett brett utbud av aktiviteter på pojkinstitutionen. Aktiviteterna är 

nästan uteslutande sportaktiviteter och det tillkommer också ospecificerade utflykter. I talet 

beskrivs även att killarna lär sig att tycka om sport även när intresset inte funnits där från 

början och detta beskrivs som roligt. Vi anser att den betoningen på sport som exemplet ovan 

visar på, fungerar som ett upprätthållande av en traditionell manlighet, där kroppslig 

disciplinering är en del av att fostra och göra unga pojkar till vuxna män (Johansson, 2000). I 

ytterligare ett utdrag talas det om bredden i aktivitetsutbudet för killarna på institutionen: 
 

IP1: Här finns ju egentligen jättemycket grejer, väldigt fin omgivning, det är ju som jag 
säger folkracen då det är ju med läraren här, har dom då en kille som är duktig och man kan 
lita mycket på och gillar det där så får dom hålla på med det. Och då tar dom licens och 
hela det där. Och sen har vi då på sommarn, vi har ju sjö här nere med båtar och vi åker och 
fiskar och… Så det, här finns egentligen jättemycket, det beror nog litegrann på hur 
eleverna, hur det är med dom och samtidigt hur mycket vi orkar, men nu det sista har vi väl 
inte haft elever som har varit verkligt intresserad av fiske och sånt där men, det går i vågor 
det med, ett tag hade vi killar som, jag vet vi var ute o fiskade lite överallt och vi var ute på 
havet och… Så det finns mycket variationer på det.  

 

Aktivitetsbredden utgörs i utdraget ovan av folkrace och fiske. Vi anser att dessa två 

aktiviteter står i motsättning till att det tre gånger upprepas hur mycket som finns att göra. De 

två aktiviteterna som det ges exempel på menar vi också är ett ganska ensidigt utbud och även 

är stereotypa manliga aktiviteter. Vi utesluter inte att det finns fler aktiviteter för ungdomarna 

på institutionen, dock är det intressant att det endast är dessa två som nämns i talet om det 

breda utbudet. I följande citat belyses vilka det är som gör aktiviteterna med killarna på 

pojkinstitutionen. 
 

Emelia: Arbetar ni medvetet med värderingar kring kön med ungdomarna? 
IP2: Ja, det gör vi nog. Fast mycket är omedvetet tror jag. Att, men vi försöker ju härinne 
påvisa att män och kvinnor är bra på samma saker, alltså vi har ingen könsfördelning så när 
vi arbetar, men däremot så kanske när det gäller idrott så är ju ofta karlarna med för det är 
ju hårda tag så det behövs ju. Sen som vi har en verkstad till exempel, där är det ju ofta män 
som följer med dom upp i verkstan som är intresserade av bilar och motorer och sånt. Men 
det är i väldigt liten utsträckning som vi, nä vi jobbar inte så, nä.  
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I citatet ovan beskrivs inledningsvis att det inte finns någon könsfördelning i arbete mellan 

behandlingspersonalen. Återigen ser vi en motsättning i talet om arbetsfördelningen. 

Samtidigt som vår informant inte ser någon skillnad i arbetsfördelningen, beskrivs i talet att 

det är männen som är med på idrotten samt i verkstaden. Detta förklaras med att det är hårda 

tag i idrotten och det är män som är intresserade av bilar och motorer. Vi tolkar detta som ett 

led i att göra killarna till vuxna män då det är den manliga personalen som ska göra dessa 

aktiviteter med dem. Den kvinnliga personalen menar vi utestängs från de manliga domänerna 

och detta blir ett tydligt exempel på isärhållandets logik, som är en grundförutsättning för 

könsskapandet (Hirdman, 2001). En av våra informanter från flickinstitutionen har tidigare 

arbetat med killar och beskriver detta på följande sätt: 
 

Emelia: Har du arbetat med pojkar innan? 
IP7: Ja, den var en blandavdelning, tre tjejer, tre pojkar.  
Emelia: Vad är det som skiljer sig ? 
IP7: Med tjejer, alltså, dom är mycket närmare, kanske för att jag är kvinna också. Och 
tjejer dom är nog lite lättare att krypa in på skinnet, just att ställa nära, närmare frågor eller 
att fråga, dom är mer intresserad av vem jag är som person och att ha en mer närmare 
relation än vad killar är tror jag. Eller upplever jag det som. Och sen är tjejer, du kan inte, 
tjejer vill gärna förhandla och tjejer, säger jag att idag ska vi göra såhär, så får jag alltid ha 
en plan B, hur långt är jag beredd att gå i förhandlingen som börjar, ”nä kan vi inte ta det 
klockan ett” eller, alltså dom vill nog ha mer delaktighet i vad dom själva gör tror jag, 
tjejer. Ja, så upplever jag våra tjejer är, dom vill ha stor delaktighet i allt dom ska göra, det 
är inte bara liksom nu gör du det här så gör dom det, utan det är liksom varför och… 
Emelia: Så har det varit lite mer med killarna att… 
IP7: Nä, jag upplever att, för där kunde man liksom när man var lite trött på det kunde man 
gå till killarna och dom hade mer såhär, ja man gör mer saker med killarna, ja man spelar 
spel och man kan slappna av på ett annat sätt, kanske inte när det väl smäller, då smäller 
det, i konflikter och så, men… Killar är mer, tycker jag, accepterar så som livet är på nåt 
vis, dom ska inte va delakt… eller ja, dom accepterar tycker jag.  

 

I vår informants tal ser vi ett annat exempel på isärhållandets logik, då tjejerna beskrivs på ett 

sätt och killarna på ett annat. I talet beskrivs att med tjejerna sker det förhandlingar, utifrån att 

de vill vara delaktiga och detta leder till att vår informant hela tiden behöver motivera sina 

handlingar. I informantens beskrivning av killar poängteras att det är med dem man gör saker, 

man kan slappna av med dem och spela spel utifrån att dom är mer accepterande. Vi tolkar 

detta som att vår informant inte behöver motivera och diskutera med killarna då dom inte ses 

som delaktiga. I likhet med Hilte/Claezon (2005) ser vi hur behandlarna beskrivning ar av hur 

tjejerna respektive killarna är, tenderar att bli stereotypa könade kategoriseringar, där tjejerna 

upplevs som mer krävande och komplicerade medan killarna är mer raka (Hilte/Claezon, 

2005). Vi anser att man utifrån denna föreställning gör killarna till mindre delaktiga. När vi 

pratar om aktiviteterna på flickinstitutionen talar en av våra informanter om detta på följande 

sätt: 
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IP8: Ja, idrott har vi ju obligatoriskt, men på måndagar har vi ju obligatorisk idrott och då 
varvar vi att vara här eller så åker vi ut då. Och på tisdagar så har vi alltid en obligatorisk 
aktivitet på kvällen.  
Emelia: Vad kan det vara? 
IP8: Det kan vara baka, pyssla, spela bowling eller se nån film en pedagogisk film då, som 
vi kan diskutera. Och så har vi ju SFT, social färdighets träning, den måste alla va med på, 
det har vi på tisdagar.  
Emelia: Vad ingår i det? 
IP8: Då tränar man på att, nu har dom då att visa känslor till exempel. 
Emelia: Ja. 
IP8: Så får dom lära sig olika steg hur man ska bete sig, titta folk i ögonen, hur man ska va 
o sådär, så får dom träna på det. 

 

Talet ovan visar på en annan bredd än på pojkinstitutionen med mycket andra aktiviteter, 

utöver olika former av idrott. Det talas också om den sociala färdighetsträningen i koppling 

till aktiviteter. I utdraget ovan är det första gången som behandlingsmetoder tas upp som 

integrerat i aktiviteter. Som exempel får tjejerna träna på att visa känslor och bete sig på ”rätt” 

sätt. Vi ser en annan form att disciplinera kroppen än den fysiska vi såg hos killarna. Här skall 

tjejerna lära sig att föra sig i sociala sammanhang och fokus ligger på att ändra beteenden 

genom en form av disciplinering av kroppen (Andersson, 1997). Nedan talas det om varför en 

bredd av aktiviteter är viktigt för tjejerna. 
 

Ebba: Men jag tänker lite, har ni nån tanke att det spelar nån roll vilka aktiviteter man gör, 
jag tänker, du prata om problem med självkänsla, självförtroende om man då tänker att man 
ska ha aktiviteter som ska stärka det, har det då nån betydelse vilka aktiviteter? Alltså för 
jag tänker lite på det här med urvalet, kan det va vad som helst eller har man en tanke med 
vad man gör? 
IP: Ja, tanken är mer att, det kan ju vara föreläsningar om självskadebeteenden eller sånt 
också. Nä, tanken är nog bara att få ett brett utbud och att våga prova helt enkelt. Men 
samma om vi kopplar till killar, jag vet ju att vi hade aktiviteter även på XXX1 och då var 
det mer, där gjorde killar och tjejer samma så det va inte nåt. Tjejerna var ju svinbra på 
innebandy till exempel, det kanske är en killsport om man generaliserar då va.  

