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ABSTRACT 

Using a symbolic interactionistic analytical approach, this essay aims to study the 
socialisation of young women’s sexuality in treatment institutions for young women. Through 
qualitative interviews with staff members at said institutions, concerning their views on young 
female sexuality, and how they discuss sexuality with the young women in the institutions, 
my aim was to identify the socialisation of young women’s sexuality. I have also investigated 
how the staff experiences their own sex as an important factor in conversations about 
sexuality with young women, as well as the possible effect sexually mixed or sexually 
segregated institutions exert upon conversations about sexuality. I have therefore interviewed 
both male and female staff, as well as staff of both sexually mixed and sexually segregated 
treatment institutions.  
   The results indicate that the staff does talk about sexuality with the young women, but in 
varying degree and form. Treatment ideology seems to have an impact on the conversations of 
sexuality. The staff perceives their sex to be of importance for the conversations about 
sexuality but they also emphasise the importance of trusting relationships. They believe that 
sexuality as a subject arises more often in sexually mixed treatment institutions than in 
sexually segregated institutions. The staffs’ view on young female sexuality is not 
characterized by a discourse of desire, but rather by concern for the young women’s 
vulnerability, triggered by their own behaviour, as well as doubts about the young women’s 
own sexual desire.  
 
Keywords: symbolic interactionism, socialisation, young female sexuality, treatment 
institution staff, qualitative interview 
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Inledning 
Vi lever i ett ojämställt samhälle. Bristen på jämställdhet mellan könen tar sig uttryck på flera 

olika sätt, bland annat i skillnader mellan kvinnors och mäns sexuella handlingsutrymme. 

Detta gäller inte minst bland ungdomar, vilket flera studier visar (se t ex Ambjörnsson, 2004; 

Bäckman, 2003). Vuxenvärlden tenderar att i allmänhet oroa sig mer för unga kvinnors 

sexuella aktivitet än för de unga männens (Fingerson, 2005). Enbart på grund av kön tillskrivs 

alltså sexuellt beteende olika innebörd.   

   Även inom det sociala arbetet lägger man ofta tyngdpunkt vid uppfattade skillnader mellan 

manligt och kvinnligt beteende. I Astrid Schlytters (1999) studie Kön och Juridik i socialt 

arbete har författaren studerat tillämpningen av 3 § Lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) på länsrättsnivå ur ett genusperspektiv. Resultatet av 

Schlytters studie visar bland annat att länsrätten i vissa fall hänvisar till flickornas sexuella 

beteende som stöd för tvångsomhändertagande, men att pojkarnas sexuella vanor aldrig 

nämns (Schlytter, 1999 s.91). Detta innebär att unga kvinnors sexualitet i vissa fall av 

samhället anses problematisk och socialt nedbrytande för den enskilda. För att skäl för 

tvångsomhändertagande enligt LVU ska föreligga krävs det att den unge genom missbruk, 

kriminell verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende utsätter sin hälsa och 

utveckling för påtaglig risk (3 § LVU 1990:52). Socialt nedbrytande beteende innefattar 

situationer då den unge avviker från samhällets grundläggande normer (prop. 1989/90:28). 

Om flickorna, vilket länsrätten enligt Schlytters (1999 s.91) studie tycks anse, genom sitt 

sexuella beteende avviker från vad som anses normalt i samhället, hur går då normaliseringen 

till? Om man betraktar behandlingshem som fostrare i samhällets tjänst så kan man utgå ifrån 

att sexualiteten, som enligt min uppfattning är en stor och självklar del av livet, bör 

uppkomma i samtal. Dessa samtal kan ses som en del av normaliseringen av de unga 

kvinnornas beteende.  

   Av Schlytters studie (1999 s.138-140) går det att utröna samhälleliga synsätt gällande unga 

kvinnors respektive unga mäns sexualitet. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv skulle man 

kunna säga att dessa synsätt om sexualitet utifrån kön bidrar till att överföra sexuella, 

könsspecifika normer, det vill säga att de formar unga kvinnors och mäns sexualitet. Med 

andra ord bidrar dessa synsätt till en socialiseringsprocess av unga kvinnors och mäns 

sexualitet. Dessa könsspecifika föreställningar är inte bara i sig ett resultat av en ojämställd 

sexualitet där unga kvinnor får ett snävare sexuellt handlingsutrymme än unga män, de 

cementerar och reproducerar även denna ojämställdhet.  
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   Den övergripande ambitionen med min uppsats är att väcka frågan om sexuell jämställdhet i 

socialt arbete. Min förförståelse är att flickors sexualitet allt som oftast diskuteras i termer av 

risker och problematik. Med min studie hoppas jag att fokus riktas från den problematik som 

traditionellt kopplas ihop med kvinnlig sexualitet och istället läggs på den glädje sexualitet 

kan innebära, även för kvinnor. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att utifrån kön undersöka socialisationen av kvinnlig sexualitet på 

behandlingshem för unga kvinnor. Detta vill jag undersöka genom att intervjua 

behandlingspersonal om deras syn på unga kvinnors sexualitet samt om hur man samtalar om 

sexualitet med de unga kvinnorna på behandlingshemmen.  

 

Frågeställningar 

• Hur samtalar man om sexualitet på behandlingshemmen, och kring vilka teman?  

• Vilken betydelse har behandlingspersonalens kön för samtal om sexualitet på 

behandlingshemmen? 

• Vilken betydelse har könsblandade respektive könssegregerade behandlingshem för 

samtal om sexualitet? 

• Vilken syn på unga kvinnors sexualitet ger behandlingspersonalen uttryck för?   

 

Ordval 
Behandlingshem och behandlingspersonal 

De institutioner som ligger till grund för mitt empiriska material är av vitt skilda karaktär. 

Gemensamt har institutionerna dock att de inhyser ungdomar dygnet runt och att personalen 

samtalar med de inhysta ungdomarna. Utgångspunkten för mig är att personalen genom sina 

samtal med ungdomarna bedriver en form av behandling med motiverande inslag (något som 

också har bekräftats av intervjupersonerna). Utifrån denna utgångspunkt, och för att få ett 

enhetligt begrepp, har jag valt att använda mig av termen behandlingshem och 

behandlingspersonal när jag talar om institutionerna och deras personal. Tillfälligtvis 

använder jag mig också av termen institution för att inte upprepa mig allt för mycket i texten.  
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Flickor, tjejer eller unga kvinnor? 

Begreppen för det kvinnliga könet i ungdomsåren är många. Ordens betydelse är enligt mitt 

teoretiska utgångsläge av största vikt, trots detta har jag inte kunnat välja ut ett enskilt 

begrepp för ungdomar av kvinnligt kön att använda mig av i uppsatsen. Tjejer passar 

exempelvis bättre i talspråk, varför jag framförallt använder detta begrepp i intervjuerna och 

således också i resultatframställningen. Unga kvinnor har jag använt mig av i de sammanhang 

jag tycker texten kräver ett mindre vardagligt språk. Den term som framförallt används för 

yngre barn av kvinnligt kön är flickor, en term som i mitt tycke på så sätt riskerar att förmedla 

en barnslighet och oskuldsfullhet. Därför har jag medvetet försökt att undvika att själv 

använda mig av denna term. Däremot har intervjupersonerna själva inte sällan själva valt att 

använda sig av denna term. Likaså är det en term som frekvent förekommer i den tidigare 

forskning som jag presenterar, vilket innebär att jag inte helt har lyckats undvika detta 

begrepp. Vad jag hursomhelst menar med samtliga tre begrepp är ungdomar i åldrarna 12 – 21 

år, av kvinnligt kön. 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som behandlar och förklarar de teoretiska begrepp som jag 

använder mig av i analysen, det vill säga symbolisk interaktionism, socialisation, den 

heterosexuella matrisen och kärleksideologin. Vidare presenterar jag i ett kapitel tidigare 

forskning på ämnet sexualitet som socialt ungdomsproblem samt forskning om 

institutionsvård av ungdomar ur ett kön- och sexualitetsperspektiv. Jag lägger därefter fram ett 

axplock ur ytterligare en typ av forskning som handlar om socialisation av ungdomars 

sexualitet på olika arenor, det vill säga av föräldrar, i skolan, av jämnåriga och av media. Efter 

forskningskapitlet följer ett metodkapitel i vilket jag beskriver tillvägagångssätt, samt 

diskuterar metodval utifrån bland annat validitet, reliabilitet och etiska överväganden. 

Därefter läggs intervjuresultaten fram, följt av en analys av dem. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion, i vilken jag presenterar egna reflektioner.
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Teoretiska utgångspunkter 
Det teoretiska perspektiv som kommer att ligga till grund för analysen är symbolisk 

interaktionism. I studien kommer jag framförallt att ta fasta på symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv på socialisation av kön och sexualitet, då fokus ligger på den kvinnliga sexualiteten. 

Flertalet studier som rör sexualitet ur ett könsperspektiv tar sin teoretiska utgångspunkt i 

feministiska teorier (se ex. Bäckman, 2003; Ambjörnsson, 2004). Symbolisk interaktionism 

och feministisk teori delar många likheter i sättet att se på kön som socialt skapat (Brickell, 

2006). Däremot innehåller symbolisk interaktionism inte samma strukturella förklaringar 

utifrån könsmaktsordningen som feministisk teori gör. Jag kommer bara att använda mig av 

feministisk teori i ett avseende, nämligen utifrån Judith Butlers teori om den heterosexuella 

matrisen, vilket jag nedan närmre redogör för. Anledningen till att jag väljer symbolisk 

interaktionism framför feministisk teori är att jag vill lägga mer fokus på interaktionens roll i 

skapandet av kön än på strukturella förklaringar. Men för att först skapa en klarare bild av 

symbolisk interaktionism för läsaren sammanfattar jag nedan ett par grundläggande begrepp 

inom teorin.  

 

Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är en teori inom socialpsykologin. Socialpsykologin är en vetenskap 

som sammansätter de två andra vetenskaperna psykologi och sociologi. Socialpsykologin 

utgår alltså från att individens psykologi påverkar samhället i stort och vice versa. 

Socialpsykologin rör sig dock i ett brett spektra mellan många teorier. Det finns 

socialpsykologer som, även om de inte förnekar samhällets och kulturens inverkan på 

individen, lägger mer fokus på de psykologiska processerna hos individen och individens 

beteende. Socialpsykologer med mer psykologisk inriktning menar att det finns individuella 

psykologiska skillnader som avgör individens möjligheter och i vilken grad individen 

påverkas av samhället. Socialpsykologer med mer sociologisk inriktning intresserar sig mer 

för samhällets och kulturens inverkan på individen och på de individuella, psykologiska 

processerna. Symbolisk interaktionism rör sig mer mot sociologin än mot psykologin (Hewitt, 

2000 s.2-3). 

   Symbolisk interaktionism innehåller flera teorier om samhälleliga fenomen, samhället i stort 

och dess individer, dessa teorier utgår dock från ett par gemensamma hörnstenar. Trost och 

Levin (2004) lyfter fram fyra sådana som några av de viktigaste hörnstenarna inom symbolisk 

interaktionism. Dessa hörnstenar är starkt förknippade med varandra. Definitionen av 
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situationen är den första, vilken innebär att människan inte bara upplever och definierar sin 

situation, utan också handlar därefter. En annan, mycket viktig hörnsten i symbolisk 

interaktionism är social interaktion. Med interaktion menas meningsutbyte, men inte enbart i 

form av ord, utan även i form av exempelvis tystnad, beröringar, ansiktsuttryck med mera. 

Inom symbolisk interaktionism anser man att den sociala interaktionen är av största vikt för 

hur människor upplever samhället samt enskilda situationer, individer och företeelser, samt 

hur de agerar. En tredje hörnsten är symboler. Symbolisk interaktionism utgår ifrån att 

interaktionen sker med hjälp av symboler. Ord är ett exempel på sådana symboler, liksom 

färger, föremål, beröringar, gester och så vidare. Ett ord, exempelvis, kan ha en särskild 

innebörd för mig, när samma ord har samma innebörd för andra blir ordet till en symbol. Den 

sista hörnstenen är tonvikt på aktivitet. Inom symbolisk interaktionism menar man att 

människan gör mer än vad hon är. Mänskliga egenskaper är inte något statiskt som individen 

besitter, utan en ständigt pågående process hos individen (a a s.12-20). 

 

George Herbert Mead och socialisation 
George Herbert Mead är en av de främsta företrädarna inom symbolisk interaktionism. Han 

författade aldrig själv sina teorier i annan form än som uppsatser, detta gjordes istället efter 

hans död 1931, av några av hans studenter vid University of Chicago. 1934 publiceras alltså 

verket Medvetandet, jaget och samhället (Mead, 1976), som bland annat bygger på 

anteckningar från Meads föreläsningar i socialpsykologi.  

   Den övergripande fråga som Mead uppehåller sig kring är hur människans medvetande och 

jag uppstår i samhället. Mead menar att detta sker i olika stadier som han kallar för leken och 

spelet. I det första stadiet leken, övertar barnet sporadiskt roller i hans eller hennes omgivning 

utan att beakta omgivningens respons. I det andra stadiet, spelet, har barnet blivit medveten 

om omgivningens attityder. Rollövertagandet som tidigare skedde i form av lek, utan 

inflytande av regler har utvecklats till ett spel styrt utifrån omgivningens reaktioner. I dessa 

termer har Mead formulerat en socialpsykologisk teori kring socialisationen av individen i 

samhället, som i sin tur har inspirerat många teoretiker och forskare efter honom (Mead, 1976 

s119-120).  

   Peter L Berger och Thomas Luckmann (1979) är ett sådant exempel. De har i hög grad 

influerats av Meads tankar i deras beskrivning av socialisationsprocessen som jag nedan 

redogör för (a a s.26).  
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   Individen är alltså inte från början en del av samhället utan blir det under den process som 

socialisationen utgör. Denna process kan delas in i dels den primära socialisationen, dels den 

sekundära. Den primära socialisationen är den process som varje människa genomgår under 

barndomen varvid hon först blir en del av samhället. Den sekundära socialisationen är den 

ständigt återkommande process som en redan socialiserad individ genomgår vid varje tillfälle 

som hon ska ta sig an ett nytt fält i sin omvärld (Beger & Luckmann, 1979 s.154).  

 

Den primära socialisationen    

Den primära socialisationen är i regel den viktigaste för individen. Det är under denna process 

som individen skapar sin första värld, som är fastare förankrad i individens medvetande än 

den värld som internaliseras under den sekundära socialisationen. Berger och Luckmann 

(1979) kallar denna individens första värld för ”hemvärlden” för att tydliggöra den primära 

karaktär som den präglas av (a a s.160). 

   De redan socialiserade individer som övervakar individens primära socialisation kallas för 

signifikanta andra. Dessa signifikanta andra är påtvingade individen, det vill säga det är inte 

upp till individen som nyfödd att välja sina signifikanta andra. Den objektiva värld som 

individen föds in i presenteras alltså utifrån ett filter som beror på hennes signifikanta andras 

selektivitet. Berger och Luckmann (1979 s.153-189) påpekar att den primära socialisationen i 

allra högsta grad är känslomässigt laddad. Barnet identifierar sig med de signifikanta andra på 

en rad känslomässiga sätt. Barnet övertar också de signifikanta andras roller och attityder och 

på så sätt kan barnet slutligen identifiera sig med sig själv. Den subjektivt sammanhängande 

identiteten som utgör individens jag är sålunda en spegling av de attityder som individens 

signifikanta andra först intagit till henne.  

   I denna process sker också internaliseringen av normer. Det kan till exempel börja med att 

barnet förstår att en signifikant andra, exempelvis modern, blir arg när barnet leker med maten. 

Allt eftersom fler signifikanta andra ger stöd åt moderns negativa attityd gentemot att leka 

med maten blir normen mer generell till dess att den nått allmängiltig status, ”man leker inte 

med maten”. På detta sätt sker en förskjutning av internaliseringen av normer hos barnet, från 

de signifikanta andra till en bredare allmänhet som kan likställas med samhället, vilket Berger, 

Luckmann (1979 s.153-189) och även Mead (1976 s.120) kallar för den generaliserande 

andra. Etablerandet av denna generaliserande andra i individens medvetande utmärker en 

avgörande fas i socialisationen. På så sätt har individen skapat en egen identitet i relation till 

samhället, vilket innebär att den primära socialisationen är avslutad och att den sekundära 

socialisationen tar vid. Socialisationen, med allt vad det innebär av internalisering av samhälle, 
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identitet och verklighet, är nämligen en ständigt pågående process (Berger & Luckmann, 1979 

s.153-189). 

 

Den sekundära socialisationen och resocialisation 

En av de första kriser som drabbar en individ efter den primära socialisationen är att han eller 

hon upptäcker att den världsbild som förmedlats av signifikanta andra och som av individen 

ses som den riktiga världsbilden inte är den enda gällande verkligheten. Vid den sekundära 

socialisationen kommer individen alltså i kontakt med flera världsbilder som förmedlas till 

henne via nya signifikanta andra. Ett grundläggande problem som förekommer vid all 

sekundär socialisation är just det faktum att individen redan är socialiserad in i en verklighet 

och alltid har att förhålla sig till denna verklighet. De verkligheter som internaliseras hos 

individen under den sekundära socialisationen är inte lika grundfasta som den verklighet som 

internaliseras under den primära socialisationen och de är därmed lättare att ersätta (Berger & 

Luckmann s.162-167). 

   Relationen mellan den primära socialisationen och den sekundära socialisationen förstås lätt 

i den illustration av språkinlärning som Berger och Luckmann (1979 s.168) gör. Först lär sig 

en individ ett språk som vi kallar för modersmål. När samma individ senare ska lära sig ett 

nytt språk gör hon detta utifrån sitt modersmål. Hon översätter fraser och ord från det nya 

språket till sitt modersmål för att det nya språket ska bli verkligt för henne. Allt eftersom blir 

det nya språket mer och mer verkligt. Efter en lång, utdragen process utgör det nya språket 

kanske till och med det främsta språket men individen har alltid sitt modersmål att förhålla sig 

till.     

