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I vårt samhälle skapas och upprätthålls dagligen en genusordning, där kvinnan underordnas 

mannen. Genom vårt sätt att uttrycka oss konstrueras och upprätthålls genusordningen, ofta 

omedvetet då den är så djupt rotad i oss att vi inte lägger märket till den. Denna konstruktion, 

upprätthållandet av genus, sker i vårt samhälle likaväl som på SiS (Statens Institutionsstyrelse) 

särskilda ungdomshem. Vårt syfte med uppsatsen är därför att ur ett genusperspektiv 

undersöka hur personalen på de särskilda ungdomshemmen konstruerar genus hos 

ungdomarna. Vi ämnar också undersöka om det statliga huvudmannaskapet har lett till att en 

ökad könsdifferentiering, vilken man tar upp som ett mål i IUM-utredningen och som ligger 

till grund för att SiS inrättades. Vi undersöker detta genom intervjuer med personal på ett 

antal av SiS särskilda ungdomshem samt en granskaning av IUM-utredningen. Vi har gjort en 

diskuranalys av de intervjutexter vi fått fram med utgångspunkt i genusteorin samt tre 

genusdimensioner: strukturell, symbolisk och individuell. Vi kan genom att studera den 

diskurs personalen ingår i, kring genus och institutionsvård, se hur pojkars och flickors genus 

skapas och kan konstatera att intervjupersonerna uttrycker sig på ett, med varandra, likartat 

sätt. Även om vi inte har ett tillräckligt stort material för att kalla slutsatserna representativa, 

kan vi ändå anta att en av anledningarna till att våra intervjupersoner, uttrycker sig på detta 

sätt, är att det för dem är ett naturligt sätt att tala så som de gör om flickor respektive pojkar. 

Vi kan även se att IUM-utredningens mål kring könsdifferentiering till viss del har uppnåtts, 

men ej på ett, enligt vår uppfattning, tillfredsställande sätt. 

 

Nyckelord: genus, institution, diskurs, konstruktion, genusordning. 
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1. Inledning 
1993 tog SiS (Statens institutionsstyrelse) över huvudmannaskapet för de särskilda 

ungdomshemmen och LVM-hemmen och 1994 tog de över de institutioner som skulle ingå i 

myndigheten. En av anledningarna var att man ansåg att vården skulle bli bättre för de 

grupper av individer som är i behov av tvångsvård. Förhoppningarna med vården och 

behandlingen på de särskilda ungdomshemmen är bland annat att individen ska ändra sitt 

beteende och att arbetet på institutionen ska skapa nya insikter och förutsättningar för den 

unge. Personalen och den struktur som finns på institutionen bidrar till att forma individen 

och frågan är om det finns en medvetenhet kring detta? Vid genomgång av tidigare forskning 

såg vi att det saknas sådan kring i vilken utsträckning personalen och deras åsikter formar 

såväl behandlingsmetoder som strukturer på institutionerna, vilket i sin tur även skapar genus 

hos ungdomarna. Hur påverkar, ur ett genusperspektiv, personalen på institutionerna 

ungdomarna? Dagens ökade medvetenhet kring vilka olika egenskaper, roller och 

förväntningar samhället har på kvinnor respektive män, leder till att det blir allt viktigare att 

uppmärksamma på vilket sätt personalen på institutioner är med och skapar genus utifrån sina 

egna föreställningar och förväntningar. Finns det en medvetenhet bland personal som jobbar 

på institution om att deras sätt att vara och uttrycka sig kan påverka strukturen, behandlingen 

och ungdomarna? Har målet om ökad differentiering, då i synnerhet av kön, gett det resultat 

som man önskade i IUM-utredningen och som man där ansåg skulle bli bättre med ett statligt 

huvudmannaskap? Kan man genom vår undersökning se att synen på flickor och pojkar i 

samhället, och hos personalen på institutionerna i synnerhet, speglar sig i arbetet på 

institutionerna? Genom att uppmärksamma detta hoppas vi kunna bidra till att ny kunskap 

skapas.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att uppmärksamma hur genus skapas inom de särskilda 

ungdomshemmen som Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver. Vi har valt att med ett 

genusperspektiv granska den utredning som ligger till grund för SiS grundande samt genom 

intervju och mailfrågor undersöka hur personal på SiS institutionerna är med och skapar 

genus.  

 

Frågorna vi vill söka svar på är följande: 

- Har statligt huvudmannaskap lett till ökad differentiering av vårdplatserna? 

- Hur är personalen på institutionerna med och skapar genus? 
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1.2 Avgränsning 

Vi har valt att undersöka SiS särskilda ungdomshem. De bedriver vård och behandling för 

barn och ungdomar i åldern 12-21 år vilka är omhändertagna enligt LVU (Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga) eller enligt SoL (Socialtjänstlagen). Vi är medvetna 

om att vår studie inte tar upp alla aspekter som kan spela in i hur arbetet på de institutioner vi 

undersökt ser ut, en sådan aspekt kan t.ex. vara ekonomi. Vi har inte heller riktat in oss på 

någon specifik problematik hos ungdomarna, anledningen till det är att vi var tvungna att 

genomföra intervjuer på institutioner nära Stockholm, då vi både saknar bil och ekonomiska 

förutsättningar för att resa till institutioner i andra delar av landet. Vi har inte intervjuat 

ungdomar på de särskilda ungdomshemmen, utan fokuserat oss på personalen och i vilken 

utsträckning deras förväntningar och föreställningar är med och skapar genus och 

genusordning på de särskilda ungdomshemmen. Vi har inte heller fokuserat på perspektiven 

klass- och etnicitet, vilket skulle vara intressant att inkludera i en större och djupare studie. Vi 

kommer att använda oss av begreppet ”flickor”, trots att några av intervjupersonerna använder 

begreppet ”tjejer” och vissa individer anser att ”flickor” har en viss förminskande klang. 

Anledningen till vårt begreppsval är att författarna till den litteratur vi läst ofta 

använder ”flickor” och det är ett begrepp som vi trivs med.  

 

1.3 Begreppsförklaring 

Tvångsvård – handlar i denna uppsats om icke frivilliga placeringar av ungdomar ej fyllda 20 

år. Placeringen sker enligt § 2 eller § 3 LVU. 

Diskurs – använder vi oss i denna uppsats av med betydelsen att en diskurs är ett sätt att tala 

om och förstå vår värld.  

Genus – använder vi oss i denna uppsats av som det sociala könet. Alltså något som skapats 

socialt och kulturellt. 

 

1.4 Disposition 

Vårt första avsnitt tar upp tidigare forskning, detta för att ge läsaren en bakgrund till hur vårt 

studieområde har sett ut. Detta följs av ett avsnitt med våra teoretiska utgångspunkter där vi 

tar upp vårt genusperspektiv samt hur genus skapas. Vi tar här även upp våra tre dimensioner 

av genus: strukturell, symbolisk och individuell dimension. För att visa läsaren hur vi har gått 

tillväga har vi ett metodavsnitt, där vi tar upp våra metodologiska utgångspunkter vilka är 

diskursanalys samt kvalitativ metod. I resultatavsnittet redovisar vi vårt resultat, analyserar 
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detta samt behandlar vissa slutsatser. Vi avslutar vår studie med ett avsnitt där vi diskuterar 

våra slutsatser och ger kortfattat förslag på ny forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisar vi en kort bakgrund till SiS start samt forskning kring ungdomar 

och institutionsvård av unga. 

 

2.1 Bakgrund 

1992 gjordes en utredning gällande huvudmannaskap av tvångsvården, IUM- utredningen, där 

det föreslås att en ny statlig myndighet bör inrättas för ledning och uppföljning av 

verksamheten vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. 1993 bildades SiS och 

1994 överfördes huvudmannaskapet från primär- och landstingskommunalt sådant till statligt 

och SiS startade som myndighet (SOU 1992:18, s. 9). Utgångspunkterna för överföringen var 

bl.a. att det hade varit oklara ansvarsfördelningar i den dåvarande organisationen d.v.s. i 

kommunerna och landstingen och det resulterade i platsbrist och dåligt utvecklad 

differentiering av vårdalternativen. Det inrättades enbart institutioner för det egna länets 

behov, vilket ledde till att det inte fanns ett tillräckligt befolkningsunderlag för ett 

differentierat utbud av vårdalternativ inom tvångshemmen. Det var endast storstäderna och 

enstaka landsting som hade haft tillräckligt befolkningsunderlag för ett differentierat utbud av 

vårdalternativ. Det var framförallt två krav som skulle ställas på en den nya organisationen. 

För det första måste alla ungdomar som behöver tvångsvård kunna beredas plats för sådan 

vård och för det andra måste det finnas ett väl differentierat utbud av olika vårdmöjligheter. I 

utredningen nämns inte några könsaspekter vare sig i diskussionen kring huvudmannaskap 

eller i diskussionen om vården på institutionerna (a.a., s. 11, 38).  

 

SiS har 35 särskilda ungdomshem för vård av ungdomar. På dessa finns tre typer av 

avdelningar: akut- och utredning, behandling och utslussning. En del av platserna är låsbara, 

en del öppna.  

 
2.2 Tidigare forskningsläge 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa tidigare forskning kring ungdomar och 

institutionsvård av unga. Vi har vidgat vårt perspektiv och kommer även att redovisa 

forskning som gäller tvångsvård och annan frivillig institutionsvård. Vi har använt oss av 
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avhandlingar, forskningsrapporter och forskningsöversikter. De teoretiska utgångspunkter 

som har använts i den forskning vi har läst har bl.a. varit, socialkonstruktivism och genusteori. 

Forskningen har enbart handlat om ungdomarna på institution t.ex. hur de behandlas, vilka 

problemprofiler de har, differentiering i vården och varför de placerats på institution. De 

metoder som har använts i den tidigare forskning som vi läst är främst litteraturstudier och 

kvantitativ metod. Endast en av rapporterna Knutsdotter &Wihlborg, 2002 har arbetat utifrån 

en kvalitativ metod.  

 

2.3 Delaktighet i tidigare forskning 

Även om det har gjorts studier om flickor och sociala problem, så har dessa studier inte 

spridits i lika stor utsträckning som de studier som handlar om pojkar och sociala problem. En 

konsekvens av det kan vara att kunskapen kring flickor har haft svårt att nå fram till de 

sammanhang, t.ex. i utveckling av institutioner, där den skulle kunna användas och tillämpas 

(Hamreby, 2004, s. 2). De flesta undersökningar som har gjorts gällande ungdomar omfattar 

huvudsakligen pojkar (Andreassen, 2003, s. 17, Hamreby 2004, s. 3). Detta kan dock vara 

svårt att urskilja då pojkstudierna oftast går under benämningen ”ungdomsforskning”, vilket 

betyder att ”neutral” forskning gällande pojkar och flickor med sociala problem, i stor 

utsträckning har handlat om pojkar. Det ”neutrala”, har i forskningen betytt manligt och 

flickor verkar enligt Hamreby, inte räknas in i begreppet ungdom. Hamreby (2004, s. 3) tar 

som exempel Lars B. Ohlssons studie om den ”hotfulla ungdomen”, som handlar om hur 

föreställningar kring ungdomsbegreppet skapas. Enligt Hamreby fann Ohlsson att flickor var 

nästintill osynliga i de miljöer som han undersökte och konstaterade att hans studie därför 

blev en berättelse om pojkar. Men i resultatredovisningarna använder han dock termen 

ungdom, istället för pojke/pojkar utan att kommentera detta. När studier av pojkar framställs 

till att gälla för båda könen finns risk att läsaren blir vilseledd och att kunskap om pojkar 

generaliseras till att gälla även flickor utan att det finns grund för detta. När flickor bli 

uteslutna ur forskning gällande t.ex. ungdomar med sociala problem, minskar möjligheterna 

till ny kunskap om flickor. Anledningen till att flickor inte i samma utsträckning som pojkar 

finns med i forskningen, kan tänkas bero på kulturell skevhet som i andra sammanhang har 

gjort män och det manliga till norm och kvinnor och det kvinnliga till avvikelse (a.a., s. 4).  

 

Enligt Andreassen (2003, s. 17, 127, 256) visar forskning att många institutioner inte tar 

hänsyn till att det kan finnas skillnader mellan ungdomarna, utan de använder samma 

behandlingsmetod även om och när ungdomsgruppen ändras. Därför bör varje institution klart 
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definiera vilka specifika komponenter behandlingsprogrammet består av och vilka problem de 

behandlar effektivast. Andreassen (a.a., s. 265) visar även att de flesta 

forskningsundersökningar som har gjorts gällande ungdomar huvudsakligen omfattar enbart 

pojkar och frågan är då om resultaten kan generaliseras till att gälla också för flickor.  

B. Andersson (1997, s. 15, 25, 26) menar att när man definierar de problem som ungdomarna 

har, så påverkas beslutfattarna också av samhällets syn på problemen. Diskurser som rör kön 

och vård på en annan nivå än på institutionerna t.ex. samhällelig, påverkar personalen då de 

ska fastställa en individs problembild. B. Andersson (a.a.) beskriver också att pojkar begår 

fler kriminella handlingar och gör detta med våld, medan flickor oftast blir omhändertagna för 

socialt nedbrytande beteende eller sexuellt utåtagerande. B. Andersson (a.a.) anser att denna 

stämpling från samhällets sida leder till att könsgränserna suddas ut genom att t.ex. flickor 

börjar begå mer pojkaktiga brott för att få större uppmärksamhet. 