 

Här betonas bredden på utbudet och vikten av att tjejerna vågar prova på. I talet beskrivs 

också, utifrån en erfarenhet av att ha arbetat tidigare på ett behandlingshem för både killar och 

tjejer, att det var samma aktiviteter för bägge könen och att utbud eller prestationer inte då 

bestämdes av kön. Utifrån detta exempel upplever vi att institutionen som enkönad underlättar 

könandet av aktiviteterna, då man utgår ifrån tjejer och killar som fasta kategorier. I exemplet 

från den blandade institutionen kunde vi se att man inte gjorde skillnad i aktiviteterna utifrån 

dessa kategorier, med detta menar vi dock inte att dessa kategorier inte skulle existera där. På 

pojkinstitutionen talas det i utdraget nedan om syftet med idrott som aktivitet för killarna.  
 

 

                                                 
1 Vår informant refererar här till en avdelning på en annan institution. 
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Emelia: Vilka aktiviteter använder ni er av i behandlingsarbetet med killarna och i vilket 
syfte? 
IP2: Ja, aktiviteter, när det gäller idrott till exempel. Det är ju jätteviktigt för dom här 
killarna som har ADHD och DAMP till exempel. Att dom rör på sig och blir av med energi. 
Så det är ju det syftet har med idrotten, att ja att dom mår mycket bättre med idrott. Och sen 
när det gäller andra aktiviteter vi har utanför institutionen, det är ju för att ska ju ut i 
samhället och ska vistas, dom ska fungera i samhället, det är ju syftet med alla aktiviteter 
dom gör. Och likadant en del har ju tvångssyndrom, att dom inte klarar av vissa platser och 
det är ju det vi tränar på. Då åker vi till dom platserna eller dom ställena dom har svårt för. 
Emelia: Tror ni det skiljer sig i behandlingsarbetet, killar och tjejer vilka aktiviteter man 
har? 
IP2: Ja. Det kan det göra, när det gäller aktiviteter. Killarna vill ju mer åka ut på aktiviteter 
vi kan ta ett exempel, gokart, däremot tjejer vill hellre åka ut kanske med hästar, nån sån 
här hästsport och eller att dom vill gå i affärer och shoppa eller, ja, där kan man ju se en 
skillnad då.  

 

I exemplet ovan beskrivs idrott som en viktig aktivitet. Detta kopplas i resonemanget i första 

hand till killarnas diagnoser och därmed deras behov av att röra på sig. Syftet med idrotten 

sägs vara att tillgodose detta behov. Vår informant har tidigare arbetat på en institution för 

tjejer. Utifrån denna erfarenhet talas det om en skillnad i vilka aktiviteter killar och tjejer 

gillar där killarna vill ha gocart medan tjejerna vill rida eller shoppa. Återigen ser vi hur 

tjejernas och killarnas aktiviteter beskrivs som väldigt könsstereotypa. På flickinstitutionen 

togs det också upp att det fanns tjejer med samma diagnoser som på pojkinstitutionen, dock 

nämndes aldrig att tjejerna hade ett specifikt behov av att röra på sig som en konsekvens av 

diagnosen. Något som går i linje med detta resonemang är att vi fick berättat för oss att 

killarna har obligatorisk idrott fem dagar i veckan medan tjejerna har obligatorisk idrott 

endast en gång i veckan. I likhet med Hilte/Claezon kan vi här se hur killarnas psykiatriska 

diagnoser är någonting som det talas mycket om och dominerar talet om deras problematik. 

Däremot överskuggas tjejernas psykiatriska diagnoser av övrig problematik, som inte kopplas 

nämnvärt till dessa diagnoser (Hilte/Claezon, 2005). Medan utdraget ovan beskriver vikten av 

aktivitet för killarna för att fylla ett behov dom har, beskrivs nedan vikten av aktivitet för 

tjejerna av en annan orsak. 
 

Ebba: Vilka aktiviteter använder ni er av i behandlingsarbetet och i vilket syfte? 
[…] 
IP6: Alltså det är meningen att tjejerna ska prova på många olika saker för att dom ska 
försöka hitta sin grej, för att dom ska försöka ägna sig åt nåt annat än att driva runt på stan o 
jaga killar eller sitta på rummet o lyssna på depp-musik o skära sig, det var kanske 
ytterligheter, men alltså man ska prova på andra saker för att hitta sin grej.  

 

Det talas om att tjejerna behöver hitta sin grej genom att prova på olika saker. Detta syftar 

främst till att ändra ett beteende hos dem själva, som beskrivs som destruktivt. När 

informanterna från flickinstitutionen har pratat om aktiviteter har exempel på dessa varit 
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mycket varierade. Det betonas också vikten av att prova på olika och nya saker och att detta 

ska leda till en meningsfull fritid. Killarnas aktivitetsutbud beskrivs också som brett, de 

exempel vi får från informanterna innehåller nästan uteslutande olika varianter av 

sportsaktiviteter. Det pratas heller inte om att killarna ska prova nya saker för att ”hitta sin 

grej”, vi får istället ett exempel på att de ska lära sig att uppskatta idrottsaktiviteterna.  

 

4.3 Jävelskap och konfliktlösning – föreställningar om relationer 
I vårat intervjumaterial har det varit tydligt att det finns många tankar och åsikter om 

ungdomarnas relationer; hur dom ser ut och vad som vore önskvärt i deras relationer. Vi har 

också sett att det förs olika resonemang kring detta på flickinstitutionen och pojkinstitutionen.    
 

Ebba: Ja, ge exempel på en bra relation mellan två eller fler ungdomar 
IP4: Ja, ofta, nu var jag nära o ta upp en dålig relation för att det är ju en bra relation mellan 
dom, det är ju när dom backar upp varandra i en diskussion eller sådär liksom eller 
försvarar varandra, för härinne är det en rätt positiv grej för det är liksom i gruppen ändå 
nånstans, att försvara sin kompis o… En bra relation, jag vet inte men det är oftast är det 
stora, eller ja små grupper i gruppen o alla har alltid nån då som är, nu är det väldigt så tajt 
här, så att alla är accepterade, det är, vi hade väl två som munhöggs lite för att båda ville 
vara herre på täppan lite. Annars brukar det väl alltid va nån sorts ledare i en sån här grupp 
men annars springer alla runt o yrar. Men ungefär så faktiskt, det är ingen, på gott o ont, är 
det nån ledare så brukar det bli lite mer strukturerat, annars kan det bli, håller nån på o 
gapar där o så är det nåt liv där, annars brukar det va, när det kommer nån ledare o pratar så 
brukar det dämpa sig. Men just för gruppens del och för killarnas egna utveckling så, så är 
det jättebra.  
Emelia: Varför tror du att det är så, att det just i dom här grupperna formeras så att dom 
gärna vill ha en ledare eller att det lätt skapas en ledare? 
IP4: Nä det skapas ofta en ledare, det är samma med idrott, jag idrottar ju själv då väldigt 
mycket eller har idrottat. Det blir ofta, det finns människor som har dom egenskaperna, ofta 
är det sociala egenskaper, att killar förlitar sig på, en del behöver den tryggheten som 
kanske inte är så trygga i sig själva o sen finns det ju bra ledare o dåliga ledare såklart men 
ofta så… Deras trygghet nånstans…  

 

I utdraget ovan beskrivs en bra relation mellan killarna på institutionen som när dom backar 

upp varandra och försvarar varandra. Det antyds att detta är ett tecken på att killarna fungerar 

i grupp, vilket är positivt för dom inne på avdelningen. Vi får också en beskrivning av att 

killarna har ett behov av en ledare, för att det ska finnas en struktur och för att göra killarna 

lugna. I talet förklaras detta med att det är viktig för gruppens del, killarnas utveckling och det 

antyds att annars vet ingen av killarna vad dom ska ta sig till. Det talas också om kopplingen 

till idrott där ledare också finns och behövs för killarnas trygghet. I talet beskrivs 

fortsättningsvis att vissa människor har dessa sociala ledaregenskaper medan andra inte har 

det och att de därmed också är i behov av en ledare. Det kaos som beskrivs när det inte finns 

någon ledare i killgruppen hittar vi ett liknande exempel på i Helena Johanssons avhandling 
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(2006). I hennes material beskrivs en ledare och dennes egenskaper i liknande termer som det 

militära befälets (Johansson, 2006). Vi menar utifrån detta att dessa ledaregenskaper inte är 

någonting som endast återfinns i det militära utan denna struktur är någonting som återfinns i 

många andra sammanhang där manlighet görs, till exempel i sportsammanhang som nämns i 

talet. Denna logik bygger på samma hierarki som kräver inordning. Vi upplever att denna 

struktur beskrivs i positiva ordalag i talet ovan, medan vi antar ett mer problematiserande 

förhållningssätt till detta. I utdraget nedan beskrivs killarnas relationer utanför institutionen:  
 

IP3: Oftast inte bra, nej, tyvärr, oftast finns det ju en orsak å det är att dom har vart i ett 
gäng, det kan ju också se väldigt olika ut, om man säger generellt då är väl att dom har 
hamnat i fel sällskap, det är där det har brustit, det är ju ett jätte problem kan jag tycka 
liksom att just det här, oftast får vi ju dom att fungera här, men sen vad händer när dom 
kommer ut, dom går tillbaka som det här gamla klassiska från fängelse då åker du hem till 
din närmiljön å då är det samma sak igen, där är ju det här med eftervården är ju jätteviktig, 
att den finns å gör den inte det, då landar dom ju… sen är ju inte det alla, en del har ju bra 
kompisar också, om man ska man göra en skala så är det 70-30,  har det ju inte bra, å har 
det inte bra hemma heller, det kan ju finnas massa orsaker till det, nä men det är ju det här 
just att eftervården familjehem, olika projekt, MTFC, fungerar, att det finns, stödet, 
kontaktnätet, det är som jag säger oftast får vi ju dom att fungera här men det är ju sen…  

 

I informantens tal beskrivs svårigheten för killarna att bryta sig loss från de gäng som de 

tidigare tillhört eller umgåtts i. Vi tolkar det som att det talas om det svåra i att trotsa gruppen 

för killarna när de inte befinner sig på institutionen längre. Vi kan se en koppling mellan det 

svåra i att trotsa och bryta sig loss från gruppen och de strukturer som vi diskuterat ovan. 