   Beroende på hur komplex den ser ut så kan sekundär socialisation äga rum under 

överinseende av specialiserande organ, ett exempel på detta är det moderna skolväsendet. I 

och med detta så ersätts individens familj till viss del av nya signifikanta andra, det kan vara 

lärare eller jämnåriga kamrater. Banden mellan individen och dessa signifikanta andra 

behöver inte nödvändigtvis vara känslomässigt knutna, till skillnad från under den primära 

socialisationen. Sekundär socialisation kan ske effektivt enbart genom den grad av ömsesidig 

identifikation som förekommer vid all kommunikation mellan människor (Berger & 

Luckmann, 1979 s.165, 171).  

   Det kan dock förekomma situationer där den sekundära socialisationen i högre grad 

påminner om den primära. Så är fallet när socialisationen strävar efter en radikal förändring 

av individens subjektiva verklighet, en så kallad resocialisation. Exempel på detta kan enligt 

Berger och Luckmann vara musiker som totalt hänger sig åt musiken för att lyckas eller 

 10



revolutionärer vars personliga engagemang krävs av den revolutionära rörelsen. I denna typ 

av sekundär socialisation intensifieras själva känsloladdningen i socialisationsprocessen. 

Individens förhållande till de personer som övervakar denna sekundära socialisation påminner 

i högre grad om det förhållande individen hade till de signifikanta andra under den primära 

socialisationen. För att en reell resocialisation ska kunna äga rum krävs det att individen 

segregeras från den tidigare ”världen”, fysiskt eller känslomässigt. Berger och Luckmann 

(1979 s.162-189) pekar ut samtal som en viktig metod för resocialisationen och att det under 

en resocialisationsprocess är viktigt att samtal inte förs med någon från den ”gamla världen”. 

 

Kön och sexualitet 
Kön eller genus 

En vanligt förekommande distinktion som bland annat har gjorts inom feministisk forskning 

är den mellan kön och genus. Kön är vad som anses vara den biologiska delen av en 

människas könsidentitet medan genus är den socialt och kulturellt konstruerade. Feministiska 

forskare, exempelvis Judith Butler, vars teori presenteras nedan har under senare år kritiserat 

denna åtskillnad (se Rosenberg, 2005 s. 22-23). Butler menar att en sådan uppdelning 

bekräftar det biologiska och därmed ”naturliga” i kön utan att problematisera. En människas 

genus blir tydligt enbart mot den diskurs1 om manligt och kvinnligt som råder och Butler 

menar att även det kön som anses givet av naturen genomgår samma identifikation genom 

diskursiva praktiker (a a). Även inom symbolisk interaktionism som är uppsatsens 

huvudsakliga teoretiska perspektiv förs det ett liknande resonemang, vilket jag i följande 

avsnitt redogör närmre för. 

 

Symbolisk interaktionism och kön 

Grundläggande för syn på kön inom symbolisk interaktionism är att man avvisar all form av 

essentialistiskt tänkande, det vill säga att det skulle finnas något som är av naturen manligt 

eller kvinnligt. Det innebär att man inte tillskriver de biologiska könsskillnaderna, så som 

exempelvis könsorgan alltför mycket betydelse (Brickell, 2006). Den distinktion kring 

könsskillnader som jag ovan beskrivit, det vill säga den mellan kön och genus, där kön 

representerar de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor och genus de kulturella och 

sociala gjordes inte av exempelvis Goffman (1977), som starkt förknippas med symbolisk 

interaktionism. Han menade att det inte fanns någon biologisk sanning bakom ”kön”, han 
                                                 
1 Diskurs är ett teoretiskt begrepp som förenklat går att definiera som en samling yttrande, i form av text eller tal, 
i en specifik kontext vari regler kontrollerar vad som får yttras och inte yttras (Bergström & Boréus, 2000). 
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menade istället att alla åtskillnader mellan individer (eller kroppar) är ett resultat av 

tillämpningen av språket som meningsskapare. Det vill säga att sådana åtskillnader inte är ett 

uttryck för naturliga skillnader utan snarare skapar dem. 

   Vidare fungerar socialisationen av kön på samma sätt som socialisationen i övrigt. De 

signifikanta andra i barnets närvaro presenterar dessa roller som barnet övertar först i leken 

sen i spelet (Berger & Luckmann, 1979). Internaliseringen av normer ser olika ut för flickor 

och pojkar. Flickor förväntas bete sig på ett sätt och pojkar på ett annat, vilket beror på de 

signifikanta andras och samhällets (den generaliserande andra) föreställningar om manligt och 

kvinnligt. Goffman (1977) nämner bland annat att kvinnor förväntas vara ömtåliga, svaga och 

omsorgsgivande. Medan män förväntas komplettera dessa kvinnliga egenskaper med 

exempelvis egenskaper som styrka. 

 

Judith Butler och den heterosexuella matrisen 

Som jag tidigare varit inne på så har symbolisk interaktionism och feministisk teori mycket 

gemensamt vad gäller synsättet på skapandet av kön. Det är framförallt poststrukturalistisk 

teoribildning med Judith Butler (1999) i spetsen som delar Goffmans resonemang om att inte 

göra en distinktion mellan det biologiska ”kön” och det sociala, kulturella ”genus”. Butler har 

vidare utvecklat teorin om den heterosexuella matrisen som Tiina Rosenberg (2005 s.10) 

förklarar som följer. Butler menar att den sociala konstruktionen av kön utgår från 

heterosexualiteten som norm, det vill säga en heteronormativitet. Kroppar i sig är inte 

begripliga förrän de kategoriseras efter den heterosexuella matrisen som är en modell för att 

upprätthålla ordningen mellan könen och genus, det vill säga mellan man/kvinna, 

maskulint/feminint och manligt/kvinnligt. Den heterosexuella matrisen utgår från könen samt 

deras tillhörande attribut maskulinitet och femininitet, som varandras motpoler (a a), vilket 

utgör en heterosexualisering av begäret som i sin tur cementerar och producerar det 

asymmetriska förhållandet mellan maskulint och feminint (Butler, 1999 s.23-24).  

     

Symbolisk interaktionism och sexualitet 

När det gäller sexualitet är det enligt Chris Brickell (2006) främst John Gagnon och William 

Simon som har applicerat symbolisk interaktionism på sina teorier om sexualitet. De avfärdar 

att sexualitet skulle vara en naturlig drift och menar istället att den innebörd sexualitet ges är 

lika mycket beroende av social interaktion som allt annat. Enligt symbolisk interaktionistiskt 

synsätt är ingen företeelse i sig sexuell. Det vill säga att företeelser anses vara sexuella 

beroende på tid, plats och kultur, liksom bedömningen av dessa företeelser som exempelvis 
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omoraliska eller sanktionerade. Man kan också säga att sexualitet är beroende av diskursen. 

Gagnon och Simon kallar den konstellation av språk och handling, konventioner och 

förväntningar kring sexualitet för sexuella script, det vill säga sexuella manus (Brickell 2006).  

 

Ungdomars sexualitet utifrån symbolisk interaktionism 

Gisela Helmius (2000) utgår från terminologin sexuella script, i titeln till sin bok Manus för 

mognad – om kärlek och socialisation i ungdomsåren. Utifrån bland annat symbolisk 

interaktionism diskuterar hon sexuell mognad hos ungdomar. Helmius menar att 

vuxenvärlden i västvärlden till viss del tillåter ungdomssexualitet, utifrån vissa restriktioner 

En sådan restriktion är exempelvis mognad som hon menar verkar inom ramen för den 

rådande kärleksideologin, det vill säga att kärlek legitimerar sexualitet. Helmius påpekar att 

det i vårt svenska samhälle existerar en verbal öppenhet kring sexualitet. Tack vare denna 

öppenhet kan vuxenvärlden genom sexualupplysning och informationsverksamhet riktad till 

ungdomar bekräfta och förmedla samhälleliga normer kring sexualitet, det vill säga varna för 

risker och olämpligt sexuellt beteende samt uppmana till sådant sexuellt beteende som kan 

anses lämpligt (a a s.10).  

   Vuxenvärlden tillhandahåller på så sätt teoretiska referensramar, vad gäller sexualitet. När 

det gäller för ungdomar att omsätta teorin i praktik så lämnas de dock åt sig själva och 

jämnåriga för att integrera sexualiteten i sina liv på det sätt som samhället förväntar sig. 

Mellan vuxenvärldens teoretiska rådgivning (utifrån deras föreställningar om unga 

människors sexualitet) och ungdomars egna praktiska erfarenhetsinsamlande (utifrån deras 

föreställning om ungdomssexualitet) pågår ett växelspel vari ungdomar lyckas skapa manus 

för sexuellt beteende, det vill säga vari ungdomars sexuella socialisation äger rum. Samtidigt 

präglas både vuxnas rådgivning och ungdomars erfarenhetsinsamlande av samhällets 

värderingar kring sexualitet (Helmius, 2000 s.139-144).  

 

 13



Tidigare forskning 
 

Sexualitet som ett socialt ungdomsproblem 
Både sociala problem i allmänhet och ungdomars sociala problem i synnerhet är omfattande 

ämnen vars redogörelse, ramen för detta arbete varken tillåter eller kräver. Jag har valt att 

fokusera på sexualitet som socialt ungdomsproblem för att ge läsaren nödvändig bakgrund till 

uppsatsens problemformulering.  

   Sexualitet som socialt problem har på en samhällelig nivå ansetts drabba både unga män och 

unga kvinnor, exempelvis i fråga om könssjukdomar. På en mer individuell nivå är det dock 

framförallt unga kvinnor som varit föremål för samhällets översyn vad gäller sexualiteten. 

Både forskning ur historiskt och samtida perspektiv pekar på detta faktum. Kerstin Hamreby 

(2004) har i sin avhandling undersökt de skillnader i uppfattningar om pojkar och flickor i 

historiska texter rörande den sociala barnavården. Hennes studie visar att den sociala 

barnavården har präglats av föreställningar om manligt och kvinnligt, ett exempel är 

diskussionerna kring vad som är ”bra” och ”dåliga” flickor. Den normativa kvinnligheten är 

starkt kopplad till moralitet och dygd vilket i sin tur konstruerar även den kvinnliga 

sexualiteten. För att visa på hur den kvinnliga sexualiteten har betraktats som ett socialt 

problem genom svensk historia så redogör jag nedan, utifrån Kerstin Hamrebys (a a) 

avhandling, för hur kvinnlig sexualitet har framställts i den svenska barnavårdslagsstiftningen 

genom historien. Parallellt redovisar jag annan forskning om institutionsvård som även den 

pekar på sexualitet som ett socialt problem, främst för unga kvinnor. 

 

Vanartslagen 

Vanart är ett ord som historiskt har präglat de svenska barnavårdslagarna. Den så kallade 

Vanartslagen tillkom 1903 som en följd av en samhällelig debatt kring oron för tidens 

ungdom. Vanart kunde bland mycket annat beskrivas som sexuell vanart, könslivets vanart 

eller osedlighet. Hamreby har tittat på en undersökning från början av 1900-talet som visar att 

40 procent av de flickor som vistades på anstalt hade kommit dit på grund av sedlighet. Inte 

en enda pojke hade placerats på anstalt av det skälet (Hamreby, 2004 s.79-80).  

   Vanartslagens syn på kön kännetecknades av isärhållningsprincipen, det vill säga att flickor 

och pojkar som var föremål för social barnavård aldrig fick intas på samma skyddshem 

(dåtidens ungdomsinstitutioner). I det betänkande som föregår lagen påpekas att farorna med 

att inta ungdomar av bägge kön på samma skyddshem är så uppenbara att de inte kräver en 
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närmre motivation. En tydligare förklaring har Hamreby inte hittat i lagens förarbeten och hon 

utgår därför från att det är risken för sexuella kontakter och därmed risken för oäkta barn som 

författarna till förarbetena syftar på (a a s.38).  

    

Barnavårdslagen och steriliseringslagen 

Barnavårdslagen trädde i kraft 1926 och ersatte den sociala barnavårdslagstiftning som 

tidigare reglerats av tre lagar; Vanartslagen; Fattigvårdslagen och Lagen om fosterbarnsvård. I 

denna nya lag återfanns isärhållningsprincipen och även i barnavårdslagens förarbeten saknas 

en tydlig motivering. Hamreby (2004 s.46-50) utgår även i detta fall ifrån att det är faran med 

oäkta barn som är anledningen. Hon påpekar att denna rädsla kan ha intensifierat med de 

rashygieniska och rasbiologiska tankegångar som vid denna tidpunkt har börjat få starkt 

inflytande över samhället.  

   Sociala problem ansågs allmänt ha en biologisk-medicinsk förklaring och för att stävja deras 

utbredning debatterades det om olika metoder, exempelvis omhändertagande av vissa flickor 

och kvinnor för att minska sedeslösheten och förhindra att barn föddes som kunde bära 

på ”fel” arvsanlag. Även sterilisering diskuterades som lämplig åtgärd för att behålla rasens 

renhet. 1935 tillkom ett tillägg i barnavårdslagen som gjorde det möjligt att omhänderta 

personer mellan 18-21 år för oordentligt, lättjefullt eller lastbart leverne, vilket gjorde det 

lättare att kontrollera och disciplinera flickor vars avvikande beteende oftare var av mer 

moralisk än brottslig karaktär. Samma år som detta tillägg trädde i kraft kom 

Steriliseringslagen som gjorde det möjligt att för samhället ingripa mot vissa personer i 

samhället för att på kirurgisk väg göra dem infertila (Hamreby, 2004 s.106-116).  

 

1960 års barnavårdslag och ”raggarparagrafen” 

Under 1950-talet fördes återigen en samhällelig debatt om den ökande ungdomsbrottsligheten. 

1950 tillsatte regeringen en barnavårdskommitté som 1956 lade fram ett förslag till en ny 

barnavårdslag, som slutligen trädde i kraft 1960. I den nya lagen försvann 

isärhållningsprincipen som präglat de tidigare sociala barnavårdslagarna. Hamreby (2004) har 

återigen inte hittat någon motivering till detta i lagens förarbeten.  

   Den nya barnavårdslagen syftade till att ge samhället större befogenheter att kontrollera och 

ingripa i enskilda individers personliga förhållande. Samhället skulle också ta ökat ansvar för 

barnens vård och fostran och det förebyggande arbetet skulle få genomslagskraft. I och med 

den nya lagen gavs barnen rätt att göra sin rätt hörd i enskilda ärenden från 15 års ålder (a a 

s.53-56). 
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   Under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet var det framförallt en ungdomsgrupp 

som var föremål för vuxenvärldens oro och debatt, nämligen raggarna. Raggarna var 

arbetarpojkar som i sin bil fick en frizon från trångboddheten och verkstadsdisciplinen. Denna 

frihet utgjorde också ett hot för medelklassmoralismens företrädare (Sunesson, 1992). 

Raggarna ansågs utgöra ett allvarligt ordnings- och ungdomsproblem i samhället (Hamreby, 

2004 s.58). Det var bland annat vad som kunde hända i raggarnas bilar som föranledde att det 

1963 tillkom ett tillägg till barnavårdslagen (Sunesson, 1992). Den nya paragrafen, den så 

kallade raggarparagrafen riktade sig paradoxalt nog inte direkt till raggarna utan till flickorna 

i deras närhet. I och med tillägget blev det bland annat möjligt för polisen att utan någon 

egentlig rättslig prövning med tvång omhänderta unga flickor direkt i raggarbilarna och föra 

bort dem, vanligtvis genom att köra dem hem. Genom detta ingripande ansåg man att man 

skyddade flickorna mot sexuella övergrepp och livslånga konsekvenser i form av oönskad 

graviditet (Hamreby, 2004 s.58-59). 

   Omhändertagande av flickor för sexuell vanart var inte ovanlig innan raggarparagrafen, utan 

tvärtom ett av de vanligaste skälen för omhändertagande och placering av flickor på 

ungdomsvårdsskola 1961 (Sunesson, 1992). Gustav Jonsson (1977) (även kallad Skå-Gustav), 

barnpsykiater och grundare av behandlingshemmet Barnbyn Skå, har i sin bok Flickor på glid 

– en studie i kvinnoförtryck kartlagt de orsaker som låg bakom beslut om placering på Skå 

mellan åren 1947 och 1962. Huvudmotiveringen ”anmärkningar mot sexuella beteendet” 

gällde 52 procent av flickorna och inga av pojkarna (a a s.39). 

 

Dagens lagstiftning  

I dagens sociala barnavårdslagstiftning, som regleras av två lagar, Socialtjänstlagen (1980:620) 

(SoL) och Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), finns ingen 

motsvarighet till 1960-talets raggarparagraf. Astrid Schlytters (1999 s.91) studie visar dock att 

samhället fortfarandet omhändertar flickor på grund av deras sexuella beteende. I dessa fall 

hänvisas till rekvisitet socialt nedbrytande beteende i § 3 LVU. Enligt propositionen 

(1989/90:28) till LVU, appliceras socialt nedbrytande beteende på situationer då den unges 

beteende avviker från samhällets grundläggande normer. Beteendet ska vidare utgöra en 

påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling att skadas. Om den unge prostituerar sig 

eller vistas i olämpliga miljöer, så som i missbruksmiljöer eller i samband med uppträde på 

sexklubb, anses det enligt propositionen vara ett socialt nedbrytande beteende. Annat sexuellt 

beteende än prostitution och uppträde på sexklubb nämns inte i propositionen (a a).  
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   Även forskning om ungdomsinstitutioner visar att sexualitet fortfarande betraktas som ett 

socialt problem för unga kvinnor, vilket jag nedan kommer att redogöra för närmre. 