 

2.4 Differentiering 

Sedan många år tillbaka har vårddifferentiering, inom institutionsvård av ungdomar, 

diskuterats. Det finns institutioner som specialiserar sig på t.ex. yngre eller äldre ungdomar, 

på flickor eller pojkar och man har kommit fram till resultat som tyder på att flickor har nytta 

av en annan behandlingsmiljö än pojkar (Andreassen 2003, s. 244). Forskning kring SiS 

ungdomshem har visat att flickor behöver uppmärksammas mer i forskningen och man anser 

att en differentiering av vården utifrån kön är en vikig fråga och mycket talar för att det 

behövs institutioner för enbart flickor, för att på så sätt kunna tillgodose flickornas behov av 

vård (Kronlid, 2003, s. 27). Men den differentiering som har förekommit och som utgår ifrån 

kön och ålder hos de unga anses inte vara tillräcklig och under senare år har man konstaterat 

att man också bör se till de ungas olika typer av problem som också kräver olika former av 

behandling (Sarnecki, 1996, s. 150). Resultaten från en tidigare publicerad rapport (Berg, 

2002, s. 31), stärker detta påstående, då man konstaterar att olika problemgrupper av flickor 

existerar inom ungdomsvården. Olika flickgrupper har med andra ord olika problem och 

därmed också skilda behov. Studien visar även att det är av stor vikt att behandlingsinsatserna 

utformas utifrån individuella behov och utifrån de olika problemgruppernas behov. Det leder i 

sin tur till att det bör finnas ett varierat utbud av behandlingsinsatser med möjlighet för 

individuella vårdprogram. Sedan SiS startade 1992 har separata flick- och pojkinstitutioner 

ökat, vilket visar att differentieringen av institutionsvården också gjort så med en statlig 

huvudman (B. Andersson 1997, s. 7). 
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Grundprincipen på SiS institutioner är att pojkar och flickor ska vårdas på enkönade 

avdelningar, då man anser att flickorna på så sätt får sina behov bättre tillgodosedda. 

Rapporten visar även att på avdelningar där könen är blandade påverkar flickorna pojkarna till 

att sköta sig bättre och det blir lugnare på avdelningen, men problemet för flickorna blir att de 

får svårt att hävda sig (Knutsdotter & Wihlborg, 2002, s. 23). 

 

C. Andersson (1996, s. 204-206), anser att alternativa sätt att bemöta flickor på institution 

måste utvecklas ur en struktur som kopplar deras beteende till en analys av de kulturella, 

ideologiska och materiella kraven som finns på tonårsflickor. C. Andersson (a.a.) håller inte 

helt med i resonemanget kring enkönade avdelningar på institutioner. Hon menar att 

behandlingen av flickor på separata flickinstitutioner leder till att man ytterligare skiljer ut 

tonårsflickor och/eller gör dem ännu mer osäkra gentemot pojkar och män. Många av 

flickorna på institutionerna menar att de inte vill vara på avdelningar för enbart flickor, utan 

att de vill ha blandade avdelningar men där det finns speciella flickgrupper. C. Andersson 

(a.a.) anser att flickor och kvinnliga klienter alltid ska ha möjlighet att ingå i enkönade 

behandlingsprogram. Hon visar också forskning (se t.ex. Early, 1992) som pekar på vikten av 

relationer för tonårsflickor, och behandlingsprogram bör därför erbjuda flickor att ingå i en 

tillräckligt stor grupp av samma kön där de kan etablera väninnerelationer  

 

B. Andersson (1997, s. 42) för däremot fram åsikten att en av de främsta anledningarna till att 

vårda pojkar och flickor på separata avdelningar är just flickornas problem med relationer. Att 

de t.ex. tidigare i livet har haft en problematiserad relation till sina föräldrar och/eller att de 

har sökt eller söker sig till manliga kontakter för att få självbekräftelse. Därför underlättar det 

för flickor att de inte behandlas på blandade avdelningar eller institutioner, så att de enbart 

kan koncentrera sig på sig själva och inte får en chans att fly in i en relation med det motsatta 

könet. 

 

Institutionsbehandlig har enligt B. Andersson (a.a., s. 43)varit något som först och främst har 

kopplats ihop med bråkiga pojkar och det har funnits en inställning att flickor inte hör hemma 

på institution och den inställningen lever till viss del fortfarande kvar än idag. När flickor 

placeras på institution är personalen i många fall oroliga för att institutionen ska ”smitta av 

sig” på flickan och att hon genom att befinna sig på institutionen och umgås med de andra 

ungdomarna som vistas där ska lära sig ett dåligt beteende  
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Att det inte finns någon tydlig eller tillfredställande behandlingsmodell för flickor beror inte 

på flickorna i sig och deras problem, utan på att modellerna ursprungligen är formade med 

tanke på pojkar (C. Andersson, 1996, s. 208). För att kunna nå goda behandlingsresultat krävs 

det satsningar på forskning inom området (Berg, 2002, s. 31). 

 

2.5 Slutsatser 

En av slutsatserna av empirin i vår tidigare forskning är att flickor ofta får stå undan för 

pojkarna. De glöms bort och den mesta forskning som gjorts kring institutionsplacerade 

ungdomar handlar främst om pojkar. Det leder till att det kan vara svårt att veta vilka 

specifika behov och behandlingsmetoder som är de bästa för flickor. Vi kan även se att det 

råder delade åsikter om könsdifferentiering inom institutionsvården, där viss forskning talar 

för och annan emot differentiering utifrån kön.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att 

använda oss av genusteori då vi vill undersöka hur genus skapas och upprätthålls. Vi har valt 

att till stor del använda Hirdmans genusteori då den har fått stort inflytande på kvinno- och 

genusforskningen i Sverige. Det är centralt att redogöra för det perspektiv man ska använda 

och genusperspektivet i synnerhet kräver en grundlig genomgång. Detta för att det finns en 

uppsjö av olika genusteorier och åsikter kring begreppet genus betydelse. 

 

En viktig aspekt att nämna är att genusperspektivet inte enbart berör kvinnor vilket i många 

fall är uppfattningen. Om vi använder oss av detta perspektiv för att belysa enbart flickors 

underordning gentemot pojkar riskerar vi att cementera dessa. Istället är det viktigt att belysa 

även pojkarnas del i ett uråldrigt genussystem. I vårt arbete utgår vi ifrån att makten i vårt 

samhälle är ojämnlikt fördelad mellan könen.  

 

3.1 Genus eller kön 

Begreppet genus betyder i många fall, så även i vårt, det sociala könet. Alltså något vi har 

tillförskaffat oss socialt, till skillnad från det biologiska könet som vi är födda till. Detsamma 

gäller med vår användning av begreppet genusteori. Genusteori kan i många fall kallas för 

könsroller men i vårt arbete, av anledningen att vi i stor utsträckning använder oss av Yvonne 

Hirdmans teori kring genus, kommer vi att använda oss av begreppet genusteori av samma 

anledning som Hirdman: att ordet kön i könsroll alltför mycket påminner oss om det 
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biologiska könet (Hirdman, 2001, s. 12-14). 

 

”Jag vill att man tack vare det begreppet ska kunna se hur människor 
formar och formar sig till Man och Kvinna.” ( Hirdman, 2001, s. 11. [ang. 
genus]) 
 

”[…] med hjälp av begreppet ”kön” eller genus, inte bara får nya sätt att 
teoretisera, utan rentav en metod för hur denna demontering ska ske. Och 
metoden är helt enkelt den att man tar på allvar den självklarheten, att 
det finns genusmentaliteter så att säga, föreställningar om man och 
kvinna och att dessa spelar en roll, inte bara för det privata livet, utan för 
hela livet.” (Hirdman, 1994, s. 66) 
 

Med begreppet genus sätts ett tydligt namn på den kunskap vi har om manligt och kvinnligt 

och vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt skapas (Hirdman, 1993, s. 149). 

Skillnaden mellan kön och genus formulerades på 1970-talet och sades då vara skillnaden 

mellan biologiskt (kön) och socialt (genus). Med socialt menas de egenskaper som kvinnor 

och män skaffar sig med hjälp av omgivningens påverkan (Connell, 2002/2003, s. 50). Enligt 

Hirdman betyder begreppet genus så mycket mer än begreppet socialt kön, då genus ska vara 

summan av socialt + kön. Det krävs alltså att vi ser både till könet och till det socialt och 

kulturellt skapade för att kunna förstå vad genus är (SOU 1990:44, s. 76). I Sverige började 

begreppet flitigt användas av feminister under 1980-talet och var då ett ord som var taget från 

engelskans gender. Ordet genus på svenska var ett ord utan innehåll och kunde därför fyllas, 

fyllas med de nya tankarna om att ordet kön kopplas för starkt till det biologiska könet och då 

även den underordning som det kvinnliga könet historiskt sett har (Hirdman, 2001, s. 11). 

Begreppet genus ger oss enligt Hirdman en möjlighet att förstå man och kvinna utan att 

blanda in biologin, vi kan koncentrera oss på hur begreppen manligt respektive kvinnligt har 

konstruerats i vår kultur (Hirdman, Bohman & Rörslett, 1995, s. 36).  

 

3.2 Genusteori 

Olikheter mellan män och kvinnor handlar om en maktrelation, det är mannen som alltid har 

haft makten och lika mycket som denna makt hjälper mannen så korrumperar den honom. 

Män tjänar generellt mer än kvinnor, det är också flest män som sitter på styrande poster i vårt 

land. När mannen sitter på denna makt behöver det inte endast innebära att han har bättre 

förutsättningar, utan även ett stort ansvar som man att klara av att sköta den posten. Det är 

inte enbart kvinnor som försöker leva upp till en förutbestämd norm, både historiskt sett och i 

dagens samhälle är det inte tillräckligt bra att enbart födas till man. Det krävs också en 
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ansträngning för att uppnå och kvarstå i den manliga positionen (Hirdman, 2001, s. 53, 63). 

Ur ett socialkonstruktivistiskt tänkande är genusskillnader ett resultat av ett maktspel där en 

av grupperna sitter på makten, i detta fall männen (Kimmel, 2004, s. 100). I vårt patriarkala 

samhälle ses mannen som överhuvud både i hemmet och i samhället. I hemmet på det vis att 

mannen i de flesta fall tjänar mer än kvinnan och i samhället på det sätt våra lagar och 

förordningar är skapta till männens fördel. Vi kan t.ex. i våldtäktsfall se att mannen ofta har 

rätt till sin handling, och kvinnans civilstånd och sexuella erfarenheter spelar in i domen 

(Connell, 2002/2003, s. 81-83). 

 

Makten utövas diskursivt enligt Focault genom vårt sätt att tala, skriva och skapa 

föreställningar, vilket leder till en inverkan på våra identiteter eftersom detta maktutövande 

finns på nära håll. Ett exempel är medias påverkan kring hur flickor och pojkar ”ska” se ut 

just nu, eller vad som är ”rätt” att tycka (Connell, 2002/2003, s. 82). Förr styrde familjen i 

större utsträckning än idag hur flickor värderas, då de fick stiga undan för pojkarna. Systrar 

fick mindre uppmärksamhet än sina bröder medan dessa i större utsträckning fick utbilda sig 

vidare (Hirdman, 2001, s. 76). Detta systematiska maktspel skapar och formar kvinnan och 

mannen, i vårt samhälle är kvinnan underlägsen och mannen överlägsen. Det förhållandet 

kallas enligt Hirdman för genussystem och bygger på två logiker: 1. Isärhållandets tabu, 2. 

Hierarkin, mannen som norm (SOU 1990:44, s. 76-78). 

 

I varje samhälle, både historiskt sett och i nutid, finns det ett så kallat kontrakt mellan könen, 

ett genuskontrakt, vilket är konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot 

varandra, t.ex. vem som gör vad i hemmet, hur de ska prata och vilka ord som får användas. 

Det kan även handla om hur de ska förhålla sig till varandra på individ, strukturell och 

symbolisk nivå. Inom genuskontraktet håller vi med Hirdman (1993, s. 152.153), Gemzöe 

(2003, s. 94) och Sandström (1997, s. 107) om att de två övergripande logikerna delvis 

omförhandlas och med hjälp av begreppet kan vi beskriva variationer i genussystemet. Genom 

att använda begreppet genuskontrakt får vi ett användbart verktyg för att beskriva gränserna 

för de kvinnliga möjligheterna. 

 

Gemensamt för det genusteoretiska tänkandet är att genus är något som är socialt och 

kulturellt konstruerat och att skapandet inte alltid är så lätt att se (Hirdman, 1994, s. 67). 

Genusordningen, kvinnan underordnad mannen, går så långt tillbaka i historien att det idag 

kan anses att jämlikhetskampen, historiskt sett, har kommit så långt att det är svårt att se att 
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det fortfarande har stor betydelse vilket kön vi föds till (SOU 1990:44, s. 79). 