De strukturer som det tidigare talades om som önskvärda på institutionen och som då 

kopplades till sportsammanhang, menar vi är samma strukturer och hierarkier som gör 

brytningen med gäng problematisk. Vi anser att när killarna får lära sig att inordna sig i 

gruppen och leda eller bli ledd får de lära sig samma struktur och hierarki som gäng bygger på 

om än i en annan skala. Vi menar här att den disciplinering som sker i och med inordningen 

möjligen kan bidra till att det blir en lugnare miljö på avdelningen, men detta sker i en 

skyddad miljö och utanför kan denna inlärda inordnig få en annan effekt och konsekvens för 

killarna. Utifrån citatet ovan och resonemanget vi fört tycker vi oss se ett behov hos dessa 

killar av att lära sig och träna på gränssättning, istället för fokus på denna inordning i gruppen. 

Ett annat tal om vad som kännetecknar en bra relation, här på flickinstitutionen, finner vi 

nedan. 
Ebba: Vad är kännetecknande när det funkar mellan dom? (mellan ungdomarna, vår anm.) 
IP6: Jaa… 
Ebba: Det va svårt. 
IP6: Jag har bara så, egentligen ska dom här tjejerna inte ha relationer, för då är dom fast i 
den här institutionsvärlden och allt som påminner om det o alla kompisar kring någon av 
dom som kanske inte är bra, man ska inte ha relationer här, man ska komma överens här o 
man ska kunna umgås här, men sen ska man ut i en frisk värld. Det är min, så att jag är inte 
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riktigt för det här med att tjejerna har för mycket relationer, men en bra relation här det är ju 
när man, när var och en, alltså när dom är jämbördiga, när var och en faktiskt vågar säga nej 
o säga till att, o sätta gränser för sig själv och inte gå med på vad som helst. Kontra en dålig 
relation där en styr o en bara följer med på allting.  

 

I citatet ovan talas det om att tjejerna egentligen inte ska ha relationer på institutionen, utifrån 

att de då blir ”fast” i institutionsvärlden. Här menar vi att det finns en medvetenhet kring att 

relationerna som skapas på institutionerna kan komma att påverka tjejerna även efter 

institutionsvistelsen. Dock anser vi att det här läggs en moralisk värdering i relationerna. 

Genom att definiera världen utanför institutionen som frisk, innebär detta implicit att världen 

inne på institutionen är sjuk. Vidare talas det om att relationerna tjejerna emellan ska bygga 

på jämbördighet och det är viktigt att tjejerna ska kunna sätta gränser och säga ifrån, vilket 

flera av de andra informanterna från flickinstitutionen betonat. Detta anser vi står i kontrast 

till det fokus på killarnas behov av en ledare en av de andra informanterna på tidigare tagit 

upp. Denna kontrast kopplar vi till att fokus här ligger på individen när det talas om relationer, 

medan tidigare resonemang utgår ifrån individen i förhållande till gruppen. Vi ser att denna 

insocialisering gör killarna till gruppindivider som ska kunna inordna sig, medan tjejerna görs 

till individer som ska kunna sätta gränser och ta ansvar för sina relationer. Ett ytterligare 

exempel på hur relationer mellan killarna kan se ut på institutionen får vi i citatet nedan: 
 

Emelia: Hur arbetar du för att skapa goda relationer mellan ungdomarna? 
IP3:Det är ju också det här med att göra grejer, att dom får göra grejer ihop, sen går det ju 
oftast inte att ha för många heller, å att man är med dom, å försöker, å har dom dåligt 
beteende så får man ju säga till dom, man får liksom inte gå med i det utan, sätta ner foten 
liksom att ja, det är ju det man kan göra, är de två elever som inte gillar varandra så får man 
ju liksom bara hålla isär dom, å jag menar gillar dom varandra så gillar dom ju varandra, då 
funkar det ju, det är ju det att vi gör grejer med dom, att man stärker dom, att dom inte 
trampar på nån av dom andra eleverna, det är ju det handlar om. 
Emelia: Ge ett exempel på en bra relation mellan två eller flera ungdomar på institutionen.. 
IP3: Det kan man ju diskutera… bra, men kompisar hittar dom ju alltid… jag menar bra 
relation, ur behandlingssynpunkt menar du…? 
Emelia: Ja… 
IP3: Ja men två elever kan ju va bra för varandra så länge det inte går över till dumheter, så 
kan man ju, det finns väl flera som inte… risken är när du är på ett sånt här ställe är att om 
du har typ två elever som har adhd å dom ligger nära då kan dom ju trissa varandra 
istället… det här får jag nog fundera lite på… 
Emelia: Liksom, vad som karaktäriserar en bra relation mellan två ungdomar? 
IP3: Ja men det är väl liksom när man jämför men kompisskap utanför kan dom hålla det på 
det, på den nivån, men sen när dom är ju tonåringar, oftast hittar dom på nåt bus nånstans 
ändå, hittar dom varandra hittar dom ju på nåt bus så kan man väl säga, men då är det väl 
kanske det dom ska göra så att… (alla skrattar) … ja men så har det nog alltid vart att e 
dom kompisar e de klart att dom hittar på jävelskap ihop… då pratar dom ju mycket med 
varandra…  
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Det talas här om hur killarna får lära sig att hantera konflikter genom att undvika varandra. 

När två elever inte kommer överens hålls dom isär av behandlingspersonalen och behöver på 

detta sätt heller inte lösa konflikten, då de inte behöver konfrontera varandra. Informanten 

beskriver sedan hur det nästintill är ofrånkomligt att killarnas relationer till varandra leder till 

”jävelskap” på institutionen och detta beskrivs som ”så det alltid är”. Vi menar att det 

ickeproblematiserande förhållningssätt till killarnas relationer mellan varandra innebär att 

killarna heller inte lär sig att arbeta på dessa. Vidare anser vi att när killarna hålls isär som en 

lösning på en konflikt får de heller inga verktyg att lösa eller hantera konflikter. I vårt material 

beskrivs killarna ofta som ”raka” och ”okomplicerade”, dessa beskrivningar hittar vi även i 

tidigare forskning (Hilte/Claezon, 2005, Johansson, 2006, Andersson, 1997), utifrån det vi har 

resonerat kring ovan kan vi se hur killar på detta sätt lär sig ett ”rakt” sätt att hantera 

konflikter på. Vi menar här att behandlingspersonalen med detta förhållningssätt är med och 

reproducerar konstruktionen av killarna som raka och okomplicerade. Vi får nedan ytterligare 

en bild av vad en bra relation mellan killarna kan vara: 
 

Ebba: Ge ett exempel på en bra relation mellan två eller flera ungdomar på institutionen. 
IP5: Mm.. ja det… en bra relation det är väl när dom till exempel… det finns kanske två 
killar som väntar in varandra där på kvällsmaten till exempel dom sitter och äter alltid 
tillsammans och dom har liksom dom rutinerna  eller om dom… kan lösa nåt bråk själva så 
att säga det, det händer ju också, inte så ofta men, det händer, det finns liksom, ett exempel 
var härom veckan... […] 

 

Här ges ett exempel som vi menar står i motsättning till hur det talades om killarnas relationer 

tidigare och citatet ovan betonar istället det positiva i när killarna får lösa sina bråk själva. 