   

Institutionsvård av ungdomar 
I Norden sker behandling av ungdomar med allvarligt avvikande beteende ofta utanför 

hemmet. Behandlingen kan i Sverige ges både frivilligt och med tvång. LVU (1990:52), som 

jag tidigare tagit upp reglerar den tvångsmässiga vården av barn och ungdomar. 

Socialtjänstlagen (SoL) reglerar den frivilliga. (Andreassen, 2003 s.47). Enligt 

socialstyrelsens kartläggning av socialtjänstens insatser för barn och ungdomar vårdades 

ungefär 20 300 barn och ungdomar någon gång under år 2005 utanför det egna hemmet. Av 

dessa var 67 % i åldrarna mellan 13 och 21 år gamla (SoS Statistik, 2006:9 s.24). 

Könsfördelningen var jämn i alla åldrar (a a s.25).  

   Den vanligaste placeringsformen för barn och ungdomar som vårdas utanför hemmet är 

familjehem, det som tidigare kallades för fosterhem. 25 % av alla flickor i åldrarna 13-17 och 

29 % av alla pojkar i samma ålder som den 1 november 2005 vårdades utanför hemmet 

vårdades på institution eller behandlingshem. I åldrarna 18-21 vårdades 32 % av flickorna och 

37 % av pojkarna på institution eller behandlingshem (SoS Statistik, 2006:9 s.29). 

Institutionsvård av ungdomar är alltså relativt vanligt förekommande i Sverige idag. 

   Institutionsvård betraktas vanligen som en ”sista utväg” för ungdomar med stora 

psykosociala problem, en metod som tas till i ett akut skede eller när andra behandlingsformer 

misslyckats (Andersson & Johansson, 2004 s.3).  

 

Institutionsvård utifrån kön och sexualitet 

Mats Hilte och Ingrid Claezon (2005) har i sin studie Flickor och pojkar på institution 

undersökt institutionsvård av ungdomar ur ett könsperspektiv. De kunde konstatera att socialt 

behandlingsarbete med ungdomar på institution innebär olika saker för pojkar och flickor på 

grund av de könsspecifika skillnader som behandlingspersonalen tillskriver ungdomarna. 

Pojkar ansågs vara mer utåtagerande och flickor mer inåtvända (a a s.35).  

   Detta synsätt framkommer även i Berit Anderssons (1997 s.3) studie Ett § 12-hem för 

flickor. I intervjuer med behandlingspersonal kunde Andersson urskilja att den problembild av 

flickorna som personalen ger uttryck för till stor del kretsar kring flickornas sexuella agerande 

och erfarenheter. Personalen påpekar att flickorna inte sällan varit utsatta för sexuella 

övergrepp samt att de ofta spelar ut sin sexualitet för att få positiv uppmärksamhet, kärlek och 
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värme. Personalen uttryckte också oro över flickornas gränslösa beteende i förhållande till 

pojkar (a a s.45-48).  

   Även i Hiltes och Claezons (2005) studie beskriver personalen flickornas problematik i 

termer av sexualitet i mycket högre grad än i beskrivningarna av pojkarnas problematik. En 

flicka fick exempelvis träna i att inte flörta för mycket utan att titta ”normalt” på män och 

pojkar (a a s.45). Hilte och Claezon menar att de i sin studie kunde urskilja ett tema där 

pojkars sexualitet uppfattas som naturlig, medan flickornas sexualitet väcker oro och skapar 

problem (a a s.58). Flickorna beskrevs inte bara som sexuellt utsvävande utan även som offer 

för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp av framförallt pojkar och män (a a s.51-52). 

Behandlarna tror att detta kan bero på att flickorna uppträder utmanande eller att de har 

problem med gränssättning. Detta synsätt visar på att flickorna görs ansvariga för inte bara sitt 

eget beteende, utan även för pojkarnas och männens (a a s.51-52), vilket påminner om den 

paradox som kom till uttryck i den så kallade raggarparagrafen, som jag tidigare tagit upp 

(Hamreby, 2004 s.58-59). 

   Även i Carolina Överliens (2004) avhandling om hur man samtalar om sexualitet och 

sexuella övergrepp på en institution för unga kvinnor, uttrycker personalen oro för det stora 

antal unga kvinnor på institutionen som utsatts för sexuella övergrepp. Överlien påpekar att 

personalen trots detta visar svårigheter att samtala med de unga kvinnorna om sexualitet i 

allmänhet och sexuella övergrepp i synnerhet, på grund av ämnets känsliga natur. Överlien 

kunde visa hur personalen i samtal om sexualitet talade om de unga kvinnorna som barn. De 

unga kvinnorna såg dock sig själva som sexuellt mogna individer. Trots saknaden av 

sexualitet på agendan på institutionen så menar Överlien att sexualitet utifrån heteronormen, 

på en implicit nivå ändå präglade institutionen. Hon menar att heterosexualitet tas för givet då 

institutionen genom att bara ta emot unga kvinnor och inte unga män försöker undvika det 

problematiska ämnet sexualitet (a a s.348). Tiden på institutionen, menade personalen skulle 

utgöra en sex-fri period, en vila från sexualitet. Romantiska och sexuella förhållanden på 

institutionen var inte tillåtna och förhållanden utanför institutionen uppmuntrades inte. 

Överlien menar att det saknades en diskurs om lust på institutionen (a a s.352). Resonemanget 

om en institution bara för flickor som en sex-fri zon, återfinns även i Berit Anderssons (1997 

s.75) studie. 

   Studierna visar vidare att behandlingspersonalens kön är av betydelse i samtal om sexualitet 

med ungdomar på institution. Hilte och Claezon (2005) kunde konstatera att det fanns 

könsspecifika föreställningar bland behandlingspersonalen av dem som behandlare, vilket i 

sin tur påverkade deras behandlingsarbete. Det känslomässiga behandlingsarbetet visade sig 
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exempelvis oftast tillfalla den kvinnliga delen av behandlingspersonalen. Kvinnlig 

behandlingspersonal ansågs vara mer lämpad än den manliga att trösta och värna om att ta 

hand om känslor som rör känslomässig närhet och sexualitet (a a s.25-26). Synen på manlig 

och kvinnlig personal rörde sig inom en heteronormativ diskurs där den manliga delen av 

personalen valde att inta en viss distans till flickorna på behandlingshemmen för att slippa 

anklagelser om sexuella övergrepp (a a s.33). Även i Överliens (2004) studie ger personalen 

uttryck för detta synsätt. Den manliga sexualiteten betraktades av den kvinnliga personalen i 

allmänhet som farlig och vulkanisk, ständigt på gränsen till utbrott (a a s.352).  

   I Berit Anderssons (1997) studie påpekar personalen positiva aspekter av att flickorna 

kommer i kontakt med manlig personal. De menar att flickorna behöver komma i kontakt med 

män som inte påverkas av deras sexuella utspel och att flickorna ofta har osunda relationer till 

män. Personalen menar att även kvinnor fyller en viktig funktion för flickorna genom att vara 

en bra förebild för dem, att demonstrera kvinnlig självständighet och stolthet (a a s.48, 50).       

 

Socialisation av ungdomars sexualitet  
I detta avsnitt vill jag närmre redogöra för socialisationen av ungdomars sexualitet genom att 

presentera forskning som undersöker samspelet mellan ungdomar och signifikanta andra i 

fråga om sexualitet. Dessa signifikanta andra som också kan ses som representanter för den 

generaliserande andra har jag valt att kalla socialisationsagenter. Denna forskning utgår 

nödvändigtvis inte från symbolisk interaktionism men syftar ändå till att undersöka vilket 

inflytande de olika arenorna för socialisation, exempelvis skolan eller media, kan ha över 

ungdomars egen uppfattning om sexualitet. Objektet för min studie, behandlingshem, är en 

relativt ovanlig socialisationsagent och jag vill i min analys kunna dra paralleller till andra, 

mindre ovanliga socialisationsagenter.    

 

Föräldrar som socialisationsagenter 

Föräldrar är ofta de som ansvarar för barnens primära socialisation och kan på så sätt ha starkt 

inflytande över barnens allmänna värderingar (Berger & Luckmann, 1979) vilket i min 

mening troligen också bör påverka barnens syn på sexualitet om än på ett indirekt sätt. I 

Sverige anses inte föräldrarna självklart ansvara för sina barns sexuella upplysning, vilket 

kommer till uttryck i den lagstadgade sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna 

(Skolverket, 1999). Margareta Forsberg (2000) tar i sin kunskapsöversikt Ungdomar och 

sexualitet upp studier som undersöker var ungdomar anser att de får mest och bäst 
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information om sexualitet. Föräldrar nämns inte som en sådan källa i undersökningarna, vilket 

tyder på att ungdomar i Sverige i allmänhet inte söker sig till sina föräldrar för att få 

information om sexualitet (a a s.25-29). Ann Frisells (1996 s.65) rapport tyder dock på 

motsatsen. På frågan vem som har upplyst flickorna om sexualitet svarade majoriteten, 62 %, 

mor. 

   Även utländsk forskning visar att andra socialisationsagenter så som kamrater och media 

har större inflytande över ungdomars sexuella socialisation än vad föräldrar har (Fingerson, 

2005). Resultatet av en kvantitativ undersökning av 9 530 mor och gymnasieungdomar 

(highschool teens, min översättning) dyader i USA visar dock att det finns ett samband mellan 

relationen mor/ungdom och ungdomens sexuella socialisation. Bland annat visar studien att ju 

mer sexuellt frigjord ungdomar tror att deras mor är desto mer sannolikt är det att ungdomen 

själv har fler sexpartners, samt att ju mer mor och barn samtalar om sex desto mer sannolikt är 

det att ungdomen själv har sex (a a). 

   Föräldrar tenderar att mer oroa sig för sina döttrars sexuella aktiviteter än sina söners och 

döttrar tenderar sålunda också att förhålla sig mer till sina föräldrars åsikter om sexualitet än 

vad söner gör (Fingerson, 2005). 

   I en artikel, diskuterar Jo Frankham (2006) utifrån tidigare insamlad data bestående av 

kvalitativa intervjuer med familjer i Storbritannien de paradoxer som präglar föräldrars 

sexualupplysning i barnets tidigare år. Frankham påpekar att föräldrars sexualupplysning sker 

på två plan, dels i samtal som initieras av direkta frågor från barnet, dels i föräldrarnas 

reaktion på vad Frankham kallar för barnets protosexuella lekar, det vill säga lekar som enligt 

föräldrarna kan innehålla sexuella inslag, exempelvis att leka doktor, eller mamma, pappa 

barn. Föräldrarna försöker förhålla sig naturligt på barnets frågor kring sexualitet men leder 

inte gärna samtalet utanför sexualiteten som reproduktion, vilket gör att samtalen hålls inom 

heteronormativa ramar. När det däremot gäller de protosexuella lekarna reagerar föräldrarna 

enligt Frankham ofta starkt negativt, på grund av oro, vilket enligt författaren kan leda till att 

barnet lär sig att inte vända sig till föräldern med fler frågor om sexualitet (a a).   
 

Skolan som socialisationsagent 

I Margareta Forsbergs (2000) kunskapsöversikt visade sig skolan vara en viktig 

informationskälla om sexualitet för ungdomar i Sverige. Flera rapporter visar också att 

skolornas sex- och samlevnadsundervisning håller relativt ojämn kvalité, inte bara från skola 

till skola utan också från klassrum till klassrum på samma skola. Undervisningen är beroende 

av enskilda lärares engagemang och förmåga att diskutera ämnet. Många ungdomar tycker att 
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de får för lite undervisning i sex- och samlevnad och är också relativt kritiska till den 

undervisning som de har fått. Skiftningarna i kvalitén kan bero på avsaknad av tydligt 

formulerade mål i skolan (a a s.25-29; Skolverket, 1999).  

   I jämförelse med de flesta andra länder har sex- och samlevnadsundervisningen haft en 

stabil position i skolan i Sverige (Forsberg, 2000 s.27). Deborah Chambers et al (2004) 

påpekar att det även i Storbritannien råder konsensus om att skolan utgör en viktig 

kunskapskälla om sexualitet för ungdomar. I en studie har Chambers et al intervjuat lärare och 

övrig skolpersonal i Storbritannien om deras syn på ungdomars sexualitet. Lärarna inser sin 

formella roll i ungdomarnas sexuella socialisation men känner sig osäkra på sin roll att 

förhindra sexuell mobbing.  

   Författarna fick idén till sin studie då de i en tidigare undersökning upptäckt att det var 

vanligt med sexuell mobbing i skolan. Den sexuella mobbingen kunde vara av två slag, dels 

homofobisk mobbing av killar, dels kvinnoförnedrande mobbing i form av fysiska sexuella 

närmanden och användande av ord som hora och slampa. Chambers et al undersökning visade 

att lärarna inte uppfattade att kvinnoförnedrande mobbing förekom och att lärarna i alla fyra 

undersökta skolor (en pojk- och en flickskola båda privatskolor, samt två könsblandade 

kommunala skolor) utom flickskolan istället uttryckte oro för att flickors kunskap om 

sexualitet kunde leda till promiskuitet. Trots det uppmuntrades flickorna att själva söka 

kunskap om sexualitet, framförallt om riskerna kring sexualitet. I pojkskolan fick 

sexualundervisningen mycket lite utrymme och det utrymme som gavs rörde sig framförallt 

inom en biologisk diskurs.  

   Även Ann Frisell (1996) har intervjuat skolpersonal om deras syn på sexualitet. De flesta 

flickor i Ann Frisells studie har utländsk bakgrund, varvid hon har lagt fokus vid kulturella 

skillnader av sexuellt synsätt. Den intervjuade skolpersonalen ger uttryck för sin oro över 

ungdomars promiskuitet och för en strävan efter att guida ungdomarna in i en ”bra sexualitet”, 

vilket innebär att man väntar med samlag tills man är mogen för det och tills man känner sin 

partner samt att man skyddar sig (a a s.70-71). 

 

Jämnåriga kamrater som socialisationsagenter 

Även kamrater har enligt Margareta Forsbergs (2000 s.25-29) kunskapsöversikt en 

framträdande roll som kunskapsförmedlare kring sexualitet. I Ann Frisells (1996 s.65) studie 

som jag tidigare nämnt var det näst vanligaste svaret på frågan vem som har upplyst flickorna 

om sexualitet, en kamrat. Även utländska studier visar att det ofta är jämnåriga kamrater som 
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ungdomar vänder sig i sina frågor om sexualitet (Chia, 2006; Lefkowitz et al, 2003; Fingerson, 

2005). 

   Kamrater, liksom media är socialisationsagenter som ungdomar i större grad väljer själva än 

exempelvis föräldrar eller skola. Valet av kamrater görs dock främst utifrån social position 

och grundläggande livsstil som i viss mån ärvts av föräldrarna. Den grundläggande livsstilen 

bestämmer till en del synen på sexualitet vilket bidrar till att personer inom samma 

kamratgrupp liknar varandra sexuellt (Helmius, 2000). Gisela Helmius (a a) menar att då 

ungdomar saknar tydliga regler från vuxenvärlden och vuxna rollförebilder vad gäller 

sexualitet, så blir kamraterna inom den egna kamratgruppen tydliga signifikanta andra. 

Kamratgruppen sanktionerar sexuella handlande och deras normalitet blir ungdomens 

normalitet (a a).  

 

Media som socialisationsagent 

Media är den socialisationsagent som enligt Margareta Forsbergs (2000 s.25-29) 

kunskapsöversikt av många ungdomar räknas som en av de främsta informationskällorna vad 

gäller sex. Med media menas framförallt tidningar och tv. Även amerikanska studier visar att 

media är en viktig arena för ungdomars sexuella socialisation (Ladin L’Engle et al, 2006; 

Ward et al, 2006). Pornografi ansågs av ungdomarna i den svenska kunskapsöversikten 

(Forsberg, 2000 s.25-29) inte utgöra en betydande informationskälla. Författaren påpekar 

dock att detta inte utesluter att ett visst kunskapsinhämtande via pornografi på en mer 

omedveten nivå är tänkbar. Möjligheten finns också att de ungdomar som anser sig erhållit 

kunskap om sexualitet genom pornografi kan ha valt andra svarsalternativ i undersökningen 

så som tidningar, tv eller Internet. Enligt Forsberg visade en amerikansk studie att pornografi 

var en relativt framträdande kunskapskälla för ungdomarna. Något som möjligen skulle kunna 

förklaras med brist på sex- och samlevnadsundervisning i skolorna. Kunskapsöversikten visar 

också en etablering av Internet som kunskapskälla, då användandet av frågelådor, hos 

exempelvis RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning), som behandlar ungdomars frågor 

om sexualitet stadigt ökar (a a).   

   Sue Jackson (2005) har utifrån poststrukturalistisk feministisk teori och med hjälp av 

diskursanalys läst och analyserat brev med medföljande svar till den Australiensiska 

tjejtidningens ”Girlfriend” rådgivningskolumn. Idén till undersökningen fick hon då hon i 

intervjuer med tjejer till en annan studie kom fram till att tjejtidningar utgjorde en viktig 

informationskälla om sexualitet för tjejerna. Det gäller tjejtidningar som producerar och 

reproducerar femininitet och heterosexualitet på olika sätt i tidningens artiklar vilka oftast 
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handlar om utseende, heterosexuella förhållanden och präglas av en självförbättringsdiskurs. 

Tidningarna behandlar också sexualitet, bland annat i rådgivningskolumnen. I 

rådgivningskolumnerna svarar en så kallad ”agony aunt” på läsarnas frågor om sex och 

samlevnad. Termen agony aunt är intressant i sig tycker jag, agony betyder ordagrant 

vånda/själskval (aunt betyder tant) vilket i sig förutsätter att de frågor som ställs till kolumnen 

om sexualitet enbart behandlar oro och ångest. Det finns ingen jämförbar term på svenska 

varför jag i fortsättningen använder mig av termen rådgivare istället.  