 

Vår studie ämnar undersöka hur personalens föreställningar och deras sätt att uttrycka sig 

kring flickor och pojkar diskursivt skapar genus. Utgångspunkten är att personalen ingår i en 

diskurs som påverkar deras sätt att strukturera arbetet och på så sätt skapa en genusordning på 

institutionen.  

 

3.2.1 Genusdimensioner 

Det finns en mängd användningar och betydelser av begreppet genus. Vi kommer att göra en 

sortering av dessa utifrån Hardings (1986, s. 18, 53) tre genusdimensioner: strukturell, 

symbolisk och individuell. Dessa tre dimensioner kommer att vara en del av uppsatsens 

analysverktyg då genus och genusordningen kan analyseras utifrån dessa. Man bör dock 

komma ihåg att de är tätt sammankopplade och integrerade med varandra. 

 

3.2.2 Strukturell dimension 

Genus handlar om de sociala relationer inom vilka grupper och individer agerar, det är en 

social struktur. Exempel på sociala strukturer inom samhällets genusarrangemang kan vara 

om politiska eller vardagliga förhållningssätt hos män ger auktoritet över kvinnor. Vi talar då 

om genusrelationer inom en patriarkalisk struktur. Relationerna och processerna där genus 

konstrueras är systematiska mönster, vilka bildar genus som en social struktur. Med det 

menas att sociala och samhälleliga aktiviteter av olika slag organiseras och värderas med 

avseende på kön, vilket kön som gör vad och hur de sysslor respektive kön utför värderas 

(Connell, 2002/2003, s. 21, 77). Hirdman anser att det i begreppet genus finns 

systematiserande drag och för att problematisera och understryka detta är begreppet 

genussystem användbart. Hirdman (1993, s. 149) skriver följande: 

 

”Det ska förstås som en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett ”nätverk” 
av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 
interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter.”  

 

Hirdman (a.a.) menar att genussystemet är en ordningsstruktur av kön och den 

ordningsstrukturen är förutsättningen för andra sociala ordningar som t.ex. ekonomiska och 

politiska. Hirdman anser att strukturen har två bärande bjälkar, två logiker:  

• Dikotomin, d.v.s. isärhållandets tabu, manligt och kvinnligt särskiljs och bör inte 

blandas. 
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• Hierarkin, d.v.s. mannen är norm. Det är män som är människor, därmed utgör de 

normen för det normala och det allmängiltiga.  

Mannen som norm leder och handlar också om en jämförelse mellan kvinna - och 

människan/mannen. Ju mer differentierat ett samhälle blir ju mer subtilare och mer komplexa 

blir isärhållandets uttryck och konsekvenser och det är ur isärhållningen som den manliga 

normen legitimeras. De två logikerna fungerar reproducerande och genom att de bl.a. 

påverkar våra förhoppningar och drömmar, men även vem som gör vad och på vilken plats 

bidrar de till genusordningens stabilitet (Hirdman, 2001, s. 59, 150). Vad som även spelar in i 

genusordningen är att den varierar mellan olika grupper av män och kvinnor beroende på 

kulturell, social och etnisk bakgrund (Harding, 1986, s. 18). 

 

3.2.3 Symbolisk dimension 

Den symboliska dimensionen av genus förknippas ofta med konstruktionen av genus, med 

andra ord, hur vi blir män och kvinnor. Både män och kvinnor skapas till att bli ”man” 

respektive ”kvinna”, vi tilldelas egenskaper och roller utifrån isärhållandet och hierarkins 

mönster (Hirdman, 1993, s. 151). Connell (2002/2003, s. 91) menar att i de symboliska 

genusrelationerna ingår det även regler för genusbestämningen, alltså hur en man respektive 

kvinna ska vara och bete sig. Både män och kvinnor har förväntningar på varandra och dessa 

förväntningar grundas i föreställningar som vi har om vad som är manligt och kvinnligt. De 

båda könen tillskrivs och tillskriver sig själva vissa roller och aktiviteter, t.ex. kvinnan som 

den vårdande och passiva och mannen som den starke och aktive (Sandström, 1997, s. 99). 

Samhället är en värld av mening och innebörd, det gäller även innebörden av genus och när vi 

talar om ”kvinna” och ”man”, hänvisas vi till ett system av bl.a. tolkningar, förutsättningar 

och anspelningar, vilka har ackumulerats under hela vår kulturs historia (Connell, 2002/2003, 

s. 89). Föreställningar kring genus är inbyggda i vårt sätt att tänka angående manligt och 

kvinnligt och går ut på att skapa manligt och kvinnligt utifrån en inställning om motsatser. 

Med motsatsparet man/kvinna kan man även se hur vår tankevärld ordnas i förhållande till 

kön t.ex. subjekt/objekt, oberoende/beroende, förnuft/känsla, intellekt/kropp, aktiv/passiv, 

människa/kön. Dessa motsatser strukturerar även våra föreställningar om vilka områden som 

är lämpliga för respektive kön (Carlson, 2001, s. 35). De ovannämnda motsatserna kan även 

beskrivas med att mannen är norm och kvinnan är avvikande. Tidigt lär sig individen att följa 

de normer som förväntas och tidigt lär sig flickan och pojken vilka förväntningar som finns på 

dennas/dennes beteende. Att bryta eller avvika mot någon av dessa normer medför negativa 

sanktioner. Blandningen av positiva och negativa sanktioner leder till att individen lär sig 
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vilket beteende som är accepterat. De förställningar som finns om manligt och kvinnligt kan 

dock skilja sig avsevärt utifrån klass, kultur, etnicitet och sexualitet (Gemzöe, 2003, s. 104).  

Med hjälp av både verbalt och skriftligt språk och beroende på vilket sätt det används på ger 

kvinnor och män verbala och icke-verbala uttryck för manligt och kvinnligt. Dessa 

föreställningar behöver inte vara medvetna, utan finns ofta med undermedvetet i diskussioner 

och samtal. Föreställningarna är ofta så djupt rotade att vi påverkas av dem utan att riktigt 

veta eller fundera över hur det går till (Sandström, 1997, s. 105) . I dagens samhälle finns det 

även fler mönster för maskulinitet och femininitet än enbart talet och skriften, genussymbolik 

kan också återfinnas i klädsel, film, musik, smink m.m. (Connell, 2002/2003, s. 90). 

 
3.2.4 Individuell dimension 

Den individuella dimensionen av genus är den vanligaste och tidigaste användningen av 

genus. Den handlar främst om likheter mellan individer av samma kön och om skillnader 

mellan individer av olika kön. Genus används ofta som en beteckning på vissa, oftast icke-

kroppsliga men könstypiska egenskaper hos individen. Egenskaper som gör att individen 

räknas som manlig eller kvinnlig, det sker en kategorisering kring typiskt ”manliga” 

och ”kvinnliga” egenskaper. Genus används som en samlad beteckning på typiska identiteter 

och egenskaper som kategoriserar individen som ”manlig” eller ”kvinnlig”. Det vanliga är att 

det är stereotypiska egenskaper som t.ex. att en kvinna ska vara omhändertagande, 

känslomässig och relationsinriktad och en man ska vara aktiv, vetande och trygg. Den 

individuella dimensionen innehåller även de föreställningar som individen har om sig själv 

som tillhörande det ena könet och dennes införlivade förväntningar på hur han eller hon ska 

uppträda beroende på vilket kön han/hon har. Individen har inte enbart förväntningar på sig 

själv och sitt eget uppträdande utan det finns också förväntningar på hur andra personer ska 

uppträda beroende på vilket kön de tillhör. Dessa förväntningar och föreställningar kan tydligt 

kopplas ihop med den symboliska dimensionen av genus. Individens genus förklarar hur 

genusegenskaperna uppstår och orsakerna kan vara psykologiska, psykodynamiska eller 

sociala. Konstruktionen av genusidentitet är central inom den individuella dimensionen 

(Carlson, 2001, s. 28-32). 

 

4. Metod 
I följande avsnitt går vi igenom de metoder vi har valt att arbeta med under arbetet med denna 

uppsats. Vi valde att använda oss av diskursanalys då den utgår ifrån att diskurser skapar 

sociala mönster genom att de som ingår och agerar i diskursen uttrycker sig på ett visst sätt. 
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Diskursanalysen går därför att koppla samman med vår teoretiska utgångspunkt som ligger i 

genusteorin, den genusteori vi utgår ifrån handlar om, precis som diskursanalysen, hur vi hela 

tiden är med och skapar genus i vårt samhälle genom vårt sätt att uttrycka oss och även genom 

vilka det är som styr diskurserna. 

 

Även om vi, till viss del, har använt oss av diskursanalys som teori har vi valt att lägga 

genomgången av denna här i metodavsnittet. Anledningen till det är att diskursanalysen som, 

ett av våra, analysverktyg visar hur intervjusvaren är med och skapar diskurser. Vi kommer 

att använda diskursanalys som en tolkning av specifika uttryck, begrepp och beskrivningar. 

 

Vi är medvetna om att det finns en risk för att vi vinklar, eller ”ser vad vi vill se” när vi 

analyserar våra intervjutexter, detta har vi dock gjort vårt bästa för att eliminera genom att vi 

båda två läst och tolkat texterna för att sedan tillsammans gå igenom vad vi har uppfattat lika, 

respektive olika.   

 

Vi har även använt oss av en kvalitativ metod genom att genomföra intervjuer med personal 

på SiS institutioner i Stockholmsområdet. 

 

4.1 Diskurs 

En diskurs är ett sätt att tala om och förstå vår värld, eller delar av den. Det vi och andra 

uttrycker blir en del av diskursen, alltså mönster i vårt språk speglar vardagen - världen. Vårt 

språk förändras beroende på vilken diskurs vi rör oss i för tillfället. Om vi t.ex. vore läkare 

skulle vi röra oss i den medicinska diskursen och därför skulle även vårt språk bero och utgå 

ifrån denna (Phillips & Winther – Jørgensen, 1999/2000, s. 7). Det är alltså, kan sägas, 

språket som är det viktiga i en diskurs, eftersom det är språket som skapar vår verklighet 

(Bergström & Boréus, 2000, s. 121). Begreppet diskurs används utan att många förstår dess 

mening, kanske för att det används så pass frekvent och att det är svårt att sätta fingret på vad 

en diskurs är (Phillips & Winther – Jørgensen, 1999/2000, s. 7). Det finns enligt Bergstöm & 

Boréus (2000, s. 223) en snäv och en vid diskurs där snäv betyder att vi enbart tittar på de 

texter som behandlar diskursen utan att lägga någon vikt vid den diskurs som texterna ingår i 

och vid blir då motsatsen, att vi lägger vikt vid allt som ingår i diskursen inte bara de tryckta 

texterna. 
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Genom att studera hur kön och sociala problem framträder i vår empiri kan vi ringa in 

centrala diskurser kring hur vi uppmärksammar flickor och pojkar som är i behov av 

institutionsvård. Diskurser är inte något som uppkommer ur tomma intet, det är sociala 

fenomen som utvecklas i sociala och kulturella sammanhang. Diskurser är produkter av 

samspelet mellan människor och det samspelet innefattar makt och maktrelationer. Makt ger 

möjlighet till skapandet av diskurser och i upprätthållandet av dem. När en diskurs dominerar 

över andra innebär det att dess framställning av ett område eller fenomen får status som något 

naturligt eller som sanning. Den kommer även att under en viss tid utgöra norm och 

därigenom utesluta alternativa teorier och tolkningar (Magnusson, 1998, s. 31). 

 

Människor är socialt skapade, hur vi handlar och det vi säger är påverkat av allt vi har varit 

med om och hur vår verklighet ser ut. Beroende på av vem och hur en diskurs byggs upp 

speglas våra olika aspekter av verkligheten. Vi kan alltså uppleva skilda händelser, leva i 

skilda världar och därför ha olika åsikter om likartade företeelser. Av den anledningen är det 

av intresse att se vilka det är som får sina röster hörda i diskursen, för att därför även få en 

inblick i hur diskursen har blivit som den blivit (Phillips & Winther – Jørgensen, 1999/2000, s. 

11-12). Av samma anledning som att vi människor är socialt konstruerade blir även diskursen 

det. Genom diskursen visas gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som sant 

och trovärdigt, en aspekt av det kan t.ex. vara hur begreppet kön är styrt av diskursens ordning. 

Det är även så att vissa sammanhang t.ex. biologiska och psykologiska, har sina diskurser 

kring begreppet kön (Börjesson, 2003, s. 21). 