Samtidigt sker detta på ungdomarnas egna initiativ och är inget som utgör en del av 

behandlingen eller initieras av behandlingspersonalen. Nedan talas det om tjejernas relationer 

på flickinstitutionen: 
 

Ebba: Hur arbetar du för att skapa goda relationer mellan ungdomarna? 
[…] 
IP9: Ja alltså… nu känns det som jag sagt det så många gånger men jag säger det igen, när 
dom kommer hit så alltså, dom ska ju, dom ska ju ha kommit så pass långt så dom ska klara 
av att bo med andra tjejer på stugan som dom kanske inte riktigt gillar till 100%, sen märker 
man att det är en konflikt på stugan så brukar, så kan man sätta sig ned, samla tjejerna å så 
lägger man ut korten på bordet och försöker reda ut det och lära dom att det är bättre att 
prata om det i stället för att snack skit bakom ryggen för det blir bra värre, på det sättet 
undviker man ganska mycket konflikter och skitsnack… 
Ebba: Har du ett exempel på en bra relation mellan två eller flera tjejer här? 
IP9: Ja… här tycker jag att det är bra relationer hela tiden nästan så, dom är kompisar å 
dom hjälper varandra å så, så att ja… jag kan nog inte säga nån precis så utan det är nog, en 
kant över alla, drar alla över en kant så…  
Ebba: Vad skulle du säga kännetecknar en bra relation mellan två elever? 
IP9:  Ja alltså… om man märker att dom hjälper varandra ganska mycket med olika saker, 
det kan va … att dom hjälper varandra med, om det är städdag så kanske man hjälper 
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varandra med att städa å sådär, å det gör dom definitivt inte det är, om dom inte har en bra 
relation (skratt) utan då är det nej med hela handen, så att ser man såna tecken då förstår 
man att det är en bra relation (skratt)…  

 

Här kan vi se ett tydligt exempel på hur tjejerna ska hantera och lösa sina konflikter 

gemensamt, detta är något som behandlingspersonalen aktivt går in och styr. Det kan tilläggas 

att vår informant arbetar på en utslussningsavdelning men detta är inte den enda av våra 

informanter från flickinstitutionen som tar upp detta. Vi menar att på detta sätt lär sig tjejerna 

att ta ansvar för att lösa konflikter. Detta står i motsättning till de berättelserna vi får från 

pojkinstitutionen där killarna inte ges verktyg för att lösa konflikter, utan istället får lära sig 

att undvika dem. I citatet beskrivs att en positiv relation mellan tjejerna karaktäriseras av 

hjälpsamhet, någonting som flera informanter från flickinstitutionen har gett exempel på. Vi 

anser att både denna betoning på hjälpsamhet och vikten av att hantera och lösa konflikter är 

starkt kopplade till kategorin flicka/kvinna. Detta är någonting som även Hilte/Claezon (2005) 

visar på i sin rapport när de ger exempel på de kompissamtal där tjejerna tvingas att lösa sina 

konflikter under ledning av en kvinnlig behandlare. Detta beskriver de som en könsspecifik 

del av behandlingen (Hilte/Claezon, 2005). I citatet nedan utvecklar en annan informant 

resonemanget om hjälpsamhet ytterligare. 

 
Ebba: Men liksom vad kännetecknar när det fungerar mellan dom (flickorna, vår anm.) 
tycker du? 
IP7: Det var den svåraste frågan hittills… Men, dom har ju, när dom tänker på sig själva i 
sin behandling och sin väg framåt och hjälper den andra när den ser att den har problem, till 
exempel om man har svårt att ge kritik till exempel o man ser att en annan person har svårt 
att ta kritik så kan man öva på att ge kritik för att den andra ska få övningstillfällen också. 
Så tänker jag, det är en bra relation mellan tjejerna, det är det enda.  

 

Här talas det om hjälpsamhet i koppling till behandlingen. En bra relation mellan tjejerna 

karaktäriseras av att kunna ge och ta kritik, om det är detta de behöver öva på. Vi menar att 

här att tjejerna ges ansvaret för sin egen behandling och här även i relation till varandra. I 

koppling till detta kan vi se hur föreställningarna om killarnas relationer tar sig i uttryck på 

följande sätt: 
 

IP2: En bra relation mellan ungdomarna, det är när dom kan sitta ner och prata om saker 
och ting, diskutera. Diskutera utan att, utan att dom ska vinna nånting påt, då är det en bra 
relation. Då har dom förstått samspelet, vad det går ut på. Att bara sitta ner och kunna prata 
om saker, utan att ta det personligt eller ja…  

 

Här uttrycks att en bra relation är när killarna kan sitta ner och prata eller diskutera om saker. 

Vi menar att ansvarsnivån för killarna läggs betydligt lägre än vad vi har sett exempel på i 

våra informanters berättelser från flickinstitutionen. Tjejerna ska inte bara kunna föra ett 
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samtal med varandra utan det förväntas att dom även ska hjälpa varandra och ta del i 

varandras behandling.   

 

Vi har i behandlingspersonalens resonemang kring ungdomarnas relationer kunnat se ganska 

stereotypa könsmönster där tjejerna görs till ansvarstagande, resonerande, hjälpsamma och 

jämbördiga i sina relationer, medan killarna görs till mer av en lagspelare, ansvarsbefriade och 

busiga.  

 

4.4 Tjejer som sexuellt utmanande – föreställningar om beteenden 
Vi har i vårt intervjumaterial sett många exempel på föreställningar kring tjejernas beteenden 

som kopplas till deras problematik  

 

Nedan talar en av våra informanter om tjejers och killars problematik; 
 

Ebba: Ser problematiken olika ut för tjejer och killar tror du? 
IP1: Du menar på hem? 
Ebba: Ja. 
IP1: Dom säger ju i alla fall att det är mycket svårare att jobba med tjejhem än med ett 
killhem, om man ser till hur tjejerna beter sig och så, så är det ju svårare. Det vet ju vi killar 
i alla fall. 
Emelia: Hur då? 
IP1: Nä, men, jag tror tjejer där är det ju, killar är ju mycket mer pang på, det smäller och 
tjejer är ju mycket mer det här i bakgrunden litegrann och sen har jag hört då när såna som 
har jobbat har berättat att dom blir anklagade för saker och sånt där dom spelar med 
sexualiteten mycket mer och man säger att det kan gå ett rykte då att ”jag var ute med han 
och vi gjorde det och det”, det är ju väldigt… Det kan ju bli väldigt dålig stämning för en 
sån personal till exempel. Den risken tror jag inte finns på ett sånt här ställe. Det kan det väl 
göra mot kvinnlig personal möjligtvis då. 

 

Här talas om en skillnad mellan pojkinstitutioner och flickinstitutioner där arbete med tjejer 

beskrivs som svårare. Vi får intrycket att vår informant inte tycker att detta inte behöver 

utvecklas mer, utan att det ska förstås som självklart. Genom att tillägga att detta är något som 

”vi killar vet”, lyfts samtalet till ett generellt plan. Från att tala om tjejer på behandlingshem, 

verkar det nu handla om alla tjejer och att detta är något som ses som en ”sanning” som alla 

killar vet. På detta sätt menar vi att informanten i sitt tal distanserar sig från gruppen 

tjejer/kvinnor, som här då beskrivs som komplicerade och poängterar sin tillhörighet till 

gruppen män. Synen på kvinnor som komplicerade och män som okomplicerade är en vanlig 

konstruktion i görandet av kön (Hilte/Claezon, 2005). I citatet talas det om att det är mer 

”pang på” med killarna och vidare att tjejer spelar på sin sexualitet och sprider rykten. Talet 

om tjejer som ryktesspridare är något som vi även kan finna i Johanssons avhandling (2006) 
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och vi uppfattar detta som en relativt vanlig konstruktion (Johansson, 2006, Hilte/Claezon, 

2005, Andersson, 1997). Vi upplever att fokus hamnar på hur svårt detta blir för personalen 

och informanten säger att den risken inte finns på en pojkinstitution. Vidare säger informanten 

att om detta mot förmodan skulle ske på pojkinstitutionen skulle denna ryktesspridning riktas 

mot den kvinnliga personalen. Detta anser vi vara en stark heteronormativ föreställning, där 

tal och handlingar i ett sexuellt spel endast kan riktas mot det motsatta könet. På 

flickinstitutionen kan vi se ett liknande sätt att tala om tjejerna: 
 

Ebba: Fyller dom manliga behandlarna andra funktioner i behandlingsarbetet än dom 
kvinnliga i behandlingspersonalen.? 
IP7: Så är det nog. 
Ebba: Ja, på vilket sätt? 
IP7: Alltså dom blir ju mer kurtiserande eller så, dom blir ju mer en, kanske inte pappa 
modell utan mer ska flörtas med och styras och ställas med lite så. Upplever jag.  
Emelia: Vilken roll får då dom kvinnliga behandlarna? 
IP7: Kvinnorna får ju mer, upplever jag, mammaroll. Mer står för hemmet, eller för… Mm.  

 

Även i denna beskrivning blir tjejerna de som spelar på sin sexualitet genom att flörta med 

den manliga personalen. Vi tolkar detta som att den manliga personalen inte kan upprätthålla 

sin ”papparoll” när tjejerna flörtar med dem. Männen tappar här sin ”papparoll”, medan 

kvinnorna fortfarande i talet ovan står för mer en ”mammaroll”. Vi kopplar även detta till en 

heteronormativ föreställning, där tjejerna på institutionen beskrivs som kurtiserande gentemot 

den manliga personalen. Denna föreställning är något som återkommer i flera berättelser. I 

talet om institutionen som enkönad kan vi se ett exempel på detta 
 

IP8: På vissa institutioner där det är tvåkönat får dom inte måla sig och såna saker 
Ebba: För att? 
IP8: Ja, för att killarna, sexuellt attraherade… Men jag vet inte, jag vet inte om det är kvar 
så längre, men jag vet att det var så förut. För att man inte ska va såhär sexuellt utmanande. 
För det kan dom ju va, flickorna här. Många kan ju va det. Kanske väldigt urringat och 
korta kjolar och såna här saker.  