   Utifrån tre teman: ambivalent heterosexuell lust; homosexuell lust; och autoerotisk lust, 

ringar Jackson in på vilka sätt som tjejerna i sina brev ”gör” lust och hur rådgivaren genom att 

åberopa diverse diskurser om sexualitet i sina svar ”tillintetgör” denna lust. Genom 

kärleksdiskursen kan rådgivaren både uppmuntra läsaren till sex och råda henne att vänta med 

att ha sex, diskursen gör dock att sex för enbart den sexuella lustens skull faller utanför ramen. 

Diskursen om ansvarsfull och säker sex bidrar till synen på sexualiteten som framförallt 

riskfylld, Jackson kunde också urskilja ett mönster där tjejerna ofta förutsattes vara den som 

ansvarar för preventivmedel och inte deras eventuella partner. En annan diskurs som präglade 

rådgivarens svar var pubertets/biologiska diskursen, det vill säga att den lust som läsaren 

beskrev klassades som hormoner i samband med puberteten, exempelvis så ger rådgivaren 

denna förklaring på en läsare sexuella lust till tjejer.  

   Utöver dessa diskurser kunde Jackson se att rådgivningskolumnen, liksom tidningen i övrigt, 

i hög grad utgick från heterosexualiteten som norm, vilket tog sig uttryck i hur rådgivaren 

automatiskt antog att läsaren var heterosexuell även om det inte fanns tydliga indikationer på 

detta i brevet. Rådgivningskolumnerna svarar visserligen på individuella frågor men svaren 

utformas så att de ska täcka in en så stor del av läsarkretsen som möjligt. Enligt Jackson 

berörde många av breven oron över att inte vara normal. På så sätt kan man argumentera för 

att rådgivningskolumnerna utgör en viktig arena för konstruktionen av kvinnlig sexualitet, 

tillika ”normal” kvinnlig sexualitet (Jackson, 2005).  

   Anja Hirdman (2001) har i sin avhandling jämfört de bilder av män och kvinnor som 

presenteras i tidningarna ”Veckorevyn” och ”Fib aktuellt”, över tid för att undersöka hur 

manligt och kvinnligt framställs. Sexualitet och samlevnad är två viktiga teman i båda 

tidningarna vilket Anja Hirdman också belyser. Hirdman har i Veckorevyns 

rådgivningskolumn inte identifierat samma diskurser som Jackson gjorde, vilket kan bero på 

att deras analyser inte har samma utgångspunkter. Hirdman har inte analyserat texten i samma 

utsträckning som Jackson utan lagt fokus vid bildernas framställning av kvinnligt, manligt och 

sexualitet. Det kan naturligtvis också bero på att Veckorevyn och Girlfriend som tidningar 
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skiljer sig åt, eller att deras kulturella sammanhang, det vill säga Sverige och Australien 

skiljer sig åt.  

   Hirdman (2001) menar att läsarna i Veckorevyns rådgivningskolumn uppmanas att alltid 

tänka på vad de själva vill, att inte oroa sig över vad som är rätt eller fel och att alltid sätta den 

egna njutningen i främsta rummet. Fokus ligger vid sexualitetens normalitet och att ingenting 

är, eller bör uppfattas som onaturligt. Hirdman påpekar att dessa sidor skiljer sig från 

tidningen i övrigt som fokuserar på självförbättring och förändring. Det största utrymmet i 

tidningen vad gäller artiklar som explicit behandlar sexualitet ges dock åt instruerande råd- 

och testartiklar, där hans sexualitet ställs i förgrunden för hennes. Hirdman drar paralleller till 

1965 års Veckorevyn då hemmets skötsel skulle fånga och hålla kvar mannen och menar att 

det 1995 är genom erotiska instruktioner som det målet kan nås. I övrigt genomsyras även 

tidningarna i Hirdmans studie av en heteronormativ diskurs (a a s.201-202).        

   L Monique Ward och Kimberly Friedman (2006) har i en omfattande studie i USA, utifrån 

både enkäter och laborationsobservationer undersökt sambandet mellan ungdomars tv-tittande 

och ungdomars attityder till sexualitet. Tre stereotypa föreställningar utgjorde grund för 

undersökningen; Sex i rekreationssyfte, kvinnor som sexuella objekt och män som sexuellt 

drivna. Resultatet visade att det fanns ett tydligt samband mellan ungdomars tv-vanor och 

deras sexuella attityder. Framförallt ungdomar som hade intensiva tv-vanor och såg på tv som 

en vän samstämde mer med de tre stereotyperna (a a).    
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Metod 

 
Kvalitativ forskningsintervju  
Kvalitativ forskningsintervju är framförallt lämplig som metod i de fall forskningen syftar till 

att försöka förstå personers inre livsvärld och upplevelser av företeelser eller fenomen. 

Genom kvalitativ forskningsintervju kan man nå intervjupersonernas åsikter, tankar och 

attityder med deras egna ord (Larsson, 2005 s.92). Eftersom min studie syftar till att 

undersöka behandlingspersonals syn på unga kvinnors sexualitet anser jag att kvalitativ 

forskningsintervju är den metod som är bäst lämpad för att uppnå mitt syfte.   

   En faktor som man bör iaktta vid forskningsintervjuer är intervjuareffekten, det vill säga hur 

intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar intervjupersonens intervjusvar exempelvis 

genom mimik, uttal och gester eller selektivt lyssnande och noterande när svaren registreras 

(Esaiasson et al, 2003 s.262). Jag har försökt att förhålla mig neutral i intervjusituationen för 

att undvika intervjuareffekten. Andra förhållanden som kan bidra till intervjuareffekten är att 

intervjupersonerna anpassar sina svar utifrån vad de tror att jag som intervjuare förväntar att 

de ska svara, vilket bland annat kan bero på intervjuarens kön eller etnicitet (a a). Det faktum 

att jag är kvinna och undersöker behandlingspersonalens syn på kvinnlig sexualitet kan ha 

påverkat deras svar utifrån att de vill ge korrekta svar, vilket i sin tur kan ha påverkat 

validiteten. Intervjupersonens svar kan också påverkas av intervjuämnets känslighet, det vill 

säga att han eller hon inte vill svara riktigt på frågan på grund av intervjuarens närvaro, vilket 

man kan undvika i postenkäter (a a). Sexualitet kan av många uppfattas som ett känsligt ämne 

men intervjufrågorna syftar inte till att undersöka intervjupersonernas egen sexualitet, vilket 

gör ämnet mindre känsligt.  

 

Urval 
För att kunna hålla mig inom angiven tidsram valde jag att genomföra fyra kvalitativa 

intervjuer med två personer per intervju. Med en så liten andel intervjupersoner är det svårt att 

få fram ett fullt representativt urval. Behandlingshem enbart skiljer sig åt, därtill kommer att 

personalen är olika individer och därmed skiljer sig åt ytterligare. Min ambition har trots allt 

varit att försöka nå ett så representativt snitt av min målpopulation (det vill säga 

behandlingspersonal på behandlingshem för unga kvinnor i åldrarna 12-21 år) som möjligt. 

Min urvalsstrategi har därför utgått från maximal spridning. Jag har vidare använt mig av 
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följande stratifieringsvariabler; behandlingshem som bedriver tvångsvård/frivilliga 

behandlingshem; könsblandade/könssegregerade institutioner. Om könsfördelningen var jämn 

i personalgruppen önskade jag intervjua både en man och en kvinna.  
   Det slutgiltiga urvalet är framförallt avhängigt behandlingshemmens välvillighet att ställa 

upp i studien och därmed något baserat på tillfälligheter. De behandlingshem som slutligen 

ställde upp är alltså två stycken könsblandade institutioner som båda bedriver vård under 

frivilliga former men som även har platser för ungdomar som placeras med LVU och två 

könssegregerade institutioner som bara tar emot unga kvinnor varav den ena enbart bedriver 

tvångsvård enligt LVU och den andra bedriver frivillig vård. 

   Utskick (se bilaga 1) gjordes till institutionscheferna på sammanlagt 14 behandlingshem i 

Uppland, Södermanland, Skåne och Småland. För att få större geografisk spridning valde jag 

att skicka ut över flera delar av Sverige. Den geografiska spridningen sträcker sig inte utöver 

de fyra ovan nämnda landskap på grund av praktiska hinder så som tid och pengar, av de fyra 

slutliga behandlingshemmen ligger tre i Stockholms län och ett i Skåne län. 

   En tid efter utskicken hörde jag vidare av mig per telefon till institutionscheferna för att 

undersöka närmre huruvida de var intresserade av att delta i min studie. När jag varit i kontakt 

med åtta institutionschefer hade jag slutligen fyra behandlingshem som ville delta i studien. 

De fyra institutionscheferna diskuterade därefter fram med sin personal vem som skulle kunna 

tänka sig att delta i studien. Slutligen blev det sex intervjupersoner (på två av 

behandlingshemmen fick jag tyvärr bara intervjua en ur vardera personalgrupp, på grund av 

bland annat sjukdom), tre män och tre kvinnor, på alltså fyra behandlingshem. 

 

Presentation av behandlingshemmen och intervjupersonerna 

För att skydda intervjupersonernas identitet är beskrivningarna av behandlingshemmen inte 

utförliga. Jag har endast valt att ta med det som jag anser har relevans för 

resultatframställning och analys.  

   Behandlingshem 1 är framförallt ett utredningshem för bara unga kvinnor och drivs av 

Statens institutionsstyrelse (SiS). De unga kvinnor som har placerats där är placerade med 

LVU. Här fick jag intervjua en manlig behandlingsassistent som jag i resultatredovisningen 

kallar för IP1. 

   Behandlingshem 2 är ett hem för vård och boende för unga kvinnor och män med 

psykosociala problem. De kallar sig inte uttryckligen för behandlingshem eftersom de 

ungdomar som bor där ska ha kommit en bit på vägen i arbetet med sin problematik. Här fick 

jag intervjua en kvinnlig föreståndare – IP2a och en manlig behandlingsassistent – IP2b. 
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   Behandlingshem 3 är ett behandlingshem för unga kvinnor som missbrukar eller är 

beroende av alkohol och/eller andra droger. Behandlingen bygger bland annat på 

Minnesotamodellen och de tolv stegen2. Här fick jag intervjua en kvinnlig psykoterapeut – 

IP3. 

   Behandlingshem 4 är ett behandlingshem för både unga kvinnor och män med 

psykosociala problem dock inte med drogmissbruk som primärt problem. I behandlingen 

ingår individualterapi. Alla individualterapeuter är psykodynamiskt3 skolade. Här fick jag 

intervjua en kvinnlig terapeut – IP4a och en manlig terapeut, tillika arbetsledare – IP4b. 

 

Intervjuguide och Utförande 
Inför intervjuerna utformade jag en intervjuguide (se bilaga 2) av modellen standardiserad 

intervjuguide med öppna frågor. Intervjuerna bygger alltså på redan formulerade klara frågor 

(Larsson, 2005 s.105). Min intention med denna typ av intervjuguide är att intervjupersonerna 

skulle svara på samma frågor för att jag sedan vid analysen skulle ha ett mer lättöverskådligt 

material att jobba med. Nackdelen med denna modell är att intervjun är bunden till de i förväg 

formulerade frågorna. För att undvika att få korta intervjusvar hade jag därför på förhand 

formulerat följdfrågor på eventuella svar. 

   Enligt Kvale (1997 s.121-125) bör intervjuaren förhålla sig både tematiskt och dynamiskt i 

sina frågor, det vill säga att dels ha i åtanke de teman som man söker ringa in i 

undersökningen, dels att se till att frågorna följer den enskilda intervjusituationen och söker 

stimulera samspelet mellan intervjuare och intervjuperson. Jag delade därför upp min 

intervjuguide i teman utifrån mina frågeställningar (se syfte) och formulerade utifrån dessa 

intervjufrågor som jag tänkte skulle besvara forskningsfrågorna. Under intervjuerna har jag 

vidare försökt att förhålla mig dynamiskt i själva situationen. 

   Inledningsvis började jag varje intervju med att berätta kort om studien. Första frågan rör 

intervjupersonernas roll på behandlingshemmet och syftar framförallt till att skapa kontakt 

och ”värma upp” intervjupersonerna. Därefter följer de tematiska frågorna som jag har försökt 

att komplettera med uppföljningsfrågor, vilka syftar till att få så innehållsrika svar som 

möjligt (Esaiasson et al, 2003 s.290). Även nickar och instämmande hummanden, vilket jag 

använde mig av, kan uppmuntra intervjupersonen att vidareutveckla sitt svar (Kvale, 1997 

                                                 
2 Minnesotamodellen bygger på de tolv stegen fram till ett drogfritt liv som utvecklats av AA (anonyma 
alkoholister) (SCAA).  
3 Det psykodynamiska perspektivet grundar sig på Freuds och hans efterföljares arbeten. De två grundläggande 
idéer som utgör bas för teorin är dels psykisk determinism, att handlingar och beteende styrs av människors 
tankar, dels det omedvetna, att delar av tänkandet inte är åtkomliga för vår kunskap (Payne, 2002 s.111). 
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s.124). Vid behov har jag använt mig av tolkande frågor, exempelvis ”du menar att…?” för att 

kontrollera med intervjupersonen om jag har tolkat honom eller henne rätt. För att avrunda 

intervjuerna har jag avslutningsvis frågat intervjupersonerna om de har några frågor eller 

funderingar (Esaiasson et al, 2003 s.290-291).  

   En av mina intervjufrågor syftade till att få fram kvantitativ data, det vill säga att jag bad 

intervjupersonerna rangordna nio ämnen rörande sexualitet efter hur mycket och lite man 

samtalar om dem med de unga kvinnorna på behandlingshemmen. Jag ville göra detta för att i 

analysen kunna urskilja mönster kring vilka teman samtalen om sexualitet på 

behandlingshemmen rörde sig. Denna metodologiska ansats föll mindre bra ut då två av 

intervjupersonerna menade att detta var för svårt att göra, vilket jag hanterade genom att låta 

de istället poängsätta ämnena från ett till nio (det vill säga att flera ämnen kunde få samma 

poäng). Ytterligare en intervjuperson missförstod uppgiften och gjorde på samma sätt som de 

två andra, vilket jag upptäckte först senare. Detta innebar att jag under analysen fick svårt att 

urskilja mönster i intervjusvaren, vilket var det huvudsakliga syftet med frågan. Jag har därför 

valt att i resultatframställningen istället redogöra för varje ämne hur intervjupersonerna har 

kommenterat dessa och även i vissa fall hur de har graderat dem. 

   Som jag tidigare nämnt var min intention att intervjua två personer ur personalgruppen på 

varje behandlingshem, för att få ett mer representativt snitt av personalgruppen. Min 

förhoppning med denna ansats var också att få igång en dialog mellan de två 

intervjupersonerna. 

   Alla intervjuerna skedde på behandlingshemmen, dels för att underlätta för 

intervjupersonerna som tog tid för intervjun ur sitt ordinarie schema (med undantag för en 

som deltog på sin fritid, dock tillsammans med en kollega som var i tjänst), dels för att de 

skulle känna sig så bekväma som möjligt. Jag var noga med att låta intervjupersonerna ge 

förslag på tider och förhålla mig flexibel inför detta.  

   Varje intervju spelades in med bandspelare, vilket jag först kontrollerade med 

intervjupersonerna om det var okej. Vid ett intervjutillfälle skedde ett tekniskt missöde med 

bandspelaren vilket innebär att jag endast fick med halva intervjun på band. Detta upptäckte 

jag först efter intervjun. Jag kom överens med intervjupersonerna att i efterhand skriva ner 

vad jag kom ihåg från intervjun och maila detta till dem. Vidare skulle de läsa igenom 

anteckningarna och återkomma till mig för att godkänna dem och ge kommentarer. Jag har 

mailat intervjupersonerna flertalet gånger och slutligen haft telefonkontakt med dem, varpå de 

har godkänt mina minnesbilder av intervjun. Enligt Kvale (1997 s.148) kan en intervju 

registreras endast med hjälp av forskarens förmåga att förstå och komma ihåg vilket dock är 
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förenligt med vissa uppenbara brister då minnet ibland sviktar. Fördelen kan vara att 

forskaren med sitt eget subjektiva minne registrerar såväl den visuella informationen som den 

sociala atmosfären och den personliga interaktionen, vilket man med ljudinspelning går miste 

om.   

 

Bearbetning, analys och framställning av materialet 

Efter varje intervju transkriberades ljudinspelningen i stort sätt ordagrant. Vissa ord har fallit 

bort på grund av dålig kvalité i ljudinspelningen vilket jag har valt att markera i utskriften. 

Vidare har jag valt att ta bort en del hummanden och för att skydda intervjupersonernas 

anonymitet har jag valt att redan i utskriften ta bort namn på exempelvis orter eller dylikt som 

går att härleda till intervjupersonerna, samt byta ut deras riktiga namn mot deras alias.     

   Transkriberingen av de fyra intervjuerna à 45-90 minuter per intervju resulterade i ca 50 

sidor utskrift. Inledningsvis har jag bearbetat utskrifterna genom att flera gånger läsa igenom 

dem och ta ut relevanta delar vilka jag vidare kategoriserat under de olika teman som 

uppsatsens frågeställningar utgör och vilka intervjuguiden syftade till att ringa in. Slutligen 

har jag analyserat dessa delar närmre utifrån mina teoretiska verktyg. Analysen har alltså inte 

utgått från en specifik standardmetod. Genom att istället använda varierande tillvägagångssätt, 

exempelvis leta efter mönster, identifiera teman och göra jämförelser av uttalanden, har jag 

försökt skapa mening i materialet. Att använda sig av flera metoder för analys kallar Kvale för 

att skapa mening ad hoc (Kvale, 1997 s.184-185).   