 

Det namn som är närmast förknippat med begreppet diskurs är Michel Foucault, centralt för 

honom är synen på relationen mellan makt och vetande. Focaults intresse för marginalisering 

och sociala avvikelser har lett till att han har haft stor betydelse för tolkningen av sociala 

problem (a.a.). Hamreby (2004, s. 13-14) visar i sin avhandling att det finns feministiska 

forskare som tydligt kritiserar Foucaults maktbegrepp, de menar bl.a. att begreppet är för 

flyktigt och att det gör det svårt att lokalisera makten. Hamreby (a.a.) refererar till Hartstock 

som hävdar att Foucaults maktbegrepp gör det mycket svårt att få syn på samhällets egentliga 

dominansstruktur och Hartstock anser att Foucaults teorier inte tar hänsyn till att män har haft 

och fortfarande har mer makt än kvinnor. I Foucaults förståelse av samhället utgjorde kön 

ingen relevant dimension.  
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4.1.1 Diskursanalys som metod 

Syftet med att använda sig av diskusanalys är att se hur texter och språkanvändning i vår 

vardag bidrar till att upprätthålla och förändra den sociala och kulturella strukturen i vårt 

samhälle. Vi kan genom att studera en diskurs finna att den är en spegling av vad som pågår i 

vårt samhälle, diskursen inte bara stärker sociala strukturer utan kan också forma dessa. I vårt 

fall använder vi oss av ett genusperspektiv när vi granskar den utredning som ligger till grund 

för att SiS startade och den information vi har fått ut av våra intervjuer. Enligt 

diskursanalysen tolkas texterna ur sitt egna sammanhang och då bidrar dessa texter även till 

att det konstrueras en bild av pojkar och flickor på institution som sedan kommer att 

återspegla sig i SiS arbete. Som nämndes tidigare blir maktaspekten tydlig när vi ser till vem 

som styr diskursen och hur det har varit tidigare (Phillips & Winther – Jørgensen, 1999/2000, 

s. 11, 67-69). Vi använder oss av diskursanalys när vi analyserar det som sägs i våra intervjuer. 

Eftersom den personal som vi intervjuat ingår i en diskurs kan vi se hur de talar om ungdomar 

och kön och kan härleda detta till att det är på det sättet de uttrycker sig i detta sammanhang 

och därigenom kan vi koppla detta till genusteorin. Både genusteorin och diskursanalysen 

visar att vi genom att uttrycka oss på ett visst sätt skapar och cementerar den genusordning 

som finns i vårt samhälle. Genom att få upp ögonen för att vi är med och skapar och 

cementerar genusordningen kan vi även vara en del av förändringen. Om människor t.ex. 

förstår varför de använder sig av vissa ord och kan se hur dessa konstruerar ojämlika 

förhållanden, är det lättare att förändra språket (a.a., s. 70). 

 

Vi kommer i vår analys även att fokusera på det som inte sägs, då vi anser att även frånvaron 

av ett genusteoretiskt problematiserande är ett resultat. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Trots vissa problem med vår metod, som t.ex. att den är tidskrävande och att det kan vara 

svårt att hitta tillräckligt stort antal respondenter som det finns möjlighet att intervjua, anser vi 

att intervjuer ger vår studie ett djup som det inte går att få enbart genom att studera litteratur 

och artiklar kring vårt ämne. För att kunna bredda vårt resultat har vi även valt att skicka ut tre 

mailfrågor till de SiS-institutioner där vi inte hade möjlighet att intervjua personal som ett 

försök att få en bredare och mer representativ bild av vår undersökning. Vårt syfte med 

intervjuerna är att få en bredare inblick i de könsskillnader som kan uppstå i SiS arbete med 

ungdomar på institution än vi kunde få av att enbart läsa den utredning som ligger till grund 

för SiS start. Som grund till vår intervju hade vi en intervjuguide (se bilaga) där vi delade upp 
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vårt intresseområde i fyra olika teman: Institution, problematik, behandling och tankar om 

livet efteråt. Under dessa teman formulerade vi sedan ett antal frågor som gav möjlighet för 

intervjupersonen att ge berättande svar. Vi använde oss av en bandspelare för att spela in 

intervjun. Därefter lyssnade vi igenom och skrev ner allt som sades, för att lättare kunna tolka 

det som sagts. Under intervjun skrev vi även ner händelser som inträffade vid intervjutillfället 

men som inte kunde tas upp i ljudinspelningen, som t.ex. intervjupersonens kroppsspråk. 

Genom att använda oss både av en kvalitativ och en kvantitativ metod hoppas vi kunna nå ett 

någorlunda representativt resultat. 

 

En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Den kvalitativa metoden har länge 

inte varit accepterad som forskningsmetod då den endast har ansetts kunna studera enskilda 

fall och därför har man inte kunnat generalisera till stora populationer. Men även när vi 

använder oss av en kvalitativ intervjumetod så spelar kvantitativa aspekter in, som t.ex. att vi 

som förarbete läser in oss på ämnet och då ser vilka åsikter och siffror som väger tyngst, för 

att sedan koppla detta till de fakta som vi får genom intervjuerna (Kvale, 1996/1997, s. 13, 

67-69).  

 

4.2.1 Urval 

För att få fram relevant tidigare forskning valde vi från start att söka i en mängd olika 

databaser exempelvis; ERIC, CSA, PsycARTICLES, PsycINFO, Sociological abstracts, 

LIBRIS och Artikelsök. Sökorden vi använde oss av var: institutional care, tvångsvård, 

adolecence care, SiS institutioner, genus och kön. Vi fick fram litteratur, rapporter, 

avhandlingar samt artiklar och i de fall de rörde vårt ämnesval läste vi igenom texterna. Efter 

att har gått igenom den information vi ansåg vara relevant för vårt ämne kunde vi se att viss 

litteratur nämndes om och om igen. Detta indikerar att den är central för studier kring vårt 

ämne, varför denna till viss del blev den litteratur vi använde oss av i slutändan. 

 

Vi valde att intervjua de institutioner som ligger i Stockholmsområdet då detta var det enda 

alternativet, då vi varken har tillgång till bil eller har de ekonomiska förutsättningarna för att 

besöka institutioner i andra delar av landet. Vi kontaktade istället de resterande särskilda 

ungdomshemmen i landet med en enkät per e-mail. Då det alltid finns en risk att respondenten 

kastar mailet innan han/hon har läst igenom det, valde vi för att eliminera den risken, att ringa 

till alla de institutioner vi hade för avsikt att maila, innan vi skickade iväg enkätfrågorna. Då 

skapade vi en kontakt och gav ett seriösare intryck där vi gjorde klart för respondenten att 
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deras svar var viktigt. Vi valde att genomföra intervjuer med två institutioner som behandlade 

pojkar och tre som behandlade flickor. Anledningen till att det inte blev tre av varje var att det 

inte fanns en tredje institution i Stockholmsområdet som behandlade pojkar. De institutioner 

vi mailade till var institutioner som hade både pojk- och flickavdelningar inom sin institution 

och därför kunde svara på våra frågor gällande skillnader i tillvägagångssätt när det gäller de 

olika könen. Vi har inte specificera oss på en speciell målgrupp inom personalgruppen på 

institutionerna utan gjorde enbart klart att vi ville intervjua någon som jobbade direkt med 

ungdomarna. För att låta intervjupersonerna förbli anonyma har vi använt oss av fingerade 

namn. De institutioner vi valde att besöka samt de personer vi intervjuade är följande: 

 

- Älvan, en avdelning som tillhör Lövsta skolhem. Älvan tar emot pojkar i åldrarna 14-

21 år med svåra psykiska problem. Intervjuperson: Kerstin Boström 42 år, 

behandlingsassistent. 

- Håkanstorps ungdomshem, tar emot pojkar i åldrarna 16 – 20 år med 

narkotikamissbruk och/eller missbruk av läkemedel samt allvarliga psykosociala 

problem. Intervjuperson: Malin Nilsson 35 år, behandlingsassistent. 

- Hammargården, tar emot flickor i åldrarna 16 – 21 år med pågående missbruk. 

Intervjuperson: Jenny Lövgren 30 år, behandlingsassistent. 

- Högantorps ungdomshem, tar emot flickor i åldrarna 12 – 18 år med psykosociala 

problem, samt problem med missbruk och kriminalitet. Intervjuperson: Marcus 

Hansson 37 år, biträdande avdelningschef. 

- Högantorps motivationsenhet, tar emot flickor i åldrarna 12 – 18 år som efter 

utredning ska motiveras till kommande behandling. Intervjuperson: Lena Pettersson 

35 år, behandlingsassistent. 

 

De institutioner som svarade på våra mailfrågor är som följer: 

 

- Folåsa behandlingshem, tar emot flickor och pojkar i åldrarna 13 – 17 år med 

psykosociala problem samt inslag av missbruk och kriminalitet. Intervjuperson: Kjell 

Näsström. 

- Villa Ljungbacka, en utredningsavdelning som tar emot flickor och pojkar i åldrarna 

13 – 16 år med psykosociala problem samt inslag av missbruk och kriminalitet. 

Intervjuperson: Margareta Karlsson.  

 21



- Nereby skolhem, ett behandlingshem som tar emot flickor och pojkar i åldrarna 13 – 

17 år med tung psykosocial problematik samt inslag av missbruk och droger. 

Intervjuperson: Gunnar Jansson. 

- Margretelunds utrednings- och behandlingshem, tar emot pojkar i åldrarna 13 – 20 år 

med allvarliga psykosociala problem samt pågående missbruk och kriminalitet. 

Intervjuperson: Barbro Törnquist. 

- Gräskärrs ungdomshem, ett behandlingshem som tar emot pojkar i åldrarna 15 – 20 år 

med allvarliga psykosociala problem samt pågående missbruk och kriminalitet. 

Intervjuperson: Siv Lindström. 

 

Vi har här inte skrivit ut ålder eller arbetstitel av anledningen att det inte i alla fall framkom. 

 

4.2.2 Bortfall 

När det gäller intervjuerna gick allt som planerat, vi fick alltså inget bortfall. Med 

mailfrågorna stötte vi dock på problem. Trots att vi ringt i förväg och pratat med de personer 

som skulle svara på vårt mail och fått besked att de var villiga att ställa upp och trots att vi en 

vecka efter vårt första telefonsamtal mailade en påminnelse fick vi endast svar från fem av 

elva institutioner. 

 

4.2.3 Tillförlitlighet 

Att metoden undersöker det den är avsedd att göra är enligt Kvale (1996/1997, s. 215) den 

viktigaste aspekten av validitet i en undersökning. I vår metod använde vi oss av intervjuer 

och kan då konstatera att vi fick svar på de frågor som ställdes vilket stärker validiteten. 

Denna hade dock kunna ökas om vi varit mer erfarna intervjuare och då varit mer drivande 

under våra intervjuer. När det gäller validiteten hade vi också under intervjun tillfälle att ställa 

följdfrågor, där vi kunde kontrollera om vi tolkat rätt för att undvika missförstånd. I vår analys 

av intervjutexterna är det dock möjligt att våra referens- och tolkningsramar spelar stor roll. 

Reliabiliteten kan påverkas av den omgivning i vilken intervjun äger rum. Vi besökte 

personalen i deras lokaler vilket för dem antagligen känns bekvämare än att genomföra 

intervjun på ”okänd mark”. 

 

5. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer vi att redovisa de svar vi fick under intervjuerna på institutionerna 

samt de svar vi fick på de mailfrågor vi skickade iväg till de institutioner vi inte hade 
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möjlighet att besöka. Vi redovisar svaren från de olika intervjutillfällena samt sätter dessa i 

samband med tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter. Vi kopplar samman 

resultat och analys direkt i detta avsnitt för att göra det lättare att följa med i vårt resonemang. 

Vi kommer även att till viss del redovisa våra slutsatser i detta avsnitt. I vårt avslutande 

avsnitt, slutdiskussion, tar vi i större utsträckning upp våra slutsatser och diskuterar dessa mer 

ingående. För att inte skapa förvirring kommer vi att kalla alla personer som deltagit i  

vår undersökning för intervjupersoner, alltså även de som svarade på våra mailfrågor. 

 

Vi ämnar genom citat ge läsaren en inblick i hur intervjupersonerna resonerade, även om vi 

inser att vi med citat kan hamna i fällan att valet av citat, görs för att vi vill ha fram ett 

specifikt resultat. Som vi tog upp i metodavsnittet har vi även genom att ställa följdfrågor som 

t.ex: ”Tolkar jag dig rätt […]?”, ökat validiteten. 

 

Vi har under vår analys studerat hur intervjupersonerna uttrycker sig, om de använder 

likartade formuleringar, varför de uttrycker sig på det sätt de gör samt vad detta kan bero på 

och leda till. 

 

5.1 Utbudet av institutioner 

Den genusteori som vi använder oss av bygger bl.a. på kvinnans underordning i förhållande 

till mannen, i vårt samhälle finns ett systematiskt maktspel som skapar och formar kvinnan 

och mannen och som gör kvinnan underlägsen och mannen överlägsen. Flickor har sedan 

länge fått stiga undan för pojkar och detta kallas för genusordning (Hirdman, 2001, s. 76-78). 

 

C. Andersson (1996, s. 208) anser att det inte finns någon tillfredställande behandlingsmodell 

för flickor och deras problem. Detta på grund av att modellerna ursprungligen är formade med 

tanke på pojkar. För att kunna få god institutionsvård för flickor, krävs det satsningar på 

forskning inom området (Berg, 2002, s. 31). De flesta forskningsrapporter och undersökningar 

gällande unga handlar främst om pojkar, vilket leder till att läsaren blir vilseledd och att 

kunskap om pojkar generaliseras till att gälla även för flickor, utan att det finns grund för det 

(Andreassen, 2003, s. 17, Hamreby. 2004, s. 3). 