 

I talet ovan menar vi att tjejer görs till ansvariga för killars sexualitet på andra institutioner. 

Genom att sminka sig ”och såna saker” skulle tjejerna kunna göra killarna sexuellt 

attraherade. Detta är ett problem som man väljer att hantera genom att kontrollera tjejernas 

beteende och utseende. Trots att informanten talar om en tvåkönad institution, menar vi att 

resonemanget kring tjejer som sexuellt utmanande är närvarande även på enkönade 

institutioner. Vi ser att detta är samma resonemang som förts i citatet ovan där tjejerna görs 

till ansvariga för vilken roll den manliga behandlingspersonalen får. När tjejerna beskrivs som 

potentiellt sexuellt utmanande innebär detta att ha korta kjolar och väldigt urringat. Vi 

diskuterar sedan integritet och visitation med vår informant. 
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Emelia: Hur ser du på ungdomarnas integritet och privatliv här på institutionen? 
IP8: Det har dom ju inte mycket. 
Emelia: Nä. 
IP8: Det har dom inte, vi lägger ju oss i allt. Det är ju så. 
Emelia: Ja. 
IP8: Men det finns ju inget annat mål. Vi visiterar dom ju, går igenom deras saker. 
Emelia: Finns det nån policy där, jag tänker att ni är fiftyfifty män och kvinnor finns det 
nån policy vad gäller visitationer. 
IP8: Bara kvinnor. Bara kvinnor.  
Emelia: Ja. 
IP8: Vi är bara tjejer som gör det.  
Emelia: Det kanske är en självklarhet, men jag vill ändå formulera, för att? 
IP8: För att det är så många flickor som blitt utsatta för sexuella övergrepp och så och sen 
är det ju säkerhet för manlig personal också. För att inte bli anklagade för nånting.  

  

Resonemanget ovan kring visitation, menar vi bygger på en heteronormativ föreställning. I 

citatet talas det om det är kvinnor som får visitera, utifrån att många flickor blivit utsatta för 

sexuella övergrepp, underförstått av män. Säkerhet för den manliga personalen anges också 

som ett argument för att visitationen endast ska utföras av kvinnor. Denna säkerhet sägs 

handlar om att inte bli anklagad för ”nånting”. Utifrån detta resonemang ses återigen tjejerna 

som det problematiska, där de genom sin sexualitet skapar en situation som den manliga 

personalen inte kan hantera. Med argumenten för att endast kvinnor ska visitera görs tjejerna i 

samma mening till både offer för sexuella övergrepp och samtidigt sexuellt utagerande. Vi ser 

en motsägelse i att betona deras offerroll, då man å andra sidan beskriver de som sexuellt 

utmanande (Hilte/Claezon, 2005). En av våra informanter från pojkinstitutionen talar om 

visitation på följande sätt: 
 

Emelia: Jag tänker visitation… har ni någon policy, det var männen som gjorde visitationen 
eller? 
IP5: Alltså vi har ju inte nån direkt, det finns ju olika grader av visitation så att säga men… 
det är ju oftast killarna som får det uppdraget så att säga, om dom behöver klä av sig för att 
dusch å sånt, som till exempel efter ett besök, då är det ju oftast killarna, å det är ett 
exempel på att respektera deras integritet så att säga, det är ett känsligt kapitel så att säga, 
men det kan ju även var känsligt att vi står där, jag menar ”är du bög eller”, eller nånting 
sånt där kan det bli då lätt ja, å det som sagt det va, det är ju ett, jag kan ju tänka mig, jag 
har ju inte jobbat ett ställe där det bara är tjejer så att säga men det är ju säkert liknande fast 
tvärt om då där, å det tycker jag, det är helt rätt…  

 

När det talas om visitation på pojkinstitutionen ska visitationen utföras av män utifrån hänsyn 

till killarnas integritet. Det finns inte något motsvarande argument om att skydda personal 

från ryktesspridning som fanns på flickinstitutionen. I informantens tal finner vi inte heller 

argument utifrån att de flesta av killarna har varit utsatta för övergrepp, vilket vår informant 

själv och andra informanter nämnt på andra ställen. Detta tycker vi är anmärkningsvärt, när 

det är en självklar anledning för hur visitation sker på flickinstitutionen. Vi kopplar detta till 

föreställningen om killar där dom ytterst sällan görs till offer. Mattsson (2005) tar upp denna 
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föreställning och menar att mäns sexuella utsatthet och män som offer för sexuella övergrepp 

på detta sätt osynliggörs. Samma resonemang som Mattson tar upp kring att män därför inte 

behöver skyddas ser vi även i berättelsen ovan (Mattsson, 2005). 

 

Utifrån våra informanters tal ser vi hur killars och tjejers sexualitet och ansvaret för den 

konstrueras olika. Tjejer görs till sexuellt utmanande som spelar med sin sexualitet och 

använder den som verktyg för ryktesspridning. De ställs också ansvariga för hur andra, bland 

annat den manliga behandlingspersonalen, hanterar och tolkar deras sexualitet. Killar däremot 

upplevs inte som sexuella på samma sätt, det vill säga, de spelar inte på någon sexualitet och 

nämns aldrig som sexuellt utmanande. Dessutom beskrivs inte killar som offer för sexuella 

övergrepp i koppling till visitation, utan här handlar det om att det är ett ”känsligt kapitel” för 

killarna.  

 

4.5 Heteronormativitet – föreställningar om sexualitet 
Sexualitet är något som har diskuterats mycket i våra intervjuer. Detta utifrån att ungdomarna 

befinner sig i tonåren och bor på enkönad och låst institution. De flesta av våra informanter 

upplever vi har en klar föreställning om ungdomarnas sexualitet, där det är heterosexualiteten 

som utgör normen för dessa föreställningar. Nedan talas det om konsekvenserna av en 

enkönad institution på följande sätt: 
 

Ebba: Vad har du för tankar kring att institutionen är enkönad alltså att ni bara har… 
IP7: Tjejer 
Ebba: Mm. 
IP7: Det är ju ganska skönt för oss, det blir ju lite arbetsro, för ett stimuli är ju borta, killar, 
det är ju en startsignal till att bete sig på ett visst sätt som gör dom konsekvenserna för 
tjejer. Det underlättar ju för oss för dom finns lite längre bort. Men samtidigt så 
tillrättalägger vi ju världen för det är ju inte så världen ser ut. Så det blir ju lite skyddad 
verkstad.  
Ebba: Men jag menar du som jobbat med, alltså både och… 
IP7: Ja, då är ju, problemet är ju ifall, alltså det kan ju, dom kan ju sätta i system det här o 
provocera, alltså jävlas med att nu är vi kära eller och just att ha relation med nån som 
jobbar för sitt o alltså det, det blir väldigt svårt, men samtidigt så är många, vi hade ju en 
hel avdelning som var lesbisk ett tag, så det går ju också i vågor. Sen har vi tjejer som har 
killrelationer på andra institutioner som också sitter inne då, på låst. Så att… Det är ett 
dilemma, jag tror inte vi har kommit så långt egentligen i att hantera det, så.  

 

När det talas om institutionen som enkönad menar vi att det här finns en heteronormativ 

föreställning där en tvåkönad institution per automatik skulle bli mer problematisk. En 

tvåkönad institution skulle här ”vara en startsignal” för tjejerna att bete sig på ett visst sätt. Vi 

tolkar det som att tjejerna görs till ansvariga när de beskrivs som att det är de ”beter sig på ett 
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visst sätt” och inte killarna. Det talas sedan om att de haft en hel avdelning som varit lesbisk. 

Här anser vi att det är en motsägelse i resonemanget då det tidigare talades om att det var den 

tvåkönade avdelningen som skulle ge upphov till problemen ovan. Att de dock tidigare haft en 

hel avdelning som varit lesbisk kommenteras inte vidare, vår tolkning är att det inte anses 

generera samma problem. Här görs en heterosexuell relation till det primära problemet och en 

homosexuell relation någonting mindre problematiskt som går ”i vågor”. Vi menar att 

resonemangen i detta citat visar på att sexualiteten är någonting som konstrueras i en social 

kontext, dock ses inte heterosexualiteten som något som ”går i vågor” eller konstrueras.  

I utdraget nedan talas det om förhållningssätt när två ungdomar har en sexuell relation med 

varandra på institutionen: 
 

Ebba: Mm, nä. Ja, hur förhåller du dig när två ungdomar har en sexuell relation med 
varandra här? 
IP6: Menar du här eller? 
Ebba: Ja, här. 
IP6: Ja, för här har vi ju bara tjejer. 
Ebba: Ja, men om det skulle va så… 
IP6: Det förekommer, ja. Precis, vi har ju ett problem nu och då är det bara att upplysa o 
säga att på en institution finns det regler som säger att ingen får ha ett förhållande och det 
gäller kille och tjej, precis som tjej och tjej så att… Det är ingen skillnad.  

 
Vi kan se en motsättning i resonemanget ovan. Inledningsvis talas det om att det inte kan 

förekomma sexuella relationer på institutionen då det bara är tjejer. Detta anser vi utgår från 

en heteronormativ föreställning. När det sedan talas om att lesbiska relationer förkommer och 

att dom har ett sådant ”problem” just nu står detta i motsättning till det som tidigare sagts. 