   För att läsaren ska kunna följa med i analysen presenterar jag flertalet citat från intervjuerna 

i resultatframställningen. Jag har valt att i resultatframställningen frilägga citaten från mina 

egna tolkningar för att låta intervjupersonernas uttalanden vara öppna för läsarens egna 

tolkningar. Mina egna tolkningar har jag valt att istället presenterar i efterföljande 

analysavsnitt. Jag har stått emot impulsen att presentera alla citat som rör samma tema 

eftersom detta strider mot de riktlinjer för rapportering av intervjucitat som Kvale (1997 s.241) 

redogör för. Citaten är i den slutliga rapporten redigerade från intervjupersonernas talspråk till 

skriftspråk för att läsaren lätt ska förstå citatets innehåll. Jag har exempelvis redigerat bort 

pauser, upprepningar och små konjunktioner.  

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten kan förklaras som forskningsresultatens tillförlitlighet. Då det gäller en 

kvalitativ intervjustudie påpekar Kvale (1997 s.136) att studiens reliabilitet till stor del är 
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beroende av intervjuarens skicklighet. Något som exempelvis kan påverka en intervjustudies 

reliabilitet är följderna av ledande frågor under intervjusituationen. Sådana kan ställas 

oavsiktligt och på så sätt påverka studiens reliabilitet negativt. Frågorna kan också ställas för 

att verifiera intervjuarens tolkning av intervjupersonens utsagor (a a s.145-146). Jag ställde 

under intervjusituationerna en rad tolkande frågor för att kontrollera huruvida jag tolkat 

intervjupersonerna rätt i föregående uttalande. På så sätt kan man alltså också stärka studiens 

reliabilitet och tolkningens validitet.  

   Om en forskningsintervju spelas in på band kan studiens reliabilitet också påverkas av 

tekniska missöden. Bland annat kan bandinspelningens kvalitet påverka reliabiliteten negativt. 

Jag har exempelvis inte kunnat uttyda vissa små delar av intervjuerna, vilket också kan bero 

på intervjupersonernas artikulation och röststyrka, vilket sålunda har påverkat reliabiliteten. 

Det faktum att jag och bandspelaren inte drog jämt vid ett intervjutillfälle, vilket jag ovan har 

beskrivit (se Intervjuguide och utförande) har självklart också påverkat reliabiliteten.  

 

Validitet 
Validitet går att förklara som en studies riktighet eller huruvida forskningsresultaten är giltiga. 

Kvale påtalar att en studies validitet är ett resultat av forskarens hantverksskicklighet. (Kvale, 

1997 s.218). Den främsta invändningen mot kvalitativa intervjuer som forskningsmetod är att 

resultaten utifrån en sådan metod, på grund av intervjuarens subjektiva påverkan inte är 

giltiga (a a s.208). För att stärka studiens validitet krävs det därför att forskaren ständigt under 

den pågående forskningsprocessen kontrollerar och ifrågasätter sina tillvägagångssätt, 

tolkningar och resultat. Jag har för att stärka studiens validitet, pågående under 

forskningsprocessens gång fört argumentationer kring valda tillvägagångssätt, tolkningar och 

resultat, dels med mig själv och även med min handledare. De teman som intervjun kretsar 

kring är till exempel en ambition att i en intervjusituation, ringa in socialiseringen av unga 

kvinnors sexualitet på bästa sätt. Dessa tematiseringar har jag genom övervägning kommit 

fram till. I mina tolkningar har jag vidare försökt att förhålla mig kritisk till min egen 

subjektiva förförståelse. 

    Den kvalitativa forskningsintervjuns styrka gällande validitet är också intervjuarens 

deltagande under materialinsamlandet. Genom en dialog mellan intervjuare och 

intervjuperson kan missförstånd redas ut, vilket stärker en undersöknings validitet. Jag menar 

att jag i min undersökning har kunnat dra fördel av just intervjusituationen, genom att 

exempelvis kunna ställa tolkande frågor i stunden.  
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   Jag har tidigare nämnt att jag under intervjun ställde en fråga som gick ut på att 

intervjupersonerna skulle rangordna nio ämnen utifrån hur mycket man samtalade om var och 

ett av ämnena, samt att detta misslyckades. Jag anser dock att mina intentioner med denna 

metodologiska ansats var goda, det vill säga att på något sätt lyckas få fram kvantitativa data 

för att undersöka frågan om vad rörande sexualitet som man samtalar om på 

behandlingshemmen. I efterhand har jag dock insett att detta tillvägagångssätt inte matchade 

urvalet som var för snävt, vilket därför har påverkat validiteten kring svaret på frågan om vad, 

rörande sexualitet, som man pratar om på behandlingshemmen. Att jag i intervjun däremot 

också diskuterade ämnena och hur man samtalar om dem, med intervjupersonerna menar jag 

dock stärker resultatets validitet något. 

 

Generaliserbarhet 

Enligt Larsson (2005 s.118) är möjligheterna att generalisera kvalitativa forskningsresultat 

begränsad på grund av att man arbetar med relativt små urval. I min urvalsstrategi har jag dock 

försökt att fånga ett representativt snitt av målpopulationen, behandlingshem för unga kvinnor i 

åldrarna 13-21 år, för att stärka generaliserbarheten något. Larsson nämner vidare att man inom 

kvalitativ metodlitteratur brukar beskriva vad man kallar för extrapoleringar. Begreppet 

används för att benämna de små försiktiga uttalanden som forskaren kan göra om huruvida 

resultatet går att tillämpa på andra, liknande situationer. Dessa extrapoleringar är alltså logiska 

och analytiska påståenden utifrån de kvalitativa resultaten av det aktuella fenomenet och inte 

statistiska utsagor (a a). I min studie drar jag slutsatser från mitt empiriska resultat som är 

tillämpliga på de aktuella behandlingshemmen först och främst men som även skulle kunna 

vara det i liknande fall. Slutligen vill jag påpeka att ifall det går att urskilja mönster utifrån de 

fyra behandlingshemmen, som har väldigt olika karaktär, så skulle det inte vara helt omöjligt 

att dess mönster även går igen på andra behandlingshem. 

 

Etiska övervägande 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är forskning viktigt och nödvändigt för 

individers och samhällets utveckling. Därmed finns det ett krav på att forskning ska bedrivas 

och att den ska hålla hög kvalitet, vilket kallas för forskningskravet. Varje forskare måste 

dock inom varje enskilt forskningsprojekt väga forskningskravet mot individskyddskravet, det 

vill säga att individer har rätt att skyddas från insyn i sitt privatliv och får inte utsättas för 

kränkande behandling i forskning. I min studie har jag kommit i kontakt med mina 
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intervjupersoners personliga åsikter och attityder till unga kvinnors sexualitet. Förhoppningen 

med min studie är dock att den i förlängningen ska öka medvetandet om sexualitet och sexuell 

jämställdhet inom socialt arbete och på så sätt utveckla behandlingsarbetet med unga kvinnor. 

För att vidare värna om individskyddskravet har jag iakttagit Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (i Esaiasson et al, 2003 s.442-447), informationskravet; 

samtyckeskravet; konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, i min studie.   

   Informationskravet innebär att de som deltar i studien skall informeras om studiens syfte 

och vilken relevans de har för studiens syfte (Esaiasson et al, 2003 s.442-447). I både de 

skriftliga utskicken som gick till 14 behandlingshem och vid intervjutillfällena informerade 

jag om detta.  

   Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien gör det av eget samtycke, det vill säga 

frivilligt (Esaiasson et al, 2003 s.442-447). Vid varje intervjutillfälle förklarade jag att 

intervjupersonerna deltog helt frivilligt och kunde avbryta intervjun när helst de ville. 

   Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas identitet skyddas genom att 

insamlade uppgifter om dem ges största möjliga konfidentialitet (Esaiasson et al, 2003 s.442-

447). De bandinspelningar som utförts har förstörts efter utskrift och utskrifterna har förvarats 

och behandlats så att ingen annan än jag och min handledare har haft tillgång till dem. Vidare 

är intervjupersonerna anonymiserade både i utskrifterna och i den slutliga rapporten. I både de 

skriftliga utskicken och vid intervjutillfällena informerades om konfidentialitet och vad detta 

innebär, jag informerade således också att min examinator högst eventuellt skulle kunna få 

tillgång till intervjuutskrifterna.  

   Nyttjandekravet reglerar att uppgifter om intervjupersonerna inte får användas i annat syfte 

än i forskningsändamål (Esaiasson et al, 2003 s.442-447), vilket jag givetvis inte kommer att 

göra. 

   Ytterligare ett etiskt övervägande som jag har varit tvungen att ta i beaktande har varit 

huruvida ämnet sexualitet är för känsligt för att ta upp i en intervjusituation. Det går att 

diskutera detta eftersom jag anser att det är högst individuellt. Förutsättningen för studien är 

dock att intervjupersonerna ställer upp frivilligt och de väljer då själva huruvida de tycker att 

ämnet är av för känslig natur. Vidare har ingen fråga under intervjuerna handlat om 

intervjupersonernas egna sexuella erfarenheter, i de fall intervjupersonerna ändå har kommit 

in på detta har det till fullo varit på intervjupersonernas eget initiativ. 
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Resultat  
 

Hur man samtalar om sexualitet på behandlingshemmen 
I organiserad form eller spontant 

Två av behandlingshemmen har organiserade gruppsamtal som berör sexualitet. 

Behandlingshem 1 har gruppsamtal en gång i veckan, vilka man benämner som ”tema”. I 

detta forum tas allt som oftast sexualitet upp men inte alltid. Det kommer även externa 

professionella från exempelvis Noaks ark4, RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och 

RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) för att samtala om sexualitet. 

Barnmorskor kan komma och förklara biologin bakom sexualiteten. Oftast deltar bara kvinnor 

vid temamötet men ibland kallas manlig personal in för att svara på frågor och för att ge sin 

bild av sexualitet.  

   Behandlingshem 3 har också organiserade gruppsamtal en gång i veckan, så 

kallade ”tjejsnacksgrupper” som behandlingspersonalen håller i. Även i de individuella 

samtalen försöker IP3 komma in på ämnet sexualitet eftersom det enligt henne är en så stor 

del av flickornas liv, då de lever i missbruk. Det var även tänkt att IP3 skulle hålla i 

gruppsamtalen rörande sexualitet men detta föll inte bra ut eftersom det visade sig att det 

blev ”för nära” för flickorna då det är hon som håller i de individuella samtalen också. I 

tolvstegsbehandlingen så behandlar steg fyra enligt IP3 särskilt sexualiteten. De flesta av 

tjejerna når inte steg fyra under behandlingen på behandlingshem 3 utan under eftervården. 

IP3 berättar att när man når steg fyra så erbjuds man att redovisa detta enskilt istället för i 

grupp som man gör med de andra stegen, detta på grund av ämnets känsliga karaktär. Även 

spontant kommer sexualitet upp på behandlingshemmet. IP3 berättar att det händer att 

behandlingspersonal och tjejer samtalar om sex på kvällarna och att de som är intresserade 

och nyfikna stannar kvar medan andra går.    

   På behandlingshem 2 ligger man sedan augusti i startgroparna för att starta upp ett 

pilotprojekt där en extern professionell kommer kontinuerligt över tid, för att dels samtala 

med ungdomarna om sexualitet i tjej- och killgrupper, dels för att skapa ett forum för 

personalen att samtala om sina attityder kring sexualitet. IP2a problematiserar det faktum att 

behandlingspersonalens attityder blir norm.  

 

                                                 
4 Noaks ark är en ideell organisation som arbetar med hiv och aids. De ger föreläsningar och kurser om hiv och 
erbjuder stöd åt hivpositiva och närstående. 
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IP2a:[…] det vi alla önskar, det hade varit roligt med en extern där vi fick 

prata mer om våra attityder, för nu blir det ändå alltid att man utgår från sig 

själv, så blir det ju en norm och därmed nästan naturligt. Och att det vore 

intressant att ställa sina egna värderingar på spets.  

 

För att göra projektet möjligt har man varit i kontakt med olika organisationer, exempelvis 

Alla kvinnors hus5 och RFSU. Enligt IP 2a så har man tagit detta initiativ med bakgrund av 

Carolina Överliens (2004) rapport, som jag tidigare tagit upp, om att behandlingspersonal 

tenderar att inte samtala om sexualitet.  

   Som det är nu har man alltså inget organiserat forum för samtal om sexualitet på 

behandlingshem 2. Däremot har man kondomer framme, delar ut Lafa-broschyrer6 och 

informerar i allmänhet. När man sedan lär känna en tjej bättre så samtalar man utifrån 

sexualitet om hur det är att vara ung tjej, vilket ofta sammankopplas med frågor kring kön och 

makt. Samtal om sexualitet dyker upp i spontan form i den vardagliga interaktionen mellan 

personal och ungdomar. Det kan vara i samband med tv-tittande eller vid matbordet, men 

även vid situationer då ungdomens beteende kan föranleda en diskussion. 

   Behandlingshem 4 har inga organiserade samtal om sexualitet. I och med deras 

behandlingsteori menar de dock att sexualiteten är ständigt närvarande i behandlingsarbetet7.  

 

IP4b […] om man pratar om den vuxna genitala sexualiteten eller om man 

pratar om den tidigt preoidipala sexualiteten så finns den med fast på olika 

nivåer och på olika ställen […] M: Men är det att den finns med i 

bakhuvudet eller är det i samtal också? IP4b: Det beror ju på hur man 

definierar ordet sexualitet. Om man talar om den genitala vuxna sexualiteten 

så är den inte alltid med sen pratar vi om sexualitet i psykodynamisk 

bemärkelse så är den alltid med. 

 

IP4a menar att tanken på ett organiserat forum för samtal om sexualitet har funnits. Hon och 

kollegor ur den kvinnliga delen av personalen har funderat över hur det skulle vara.  

                                                 
5 Alla Kvinnors Hus är en ideell, feministisk, politiskt obunden medlemsförening som ger råd, stöd och skyddat 
boende till våldsutsatta kvinnor och deras barn. 
6 Lafa (Landstinget förebygger aids) är ett kunskaps- och metodcentrum för de som arbetar med sex och 
samlevnad i Stockholms län. 
7 IP4b förklarar att inom psykodynamisk teori menar man att sexualiteten i form av drivkrafter följer barnet 
genom hela utvecklingen i olika stadier. Det är fråga om hur man når tillfredsställelse, vilket under den orala 
fasen nås genom munnen och i den anala fasen nås genom kontroll. I tonårstiden når man den genitala, vuxna 
sexualiteten. 
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IP4a:[…]det är ju något som vi inte har men som vi också ibland tänker 

på att vi inte har, om vi säger så. 

 

Riktlinjer, gemensamt förhållningssätt 

På behandlingshem 1 har man inga uttalade riktlinjer vad gäller samtal om sexualitet men IP1 

menar att likheterna mellan personalens sätt att förhålla sig i sådana samtal ändå är stora. 

Samtal om sexualitet kommer regelbundet upp i personalgruppen och IP1 menar att man 

sällan är oense i ämnet. Han anser inte att personalgruppen behöver tydligare riktlinjer eller 

ett mer uttalat gemensamt förhållningssätt eftersom han förlitar sig på sina kollegers 

kompetens.  

   På behandlingshem 2 refererar intervjupersonerna till deras kommande projekt vad gäller 

riktlinjer och gemensamt förhållningssätt. Som det är nu har man ett uttalat gemensamt 

förhållningssätt som grundar sig på jämställdhet, vilket man på behandlingshem 2 kopplar 

med sexualitet. Man pratar mycket med ungdomarna om sexualitet utifrån kön och makt. 

Exempelvis lägger man stor vikt vid att inte låta killarna på behandlingshemmet ta för stor 

plats. De pratar också om att man inte ska ge tjejerna uppmärksamhet och bekräftelse för 

deras utseende utan för andra saker, samt att man samtalar med tjejerna som använder sitt 

utseende och sin sexualitet för att söka bekräftelse.  

   På behandlingshem 3 har man inte några riktlinjer eller något uttalat gemensamt 

förhållningssätt vad gäller samtal om sexualitet. IP3 tror att man utgår ifrån att man i 

personalgruppen har samma synsätt på sexualitet eftersom att man jobbar med utsatta tjejer 

men hon tycker att det skulle vara bra om personalen diskuterade sexualitet och värderingar 

mer vilket man alltså inte gör. 

   På behandlingshem 4 har man inte heller några riktlinjer eller något uttalat gemensamt 

förhållningssätt vad gäller sexualitet eller samtal om sexualitet och intervjupersonerna betonar 

att de inte representerar behandlingshemmet eftersom de är olika personer. Däremot är all 

personal psykodynamiskt skolade och delar på så sätt ändå samma sätt att se på sexualitet i 

viss bemärkelse.  

 

Personalens utbildning i sexualitet och samtal om sexualitet 

På alla behandlingshem finns det personal som har någon form av utbildning i sexualitet eller 

samtal om sexualitet. I princip alla intervjupersoner, undantaget IP4a och IP4b tycker att det 

skulle vara bra om personalen fick chans till mer utbildning inom ämnet. 
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   På behandlingshem 1 är det två av behandlingspersonalen som har läst sexologi och i övrigt 

har psykologerna kunskap i ämnet. IP1 tycker att det hade varit mycket bra för personalen med 

mer utbildning i hur sexualiteten på verkar flickorna eftersom sexualiteten är ständigt 

närvarande i deras liv, inte minst med anledning av att de är i tonåren menar han.  

   På behandlingshem 2 har IP2a läst Lafa-kurser och tidigare jobbat på ungdomsmottagning 

men utöver det så är det ingen i personalen som har fått någon särskild utbildning. 

Intervjupersonerna välkomnar mer utbildning på området men betonar också vikten av att ta 

in en extern professionell som samtalar med ungdomarna om sexualitet.   

   På behandlingshem 3 är det framförallt IP3 som har mest kunskap i och med att hon 

tidigare har jobbat som barnmorska på ungdomsmottagning. I övrigt har 

tolvstegsbehandlarna också kompetens på ämnet med anledning av steg fyra, som jag tidigare 

nämnt. IP3 tycker också att det skulle vara bra för personalen med mer utbildning, som 

exempel lyfter hon fram kurser som RFSU arrangerar i om hur man håller i gruppsamtal om 

sexualitet. 