 

Det finns ett behov i vårt samhälle av institutioner som enbart arbetar med flickor.  

B. Andersson (1997, s. 42-43) skriver att institutionsbehandling förut var något som var 

kopplat till bråkiga pojkar och att det än idag finns en inställning om att flickor inte hör 
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hemma på institution. Det visar även att det finns ett behov av fler institutioner som kan 

behandla flickor och deras specifika problem. Forskning kring SiS ungdomshem har visat att 

flickor behöver uppmärksammas mer i undersökningar och forskning för att samhället och de 

styrande ska få upp ögonen för den orättvisa som förekommer då t.ex. flickorna hamnar i 

skymundan av pojkarna (Kronlid, 2003, s. 27). Detta anser vi är av vikt då det även krävs 

ökad och fördjupad kunskap om flickors behov och problematik. Att enbart forska kring 

pojkar och deras behov och sedan generalisera resultatet till att gälla även för flickor är, anser 

vi utifrån genusteorin, ett exempel på att män har mer makt än kvinnor i vårt samhälle.  

 

Med följande stycke vill vi visa hur utbudet av institutioner skiljer sig åt för flickor och pojkar. 

IUM-utredningen tar bl.a. upp följande gällande unga som är i behov av tvångsvård: [Dessa 

ungdomar] utgör en alldeles speciell problemgrupp eftersom de ofta inte är definierade som 

psykiskt sjuka men av och till uppvisar sjukdomssymptom som kan bero på psykisk störning 

(SOU 1992:18, s. 70). Vad de i utredningen menar med dessa ungdomar framkommer inte, de 

nämner endast att dessa ungdomar är i behov av särskild utvecklad vård. Vårt intervjuresultat 

som redovisas nedan, visar att det inte finns något sådant vårdalternativ för flickor utan enbart 

för pojkar. I utredningen skriver man att dessa ungdomar är en grupp som det skall finnas 

platser för inom institutionsvården, vårt resultat visar dock att det inte, samma utsträckning 

som för pojkar, finns några sådana platser för flickor med psykiska problem, alltså sådan 

problematik som man nämner i IUM-utredningen. 

 

I IUM-utredningen går det vidare att läsa: 

 

”[…] det blir nödvändigt att redan inledningsvis [i bytet av huvudmannaskapet] 
skapa förutsättningar för vård av de mest utagerande och kriminellt aktiva 
pojkarna samt för de flickor som inte kan vårdas i blandande grupper” (SOU, 
1992:18, s. 100). 

 

IUM utredningen (SOU 1992:18, s. 48) konstaterar även att det endast är ett fåtal av 

tvångsvårdsinstitutionerna som är inrättade för enbart flickor eller pojkar. De flesta 

institutioner tar emot båda könen och flertalet av de unga som behandlas inom tvångsvården 

är pojkar. De anser att bristen på platser som är särskilt anpassade för flickor är ett växande 

problem som de med ett statligt huvudmannaskap ska ändra på.  
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På avdelningen Älvan som vi har besökt arbetar de med enbart pojkar som förut hamnade 

mittemellan psykiatrin och institutionsvården. På frågan om det finns någon liknande 

avdelning för flickor svarar Kerstin Boström att det finns en institution i Lund som arbetar på 

ett snarlikt sätt med flickor, men där är de mer inriktade på flickornas missbruk än på den 

psykiska störningen, som Älvan lägger stor vikt vid. Kerstin Boström påpekade att det finns 

ett behov av vårdplatser för flickor med samma problematik och ålder som pojkarna på Älvan, 

men att dessa inte finns och att flickorna istället vårdas på behandlingsavdelningar som inte 

fullgott kan tillmötesgå deras behov. Den största anledningen till att det enbart startades en 

avdelning för pojkar med svåra psykiska problem, berodde enligt Kerstin Boström på, att  

70 % av alla institutionsplacerade ungdomar var pojkar vid tillfället då avdelningen startade. 

Den siffran gäller än idag, inom SiS särskilda ungdomshem det är endast 30 % av de unga 

som är flickor (SiS hemsida, 2005, 23/3).  

 

Lena Pettersson som arbetar med enbart flickor på Högantorps motivationsavdelning 

uttrycker sig på följande sätt: 

 

”Det finns bra ställen för flickor men de är få och de blir snabbt fulla, när 
man väl vill ha en plats så finns det ingen, det är platsbrist och det är 
sällan som ett ställe matchar en flickas alla behov utan man får 
kompromissa lite.”  

 

Kerstin Boström säger: 

 
”Jag kan ju se att det finns ett behov av ett sådant här ställe för flickor, 
nu hamnar de på behandlingshem där vissa av deras behov tillgodoses, 
men inget fokus läggs på den psykiska störningen som finns, jag är av 
den uppfattningen att flickor i större utsträckning än pojkar hamnar på 
institutioner som inte möter upp deras specifika behov.”   

 

De övriga som vi intervjuade var av samma åsikt som citaten ovan uttrycker, det finns bra 

institutioner för flickor, men det är för få och de täcker inte alla behov.  

 

Redan från SiS start var tanken att det skulle startas fler institutioner för flickor och för några 

år sedan blev Högantorp och Hammargården, från att ha varit institutioner för både flickor 

och pojkar, institutioner för enbart flickor. Vi kan i vårt resultat se att det efter att staten tog 

över huvudmannaskapet av den särskilda ungdomsvården, har startats en ny avdelning för 

utagerande och psykiskt sjuka pojkar, Älvan, medan det har startats två nya institutioner för 
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flickor, Högantorp och Hammargården. Det vi tycker är intressant i citatet från IUM- 

utredningen, är formuleringen, de flickor som inte kan vårdas i blandade grupper. I 

utredningens (SOU 1992:18) text kan vi inte hitta någon förklaring till vilken problematik 

dessa flickor som inte kan vårdas i blandade grupper kan tänkas ha. 

 

Vi anser att det är strukturellt konstruerande eller om man så vill en cementering av 

genusordningen, då IUM-utredningen väljer att ge en problembild av pojkarna som kriminella 

och utåtagerande, medan de om flickorna endast nämner att de inte kan vårdas i blandade 

grupper. Det framkommer av utredningens text varför det behövs fler institutioner för pojkar 

med ett specifikt behov, men utredningen tar inte upp vilka institutioner som behövs för 

flickorna. Genom IUM-utredningens sätt att uttrycka sig stärker de den genuskonstruerande 

diskursen som finns inom institutionsvården. Pojkarna får en klar diagnos medan flickorna 

utelämnas.  

 

Vårt resultat visar att det finns ett behov av en avdelning för flickor med svårare psykiska 

problem än ”normalt”. Det visar även att det finns ett behov för flickor med olika psykiska 

störningar som pojkarna på avdelningen Älvan har. När det gäller just flickor med den typen 

av problematik kan vi inte se att SiS har lyckats med sitt mål gällande den könsdifferentiering 

som IUM-utredningen lägger vikt vid och mottot att det ska finnas vårdplatser för de unga 

som lider av psykiska problem eller symptom som kan bero på psykisk störning.  

 

5.2 Enkönade avdelningar  

5.3 Mannen som norm 

Vi resonerar som så att vi i dagens samhälle har mannen som norm, vilket leder till att 

kvinnan ständigt måste jämföra sig med mannen och denna jämförelse sker både medvetet 

och omedvetet. Grundprincipen på SiS institutioner för unga har kommit att bli att pojkar och 

flickor ska vårdas på enkönade avdelningar, detta för att flickorna får sina behov bättre 

tillgodosedda om de skiljs från pojkar under vårdtiden (Knutsdotter & Wihlborg, 2002, s. 23). 

Inom forskningen råder det dock delade meningar gällande enkönade avdelningar, vissa 

resultat tyder på att flickor har nytta av en annan behandlingsmiljö än pojkar, då flickornas 

behov lättare kan tillgodoses om de vårdas på enkönade avdelningar (Andreassen 2003, s. 

244). C. Andersson (1996, s. 205) anser dock att genom enkönade avdelningar eller 

institutioner, skiljer man ytterligare ut tonårsflickor från pojkar och det leder till att de blir 

ännu mer osäkra gentemot pojkar och män. Annan forskning t.ex. Knutsdotter & Wihlborg 
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(2002) och Berg, (2002) lyfter fram att det är bäst för flickorna om de får vara för sig själva 

under behandlingstiden, så att de slipper känna press över att de ska vara sminkade, fina och 

ha utmanande klädsel. Differentiering utifrån kön är en viktig fråga och mycket talar för att 

det behövs fler institutioner för enbart flickor (Kronlid, 2003, s. 27). Ju mer differentierat ett 

samhälle blir desto subtilare och mer komplexa blir isärhållandets uttryck och konsekvenser 

och det är ur isärhållningen som den manliga normen legitimeras (Hirdman, 1993, s. 149). 

 

IUM-utredningen (1992, s. 48) konstaterade att det endast fanns ett fåtal institutioner som var 

inrättade för enbart flickor eller pojkar och att många av institutionerna tog emot unga av båda 

könen. Eftersom det var flest pojkar som var placerade var det vanligt förkommande att det 

enbart fanns pojkar på en avdelning som var menad för båda könen. Bristen på platser som 

var särskilt anpassade för flickor ansåg utredningen hade kommit att bli ett allt större problem. 

Utredningen nämnde dock inte något om enkönade avdelningar som ett medel för att 

tillgodose flickornas behov, utan den ansåg att när en ung person ska placeras var det av vikt 

att de styrande och personalen vid institutionerna såg till klienternas kön, ålder och 

begåvningsnivå, men även till individens problematik och specifika behov.  

 

Knutsdotter & Wihlborg (2002, s. 27) skriver att pojkarna oftast blir lugnare om det finns 

flickor på avdelningen, vilket då ses som positivt för pojkarna, men vårt resultat visar att det 

för flickorna blir jobbigare och rörigare då de är på blandade avdelningar. De intervjupersoner 

som arbetar på enkönade avdelningar anser att dessa är att föredra och då i synnerhet för 

flickorna medan de som arbetar på blandade avdelningar anser att det är en fördel att ha både 

pojkar och flickor.  

 
”Fördelar för tjejer att bara vara med tjejer är att de får vara mer sig själva, de 
behöver inte sexualisera sig själva hela tiden, sminka upp sig, piffa upp sig. Sen 
tror jag att man kan rikta in verksamheten mer på deras behov än om man har 
killar också som har andra behov. En nackdel kan ju vara att de inte kan träna sig 
på det som de möter ute i samhället, där finns det ju också män. Nu ser de ju i och 
för sig männen som jobbar här och bara det kan vara jobbigt nog för dem.” (Lena 
Pettersson) 

 

”Jag ser bara fördelar med att vi endast har tjejer. Vi stänger inte ute andra 
killar. När vi åker på aktiviteter träffar tjejerna killar i sin egen ålder, och 
pojkvänner får även komma hit på besök. Det vi inte vill ha är parförhållanden på 
avdelningen vilket ofta förekommer på blandade avdelningar. Tjejerna har ofta 
trassliga förhållanden till killar och män på grund av att de i många fall utsatts 
för incest eller sexuella övergrepp. Självkänslan och bilden av män är ju väldigt 
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skev. Det jobbar vi mycket med här, och vi anser att männen som jobbar på 
institutionen kan ge tjejerna en mer rättvis bild av hur justa män är. ” (Jenny 
Lövgren) 

 
 

En av intervjupersonerna anser att det inte är rättvis mot flickorna att ha dem på blandande 

avdelningar på grund av att många av dem behöver komma bort ifrån pojkar. 

 

”Tjejer har sin problematik, de har ofta blivit utnyttjade av killar och 
sen ska man placera dem med killar, alltså inte de som har utnyttjat dem, 
men som har gjort det på andra tjejer och det tycker inte jag är just, det 
är inte okey. Jag tänker för tjejerna blir det ännu värre, man låser in 
dem, vilket är ett övergrepp i sig och sen så fortsätter de att bli utsatta 
för olika slags övergrepp när det är blandade avdelningar, killar 
fortsätter att utnyttja dem på olika sätt. Det räcker med att man låser in 
dem och när man gör det ska man i alla fall kunna garantera dem den 
tryggheten att de inte blir utnyttjade igen.” (Malin Nilsson) 
 

Margareta Karlsson som arbetar på en blandad avdelning ansåg att det inte fanns någon 

nackdel med att vårda pojkar och flickor på samma institution eller avdelning. Det på grund 

av att ungdomars grundproblematik inte handlar om kön utan om att de inte har fått sina 

grundläggande behov tillgodosedda. Kjell Näsström, som även han arbetar på en blandad 

avdelning, anser att det är viktigt är att möta ungdomarna som individer och ge dem stöd och 

hjälp så att de fungerar i samhället, ett samhälle där både kvinnor och män finns i alla sociala 

sammanhang.  