Trots att lesbiska relationer på avdelningen har förekommit och till och med är förekommande 

i stunden, så upplever vi att heteronormativiteten är så stark att dessa relationer osynliggörs 

helt och hållet och inte ens finns med i bilden. Vi anser att vår informant här gör en skillnad 

trots att det avslutningsvis poängteras att det inte finns någon sådan. På pojkinstitutionen talar 

en av våra informanter kring killarnas sexualitet på följande sätt: 
 

Emelia: Hur förhåller du dig till killarnas sexualitet här? 
[…] 
IP3: …en del killar är ju givetvis mer erfarna än andra, nä men det är väl å prata när de 
uppstår situationer, dom kan ju få för sig å kladda på varandra killarna då får man ju va där, 
det är klart att de, dom har svårt liksom att läsa av en annan också, det är mycket, man får 
ju prata varför å man inte gör så, för jag menar det är ju inte konstigt dom är ju 
hormonstinna killar på 16, 17, 18 år det är ju liksom…ja… 
Emelia: Hur hanterar ni när två killar har en sexuell relation med varandra, om det händer? 
IP3: Nä det har vi väl inte haft, utan mer, om dom, ja det går för långt i nåt spel, vad det står 
för egentligen det, man går emellan liksom när om dom kladdar, man kan ju uppleva det 
som det, helt plötsligt så är det två i soffan å dom ligger där på varandra, då är det ju att gå 
emellan eller att dom håller på o klappar varandra i baken, nån relation har vi inte haft i och 
med att det bara är killar. 
Ebba: Då undrar jag, ni går emellan när det sexuellt, men om dom blir kära då? 
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IP3: Det har vi nog inte haft nån som har blivit kära, sen tror jag dom är väldigt osäkra dom 
här killarna en del av dom var dom står, liksom sexuellt, är jag homo eller bi eller nåt annat, 
eller vad är jag för nånting, liksom det får man ju diskutera, det har vi nog inte haft nån inte 
som vi uttalat har fått reda på det är väl möjligt att nån har vart kär men inget så… 

 

I citatet ovan beskrivs killarna som hormonstinna tonåringar och det är därför inte konstigt att 

dom ”får för sig att kladda på varandra”. Vi anser att killarnas sexualitet i talet görs till en 

naturlig drift som dom måste leva ut med varandra; underförstått i avsaknad av tjejer. På vår 

fråga om hur de hanterar en sexuell relation mellan två killar säger vår informant att detta inte 

existerar i och med att det bara är killar. Återigen menar vi att en heteronormativ föreställning 

sätter stopp för möjligheter till att se andra relationsformer. Här talas det istället om ”spel som 

går för långt”, kladdande, klappar i baken och två killar som ligger på varandra i soffan. Vi 

menar att om dessa beskrivningar hade utgått från en tvåkönad institution och handlat om en 

tjej och en kille, hade detta tolkats som sexuella handlingar kopplad till en sexuell identitet (i 

detta fall heterosexuell). När vår informant beskriver dessa handlingar mellan killarna talas 

det om att det är svårt att veta ”vad det står för”. Trots att dessa handlingar här diskvalificeras 

som sexuella, anses det vara självklart att gå emellan när detta sker. Vi anser att denna 

beskrivning tydligt visar var gränsen för närhet mellan killarna på institutionen går. Att ligga 

på varandra i soffan beskrivs som ett exempel på en icke-accepterad form av närhet. När vi 

senare frågar hur de skulle hantera om två ungdomar blev kära i varandra, blev svaret att detta 

inte förekommit. Nu talas det om killarna som osäkra i sin sexualitet och att de inte vet om de 

är ”homo eller bi eller nåt annat”. Det uttrycks även en osäkerhet kring om det faktiskt 

förekommer förälskelse på institutionen. Vi ser därför en stor ambivalens i talet ovan, från att 

det inte förekommer några sexuella relationer på institutionen för att det bara är killar där, till 

att det finns en möjlighet att detta förekommer. När vi ställer samma fråga till en informant på 

flickinstitutionen finner vi ytterligare ett sätt att tala om ungdomarnas sexualitet. 
 
Ebba: Hur förhåller du dig till tjejernas sexualitet? 
IP9: Ja… det är ju det som vi pratade om förut om dom blir kära i varandra, alltså det är ju 
ingenting som, jag har ju inte… utanför så i verkligheten så har jag ingenting emot det så, 
sen så, man förstår ju att det är jobbigt för dom om dom är lagda åt det hållet eller vad man 
nu ska säga, så måste ju det vara jätte jobbigt så, samtidigt som man måste liksom sätta 
stopp för det ändå, alltså personligen har jag ingenting emot det så…alls… men sätta stop 
gör man ju för att det är förbjudet (skratt)…  

 

Här beskrivs det problematiska med att tjejerna blir kära i varandra utifrån att det är förbjudet 

med relationer på institutionen. När det talas om att det är jobbigt för tjejerna på institutionen 

att vara ”lagda åt det hållet”, tolkar vi detta som att det som blir jobbigt är att de befinner sig 

på ett ställe där det är förbjudet att leva ut detta. Att tjejerna på institutionen blir kära i 
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varandra är inget som ifrågasätts, inte heller beskrivs någon fysisk närhet som problematisk 

eller något man måste gå emellan när det sker. Vi vill inte utesluta att närheten som att till 

exempel att ligga i soffan med varandra också förkommer bland tjejerna men detta tas inte 

upp av våra informanter från flickinstitutionen som något problem. Att närhet mellan killarna 

talas om som problematiskt finner vi exempel på i utdraget nedan: 
 

Ebba: Ja då kommer då den andra sidan av det, om du har ett exempel på någon 
problematisk relation mellan två eller flera ungdomar 
[…] 
IP5: Ett exempel är väl att, det finns ju det här… det här är en extrem miljö så att säga,  och 
killarna är ju i en fas i sitt liv där dom är till exempel är lite sexuellt så att säga, och det 
finns ju tendenser liksom till att dom söker sig till varandra och är väldigt pilliga på 
varandra  men kan även vara det på personal såklart,  det är ett riktigt bra exempel på när 
det är problematik så att säga, för det är ingenting vi uppmuntrar och det är ingenting som 
ska uppmuntras för det är liksom en… ett problem när man ska behandla dom helt enkelt, 
det ställer till bekymmer så att säga så att det… 
Ebba: För att det blir, alltså… ja men på vilket sätt ställer det till med bekymmer om du vill 
utveckla lite…  
IP5: Ja att, det blir ett… Det blir ju lätt liksom att… dels att dom kan, den ene kan få 
övertag över den andra, det kan vara ett problem och då är det ju svårt såklart att (harkel) 
finna en balans för dom båda två så att säga när man har diskussioner med dem, men sen 
också att såklart att det kan vara problem för att det finns en del som har blivit utnyttjade 
kanske eller har lättare för att utnyttja andra och så vidare och då är ju det också ett problem 
för det är ju, den problematiken vi har här och den problematiken vi ska arbeta med, det är 
ett problem om vi har… ja det finns… det så att säga… Det är inte det som, vi ska behöva 
lägga ned vårat arbete på så att säga, dom har ju sina andra problem som vi behöver dela 
med.  

 

I citatet ovan talas det om att det finns en tendens att killarna söker sig till varandra och blir 

som informanten beskriver det ”väldigt pilliga på varandra”. Detta kopplas till den extrema 

miljö de befinner sig i och att de även befinner sig i en fas i livet där det ”är lite sexuellt”. 

Informanten talar om detta som en problematisk relation och inget som bör uppmuntras, då 

detta ställer till bekymmer för behandlingen. Dock definieras det inte helt tydligt vad det är 

som är problematiskt eller vilka grader av närhet som inte bör uppmuntras. När vi ber om ett 

förtydligande av detta resonemang, beskriver vår informant att det blir problem när en kille 

kan få övertag över en annan eller då några av killarna har en bakgrund av att ha blivit 

utnyttjade. Här tolkar vi det som att vår informant talar om sexuellt utnyttjade. Vi tycker det 

är intressant att det här, precis som flera andra informanters berättelser, talas om att killarna 

har blivit sexuellt utnyttjade och att detta är förklaringen till att dom skulle söka sig till 

varandra. Beskrivningen av killarna som sexuellt utnyttjade kommer främst fram när 

informanterna pratar om killarnas närhet till varandra och inte i något annat sammanhang. 

Senare i intervjun resonerar vår informant vidare kring ungdomarnas sexualitet: 
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Ebba: Hur förhåller du dig till ungdomarnas sexualitet?  
IP5: Jag är mig själv i det, å i mitt fall så är det bra därför att jag har en ganska sund 
sexualitet så, jag är inte nån…för det är lätt för att det blir kvinnoförnedrande snack å så det 
accepterar inte jag i varje fall så, det är en sån bit, som jag sa innan det här att man måste va 
sig själva, skulle jag ha en kvinnoförnedrande syn på kvinnor på det sättet å skulle låtsas att 
jag inte har det, så i mitt fall är det är bara att köra på med det för det… ja… tjejerna är inte 
så mycket värda här bland killarna, det är i stort sett en hund, tyvärr, å det accepterar vi ju 
inte här att det är det snacket, å det är sånt vi pratar om så… då är det ju viktigt att man 
själv liksom har en sund syn på relationer, det hade inte funkat om inte vi, herregud 
personalen här har en sund… man tar ju inte in sin privata syn på sexualitet här så ändå, det 
är viktigt att hålla en gräns mellan vad som är privat å personligt å sen yrkesmässigt här, 
men det är klart att vi inte accepterar en sån jargong…  

 

I citaten ovan talar informanten en sund sexualitet och att det är viktigt i arbetet med killarna. 