   På behandlingshem 4 har IP4a också gått Lafa-kurser samt undervisat i sex och samlevnad, 

en annan i personalgruppen är utbildad sexolog. Utöver det menar intervjupersonerna att 

deras psykodynamiska skolning också är utbildning på ämnet.  

 

 

Betydelsen av kön och goda relationer för samtal om sexualitet 
Alla intervjupersoner påpekar att behandlingspersonalens kön kan ha betydelse för samtal om 

sexualitet. De säger också att tjejer av olika anledningar, generellt sätt väljer att prata med 

kvinnlig personal om sexualitet men att detta givetvis är individuellt. Många av 

intervjupersonerna påpekar att tjejerna kan ha varit utsatta sexuellt och att manlig personal 

därför förhåller sig försiktiga gentemot tjejen i samtal om sexualitet. Ett exempel på detta 

förhållningssätt är ett uttalande från IP1: 

 

IP1: Ja, har man varit med om vissa saker så har man kanske förutfattade 

meningar om till exempel män. Då får man som man på den här 

arbetsplatsen vara försiktig med hur man till exempel talar om sexualitet 

ibland vill flickan inte.  

 

På behandlingshem 2 påpekar IP2a att de flesta tjejerna har träffat två sorters män, dels de som 

inte kan låta bli att ”stöta på” dem i samtal om sexualitet dels manliga socialsekreterare som 
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inte har kunnat samtala om sexualitet överhuvudtaget, och att den manliga 

behandlingspersonalen därmed fyller en viktig funktion i diskrepansen mellan dessa två typer 

av män. De påpekar också vikten av att som kvinnlig behandlingspersonal förmedla en styrka i 

sin egen sexualitet.  

 

IP2a:[…] sitter och kollar på MTV och kommenterar men ser du hur det ut, 

det här är ju inte schysst alltså på den nivån. Så där tycker jag att männen är 

jätteviktiga. Och som kvinna är det också viktigt att förmedla en styrka i sin 

egen sexualitet. Så att de får se den istället för bara den här offer[…] Och 

där kan en man och en kvinna, det spelar ingen roll vem som säger men bara 

att en man säger det då kan de bli trygga i det, och om en kvinna gör det blir 

de också trygga men på ett annat sätt. 

 

Det är tydligt av ovanstående citat att IP2a gör en skillnad mellan män och kvinnor och menar 

att tjejerna finner olika typer av trygghet i de olika könen, bland annat för att de identifierar 

sig med den kvinnliga personalen. Ytterligare ett exempel på hur intervjupersonerna menar att 

behandlingspersonalens kön har betydelse i samtalen om sexualitet, på grund av att tjejerna 

identifierar sig med kvinnorna i personalgruppen är följande: 

 

IP1:[…] visst övergripande är det nog så att de kanske vänder sig mer till 

tjejerna här som jobbar. Det är ofta de som har lite av en mammaroll. En 

trygghet 

 

Det är fler av intervjupersonerna som påpekar behandlingspersonalens roll 

som ”extraförälder” och vidare påpekar alla vikten av förtroendefulla relationer mellan 

personalen och de unga kvinnorna i samtal om sexualitet. 

 

Betydelsen av könsblandade och könssegregerade behandlingshem 
Alla intervjupersoner tror att det har betydelse för samtalen om sexualitet ifall 

behandlingshemmen är könsblandade eller könssegregerade. Den gemensamma 

föreställningen tycks vara att det på könsblandade institutioner kommer upp fler situationer 

där sexualitet som ämne blir aktuellt: Nedan följer ett exempel på denna föreställning.  

 

IP2b:[…] En del saker, blir så uppenbara. Det kan jag tycka är fördelen med 

att ha blandat boende. Då blir det vissa saker som man ser väldigt tydligt […] 
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till exempel hur de förhåller sig till varandra […] Ja och även andra saker 

jag menar även när det kanske inte handlar så mycket om, det ligger väl 

kanske något sexuellt bakom det många gånger, de här skojbråken och 

småflörtandet. Ibland kan det kanske vara på en okej nivå ibland inte.   

 

Här utgår intervjupersonen från att liknande situationer inte uppkommer på behandlingshem 

med bara tjejer. Följande citat beskriver också hur IP3 menar att vissa situationer är vanligare 

på könsblandade behandlingshem:  

 

IP3: Men där kommer ju allt mycket mer upp till ytan har jag sett där, för 

där hamnar ju tjejerna i det här att bli kallade för, ja hora och allt det här. 

Så att man kommer mitt i situationen då på ett annat sätt än vad man gör här. 

M: Det händer inte här? Alltså att tjejerna kallar varandra för hora? IP3: 

Det händer visst, för det är något som tjejer kallar varandra också men inte 

så ofta faktiskt. […] Och tjejerna också tror jag reagerar på ett annat sätt än 

som jag har sett på andra ställen om det är en kille som säger det. M: På 

vilket sätt? IP3: Jag tror det blir mer ett skällsord här än att det går direkt in 

i hjärtat[…] 

 

Intervjupersonerna påpekar även andra faktorer som gör att samtal om sexualitet kan skilja sig 

åt mellan könsblandade och könssegregerade behandlingshem. IP4a påpekar att det kan ha 

betydelse för samtal om sexualitet i själva ungdomsgruppen, det vill säga att tjejer känner sig 

tryggare i samtal om sexualitet med andra tjejer, samt det omvända för killar. På 

behandlingshem 2 betonar IP2a att behandlingshem för bara tjejer generellt endast brukar ha 

kvinnlig personal och påpekar vikten av att det är jämn könsfördelning i personalgruppen med 

tanke på den jämställdhet man vill förmedla ungdomarna på behandlingshemmet. IP4b och IP1 

påpekar även att könsblandade och könssegregerade behandlingshem kan ha olika regler för 

vad man tillåter.  

 

Regler om romantiska/sexuella relationer mellan ungdomarna 

Alla behandlingshem utom behandlingshem 2 har regler om romantiska eller sexuella 

relationer mellan ungdomarna på behandlingshemmen. Denna regel är uttalad och finns till 

av samma anledning för de tre behandlingshemmen. Anledningen är att ungdomarna ska 

fokusera på sig själva och sin egen behandling. Däremot ser de tre behandlingshemmen lite 
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olika på hur man hanterar en sådan situation ifall det ändå skulle inträffa. Jag frågar IP3 om 

det blir några sanktioner i en sådan situation: 

 

IP3:[…] vi har sett att det då blir rena Romeo och Julia historien istället. Då 

blir det så att de blir ännu mer engagerade och fokuserad på den här killen 

om de då inte får. Vi försöker att prata och samtala om det och varför det är 

såhär och att vi har vissa regler hur de får träffas och så. 

 

IP3’s beskrivning av hur man hanterar en sådan situation påminner om IP1’s  

 

IP1:[…] det är ingenting vi tillåter sen är det svårt att bryta det, det räcker 

att, på vilken nivå de lägger det men sitter de och kelar i soffan så går vi in 

och bryter […] M: Men vad händer om man skulle inleda en relation? IP1: 

Alltså då blir det en rätt så offensiv, alltså många kontaktmanssamtal för 

båda eleverna kring deras situation på avdelningen, kring deras motivation. 

Om det här är rätt tillfälle, att blir kär är aldrig fel i och för sig, vi kan 

aldrig bryta kärleken. Men vi kan försöka bromsa upp den så att de under 

perioden här försöker lägga band på sig sen kan de fortsätta med den 

relationen när de kommer hem. 

 

På behandlingshem 4 är det förbjudet med romantiska eller sexuella relationer. Sådana kan 

leda till avslutad behandling och utskrivning av ungdomen. De poängterar att detta gäller på 

behandlingshemmen och inte om ungdomarna har relationer utanför institutionen. 

   På behandlingshem 2 har man alltså inte någon uttalad policy på romantiska eller sexuella 

relationer mellan ungdomarna. Däremot har man en regel om att ungdomarna som bor på 

behandlingshemmen inte får vistas tillsammans på sina rum med stängd dörr. Denna regel har 

man enligt intervjupersonerna för att ingen ska riskera att hamna i en situation där man inte kan 

säga nej, de utesluter däremot inte att ungdomarna kan smyga in till varandra. Skulle någon av 

ungdomarna inleda en öppen relation blir det inga sanktioner. Egentligen påminner det 

resonemang som IP2a och IP2b för nedan om hur man hanterar en liknande situation på 

behandlingshem 1 och 3, det vill säga med mycket samtal om situationen. 

 
IP2b: Den här regeln att de inte får vara på varandras rum. Den finns ju 

redan men du menar en regel om att de inte skulle få vara tillsammans. IP2a: 

Då är det ju en annan sak, om vi märker att de blir kära i varandra eller 
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något sånt där då är det ju, det behöver inte vara osunt för det. IP2b: Nej. 

Det känns inte som att det skulle vara fruktbart att förbjuda det, däremot 

skulle det kanske bli mycket diskussioner kring ”hur blir det om ni bor här, 

är det ok att ni ligger i soffan och hånglar varje dag eller är det inte det” och 

olika diskussioner ”hur ska det gå till” och sen så tar det väl slut någon 

gång och hur hanterar man det. 

 

Vad rörande sexualitet som man pratar om 
Ett tema som jag hade för avsikt att undersöka under intervjun var vilka ämnen rörande 

sexualitet som man samtalar mest respektive minst om med tjejerna på behandlingshemmen. 

För att undersöka detta hade jag listat upp nio ämnen som har med sexualitet att göra, vilka 

intervjupersonerna därefter fick rangordna efter hur mycket man pratar om varje ämne, 

därefter diskuterade vi de olika ämnena och på vilket sätt man berör dem i samtal med 

tjejerna på behandlingshemmet. Intervjupersonerna svarade relativt olika och det var svårt att 

urskilja några mönster, med ett par undantag rörande droger och sex, kärlek och sex, samt 

onani och orgasm. Dessa mönster redovisar jag nedan och vidare nämner jag även kortfattat 

övriga ämnen samt hur intervjupersonerna har kommenterat och rangordnat dessa. De övriga 

ämnena är: övergrepp; sexuellt överförbara sjukdomar; graviditet/abort/moderskap; 

homo/bi/transsexualitet; och lust.  

 

Droger och sex samt kärlek och sex 

Både IP1 och IP3 menar att de pratar mycket om droger och sex med tjejerna på 

behandlingshemmen. Detta förklarar de med att tjejerna alltid har en drogproblematik. 

 

IP1:[…]alltså när vi kommer in på en allmän diskussion om sexualitet och 

kärlek så finns det, eftersom våra flickor här har någon typ av missbruk så 

drogerna finns med oftast i, i vissa fall vet de ju inte hur det känns att ha sex 

nykter. 

 

IP3:[…] det är ju inte alla behandlingshem som har droger som jobbar med 

missbrukare men det gör ju vi här så att det kommer ju väldigt högt. Här 

handlar ju väldigt mycket om det. 
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Båda intervjupersonerna menar också att man i samtal om droger och sex ofta kommer in på 

kärlek och sex. IP1 har satt kärlek och sex högst och droger och sex på andra plats: 

 

IP1:[…] ofta så har de någon positiv upplevelse av sexualiteten de har tagit, 

GHB eller något liknande. Men att det finns en annan sida som de bör testa 

så kommer vi in på kärlek och sex kanske[…] 

 

Trots att IP3 har satt droger och sex högst och kärlek och sex som 2 (på en skala från 1-9 där 

9 är det ämne man samtalar mest om) menar hon att ämnena går ihop: 

  

IP3: Droger och sex, den ena kom högt och den andra kom lågt, men det hör 

ju väldigt mycket ihop med kärlek och sex, tycker jag. Det är ju ingen kärlek 

och ”har du någon gång varit kär och haft sex” och skillnaden. 

 

Varken på behandlingshem 2 eller 4 pratar man särskilt mycket med tjejerna om droger och sex. 

På behandlingshem 4 förklarar man detta med att det inte aktualiserats av ungdomarna själva 

då de inte har någon missbruksproblematik.  

 

Onani och orgasm 

Onani och orgasm rangordnas av alla utom en intervjuperson som det man pratar minst om. 

IP4b rangordnade dessa ämnen högst, vilket han förklarar med att det är ämnen som handlar 

om att utveckla den egna sexualiteten, vilket enligt honom är vad man fokuserar på. På övriga 

behandlingshem däremot pratar man alltså inte mycket, eller inget alls om varken onani eller 

orgasm. Det finns en möjlig förklaring till detta, vilket utgår ifrån behandlingspersonalens roll 

som ”tillförordnade förälder”. IP2a och IP2b diskuterar denna förklaring och menar att man 

som ungdom varken vill eller bör samtala om precis allt med sina föräldrar och att det blir ett 

integritetsbrott att föra in samtal på allt för privata ämnen, som exempelvis orgasm och onani.  

 

Övergrepp 

Övergrepp är ett ämne som man enligt intervjupersonerna pratar relativt mycket om på 

behandlingshemmen. Ingen av intervjupersonerna har graderat ämnet lägre än en fyra och alla 

utom behandlingshem 2 påpekar att det är många av tjejerna som har varit utsatta för övergrepp. 

Enligt flera intervjupersoner är detta ämne något som man pratar mer med tjejer om än med 

killar. 
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Sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet/abort/moderskap 

Sexuellt överförbara sjukdomar tycks också vara något som man pratar en del om på 

behandlingshemmen, liksom graviditet, abort och moderskap. Det är bara på behandlingshem 4 

som man har rangordnat båda ämnena relativt lågt, vilket man förklarar med att ämnena inte 

har varit aktuella, att exempelvis moderskap är så långt in i framtiden för tjejerna på 

behandlingshemmet. Däremot kommer det upp då och då när tjejerna pratar om hur det 

kommer att bli. På de tre övriga behandlingshemmen påpekar man att man samtalar om 

preventivmedel och att ungdomarna testar sig för olika könssjukdomar. 

 

homo-, bi- och transsexualitet 

På behandlingshem 3 och 4 rangordnar intervjupersonerna homo-, bi- och transsexualitet som 

något man samtalar mycket om med tjejerna. På båda behandlingshemmen förklarar man detta 

med att flickorna i många fall inte är klara över sin egen sexualitet och att man därför pratar 

med dem kring detta.  

   Intervjupersonerna på behandlingshem 2 har rangordnat ämnet som något man inte pratar 

mycket om. De beskriver dock hur man i personalgruppen pratar om att det lätt blir 

heteronormativt, men att detta är svårt att bryta eftersom ungdomarna många gånger är 

homofobiska och därför kan bli arga om man inte utgår från att de är just heterosexuella, 

samtidigt säger IP2a att det kan vara kul att få igång diskussioner genom att vända på 

resonemang om sexualitet från heterosexualitet till homosexualitet. Homosexualitet kommer 

oftast upp på behandlingshem 2 som svar på tal, när man exempelvis tittar på tv och någon av 

ungdomarna fäller en kommentar i stil med ”bögdjävel”. Enligt IP2b pratar man till exempel 

om stereotyper av homosexualitet, exempelvis att bögar inte alltid behöver vara ”fjolliga”. 

Vidare tror han att ungdomarna som slänger ur sig kommentarer är osäkra på sin egen 

sexualitet och gör det för att se hur reaktionen blir, ifall det är någon som säger att det är okej 

att vara homosexuell. IP2a påpekar att man tidigare har pratat mycket om homosexualitet när 

det bodde en tjej på behandlingshemmet som var lesbisk och som gärna pratade om detta med 

de andra ungdomarna och att samtalen då kom naturligt.  

   Även IP1 påpekar att man samtalar om homosexualitet framförallt individuellt med flickor 

som är just homo-, eller bisexuella. Han har rangordnat ämnet längst ner men menar att det 

egentligen lika gärna skulle kunna vara till exempel en trea. IP1 beskriver samtalen kring 

homo-, bi- och transsexualitet som en normal, naturlig diskussion om hur olika vi är.  
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Lust 

Lust som ämne har intervjupersonerna rangordnat väldigt olika, likaså skiljer sig deras 

kommentarer på ämnet åt. IP1 menar att man samtalar om lust på samma sätt som man gör om 

kärlek och sex. 

   På behandlingshem 2 återkommer intervjupersonerna till resonemang om kön och makt när 

man samtalar om lust. De påpekar att man pratar med tjejerna om att sex ska vara lustbetonat, 

på deras villkor och att man inte ska låta killarna sätta sig över dem. Vidare påpekar de att man 

inte pratar ingående om tjejernas egna personliga lust.  

   Även på behandlingshem 3 och 4 påpekar intervjupersonerna vikten av att sex är 

lustbetonat. IP4a och IP4b menar att de i samtal om lust diskuterar i termer lust kontra olust 

och anser att olust är ett viktigt ämne som jag har glömt på min lista.  

 

Synen på unga kvinnors sexualitet 
Bakomliggande drivkrafter 

Genomgående i intervjuerna uttrycker intervjupersonerna oro för att tjejer ska ha sex av fel 

orsaker vilket i förlängningen skulle skada dem själva. De uttrycker detta på lite olika sätt 

men innebörden är densamma, unga kvinnors sexualitet är inte osund på något sätt så länge 

man har sex för att man själv vill. Samtidigt uttrycker deras resonemang tvivel inför unga 

kvinnors egen lust. Olusten kan exempelvis förekomma i sammanhang av mer subtil karaktär 

än övergrepp och utnyttjande. Behandlingspersonalen menar exempelvis att det kan handla 

om trygghetssökande, bekräftelsebehov eller en vilja att vara till lags. Resonemangen dyker 

framförallt upp när jag frågar om sexuellt riskbeteende och sexuellt aktiva tjejer, samt vad 

som skulle kunna utgöra lämpligt respektive olämpligt sexuellt beteende.  

   På behandlingshem 4 betonar man återkommande under intervjun vikten av att de sexuella 

handlingarna har rätt bakomliggande drivkrafter. Exempel på fel drivkrafter är för att få 

bekräftelse, för att slippa vara ensam, för att passa in i en gemenskap, med mera.  