 

”Att ha en blandad avdelning innebär att ungdomarna i sin vardag måste 
interagera med ungdomar av båda könen, precis som ute i samhället.” 
(Margareta Karlsson) 
 

Margareta Karlsson och Kjell Näsström anser även att det är vikigt att man vid 

intagningsförfarandet ser till att det är flickor och pojkar som klarar av att vara på en blandad 

avdelning och att det inte är svårt traumatiserade ungdomar som varit med om övergrepp, som 

placeras där.  

 

Barbro Törnquist som arbetar med enbart pojkar anser att det inte finns några fördelar med 

blandad avdelning, hon anser att problemen för såväl flickor som pojkar är så stora att de 

måste få adekvat hjälp var för sig.  
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C. Andersson (1996, s. 205) anser att enkönade avdelningar på institutioner leder till att man 

ytterligare skiljer ut flickor från och/eller gör flickor ännu mer osäkra gentemot pojkar och 

män. Kerstin Boström som arbetar på Älvan anser att det är en fördel att flickor och pojkar 

inte behandlas på samma avdelning.  De ungdomar hon mött är inte ungdomar som har klarat 

av att umgås med det andra könet på ett naturligt och bra sätt i början av sin placering. Men 

hon är också väl medveten om att det vore bra med en blandad avdelning, av den anledningen 

att det är så verkligheten ser ut. Hon har en idé om att detta ska komma senare i behandlingen 

när den unge har fått landa och kommit en bra bit på väg med sig själv och sina problem. Hon 

anser att i ett slutskede av behandlingen, kanske i något sorts utslussningsprogram kan flickor 

och pojkar vara på samma avdelning och på så sätt lära sig umgås.  

 

Två av institutionerna, Högantorp och Hammargården, som vi besökte var för några år sedan 

institutioner för både flickor och pojkar, men arbetar nu enbart med flickor. En av 

anledningarna var att de kunde märka att fler och fler flickor, generellt, mådde sämre och att 

det var vanligt att de for illa på institutioner på grund av att pojkarna tog över, det var även 

vanligt förekommande att flickorna hamnade i skymundan på blandande avdelningar. Marcus 

Hansson ansåg att flickorna hade svårt att stå pall för grupptryck och att killarna besvärade 

dem. Flickorna hade inte tid att fokusera på sig själva på grund av många intriger och 

parrelationer som pågick runt omkring dem. Jenny Lövgren hade en uppfattning om att 

flickorna glöms bort när det finns killar på avdelningarna för att killarna syns mer. Det fanns 

enligt intervjupersonerna ingen tid för tjejerna att landa och tänka på sig själva, de ville hela 

tiden göra sig snygga inför killarna och kunde inte slappna av och tänka på sig själv och sina 

bekymmer. 

 

Alla intervjupersoner, förutom Margareta Karlsson och Kjell Näsström ansåg att enkönade 

avdelningar var till det bättre, främst för flickorna. Även den personal som arbetade med 

enbart pojkar ansåg att det var till flickornas fördel att få behandlas på en enkönad avdelning. 

Vårt resultat visar alltså att de som arbetade på avdelningar som var blandade ansåg detta vara 

det bästa alternativet medan de som arbetade på enkönade avdelningar tyckte att det var bättre.  

 

5.4 Ungdomarnas åsikt 

C. Andersson (1996, s. 205) skriver att många av flickorna som behandlas på institution inte 

vill vara på avdelningar för enbart flickor, utan de vill ha blandade avdelningar, men där det 

finns speciella flickgrupper. Flertalet av de intervjuade ansåg att ungdomarna inte uttrycker 
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någon vilja om att få vara på en blandad avdelning. Även om ungdomarna ibland när de är 

rastlösa och irriterade kan få utbrott och tycka att det inte är ”normalt att inte få träffa någon 

av det andra könet”, så tycker de flesta att det är ganska skönt att få vara för sig själva och inte 

behöva känna press på att ingå i relationer med det andra könet. Jenny Lövgren tyckte sig se 

att flickorna skulle vilja ha killar på avdelningen men bara om det fanns speciella utrymmen 

och tider för enbart tjejer.  

Lena Pettersson är av följande uppfattning: 

 
”En del av tjejerna vill gärna att det ska vara blandat och en del tycker 
att det är jätteskönt att det bara är tjejer. De som vill ha killar här 
tycker att det är roligare med killar, att de är rakare, lättare att umgås 
med, med tjejer blir det mer intriger och skitsnack och det blir jobbigare. 
De som inte vill ha killar här, är de som har haft det väldigt jobbigt, 
svåra övergrepp och bara behöver få vara och ha det tryggt och då 
känner de sig tryggare med bara tjejer.”  

 

Malin Nilsson berättar att pojkarna på Håkanstorp inte pratar särskilt mycket om att det inte 

bor några flickor på institutionen, det är inget som de lägger någon större vikt vid eller något 

som de önskar.  

 

5.4.1 Kommentar 

Vi anser att det måste vara svårt att vid intagningsförfarandet avgöra om en flicka eller pojke 

kan behandlas på en blandad avdelning. Det är, som sagt, i många fall svårt traumatiserade 

ungdomar som placeras för behandling. Om individen själv anser sig klara av att vistas på en 

blandad avdelning måste man ta i betänkande att den unge inte alltid har sitt eget bästa i 

åtanke, eller ens vet vad som vore bäst för honom/henne själv. Att personalen ska kunna 

avgöra detta redan efter ett fåtal möten med personen ifråga verkar komplicerat och det krävs 

att personalen har mycket god kontakt med den unges socialsekreterare som troligen känner 

pojken/flickan lite bättre än personalen på den nya institutionen. Vi anser alltså att det krävs 

god kunskap och hög kompetens hos personalen på institutionen och hos den aktuella 

socialsekreteraren, för att kunna avgöra och fatta ett sådant beslut. 

 

Att ha en blandad avdelning kan på ett bra sätt visa ungdomarna hur det ser ut i samhället, 

men alla ungdomar kanske inte i ett tidigt skeende av sin behandling klarar av att befinna sig 

på en plats som speglar verkligheten. Att de institutioner som arbetar med blandade 

avdelningar tycker att det är till fördel för den unge och att personalen som arbetar på 
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enkönade avdelningar anser att det är det bästa alternativet, är väl en förutsättning för att de 

ska kunna arbeta med och tro på det de gör. Om det finns en medvetenhet hos personalen om 

de för och nackdelar som finns med att jobba på de respektive sätten vore det bra om det 

fanns en möjlighet för de ungdomar som anses och anser sig själva klara av att vara på en 

blandad avdelning om de får vara det. Vi antar att det är en förutsättning för att kunna arbeta 

och trivas på en avdelning, att den i stor utsträckning är strukturerad enligt en modell som 

man som individ och personal föredrar. Det är också, anser vi, troligt att personalen påverkas, 

av annan personal, till att tycka att det är bra respektive dåligt att ha blandade respektive 

enkönade avdelningar, beroende på vilken typ av institution som de själva arbetar på. 

 

En av nackdelarna med enkönade avdelningar kan då vara att pojkar och flickor ännu en gång 

skiljs ut från varandra och hålls isär, vilket i sin tur kan leda till att de två logikerna förstärks, 

isärhållandets tabu och hierarkin. De båda könen hålls isär med argument som att flickor och 

pojkar har olika behov och olika typer av problematik. Flickorna plockas bort från pojkarna så 

att de inte ska känna press över att behöva vara fina och snygga, vilket förstärker tanken hos 

dem, att det är så de ska vara när de är tillsammans med pojkar, alltså vackra, sexiga och 

tillmötesgående. Istället för att hitta andra lösningar så att flickorna inte känner det kravet på 

sig, väljer man att hålla isär dem ifrån varandra, vilket känns som en mycket enklare lösning 

än att faktiskt ta tag i och ändra samhällets och individernas uppfattning om relationen till 

varandra och sig själva. Att förändra individernas uppfattning om varandra anser vi inte är 

någon simpel lösning som lätt går att genomföra, i synnerhet inte i det mångfacetterade 

samhälle vi lever i. Vi vill enbart poängtera att vi har en uppfattning om att pojkarna och 

flickorna skulle må bra av att vistas tillsammans, i alla fall under en viss del av sin behandling 

t.ex. i ett utslussningsprogram. Umgänget skulle då kunna vara någorlunda bevakat av 

personal, så att tillfälle finns för personalen att gå in och bryta ett negativt beteende som de 

eventuellt utövar mot varandra och styra dem till rätta. Som vi nämnde ovan kan 

differentiering utifrån kön när det gäller institutionsvård av unga, leda till att man ytterligare 

skiljer ut och håller isär de båda könen.  
 

Vårt resultat visar bl.a. att flertalet ungdomar inte skulle klara av att placeras på en blandad 

avdelning och att de skulle få svårt att ta till sig den behandling de får. Att ha blandade 

avdelningar enbart för att samhället skulle bli mer subtilt och isärhållningen mer komplex 

anser vi inte heller är helt rätt. Ett alternativ för att de unga ändå ska kunna lära sig att umgås 

med det andra könet vore att placera dem på enkönade avdelningar under större delen av 
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behandlingen, för att i slutet av placeringen föra samman pojkar och flickor. Även om 

grundprincipen på SiS institutioner är att pojkar och flickor ska vårdas på enkönade 

avdelningar, för att flickorna får sina behov bättre tillgodosedda där (Knutsotter & Wihlborg, 

2002, s. 23), så kan ungdomarna när de har uppnått detta, behöva tränas att umgås med 

varandra.  

 

Kerstin Boströms idé om att låta pojkarna och flickorna umgås i slutet av en behandling, när 

de kommit så långt i sitt eget välmående att de inte ingår relationer för att få något annat att 

fokusera på, utan att de då kan umgås med varandra som vilka andra ungdomar som helst, kan 

vara en lösning på problemet med att enkönade institutioner inte återspeglar det verkliga 

samhällets umgänge.  

 

5.5 Skapandet av genus 

Flickor och pojkar tilldelas egenskaper och roller utifrån isärhållandet och hierarkins mönster 

(Hirdman, 1993, s. 151). Alla individer har föreställningar, både medvetna och omedvetna, 

om vad manligt respektive kvinnligt är och de framkommer ofta omedvetet i diskussioner och 

samtal. Föreställningarna är så djupt rotade att vi påverkas av dem utan att riktigt veta eller 

fundera över hur det går till (Sandström, 1997, s. 105). Det genusteoretiska tänkandet går ut 

på att genus är socialt och kulturellt bildat, och skapandet av genus pågår ständigt i vårt 

samhälle (Hirdman, 1994, s. 67). Vi vill med följande citat och resultatredovisning visa om 

och i så fall på vilket sätt våra intervjupersoner konstruerar och upprätthåller genus.  

 

”De var mycket roligare att jobba med killar. Jag gillade verkligen det, 
det var lättare, de är lättare att hantera.  De är tuffare. Om det var tjafs så 
flög det en stol i väggen och så var det över på en minut. Tjejerna kan gå 
runt i veckor och tjura. Likadant som det är ute i samhället. Det blir en 
massa intriger för att tjejerna inte kan säga, eller visa, rakt ut vad det är 
som är de tycker är fel. En kille kunde jag ta tag i axeln och säga ifrån. 
Tjejerna kan få värsta psykosen när man rör dem.” (Marcus Hansson) 
 
”Tjejerna är mer introverta. Pojkarna mer utåtagerande, så är det ju. Det 
är som det är i skolan där ser man också att tjejerna drar sig undan och 
killarna märks mer. Sen finns det såklart undantag. Men vi jobbar mycket 
med flickornas skuld och skam. Killar vänder saker utåt medan tjejerna 
vänder det inåt. Många av våra tjejer skadar sig själva. Skär sig och så.” 
(Jenny Lövgren) 
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På Håkanstorp arbetar man bl.a. med ART (Aggression Replacement Training), metoden går i 

korta drag ut på att ungdomarna ska lära sig att kontrollera sin aggressivitet och ilska. Men 

personalen arbetar även med att få pojkarna att få tillgång till sina känslor: 

 
”Vi jobbar också med killarna på så sätt av vi försöker lära dem att ha 
tillgång till sina känslor och alla sina förmågor du får misslyckas, det 
gör inget, du får vara vad du känner, rädd, arg, ledsen o.s.v.” (Malin 
Nilsson) 

 
 

Det räcker inte att du föds till man, det krävs en ansträngning för att uppnå och kvarstå i den 

manliga positionen. Detta är ett stort ansvar (Hirdman, 2001, s. 53). Att arbeta med pojkarnas 

känslor är positivt i den bemärkelsen att de kan få komma i kontakt med känslor som de innan 

inte har upplevt, på grund av den manliga normen vilken bl.a. innebär att du ska vara stark 

och inte gråta. Pojkarna har tidigt lärt sig att följa de normer och beteenden som förväntas av 

dem. Om de avviker mot någon av dessa normer följer negativa sanktioner, vilket leder till att 

individen lär sig vilket beteende som är acceptabelt (Gemzöe, 2003, s. 104).  