Vad en sund sexualitet innebär utvecklas inte här, det enda vi kan tolka som en beskrivning är 

att en sund sexualitet står i kontrast till en kvinnoförnedrande syn. Vi tolkar det här som att 

killarna på institutionen har en kvinnoförnedrade syn och därmed en osund sexualitet. Sedan 

talas det om att personalen har en sund, vad vi förstår som sexualitet, men vår informant 

tillägger sedan att sin privata syn på sexualitet är inget man tar in, i vad vi förstår som arbetet. 

Anledningen som ges är att det är viktigt att upprätthålla en tydlig gräns mellan det 

privata/personliga och det yrkesmässiga. Vi tycker oss dock se flera exempel på hur 

behandlingsarbetarnas privata syn på sexualitet färgar deras syn på ungdomarnas sexualitet i 

termer av vad som är ”sunt” kontra ”osunt”, ”normalt” kontra ”onormalt”, ”accepterat” kontra 

”icke-accepterat” osv. 

 

Vi har i våra informanters tal kunnat se exempel på tydliga föreställningar kring ungdomarnas 

sexualitet. Institutionen, som enkönad, skulle enligt oss kunna skapa möjligheter att se andra 

former av sexuell identitet än den heterosexuella, då de inte behöver döljas eller ställas i 

kontrast till den heterosexuella normen. Vi anser att personalen i sitta tal upprätthåller och 

reproducerar den heterosexuella normen, utifrån sina egna privata och normativa värderingar. 

Dock upplever vi en skillnad i de berättelser vi fått från flick- och pojkinstitutionen, där 

informanterna från flickinstitutionen i sitt tal lyft och tolkat exempel på handlingar och 

relationer som icke-heterosexuella. På pojkinstitutionen har informanterna gett exempel på 

handlingar som kan tolkas som icke-heterosexuella, men där informanterna valt att inte göra 

detta. Vi vill avslutningsvis tillägga att alla utom två informanter tvekade eller missförstod i 

sin första reaktion på frågan om hur de hanterade sexuella relationer på institutionen. De två 

informanter som inte gjorde det, tog självmant upp denna fråga tidigare under intervjun. 
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5 Slutdiskussion 
Vårt syfte med uppsatsen är att studera hur behandlingspersonal genom sitt tal skapar 

ungdomars kön på låst institution och dekonstruera de föreställningar som ligger till grund för 

detta. Vi kommer i vår slutdiskussion att utveckla de resonemang vi har fört i vår 

resultatredovisning och analysera dessa djupare. Vi kommer genom dessa analyser besvara 

våra frågeställningar.  

 

Vi har i våra informanters berättelser kunnat se att våldet på låst institution är starkt kopplat 

till förställningarna av killarna som våldsamma. Denna föreställning präglar utformningen av 

arbetsgrupperna, hur man hanterar konflikter och vem som hanterar konflikterna. Konkret har 

detta inneburit att man har max en kvinna i varje personalteam och att det är männen som får 

kliva in när det uppstår en potentiellt våldsam konflikt. När männen kliver in i denna konflikt 

är det med sin fysiska kropp som underförstått är det redskap som behövs för att upprätthålla 

ordningen på institutionen (Hilte/Claezon, 2005). I motsättning till denna diskurs finns talet 

om hur våldet och avskiljningarna på institutionen har minskat och nästan försvunnit helt, när 

killarna har bemötts med, vad som talas om som, en mjukare inställning. Detta är ett tydligt 

exempel på hur våldet skapas i mötet mellan ungdom och behandlingspersonal. Där blir 

behandlingspersonalen en tydlig aktör i skapandet av killarna som våldsamma. Vi har kunnat 

se hur denna förställning präglar behandlingsarbetet när konflikter mellan killarna löses med 

avskiljningar. Detta tolkar vi som ett uttryck för föreställningen om att killarnas konflikter 

alltid leder till våldsamheter om man inte ingriper. Våldsamhet är något som i talet hela tiden 

kopplas till killarna och tjejerna beskrivs som inåtvända och självdestruktiva, detta trots flera 

exempel där tjejerna på institutionen varit våldsamma. Vi ser här hur stark denna diskurs är 

kring killar och tjejer och hur viktigt det är att upprätthålla dessa kategorier genom att 

beskriva dem som olika. Detta är en vanlig könsstereotyp där killar ses som naturligt 

aggressiva medan tjejer ses som passiva (Björk, 1996). 

 

Aktiviteterna på institutionerna är tydligt kopplade till föreställningar om vad killar och tjejer 

behöver. Vad det gäller tjejernas aktiviteter görs i talet en klar koppling till behandling. De 

ska hitta en fritidssysselsättning och denna ska fungera som en åtgärd mot ett icke-accepterat 

beteende, såsom hänga i köpcentrumet eller jaga killar. Behandlingspersonalen gör det tydligt 

vad som är ett önskvärt beteende för tjejer. Valet av aktiviteter för killarna motiveras utifrån 

deras behov av att röra på sig. Utbudet kretsar kring olika former av fysisk aktivitet, som ska 
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utföras nästan dagligen, och det tillsammans med den manliga personalen. Här görs killarna 

återigen i talet till det aktiva könet. Vi upplever att detta är en konstruktion, som kan kopplas 

till att fysisk aktivitet historiskt sett är något som har använts för att skapa män och en 

idealtyp av manlighet (Ljunggren, 1998). Dessa aktiviteter är inte till för att ersätta eller rätta 

till ett icke-accepterat beteende och har inte samma moraliserande karaktär som på 

flickinstitutionen (Andersson, 1997). Här ser vi två skilda sätt av hur kroppen blir 

disciplinerad på institutionerna.  

 

Disciplineringen av tjejernas kroppar är kopplad till synen på dessa tjejers sexualitet. I talet 

om tjejernas sexualitet finns en betoning av både offerroll och aktörskap. De blir på detta sätt 

både ett sexuellt objekt och subjekt. Att vara sexuell aktör eller subjekt tolkas i talet som 

något dåligt och som en del av problematiken. Att tjejernas aktörskap görs till ett problem och 

något som bör åtgärdas i form av disciplinerande aktiviteter ser vi som ett sätt att normalisera 

tjejerna till den dominerande diskursen där tjejer framställs som objekt. Vi kopplar detta till 

hur tjejers problematik genom historien har varit starkt kopplad till sexualitet och har 

beskrivits i termer som till exempel ”sexuell vanart” (Andersson, 1997). Denna koppling 

mellan sexualitet och problematik finner vi nästan aldrig i talet om killar. Killarnas aktörskap 

följer den dominerande diskursen och görs därför heller inte till något problem. Vi finner inte 

heller beskrivningar av killar som offer. När killarna beskrivs som offer för övergrepp görs 

detta endast som en förklaring till varför killarna skulle intressera sig sexuellt för varandra. 

Den andra förklaringen till sexuellt intresse mellan killarna är institutionens extrema miljö. Vi 

menar att behandlingspersonalen i sitt tal därmed gör killarnas sexualitet till en drift som hela 

tiden måste levas ut, här med andra killar i avsaknaden av tjejer. Vi ser dock detta som ett 

exempel på hur sexualitet är något som konstrueras i en social kontext. Att sexualitet är något 

som konstrueras har vi fått exempel på när den lesbiska avdelningen beskrivs som något som 

går i vågor. Dock är det bara homosexualiteten som beskrivs som konstruerad och föränderlig 

av behandlingspersonalen. Vi menar att även heterosexualiteten är någonting som ständigt 

konstrueras och reproduceras i behandlingspersonalens tal. På den enkönade och låsta 

institutionen ser vi hur heteronormativiteten är en viktig komponent i görandet av kön (Butler, 

2007). Då det ena könet inte finns på institutionen rent fysiskt måste det ständigt konstrueras 

genom att upprätthålla en föreställning om ungdomarna som heterosexuella.  

 

På detta sätt ser vi hur behandlingspersonalen i sitt tal könar ungdomarnas beteenden, 

egenskaper och handlingar. Killarna konstrueras i detta tal som våldsamma och aggressiva 
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med ett behov av att röra på sig, där deras kroppar ska disciplineras med träning, där de ska 

kunna inordna sig i en hierarkisk struktur, inte visa behov av närhet och upprätthålla en 

heterosexuell identitet. Detta anser vi visar på en tydlig bild av vilken typ av manlighet man 

eftersträvar på institutionen och som killarna ska normaliseras och disciplineras till. 