   På behandlingshem 3 återkommer IP3 till att vissa tjejer tenderar att ha svårt att sätta 

gränser.  

 

IP3:[…] jag har förstås träffat ungdomar som inte har vågat säga nej som 

har varit fulla, som inte vet riktigt vad som har hänt. De har inte upplevt det 

själva som ett övergrepp eller våldtäkt om man nu vill använda större ord för 

det men när flickan berättar så hör ju jag att, min upplevelse blir att oj då, 

det här var ett övergrepp […] 
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IP3 diskuterar också sexualitet som ett medel att få bekräftelse och uppmärksamhet, vilket 

även intervjupersonerna på behandlingshem 2 gör. IP2a beskriver hur man hanterar sådana 

situationer när de kommer upp: 

 

IP2a: Precis så pratar vi hela tiden och då pratar vi om när vi går ut och går 

med dem, för då blir det så uppenbart, just med den tjejen nästan läskigt, när 

man går förbi till och med gamla gubbar som sitter och super på någon 

äcklig krog och tittar såhär ”åh” på dem så istället för att bara (”fnyser”), 

visa med gester att dra åt helvete, ja det är någonting som speglar så att de 

ändå uppmuntrar till det här och det är ju så tragiskt att till och med den 

bekräftelsen är såhär bättre än ingen alls. Och där brukar vi konfrontera 

direkt när vi kommer hem att ”nu såg jag, det här måste du jobba på du 

måste, blickar, vad det här leder till och alltså hur utsatt du blir och du är 

värd mer än så och där vågar vi alla prata mycket så. 

 

Även trygghetssökande är något som intervjupersonerna identifierar som ”fel” 

bakomliggande orsaker till att vissa unga kvinnor har sex, vilket exempelvis speglas av 

nedanstående citat. 

 

IP2b: Ungdomarna som bor här så är det just väldigt vanligt att de har fått 

bristande omsorg i uppväxten och då gör de på olika sätt, de hittar strategier 

för att få någon slags substitut till trygghet, omsorg och kärlek då har vi 

märkt klara tendenser till att det blir väldigt mycket nya pojkvänner och nya 

flickvänner[…] 

 

Det tycks framförallt vara i förhållande till äldre personer som behandlingspersonalen 

misstänker att det finns en större risk att tjejen egentligen inte ger sig in i en relation utifrån 

lust utan av andra subtila skäl, vilket följande citat skildrar. 

 

IP3: De här som träffar män på nätet, har jag också träffat som är kanske är 

till och med tio, femton, tjugo år äldre. Där flickan känner sig väldigt 

uppskattad, bekräftad, smickrad av att en äldre är intresserad. Det kan ju 

ofta sen komma efteråt att det känns jättesvårt och jättejobbigt, det har jag 

också träffat de som (otydligt) plötsligt förstår vad det var som hände. 
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Utsatthet 

Ett tydligt genomgående tema som framkommer av intervjuerna är intervjupersonernas känsla 

av att unga kvinnor i allmänhet och unga kvinnor på behandlingshemmen i synnerhet riskerar 

olika former av utsatthet. De riskerar dessa genom bland annat det beteende som jag ovan 

diskuterat, det vill säga genom att söka bekräftelse eller trygghet, vilket flera av citaten ovan 

också illustrerar. Även i andra situationer riskerar de unga kvinnorna utsatthet, vilket IP3 

nedan beskriver: 

 

M: Vad tänker du skulle kunna utgöra ett sexuellt riskbeteende för en tjej? 

IP3: Alkohol och droger förstås. Sen är det tyvärr massor av saker som är ett 

riskbeteende för tjejer som inte är det för killar. Som att gå ensam, följa med 

en kille hem, följa med ett kompis, killkompisgäng hem. Hoppa in i en bil. 

Jag menar att det är ju så att det är just när det gäller det så är det mycket 

mer en risk för tjejer än vad det är för killar. 

 

På behandlingshem 2 beskriver IP2b hur man samtalar med de unga kvinnorna om utsatthet 

och hur man minskar risken att utsättas för övergrepp: 

 

IP2b: Och då hade jag också pratat med henne om de signaler hon sänder ut 

och då pratade jag med henne att det är absolut inte hennes fel, inte på något 

sätt är det hennes fel. Det är han som gör övergreppets fel, absolut bara 

hans fel och det är en annan sak att du kan minska risken genom ditt 

beteende men det betyder inte att det någon gång är ditt fel men du kan 

minska risken för att du ska bli utsatt. 

 

IP2b vill betona att det aldrig är en tjejs fel att hon blir utsatt för övergrepp men menar att det 

finns sätt att minska risken för övergrepp genom att undvika situationer och inte sända ut 

signaler. Även IP3 berättar att man kan prata med tjejerna om vad det kan innebära att gå klädd 

på ett visst sätt.  

 

Synen på manlig sexualitet 

Uppsatsen fokuserar på socialisationen av just kvinnlig sexualitet, trots det framkommer det 

under intervjuerna även bilder av den manliga sexualiteten.  
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   Vid intervjun på behandlingshem 3 ger IP3 vid ett tillfälle uttryck för ett synsätt där manlig 

sexualitet betraktas som mer okomplicerad och naturlig än den kvinnliga då jag frågar henne 

vilka ämnen man samtalar mer med tjejer än med killar om. Hennes svar är att man exempelvis 

samtalar mer med tjejer om onani och orgasm eftersom killar inte lika ofta har problem på dessa 

områden. I övrigt problematiserar intervjupersonerna oftare denna bild av den manliga, 

okontrollerbara sexualdriften som något naturligt. Flertalet av intervjupersoner (även IP3) 

påpekar killars problematik i skapandet av den egna sexualiteten. Många menar att killar har 

stora krav på sig att vilja ha sex. IP2b betonar medias roll i socialisationen av den manliga 

sexualiteten: 

 

IP2b: Man ska erövra kvinnor, varenda Hollywoodfilm handlar om det. 

 

På behandlingshem 4 påpekar IP4b att denna press på sig att vara sexuell, som killar har, kan ta 

sig extrema uttryck. Han uttrycker det som att vissa killar är så pressade att de begår 

gruppvåldtäkter. 
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Analys 
 

Hur man samtalar om sexualitet på behandlingshemmen 
Behandlingshemmen kan utifrån symbolisk interaktionism anses utgöra en specialinrättning för 

den specifika form av sekundär socialisation som Berger och Luckmann (1979 s.182) kallar för 

resocialisation. De ungdomar som placeras på behandlingshem lever ett liv som de själva, 

deras föräldrar eller samhället menar är destruktivt och därmed inte önskvärt. Genom 

institutionen kan man segregera individen från hans eller hennes tidigare livsvärld för att kunna 

åstadkomma den bestående förändring som resocialisationen syftar till. Behandlingspersonalen 

får rollen som signifikanta andra till ungdomarna och det är genom samtal med dessa som 

resocialisationen kan äga rum.  

   Av intervjuerna att döma verkar det som att man på behandlingshemmen samtalar en del med 

ungdomarna om sexualitet. Hälften av behandlingshemmen hade samtal i organiserad form. 

Det framgår att behandlingsideologi kan ha stor inverkan på hur man samtalar om sexualitet. 

Genom dessa ideologiska utgångspunkter definierar behandlingspersonalen de unga 

kvinnornas situation och handlar därmed därefter, även i samtal om sexualitet. Exempelvis så 

präglar psykodynamisk teori samtal om sexualitet på behandlingshem 4 och på 

behandlingshem 2 karakteriseras samtalen om sexualitet av tankar om makt och kön.  

   Som flera av intervjupersonerna påpekat är man olika individer i personalgruppen och 

definierar sålunda situationer olika, vilket därmed innebär att man också handlar utifrån 

situationerna på olika sätt. Samtal om sexualitet kan därför te sig väldigt olika utifrån vem det 

är som håller i samtalen om man inte har direkta riktlinjer vilket inga av behandlingshemmen 

har. Däremot har behandlingshem 2 ett uttalat gemensamt förhållningssätt som alltså utgår 

ifrån ett jämställdhetsperspektiv, vilket återigen visar på hur behandlingsideologi påverkar 

samtalen om sexualitet. 

   Även behandlingspersonalens egna kunskaper i ämnet sexualitet påverkar deras sätt att 

definiera de unga kvinnornas situation. På alla behandlingshemmen verkade delar ur 

personalgruppen ha mer utbildning på området eller hysa större intresse för frågor rörande 

sexualitet. Jag har tidigare visat hur sex och samlevnadsundervisningen i skolan håller varierad 

kvalitet beroende på avsaknaden av tydliga riktlinjer (Skolverket, 1999). Utifrån mina 

intervjuer skulle man kunna dra liknande slutsatser kring samtalen om sexualitet på 

behandlingshem. Dessa tycks skilja sig från behandlingshem till behandlingshem utifrån 
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personalens intresse, engagemang och kunskap samt vilket jag tidigare varit inne på, 

behandlingshemmens skilda ideologiska utgångspunkter.    

 

Betydelsen av kön och goda relationer för samtal om sexualitet 
Enligt intervjupersonerna kan behandlingspersonalens kön ha betydelse för samtal om 

sexualitet och generellt sätt menar de att unga kvinnor framförallt vänder sig till den kvinnliga 

personalen i samtal om sexualitet. Många av intervjupersonerna påpekar att tjejerna kan ha 

varit utsatta sexuellt och att manlig personal därför förhåller sig försiktiga gentemot tjejen i 

samtal om sexualitet, vilket påminner om vad som framkommit i tidigare forskning (Hilte & 

Claezon, 2005; Överlien, 2004), det vill säga att manlig sexualitet framställs som farlig och 

den manliga sexualdriften som okontrollerbar.  

   Behandlingspersonalen menar att behandlingspersonalens kön kan ha betydelse genom att 

de unga kvinnorna identifierar sig mer med den kvinnliga delen av personalgruppen. Detta 

skulle innebära att socialisationen av unga kvinnors sexualitet, i form av rollövertagande och 

internalisering av normer på behandlingshemmen oftare sker från kvinnlig 

behandlingspersonal än manlig. IP1 påpekar exempelvis de kvinnliga kollegornas roll 

som ”extramammor”.  

   Att behandlingspersonalen betonar vikten av förtroendefulla relationer samt deras eventuella 

roll som ”extraförälder” illustrerar dessutom behandlingspersonalens funktioner som signifikanta 

andra med tydliga känslomässiga band till de unga kvinnorna, vilket alltså enligt Berger och 

Luckmann (1979) utgör en grund för primär socialisation, eller som i detta fallet resocialisation. 

Paradoxalt nog begränsar också den nära relationen, enligt vissa intervjupersoner, samtalen om 

sexualitet. 

 

Betydelsen av könsblandade och könssegregerade behandlingshem 
Samtliga intervjupersoner tror att könsfördelningen i ungdomsgruppen på behandlingshemmen 

kan ha betydelse för samtal om sexualitet. De påpekar en del varierande orsaker till att detta 

har betydelse. Den orsak som dock i princip samtliga påtalar är att det på könsblandade 

institutioner uppkommer fler situationer där sexualitet som ämne blir aktuellt, på grund av den 

jämna könsfördelningen. Ett sådant resonemang speglar tydligt ett heteronormativt tänkande 

och en heterosexualisering av begäret, vilket alltså är ett uttryck för den heterosexuella 

matrisen (Butler, 1999).   
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Regler om romantiska/sexuella relationer på behandlingshemmen    

Något som intervjupersonerna påpekar är att man kan ha olika regler om vad man tolererar 

mellan ungdomarna på könsblandade respektive könssegregerade behandlingshem. Detta 

visar sig dock enligt mina intervjuer inte vara fallet. Alla behandlingshem har någon form av 

regler om hur ungdomarna på behandlingshemmen får förhålla sig till varandra. På 

behandlingshem 2 har man bara en uttalad regel, det vill säga att ungdomarna inte får befinna 

sig tillsammans på sina rum med stängd dörr, detta för att undvika att någon hamnar i en 

situation där det blir svårt att säga nej. Däremot har de inga regler mot att ungdomarna får 

inleda en kärleksrelation . Denna utsaga går att tolka utifrån kärleksideologin (Helmius, 2000). 

Kärleksrelationer betraktas som något oproblematiskt och sunt i jämförelse med enbart 

sexuella relationer som kan innebära osunda förhållanden då de inte nödvändigtvis sker på 

båda parters villkor. 

   På de behandlingshem som har uttalade regler om relationer mellan ungdomarna på 

behandlingshemmen motiveras dessa med att ungdomarna befinner sig på 

behandlingshemmen för att de ska fokusera på sin egen problematik. Jag tolkar detta som att 

behandlingspersonalen befarar att en intensiv relation mellan två ungdomar som ännu inte 

resocialiserat skulle kunna störa resocialisationsprocessen. De flesta behandlingshem hanterar 

en sådan situation genom intensiva samtal med ungdomarna. Samtal med ”rätt” signifikanta 

andra är enligt Berger och Luckmann (1979) ett viktigt verktyg för resocialisation, vilket man 

på behandlingshem 1, 2 och 3 alltså tillämpar även i en sådan här situation. 

 

Vad rörande sexualitet som man samtalar om på behandlingshemmen 
Det var som jag tidigare påpekat svårt att dra slutsatser från det empiriska materialet kring 

vad rörande sexualitet som man pratar om med de unga kvinnorna på behandlingshemmen. 

Ett mönster var dock att de två behandlingshem som behandlade unga kvinnor med någon 

form av missbruk samtalade mycket om droger i relation till sex. Båda dessa intervjupersoner 

påtalade att man i samtal om droger i relation till sex drog paralleller till kärlek och sex som 

en slags positiv motpol. Detta går att tolka utifrån begreppet kärleksideologi (Helmius, 2000). 

Trots att bägge dessa intervjupersoner tidigare i intervjun säger att sex och kärlek inte 

nödvändigtvis måste hänga ihop så ger de i detta fallet uttryck för internaliseringen av 

kärleksideologin som norm. Det är kanske inte svårt att förstå att intervjupersonerna ser 

kärlek och sex som en mer önskvärd kombination än droger och sex men internaliseringen av 
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kärleksideologin som norm kan resultera i att annat sexuellt beteende, som faller utanför 

kärlekens ramar, ses som avvikande. 

   Ytterligare ett mönster som gick att urskilja från intervjuerna var att man samtalade lite om 

orgasm och onani. Detta kan tolkas som en saknad av diskurs om lust vilken även Carolina 

Överlien (2004) kunde identifiera på behandlingshemmet i sin studie. Det kan även förklaras 

som ett resultat av de nära relationerna mellan de unga kvinnorna på behandlingshemmet och 

personalen, vilken utgör en förutsättning för resocialisationen men alltså också begränsar 

samtalen om sexualitet. 

   Övergrepp är något som man i motsats till vad Överliens (2004) rapport visar samtalar en 

del om på behandlingshemmen. Detta speglar den oro över de unga kvinnornas sexuella 

utsatthet som behandlingspersonalen ger uttryck för.  

   Det är tydligt att behandlingspersonalen i samtal om homo-, bi- och transsexualitet vill att 

ungdomarna på behandlingshemmen ska inta en accepterande och tolerant attityd. 

Intervjupersonernas resonemang utgår dock ofta ifrån den heterosexuella matrisen, där det 

manliga ses som en motpol till det kvinnliga. Den heterosexuella matrisen förutsätter en 

heterosexualisering av begäret, vilket därmed också innebär att heterosexualitet ses som 

norm (Butler, 1999 s.23-24). I andra delar av intervjun, exempelvis då intervjupersonerna 

jämför könsblandade och könssegregerade behandlingshem, har jag också kunnat identifiera 

ett heteronormativt tänkande som jag därmed förutsätter innebär att heterosexualiteten som 

norm internaliseras hos ungdomarna.  

   I samtal om lust går bland annat att identifiera resonemang om kärleksideologin då IP1 

likställer lusten med kärlek. IP4b påpekar att man i samtal om lust med de unga kvinnorna på 

behandlingshemmet ofta talar i termer av lust kontra olust. Detta resonemang tycker jag 

tydligt speglar att det saknas en diskurs om lust på behandlingshemmet och att samtal om 

sexualitet med unga kvinnor på behandlingshem tenderar att kretsa mer kring negativa 

aspekter än positiva.   

  

Synen på unga kvinnors sexualitet 
Det är framförallt två synsätt som präglar behandlingspersonalens diskurser om unga 

kvinnors sexualitet. Det är dels behandlingspersonalens tvivel inför vissa kvinnors egna 

sexuella lust. Enligt intervjupersonerna kan de unga kvinnornas sexuella lust eller handlingar 

egentligen vara ett utryck för något annat som egentligen innebär en olust. Gränsen tycks 

vara fin mellan det som behandlingspersonalen definierar som den egna sexuella lusten och 
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det de definierar som andra bakomliggande krafter till exempel bekräftelsebehov och 

trygghetssökande. Dessa tvivel blir extra tydliga i diskussioner om unga kvinnor som har 

flera sexpartners eller som har ett förhållande med en äldre man. 

   Det andra synsättet som präglar behandlingspersonalens diskurs om unga kvinnors 

sexualitet är oron över att unga kvinnor i allmänhet och unga kvinnor på behandlingshem i 

synnerhet är utsatta för sexuella risker bland annat på grund av sitt eget beteende men också 

på grund av mannens okontrollerbara sexualitet. Detta sistnämnda synsätt sätter den manliga 

sexualiteten i motpol till den kvinnliga och är således ett uttryck för den heterosexuella 

matrisen. De unga kvinnorna görs inte direkt ansvariga för sin utsatthet, däremot anser man 

att de kan påverka sin utsatta situation, genom att bete sig eller klä sig på ett visst sätt eller på 

andra sätt inte utsätta sig för riskfyllda situationer, vilket påminner om den paradox som 

framkommit av tidigare forskning (Hilte & Claezon, 2005 s.51-52) och som raggarparagrafen 

uttryckte (Hamreby, 2004 s.58-59). Detta synsätt reproducerar vidare bilden av manlig 

sexualitet som farlig och okontrollerbar.   