 

När Malin Nilsson på Håkanstorp ska beskriva vilka för- och nackdelar det finns med att det 

enbart är pojkar på den institution hon arbetar på händer något intressant. Istället för att prata 

om pojkarna och vilka för- och nackdelar det finns för dem att de inte träffar några flickor 

under behandlingsperioden, berättar hon om vilka nackdelar det finns för flickor att vara på 

blandade avdelningar. Hon nämner inget om vilka fördelar det finns för pojkar att vara skilda 

från flickor. Vi kopplar detta till en av de två logikerna, hierarkin, det är mannen som är norm, 

det är män som är människor och utgör normen för det normala och allmängiltiga och det sker 

en ständig jämförelse mellan kvinnan och mannen, där kvinnan jämförs med mannen. Det är 

sällan tvärt om, att mannen jämförs med kvinnan. Det går inte att jämföra pojkar med flickor, 

då pojkar är normen, men det går dock lätt att jämföra flickor med pojkar, då ser man vilka 

olikheter det onormala har gentemot det normala. Våra föreställningar kring detta sitter ofta 

djup inom oss och vi kan vara omedvetna om att de finns. Utan att reflektera jämförde 

intervjupersonen flickor med pojkar istället för tvärtom, vilket var tanken med frågan. Det kan 

å andra sidan även vara så att intervjupersonen inte såg några fördelar för pojkarna att inte ha 

några flickor på institutionen så att hon helt enkelt tog upp nackdelarna för tjejerna eftersom 

hon ansåg att de är så påtagliga. 
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Vi kan se en tydlig skillnad i den bild som personalen har av flickor respektive pojkar och 

även hur de arbetar med respektive kön. Flertalet intervjupersoner talar om flickor som att de 

är i behov av tröst, kärlek och närhet. De behöver prata och ventilera sina problem, pojkarna 

däremot beskrivs som att de vill ha mer ”raka rör” och få utlopp för sin aggressivitet. Alla 

intervjupersoner tar upp hur flickor är underlägsna pojkarna och att de hamnar i skymundan. 

 

Alla intervjupersoner uttrycker sig lika och vi kan tydligt se vad de tillskriver könen. De ser 

inte på ungdomarna som individer, vilket våra frågor kanske inte heller tillåter, utan som två 

olika men homogena grupper med olika intressen. Genom vårt resultat ser vi hur 

könsmaktsordningen skapas och bibehålls, som tidigare nämnts tilldelas flickor och pojkar 

egenskaper och roller utifrån isärhållandet och hierarkins mönster. Personalen har 

föreställningar om vad manligt och kvinnligt är och uttrycker detta medvetet eller omedvetet. 

I våra intervjutexter kan vi tydligt se när personalen tydliggör föreställningar som de har om 

respektive kön och sedan tillskriver det ungdomarna av detta kön.  

 
”Man gör saker tillsammans med tjejer på ett annat sätt, med killar är 
det mera aktivt och med tjejer är det mera sitta och prata, mysa. Sen 
tror jag också att eftersom tjejer är mera relationsinriktade, alltså de 
behöver den här närheten och tryggheten och kärleken på nåt sätt, mer 
än vad killar behöver, då är det mer, de behöver lite mer raka rör och 
lite annan kommunikation.” (Lena Pettersson) 

 

Att uttrycka sig generaliserande ger en bild av att intervjupersonerna tillskriver könen roller 

och egenskaper, istället för att se till individen och dennes specifika problem. Vidare 

upprätthålls könsmaktsordningen och ger även en fortsatt makt till pojkarna på institutionerna.  

Genom att tala om flickorna som svårare att hantera och arbeta med säger de samtidigt också 

att pojkarna är lättare, de bli då överlägsna och det är ännu ett exempel på hur könen hålls isär. 

 

På de flickinstitutioner som vi besökte fanns det typiska flickaktiviteter t.ex. syrum och 

ridning och på pojkinstitutionerna fanns det aktiviteter som t.ex. biljardbord och snickarrum. 

Det visar ganska tydligt att det finns regler för genusbestämningen, det vill säga hur en man 

respektive kvinna ska vara och bete sig och vad de ska sysselsätta sig med. Det finns 

förväntningar och föreställningar, ett så kallat genuskontrakt, om vad som är manligt och 

kvinnligt och ungdomarna tillskrivs vissa aktiviteter, t.ex. pojkar ska snickra, flickor ska sy.  

 

 34



B. Andersson (1997, s. 15) anser att diskurser som rör kön och vård av unga på en annan nivå 

än på institutionerna t.ex. samhällelig, påverkar personalen. Vi anser att genus skapas genom 

diskurs och de individer som arbetar på institutionerna skapar och bidrar till att forma 

ungdomarna där, på ett visst sätt och därmed bibehåller de könsordningen.  

 

Vi kan se tydliga likheter på hur de olika intervjupersonerna talar om ungdomar och kring 

deras problem. I denna diskurs är de med och skapar genus och genusordningen. Meningar 

som: ”Killar syns mer och tjejer drar sig undan, tjejerna var tvungna att sminka sig när det 

fanns killar på avdelningen, tjejer glöms bort när det finns killar i närheten”, var i stor 

utsträckning förekommande i våra intervjutexter. Vi är medvetna om att de aktörer som rör 

sig i denna diskurs antagligen inte är en homogen grupp. Men att alla våra intervjupersoner 

upprepande gånger talar om tjejer i en något nedlåtande ton, som att de är besvärliga, och 

killar i sin tur som framåt och lättare att hantera, tyder på att de antagligen pratar på detta sätt 

även inom personalgruppen.  

 

5.6 Medvetenhet hos personalen 

I varje samhälle finns det och har funnits ett kontrakt mellan könen, ett genuskontrakt, vilket 

innebär att det finns konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot varandra, 

bl.a. hur de ska bete sig, prata och uppföra sig. Både män och kvinnor har förväntningar på sig 

själva och på varandra och dessa förväntningar grundas i föreställningar som vi har om vad 

som är manligt och kvinnligt. De båda könen tillskrivs och tillskriver sig själva vissa roller 

och aktiviteter. 

 

Kerstin Boström som arbetar på Älvan, berättade att personalen ofta kunde komma på 

pojkarna med att prata om flickor på ett nedlåtande sätt, de kunde t.ex. använda sig av ord 

som hora när de talade om en före detta flickvän. Då gick personalen in och förklarade att det 

inte är ett acceptabelt sätt att prata om flickor och personalen försökte även få pojkarna att 

förstå anledningen till det och få dem att tala om flickor på ett annat, bättre, sätt. Hon säger att 

de arbetade på samma sätt om de pratade illa om kompisar eller föräldrar. Här blir det tydligt 

hur personalen försöker förändra pojkarnas sätt att uttrycka sig kring flickor, pojkarna ingick i 

en diskurs som personalen försökte förändra för att förhoppningsvis få dem att behandla och 

tänka om flickor på att bättre sätt än innan de kom till institutionen. Personalen arbetar då 

utefter genuskontraktet som de upplever det, alltså hur de anser att pojkarna ska vara mot 

flickorna. De visar hur pojkarna ska bete sig och prata inför och om flickorna, och andra 
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personer i sin närhet. Kerstin Boström är medveten om att det är utifrån deras egna 

föreställningar de visar pojkarna hur de ska uppföra sig och vad som är rätt och fel.  

 

När Hammargården, ifrån att ha haft både pojkar och flickor, började att enbart arbeta med 

flickor, lade de ner arbetet i snickeri- och bilverkstaden och öppnade istället ett rum där man 

kunde sy, måla och pyssla. Jenny Lövgren, som vi intervjuade där, säger sig vara medveten 

om att det är personalens föreställningar om vad flickor gillar och inte gillar, som lett till att 

de har fokuserat på målar- och syrum, istället för verkstad och snickeri. Hon är medveten om 

att det mycket väl kan finnas flickor som hellre snickrar ihop en stol än syr en klänning. Hon 

säger att det blir likadant som att ”killar ska ha blå kläder, tjejer ska ha rosa” och att hon själv 

är medveten om att det är såhär. Hon har själv två döttrar och en son och säger att hon köper 

dockor till flickorna och bilar till pojken. Hon vet att hon formar sina barn och förstår också 

att personalen genom strukturen på arbetet på Hammargården formar ungdomarna som är 

placerade där. Marcus Hansson uttrycker också att flickorna inte vill spela biljard och dart, 

vilket pojkarna ville när Högantorp var en blandad institution, så de aktiviteterna används inte 

sedan institutionen började behandla enbart flickor. Nu har personalen istället ordnat en 

syhörna och målarrum.  

 

På institutionerna vi har besökt ser man till flickor och pojkar på olika sätt och man 

organiserar t.ex. aktiviteter efter hur man tror att respektive kön vill ha det. En av 

flickinstitutionerna, Hammargården, skriver på sin hemsida (SiS hemsida, 2005, 15/4) att de 

har ett genusperspektiv på sitt arbete. Vi frågar hur deras genusperspektiv visar sig i arbetet på 

avdelningen och Jenny Lövgren säger att det handlar om att stärka kvinnan att bli självständig. 

Som hon uttrycker det ”ta ingen skit”. Många kvinnor, enligt henne, jobbar och ska samtidigt 

ta hand om barnen, jämställdhet finns inte enligt Jenny Lövgren. Många av flickorna på 

Hammargården kommer från familjeförhållanden där männen uppfört sig illa mot mammorna 

och döttrarna. Det handlar enligt Jenny Lövgren om att jobba med flickorna så att de 

blir ”starka och stolta”.  

 
Vi kan se utifrån Jenny Lövgrens kommentarer att de på Hammargården i större utsträckning 

än på de övriga institutionerna var mer uppmärksamma på hur de, personalen, formar 

flickorna som bor på institutionen. Men det framkommer inte om och hur de försöker sudda ut 

könsgränserna mellan att vara man och kvinna. De stänger snickarverkstaden och öppnar upp 

ett syrum, väl medvetna om att de då är med och skapar och förstärker genusordningen, trots 
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att de hävdar att de arbetar utifrån ett genusperspektiv. Istället för att ändra i strukturen, 

genom att faktiskt låta flickorna snickra eller ”mecka” med en bil, så väljer de den ”lätta” 

vägen och inför aktiviteter som de anser att flickor bör tycka om att syssla med. 

 

Resonemanget kan även gå åt andra hållet, genom att se till pojkinstitutionerna, där det bland 

annat finns snickarrum, biljardbord och darttavlor. Där vidmakthåller de också 

genusordningen, genom att de utesluter aktiviteter som de anser är till för flickor. Genom att 

göra så mot flickorna och pojkarna på institutionerna tvingas de unga in i redan förutbestämda 

manliga och kvinnliga roller och aktiviteter. Personalen och de styrande utgår ifrån sina 

antaganden om vilka aktiviteter flickor och pojkar tycker om, istället för att se till och utgå 

ifrån den enskilda individen. Om flickorna och pojkarna på institutionerna själva skulle få 

säga till om vad de vill ha för aktiviteter skulle strukturen på arbetet utgå ifrån individen 

istället för antaganden som personalen har. Vi menar att genussystemet är en ordningsstruktur 

av kön och att denna struktur står på två grundpelare, en av dessa är könens isärhållning, att 

manligt och kvinnligt ska hållas isär. Den personal vi intervjuade, på de olika institutionerna, 

är av den åsikten att flickorna och pojkarna inte har samma uppfattning om vilka aktiviteter 

som är roliga, även om ett antal intervjupersoner säger sig vara medvetna om att det alltid 

finns undantag. 

 

Flickorna och pojkarna hålls isär genom personalens uppfattning om deras olika roller och 

vad de respektive könen ”ska” ha för aktiviteter. Om personalen vore medveten om de 

föreställningar som finns om könens olikheter, borde de kunna strukturera upp institutionen så 

att de lättare kan eliminerar dessa föreställningar. Hirdman (1993, s. 49), anser att genus ska 

förstås som en strukturell dynamisk struktur, ett system; en beteckning på ett ”nätverk” av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilket framkommer i vårt resultat. 

Genus skapas på institutionerna genom att de styrande t.ex. personalen, skapar en struktur 

som bygger på individens föreställningar och förväntningar. Dessa föreställningar och 

förväntningar kan finnas både medvetet och omedvetet hos individen och de finns även på 

makronivå, det vill säga, i vårt samhälle.  

 

5.7 Diskursen kring institutionsvård 

Diskursen kring institutionsvård har sedan länge, av aktörer som myndigheter och personal på 

institutionerna, i synnerhet rört pojkar. En av anledningarna till det kan vara att i grunden var 

institutionsplaceringar, som vi nämnde tidigare, något som endast rörde pojkar. En annan 
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anledning kan vara att män och pojkar i vårt samhälle har värderats högre och därför ligger 

fokus på dem. 

 

Det sätt forskning och andra aktörer i diskursen uttrycker sig på bl.a. att i flertalet fall referera 

till pojkar, leder till att flickorna lämnas utanför. När de i diskurs kring institutionsvård inte 

nämner flickor i samma utsträckning som pojkar, skapas en genusordning inom 

institutionsvården som liknar den genusordning som finns i samhället, där flickorna hamnar i 

skymundan av pojkarna och där mannen är överlägsen och kvinnan underlägsen. Att det 

saknas behandlingsformer som är utformade efter flickors problematik och behov, stärker 

teorin om att mannen i vårt samhälle är normen, han är det normala och kvinnan det 

avvikande.  