Att det även finns en viss typ av kvinnlighet som eftersträvas på institution är något som vi 

också kan se genom behandlingsarbetarnas tal om tjejerna. Tjejerna konstrueras i talet som 

lömska, intriganta, inåtvända och samtidigt sexuellt utåtagerande, som behöver lära sig att 

hantera relationer och lösa konflikter, de ska bli ansvarstagande och hjälpsamma, samt lära sig 

att föra sig i sociala sammanhang.  

 

Dessa normativa konstruktioner och diskurser kring hur killar och tjejer är, menar vi är något 

som inte bara finns på dessa institutioner utan är någonting som är högst existerande resten av 

vårt samhälle. Även den disciplinering som verkar för att upprätthålla dessa är en makt som är 

lika närvarande den, om än i en mera subtil form. I samhället i stort är det inte lika uttalat vem 

eller vilka som står för den disciplinerande makten, utan här fungerar den makten mer som ett 

maskineri (Foucault, 2000). Detta maskineri kan ses som de dominerande diskurser och de 

konstruktioner som skapas genom dessa. Dessa konstruktioner är något vi tvingas förhålla oss 

till genom att antingen inordna oss eller avvika. 

 

Vi menar att den slutna miljön, som den låsta institutionen innebär, gör denna disciplinering 

och inordning mer tydlig (Foucault, 2000). Den slutna institutionen blir här en följd av 

avvikelse från normen. Det primära syftet med att ungdomarna befinner sig där är då att 

anpassa och normalisera dem till samhället utanför. Detta sker genom disciplinering i form av 

regelsystem, övervakning och lydnadskrav. Dessa regelsystem upprätthålls med hjälp av straff 

och hot om straff för oönskade beteenden i form av ökad övervakning, avskiljning, indragen 

permission osv (Andersson, 1997). För att undslippa dessa straff krävs en ständig inordning 

och självkontroll (Foucault, 2000). På den slutna institutionen blir det behandlingsarbetarna 

som fysiskt får representera makten och maktutövandet som sker där. Det är de som innehar 

rätten att definiera ungdomarnas problematik, det är de som står för övervakningen och 

utfärdandet av belöningar och straff.  

 

Ungdomarnas egna tolkningar och möjlighet att definiera sig själva blir härmed minimala. 

Alla former av protest mot inordningen eller uttryck för en annan tolkning av sin problematik 

och identitet, utgör alltid en möjlighet för behandlingspersonalen att tolka in i ungdomarnas 
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problematik och någonting som således ska behandlas. Den disciplinerande makten är här 

tydligt knuten till de diskursiva föreställningarna om ungdomarnas problematik. 

Hilte/Claezon (2005) tar upp problematiken med den definitionsmakt behandlingspersonalen 

har och hur den sällan problematiseras av behandlingspersonalen själva. Vi menar i likhet 

med dem att behandlingspersonalens makt att kategorisera tjejers och killars problematik och 

identiteter kan få betydande konsekvenser för dessa ungdomar. Hilte/Claezon (2005) tar 

vidare upp att denna kategorisering är någonting som ungdomarna motsätter sig, då 

kategoriseringar av detta slag tar ifrån ungdomar deras identitet. Vi tycker att detta är ett 

viktigt perspektiv, som belyser andra sätt att förstå och tolka ungdomars problematik och 

behandlingen av dessa. 

 

Vi har i denna uppsats inte haft som syfte att beskriva hur ”verkligheten” är på dessa 

institutioner, utan istället visa på verktyg och öppna upp möjligheter till att se andra 

verkligheter.
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Allmänt 
Ålder 
 
Kön 
 
Utbildning 
 
Hur länge har du arbetat här? 
 
Varför har du valt att arbeta som behandlare? 
 
Trivs du med arbetet och är det något som du vill fortsätta arbeta med? 
 
Säg något om dig som person. 
 
 
Personalsammansättning 
Hur ser personalsammansättningen ut vad det gäller antal kvinnor och män? 
 
Har ni någon önskvärd sammansättning, vad det gäller kön, av era personalteam? 
 
 
Ungdomarnas bakgrund 
Vilka ungdomar är det som  kommer hit? 
 
Vad är karaktäristiskt för deras problematik? 
 
Ser problematiken olika ut för tjejer och killar? 
 
Hur har ungdomarnas familjesituation sett ut? 
 
Hur ser relationen ut till respektive förälder? Skiljer det sig mellan t ex mamma och pappa? 
 
 
Behandlingsarbetet 
Har ni en metod eller teori som ni arbetar utifrån? 
 
Vilka funktioner och egenskaper hos dig själv ser du som viktiga i arbetet med ungdomarna?  
 
Finns det egenskaper som är särskilt viktiga hos dig själv beroende på om du arbetar med 
tjejer/killar? 
 
Fyller de manliga behandlarna andra funktioner i behandlingsarbetet än de kvinnliga 
behandlarna, i så fall på vilket sätt?



Vilka aktiviteter använder ni er av i behandlingsarbetet med tjejerna/killarna och i vilket 
syfte?  
Tror ni att det skiljer sig i behandlingsarbetet med killar och tjejer? 
 
Vilka beteenden tycker du bör uppmuntras hos ungdomarna? 
Skiljer det sig mellan tjejer och killar? 
 
Berätta om en händelse med en ungdom som du upplevt som positiv. 
 
Vilka beteenden ser ni som problematiska hos ungdomarna? 
Skiljer det sig mellan tjejer och killar? 
 
Berätta om en händelse som du upplevt som problematisk med en ungdom. 
 
 
Relationer 
Vad är viktigt i relationen mellan dig som behandlingsassistent och ungdom?  
Är olika saker viktiga i denna relation beroende på om det är en tjej och kille?  
 
Vilka problem kan uppstå i relationen mellan dig som behandlingsassistent och ungdom? 
Ge exempel! 
Ser problemen olika ut beroende på om ungdomen är tjej eller kille?  
 
Hur arbetar du för att skapa goda relationer mellan ungdomarna? Ge exempel! 
Kräver detta olika metoder av dig som behandlare beroende på om ungdomarna är killar eller 
tjejer?  
 
Ge ett exempel på en bra relation mellan två eller flera ungdomar på institutionen.  
 
Ge exempel på en problematisk relation mellan två eller flera ungdomar på institutionen? 
  
 
Tonåringar och integritet  
Tonårstiden för ungdomar generellt brukar präglas av strävan efter självständighet och 
frigörelse. 
 
Hur tror du denna tid påverkas av att ungdomen befinner sig på låst institution? 
 
Hur ser du på ungdomarnas integritet och privatliv på institutionen?  
 
Vilka konflikter uppstår mellan deras privatliv/integritet och reglerna på institutionen? 
 
Hur hanterar du denna konflikt? 
 
Hur ser du på ungdomarnas relationer utanför institutionen? 
 
Ge exempel på positiva relationer ungdomarna har utanför institutionen. Skiljer sig detta 
mellan killar och tjejer? 



Ge exempel på problematiska relationer ungdomarna har utanför institutionen. Skiljer sig 
detta mellan killar och tjejer? 
 
Vad har du för tankar kring institutionen som enkönad? 

 
Hur förhåller du dig till ungdomarnas sexualitet? 
 
Hur hanterar ni när två ungdomar har en sexuell relation med varandra? 
 
Vad finns det för utrymme för den enskilde ungdomen att leva ut sin sexualitet? 
 
Arbetar ni medvetet med värderingar kring kön med ungdomarna? 
 
 
Avslutningsfrågor 
Har du något som du vill tillägga eller utveckla? 



Bilaga 2      
 

Göteborg – 07 10 31  

Information 

Vi vill här ge er som deltar i vårt uppsatsarbete, information kring uppsatsen syfte och hur vi 

kommer att handskas med intervjumaterialet.  

 

Vår uppsats syftar till att studera behandlingsarbetet på låst institution. Vi kommer att ha ett 

fokus på kön och är intresserade av vilken roll som ungdomarnas kön spelar i 

behandlingsarbetet.  

Vår uppsats ingår som en del av Socionomutbildningen vid Göteborgs Universitet.  

Vi kommer i uppsatsarbetet att följa de forskningsetiska principerna för humaniora och 

samhällsvetenskap, som har utarbetats av Vetenskapsrådet 

Vi kommer att spela in samtliga intervjuer för att på bästa sätt kunna tillgodogöra oss den 

information vi får genom intervjuerna. 

 

 Du som informant har rätt att avbryta intervjun närhelst du önskar. 

 Du har rätt att låta bli att svara på frågor. 

 Vi garanterar dig full anonymitet genom att använda fingerade namn i uppsatsen och 

avidentifiera institutionen. 

 Du har rätt att läsa intervjun när den har transkriberats. 

 Du kommer att få tillgång till den färdiga uppsatsen. 

 De uppgifter vi samlar in kommer endast att användas för uppsatsprojektet. 

 Vi förbehåller oss rätten att analysera det material vi samlat in genom intervjuer. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår handledare. 

 
Emelia Claesson: emeliaclaesson@hotmail.com,  

0739-707316  

 

Handledare: Helena Johansson: 

helena.johansson@socwork.gu.se  

Ebba von Krusenstierna: ebbakrus@linuxmail.org,  

0735-908214 

 

Tack för din medverkan! 
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