   Utifrån sitt eget synsätt definierar behandlingspersonalen de unga kvinnornas situation och 

handlar därefter. Behandlingspersonalens syn på unga kvinnors sexualitet påverkar alltså 

också samtalen om sexualitet på behandlingshemmet och därmed även de unga kvinnornas 

socialisation av sexualiteten. Ett exempel på detta är när IP2a beskriver att hon konfronterar 

en tjej efter att de har varit ute och promenerat, vilket också exemplifierar hur den tysta 

interaktion kan ha betydelse för definitionen av situationen. Det är något i tjejens beteende 

som får IP2a att uppfatta att hon egentligen uppskattar den bekräftelse hon får av ”gamla 

gubbar” på stan. Och utifrån denna definition handlar hon genom att direkt konfrontera tjejen 

när man kommit hem.  

  Slutligen tycks behandlingspersonalens syn på unga kvinnors sexualitet präglas av den 

rådande kärleksideologin samt av en heteronormativ diskurs. Detta tar sig inte uttryck på ett 

explicit sätt i svar på direkta frågor utan är tolkningar som jag har gjort utifrån diverse 

uttalanden av intervjupersonerna.  

 

Synen på manlig sexualitet 

I intervjuerna går det alltså även att urskilja en diskurs om manlig sexualitet hos 

behandlingspersonalen. Ofta framställs den manliga sexualiteten som en motpol till den 

kvinnliga, vilket jag tolkar som ett uttryck för den heterosexuella matrisen. Något som 

återkommer under intervjuerna i intervjupersonernas resonemang om de unga kvinnornas 

sexuella utsatthet är hur manlig sexualitet framställs som farlig och den manliga sexualdriften 
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som okontrollerbar och oförutsägbar. Hilte och Claezon (2005) kunde i sin forskning urskilja att 

behandlingspersonalen såg manlig sexualitet som mer naturlig och oproblematisk. 

Intervjupersonerna i min undersökning ger inte uttryck för detta synsätt i någon högre grad, 

vilket dock skulle kunna vara ett resultat av att undersökningens fokus inte legat vid unga mäns 

sexualitet. Istället problematiserar de alltså detta synsätt, vilket i en bredare kontext dock utgör 

en paradox. Sammanfattningsvis kan man uttrycka det som att intervjupersonerna 

problematiserar den rådande diskursen om manlig sexualdrift som okontrollerbar samtidigt som 

de reproducerar denna bild då de framställer den manliga sexualiteten som potentiellt farlig för 

de unga kvinnorna. 
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Avslutande diskussion 
Jag har inledningsvis i denna uppsats påpekat hur vi lever i ett ojämställt samhälle och hur detta 

bland annat tar sig uttryck i skillnader mellan mäns och kvinnors sexuella handlingsutrymme. 

Detta visar tidigare forskning, bland annat forskning inom socialt arbete. Min förhoppning med 

denna studie är att de tolkningar som jag utifrån min teoretiska referensram har gjort ska väcka 

frågan och intresset kring sexuell jämställdhet i socialt arbete.  

   En hypotes som jag gick in i uppsatsarbetet med var att man i samtal med unga kvinnor om 

sexualitet fokuserar mer på risker än på lust och njutning. Av min studie så framkommer det att 

framförallt behandlingspersonalens eget synsätt på de unga kvinnornas sexualitet, vilket 

förmodligen påverkar socialisationen av de unga kvinnornas sexualitet, till stor del kretsar kring 

negativa aspekter. Inte minst de risker som de unga kvinnorna utsätter sig för genom bland annat 

sitt eget beteende, får stort utrymme, även i direkta samtal med de unga kvinnorna på 

behandlingshemmen. Jag har full förståelse för att behandlingspersonalen vill minera de risker 

för sexuell utsatthet som de unga kvinnorna kan tänkas utsättas för. Jag befarar dock att detta 

synsätt gör unga kvinnor delvis ansvariga för de övergrepp som de eventuellt skulle utsätts för. 

Dessutom tror jag att detta synsätt riskerar att i förlängningen internalisera en olust inför 

sexualiteten hos de unga kvinnorna. Vidare reproducerar synsättet bilden av den manliga 

sexualiteten som farlig och okontrollerbar.  

    Som socialisationsagent i samhällets regi skulle behandlingshemmen kunna utgöra den 

perfekta arenan för internalisering av enligt samhället önskvärda normer. Det är märkbart i mina 

intervjuer att behandlingspersonalen vill att ungdomarna på behandlingshemmen ska lära sig att 

inta en accepterande och tolerant attityd mot exempelvis homosexuella. Det är dock tydligt 

utifrån min tolkning av intervjuerna att behandlingspersonalens syn på unga kvinnors sexualitet 

utgår från en heteronormativ diskurs, vilket därmed innebär att heterosexualiteten internaliseras 

som norm hos de unga kvinnorna på behandlingshemmen. Jag förstår att denna internalisering 

kan vara svår att bryta då de, som en intervjuperson påpekar, stöter på motstånd från 

ungdomarna själva när de försöker men kanske framförallt på grund av att 

behandlingspersonalen själva är socialiserade i ett samhälle där heterosexualiteten utgör normen. 

   Även om flera intervjupersoner påpekar att sex inte behöver ha med kärlek att göra så har jag 

ändå kunnat urskilja att sex inom kärleksrelationer idealiseras, vilket ger uttryck för 

kärleksideologin. Behandlingspersonalens tvivel inför vissa unga kvinnors egna sexuella lust 

skulle kunna vara ett resultat av den sedan länge rådande kärleksideologin. Unga kvinnors 
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sexualitet som faller utanför ramen för kärlek eller stabil tvåsamhet ses som avvikande på ett 

odefinierbart sätt.  

   Utifrån symbolisk interaktionistiskt perspektiv kan man påstå att de unga kvinnor som av olika 

anledningar befinner sig på behandlingshem är under en pågående resocialisationsprocess. I en 

sådan process bör man enligt mig inkludera alla delar av individens liv, inte minst sexualiteten 

som jag vill påstå genomsyrar en människas hela liv. För att uttrycka det med en av mina 

intervjupersoners egna ord så påverkar en positiv sexualitet livet i övrigt på ett positivt sätt. Med 

detta resonemang förstår man varför det är viktigt att man på behandlingshemmen försöker 

förmedla en positiv sexualitet till de unga kvinnorna istället för att fokusera på negativa aspekter 

med sexualiteten. 

   Men vad är då en positiv sexualitet? När det gäller unga kvinnor så tycks detta inte vara det 

lättaste spörsmålet. Det svar som dock samtliga intervjupersoner tycks vara överens om är att så 

länge sexualiteten är lustbetonad och så länge den unga kvinnan har sex för att hon själv 

verkligen vill så är sexualiteten positiv. Svaret kan vid en första anblick tyckas vara självklart 

och tydligt. Men när man gräver i innebörden av svaret så blir det genast mer komplicerat. Om 

den unga kvinnan exempelvis har sex för att söka trygghet, bekräftelse eller för att passa in så 

menar man att detta är ett destruktivt sexuellt beteende. Men vem är det som definierar en ung 

kvinnas sexualitet som en jakt efter bekräftelse och trygghet? Är det hennes omgivning, är det 

samhället i stort eller är det den unga kvinnan själv? Och om hon själv definierar sina sexuella 

handlingar som något annat än uttryck för lust är det för att hon internaliserats med 

uppfattningen att då en kvinnas sexualitet faller utanför ramen för kärlek och stabil tvåsamhet så 

avviker den från normen? Det är dessa frågor som jag önskar att min uppsats väcker hos läsaren. 

Och om läsaren är verksam inom socialt arbete är det reflektioner som jag önskar att han eller 

hon bär med sig i sitt arbete. 

 

Reflektioner över teorival 
Syftet med min studie var att utifrån kön undersöka socialisationen av unga kvinnors sexualitet 

på behandlingshem för unga kvinnor. Då socialisation är ett grundläggande begrepp inom 

symbolisk interaktionism anser jag att teorin är väl lämpad som analysverktyg. Det finns dock 

andra teorier som också hade varit tillämpbara, exempelvis feministisk teori. 

   Jag har tidigare påpekat att jag valde symbolisk interaktionism framför feministisk teori för att 

jag i min studie ville rikta fokus från strukturella förklaringar till könsmaktsordningen till 

interaktionens betydelse i skapandet av kön och sexualitet. Trots att teorins synsätt på kön 
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förefaller överensstämma med feministisk teoribildning så är symbolisk interaktionism i 

jämförelse med denna teoribildning relativt underrepresenterad i forskning om unga kvinnors 

sexualitet eller om institutionsvård utifrån kön och sexualitet. Det har således känts som en 

utmaning att arbeta med denna teori. En aspekt som jag dock har velat fylla ut med 

poststrukturalistisk feminism är Judith Butlers (1999) teori om den heterosexuella matrisen då 

detta intressanta synsätt saknar motsvarighet inom symbolisk interaktionism. 

 

Reflektioner över metodval 
Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med behandlingspersonal på behandlingshem för 

unga kvinnor var min förhoppning att fånga deras attityder och åsikter om unga kvinnors 

sexualitet för att på så sätt kunna utröna vilka normer som styr socialisationen av de unga 

kvinnornas sexualitet. Jag anser att denna metod fungerade bra utifrån detta ändamål. En 

enkätundersökning hade förmodligen kunnat ge mer generaliserbara resultat men också ett 

material som inte hade kunnat analyseras på ett djupare plan. Genom intervjusituationen 

kunde jag också ställa följdfrågor och tolkande frågor under materialinsamlandets gång vilket 

jag hade gått miste om i en enkätundersökning.  

   En alternativ kvalitativ forskningsmetod som med fördel hade kunnat användas tillsammans 

med intervjuer för att undersöka hur man samtalar om sexualitet är deltagande observationer. 

Ett sådant tillvägagångssätt hade möjliggjort för mig som forskare att med egna ögon iaktta 

hur interaktionen på behandlingshemmen gick till och på så sätt kunnat utläsa hur man 

faktiskt samtalar om sexualitet med de unga kvinnorna på behandlingshemmen.  Denna metod 

är i min mening dock allt för tidskrävande för vad som ryms inom ramen för en C-uppsats. 

Intervjupersonerna har därför också fått fungera som informanter om hur man samtalar om 

sexualitet med de unga kvinnorna på behandlingshemmen, vilket kan ha påverkat validiteten. 

 

Förslag på vidare forskning 
Utgångspunkten för denna studie har varit att väcka frågan om sexuell jämställdhet i socialt 

arbete, ett enligt mig viktigt och relativt outforskat ämne. Det finns mängder av forskning som 

skulle kunna bedrivas på detta område. Nedan presenterar jag framförallt de idéer som har väckts 

hos mig under uppsatsarbetets gång. 

   Som jag tidigare påpekat skulle deltagande observationer på behandlingshem ge mer valida 

slutsatser om hur man samtalar om sexualitet på behandlingshem, vilket därför också är ett 

förslag på vidare forskning. Vidare skulle det också vara intressant att på ett djupare plan 
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undersöka behandlingspersonals syn på unga mäns sexualitet, vilket jag i denna studie har låtit 

bli att fokusera vid men dock ofrånkomligen inte har kunnat låta bli att vidröra. Det skulle också 

vara intressant att närmre undersöka hur andra professionella inom socialt arbete, exempelvis 

socialsekreterare eller kuratorer ser på unga kvinnors, och för den delen även unga mäns, 

sexualitet. Exempelvis skulle rättssociologisk metod kunna tillämpas för att undersöka hur 

socialsekreterare tolkar § 3 LVU utifrån sexuellt beteende. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Till Institutionschef ……. 
 
 
Hej, 
Mitt namn är Magdalena Larsson och jag är socionomstuderande vid Stockholms Universitet. 
Just nu läser jag min sjunde och sista termin, vilket innebär att jag ska skriva min C-uppsats. I 
min studie har jag för avsikt att intervjua behandlingspersonal om deras syn på kvinnlig 
sexualitet samt hur man samtalar om sex med flickorna på behandlingshemmen. Syftet med 
min uppsats är att undersöka hur den syn på kvinnlig sexualitet som man vill förmedla till 
flickorna på behandlingshemmen ser ut. Jag planerar också att anlägga ett jämförande 
perspektiv genom att jämföra könsdifferentierade och könsblandade institutioner.  
 
Jag är medveten om att sexualitet är ett laddat ämne, men det är även ett viktigt sådant som 
påverkar varje människas vardagliga liv. Min förhoppning är att min uppsats skall bidra med 
ökad kunskap kring ämnet sexualitet i socialt arbete vilket jag hoppas i sin tur kan komma att 
utveckla behandlingsarbetet. 
 
Med anledning av detta tar jag nu kontakt med er institution för en förfrågan om ni skulle 
kunna tänka er att delta i denna studie. Jag hade tänkt mig att intervjua två personer ur 
personalgruppen på varje behandlingshem. Om personalen utgörs av lika delen män som 
kvinnor så önskar jag gärna intervjua både en man och en kvinna. Passande tid för intervjun 
för mig skulle vara i vecka 46-47 men jag är flexibel och öppen för andra förslag. Jag 
beräknar att intervjun skulle ta ca 45-60 minuter. 
 
I min studie kommer jag att iaktta forskningskraven gällande konfidentialitet och anonymitet, 
det vill säga att inga intervjupersoner kommer att namnges i uppsatsen och att ingen annan än 
jag och min handledare (samt högst eventuellt min examinator) Maria Abrahamsson (tel: 08-
162529) kommer att ta del av de utskrivna intervjuerna. Intervjuerna kommer att spelas in på 
ljudbandspelare, men det inspelade materialet kommer att förstöras efter utskriven rapport. 
Om ni önskar så skickar jag den färdiga rapporten till er.   
 
Jag kommer att höra av mig inom kort till institutionen per telefon för att svara på era 
eventuella frågor samt samtala om ett eventuellt besök. Ifall ni gärna vill komma i kontakt 
med mig tidigare, når ni mig lättast på min mail eller på min mobiltelefon (se nedan). 
 
Jag vill på förhand tacka er för att ni tänker över min förfrågan och jag skulle vara mycket 
tacksam om ni ville medverka i en intervju. 
 
Med vänlig hälsning 
Magdalena Larsson 
Socionomstuderande 
 
Telefon: ……….  
Mail: ................. 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide
 
 
TEMA – HUR SAMTALAR MAN OM SEXUALITET 

• För att få en bild av hur man samtalar i allmänhet här skulle jag vilja veta lite om er 
roll här? 

 
• I vilka sammanhang samtalar ni om sex med ungdomarna/tjejerna. Är det i 

organiserad form eller kanske i mer spontan form?  
Kommer det någon extern professionell person och samtalar om sex med 
ungdomarna/tjejerna 

 
• Har personalen några riktlinjer eller gemensamt förhållningssätt när det gäller att 

samtala med ungdomarna/tjejerna om sex?  
Samtalar personalgruppen sinsemellan om sexualitet, hur brukar i så fall sådana 
samtal se ut?  

 
• Har personalen fått särskild utbildning el information om hur man samtalar om 

sexualitet? 
Om ja, berätta. Om nej, skulle det behövas och i så fall varför? 

 
 
TEMA – BETYDELSEN AV BEHANDLINGSPERSONALENS KÖN  
 
• Vilken betydelse har manlig/kvinnlig personal för samtal om sexualitet? 
 
 
TEMA - KÖNSBLANDADE/KÖNSSEGREGERADE BEHANDLINGSHEM 
• Tror ni att det skiljer sig här mot ett behandlingshem med bara tjejer/med både tjejer 

och killar i hur man samtalar om sexualitet?  
Om ja, på vilket sätt? 

 
• Har ni någon policy här vad det gäller romantiska/sexuella relationer mellan 

ungdomarna? 
Om ja, hur ser den ut? Och av vilken anledning? Om nej, skulle det behövas? 
Vad händer om det skulle inträffa? 

 
 
TEMA – SYNEN PÅ UNGA KVINNORS SEXUALITET 
Nu vill jag prata med er lite om era egna åsikter om tjejers sexualitet samt om ni pratar 
med det med tjejerna.  

 
 Under vika omständigheter (med vem, när, var osv) är det lämpligt/olämpligt för en 

tjej att ha sex? 
 

 Har sex med kärlek att göra, och i så fall på vilket sätt? 
 

 Vilka positiva aspekter finns det med sex för tjejer? 
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 Vilka negativa aspekter finns det med sex för tjejer? 

 
 Vad skulle kunna utgöra ett sexuellt riskbeteende som tjej? 

 
 Hur sexuellt aktiv tycker ni att en tjej kan vara? 

 
Till samtliga frågor: Samtalar ni om detta med tjejerna 

 
TEMA – VILKA TEMAN RÖRANDE SEXUALITET PRATAR MAN OM 

o Vilket ämne rörande sexualitet upplever ni att ni samtalar mest/minst om med tjejerna? 
Rangordna från 1 – 9 (1=minst, 9=mest).   

 
 
Sexuellt överförbara sjukdomar 
 
Lust 
 
Droger & sex 
 
Kärlek & sex 
 
Övergrepp  
 
Orgasm 
 
Graviditet/abort/moderskap 
 
Onani 
 
Homo-/bi-/transsexualitet 
 
 
 
Är det något av ämnena som man inte pratar om alls och i så fall varför? 

o Finns det något ämne som jag har glömt? 
o Varför just den ordningen tror ni? 
o Vad pratar ni om gällande var och ett av ämnena? 
o Finns det några ämnen som man samtalar om mer med tjejer än med killar och vice 

verca? 
 
 
 

 
 
AVSLUTNINGSFRÅGA 
• Har ni några frågor eller funderingar? 
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