 

6. Slutdiskussion 

I vår frågeställning undrade vi om det statliga huvudmannaskapet har lett till en ökad 

differentiering, av kön, inom SiS institutioner. Enligt tidigare forskning har antalet 

institutioner för enbart flickor ökat, detta anser även våra intervjupersoner. Men en fråga som 

vi direkt ställde oss efter att fått fram det resultatet var, om detta är tillräckligt, även om 

antalet institutioner har ökat. Ett flertal av intervjupersonerna ansåg att det inte finns 

vårdplatser, i för hållande till behovet, för flickor med särskilda problem t.ex. psykiska sådana. 

Antalet institutioner för flickor har med andra ord ökat, men inte tillfredställande. Vi är 

medvetna om att vårt resultat inte är representativt eftersom intervjupersonerna svarade 

utifrån sina egna uppfattningar, men vi anser ändå, att så är fallet med tanke på att flertalet av 

våra intervjupersoner menade att det inte finns tillräckligt med institutioner för flickor med 

specifika behov. 

 

Är då SiS medveten om att det förhåller sig på det här sättet eller anser de att de uppnått sitt 

mål genom att faktiskt starta ett antal fler institutioner för flickor? På ett sätt kan man säga att 

de har uppnått sitt differentieringsmål när det gäller kön, men i nästa steg har de i så fall inte 

uppnått sitt mål med differentiering rörande kön och behov. SiS grundtanke är att ungdomar 

ska vårdas på enkönade avdelningar och efter att SiS blev huvudman för den särskilda 

ungdomsvården har antalet institutioner och avdelningar för flickor ökat. De har dock inte 

utvecklat sina mål med att specificera vården utifrån flickornas enskilda behov, våra 

intervjupersoner anser att det inte finns tillräckligt många flickinstitutioner som arbetar 
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behovsinriktat. Vad dessa behov skulle vara har vi inte gått in på utan vi vill bara visa att vi 

anser att IUM-utredningens mål inte har uppfyllts i fallet differentiering utifrån kön och behov.  

 

Vår andra frågeställning var hur personalen på institutionerna är med och skapar genus. Här 

kan vi se att personalen via sina föreställningar skapar genus genom hur de strukturerar 

arbetet och hur de talar kring ungdomarna på institutionerna. De tillskriver ungdomarna 

egenskaper och formar aktiviteter utifrån vilket kön den unge har. I många fall är de medvetna 

om vad de gör men ändrar ändå inte sitt beteende. Våra intervjupersoner formulerar sig på ett 

liknande sätt, både när de talar om flickor och pojkar. Samtidigt som vi är medvetna om att 

vårt resultat inte är representativt anser vi ändå, eftersom flertalet uttryckte sig på ett nästintill 

exakt likadant sätt kring könen, att vi kan anta att det är på det sättet de uttrycker sig kring 

ungdomarna i denna diskurs. 

Vi blev förvånade över i hur stor utsträckning intervjupersonerna var medvetna om att de var 

med och formade ungdomen, men ändå inte lade vidare vikt vid att strukturera livet på 

institutionerna mer individbaserat än könsbaserat. Med könsbaserat menar vi att de planerar 

aktiviteter enligt vad de uppfattar att de olika könen vill göra. Många av intervjupersonerna 

ansåg sig jobba på rätt sätt, att flickor faktiskt tycker om att sy och rida och pojkarna vill spela 

biljard och snickra. De hade så fasta uppfattningar om vad det betyder att vara pojke 

respektive flicka och vilka aktiviteter könen ska utöva, att de blir svåra att förändra. Även om 

det nu är så att de flesta flickor vill sy eller de flesta pojkar vill snickra så ska inte de som vill 

göra motsatsen dömas ut. Vi menar dock inte att de unga fritt ska få bestämma vad de vill 

göra men att de utifrån de aktiviteter som finns planerade på institutionerna ska kunna välja 

en ”pojkaktivitet” trots att man är flicka och tvärtom. I ett större sammanhang, t.ex. 

samhälleligt, leder detta till att det som ungdomarna har lärt sig på institutionen förs vidare, 

genom att de i sin tur uppfostrar sina eventuella barn olika beroende på kön. Vi vill dock inte 

ge en bild av att detta enbart sker på institution, det blir bara mer tydligt inom institutionens 

väggar än ute i samhället, där den unge har större valmöjlighet. I samhället likväl som på 

institutionerna skapas och upprätthålls den genusordning som har funnits i vårt samhälle i 

århundraden. Det blir även tydligt att genuskontraktet d.v.s. de föreställningar som finns om 

hur män och kvinnor ska vara mot varandra i hög grad fortfarande lever kvar.  

 

När vi talade med våra intervjupersoner om hur institutionen ska vara en avbild av samhället 

men att enkönade avdelningar inte är det så blev ett av ”försvaren” för enkönade avdelningar 

att ungdomarna kunde hitta förebilder inom personalgruppen. Förebilder som de ute i 
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samhället skulle få genom föräldrar och t.ex. skolpersonal. Kerstin Boström sa t.ex. att de vill 

ha lika många män som kvinnor i personalen för att pojkarna på avdelningen ska kunna få 

manliga förebilder. Männen ska då in i personalgruppen för att det ska vara en representativ 

bild av samhället. Vi anser dock att pojkar likväl skulle kunna ha en kvinna som en förebild 

och en flicka en man. Resonemanget ovan visar att män och kvinnor inte kan leva parallellt 

och att de ska delas upp i två grupper, kvinnor pratar med flickor och män pratar med pojkar, 

det är det naturliga. Vi har dock förståelse för att det ofta är så att en flicka eller pojke vill 

prata med någon av samma kön, då vi sedan barnsben fått lära oss att en man inte kan förstå 

en kvinna på samma sätt som en kvinna kan förstå en annan kvinna och tvärt om. Vi anser 

dock att det är av vikt att det finns en möjlighet för ungdomar som vill ha eller söker sig till en 

förebild av motsatt kön att få det. 

 

Vi anser att enkönade avdelningar inte behöver vara en representativ bild av samhället, där 

flickor och pojkar lever tillsammans, för det finns många ungdomar som inte klarar av att 

vistas i en sådan miljö. Om en flicka t.ex. har blivit utsatt för sexuella övergrepp vill hon 

kanske hellre vistas på en institution där det enbart finns flickor, där hon kan känna sig säker 

och bygga upp ett självförtroende igen. Först när hon är starkare kan hon möta en 

representativ vardag. Som Kerstin Boström föreslog kan det eventuellt senare i behandlingen 

komma in att båda könen får umgås, när individerna är starka nog att klara av det. Detta anser 

vi vara en god idé. 

 

Vi ser i vårt resultat att när intervjupersonerna talar om flickor och institutionsvård så handlar 

mycket om att personalen ska bygga upp en stark relation till flickorna, då personalen anser 

att detta är av stor vikt när man arbetar med just flickor. De intervjuade benämner även 

flickorna som mer relationsinriktade och introverta och pojkarna som utåtagerande. Det är 

vanligt att man på de institutioner som arbetar med flickor pratar om flickornas skuld och 

skam. Vi tycker det är positivt att Håkanstorp, en institution för enbart pojkar, arbetar med att 

få ungdomarna att ha tillgång till sina känslor, med andra ord, att pojkar också kan och får 

vara arga, rädda och ledsna. Trots detta är vi av den uppfattningen, som vårt resultat också 

visar, att pojkar i större utsträckning får lära sig att kontrollera sin aggressivitet medan flickor 

ska prata ut och mötas i flickgrupper för att ventilera sina problem och känslor. Vi anser att 

det är av vikt att även pojkar träffas i pojkgrupper för att, inte enbart prata om sina problem, 

utan också för att lära sig att även pojkar kan dela med sig av sina känslor. Likväl är det 
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relevant att också flickor ska få lära sig att det är acceptabelt att känna och visa ilska och 

aggression, men att också lära sig att hantera denna.  

 

Den forskning som har gjorts gällande ungdomar och institutionsvård har framför allt handlat 

om pojkar och pojkars problematik och det är först på senare år som flickor har kommit att 

uppmärksammas mer. En anledning till det anser vi är att fler kvinnor forskar nu än tidigare. 

Tidigare var de flesta forskare män och eftersom män och det manliga är norm i vårt samhälle 

faller det sig ganska naturligt att det är den grupp av människor som forskningen fokuserar på. 

Det andra könet, kvinnan, är det avvikande och det är männen som är normen för det normala 

och det allmängiltiga. Att forska på det avvikande och onormala har tidigare inte ansetts tjäna 

något till och därför har forskning om flickor på institution inte prioriterats. Positivt är att 

flickor börjar uppmärksammas mer och mer i forskningssammanhang, men vi ligger trots det 

långt efter den forskning som finns om pojkar och det manliga.  

 

Vi anser att det är lätt att hamna i fällan att tala generaliserande om könen och att skilja ut 

flickor från pojkar. Därför kan vi ha en viss förståelse för att intervjupersonerna ibland 

uttrycker sig generaliserande om könen, då detta är inlärt och i många fall sker omedvetet. Vi 

menar att alla behöver bli uppmärksamma på hur varje enskild individ är med och skapar 

genus genom sitt sätt att uttrycka sig och att diskursen kring genus också förändrar vårt sätt att 

uttrycka oss till att bli mer homogent. I en diskurs är det vissa aktörer som tar mer plats och 

visar hur det ”ska gå till” och ganska snabbt kopierar vi omedvetet detta. Vi anser att 

personalen på institutionerna gör just detta, då man efter en tid i en personalgrupp blir färgad 

av vad andra säger och lätt hamnar i en viss jargong, om man inte tänker sig för. 

 

Vi kan också konstatera utifrån vårt resultat att våra intervjupersoner är medvetna om att de 

skapar genus och att situationen för flickor och pojkar skiljer sig åt. Det intressanta är att de 

konstaterar detta, men ändå inte gör något för att förändra situationen. Vi blir då av den 

uppfattningen att intervjupersonerna accepterar att det är så och att de anser att det är allt för 

svårt att förändra situationen, vilket leder till att det inte sker någon förändring. Vi menar att 

nödvändiga förändringar inte borde vara så svåra att genomföra då intervjupersonerna till viss 

del är medvetna om sina egna föreställningar kring genus och hur de utifrån dessa planerar 

aktiviteter och formar strukturen på institutionerna.  
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6.1 Val av metod 

En fördel med att vi valde en kvalitativ metod är att vi kunde formulera frågorna på ett sådant 

sätt att vi skulle få svar på det vi ämnade undersöka. En nackdel var att vi inte hade möjlighet 

att intervjua ett stort antal personer och därför blev vårt resultat inte representativt. Vi ämnade 

genom våra mailfrågor kunna få fram ett mer representativt resultat, men detta misslyckades 

då ett flertal institutioner aldrig svarade. Som vi tog upp i vår metoddel är vi inte kvalificerade 

intervjuare, men om vi varit detta kunde vi troligen ha ställt frågor som gett utförligare och 

mer givande svar.  

 

Genom att använda oss av diskursanalys ville vi undersöka om personalen uttryckte sig på ett 

liknande sätt i diskursen kring institutionsvård, detta för att se hur diskursen är uppbyggd och 

hur den är en stor aktör i skapandet av genus. Ett problem med diskursanalysen var att vår 

individuella tolkning kunde komma att spela en alltför stor roll, då det fanns en risk att vi 

sökte och såg det vi ville se.  

 

6.2 Vidare forskning 

Vi har konstaterat att personalen i stor utsträckning påverkar ungdomarna och skapar genus. 

Det vore därför intressant att undersöka hur och om ungdomarna uppfattar att personalen är 

med och formar dem. Är de medvetna om i vilken utsträckning strukturen och arbetet på 

institutionen spelar in i hur de formas som individer och har de några synpunkter kring detta? 

Vidare vore det även av intresse att studera hur medvetna vi människor är om våra 

föreställningar kring genus och hur detta skulle kunna uppmärksammas och förändras? 
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8. Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
Institution 
 

1. Hur länge har er institution funnits? 
 
2. Vad ser du för för- respektive nackdelar med en enkönad avdelning? 
 
3.  Uttrycker ungdomarna att de skulle vilja vara på en blandad avdelning? 
 
4. Ser du några problem med att ungdomarna är avskilda från ungdomar av annat kön i 

deras egen ålder? 
 

Problematik 
 

1. Vad är den generella grundproblematiken hos ungdomarna?  
 
2. Vilka tidigare insatser har funnits för den unge? 

 
Behandling 
 

1. Hur ser behandlingen för ungdomarna ut? 
 
2. Hur kan en vanlig dag för den unge se ut? 
 
3. Hur lång är vårdtiden? 

 
Tankar om vad som händer efter behandling 
 

1. Hur anser du att ett bra liv ser ut efter behandlingstiden? 
 
Mailfrågor 
 

1. Vilka för- respektive nackdelar anser du finns med en blandad avdelning? 

2. Hur ser behandlingen för ungdomarna ut? 

3. Ser behandlingen annorlunda ut för flickorna respektive pojkarna? 

 

 46


