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Abstract 
Talking about sexuality – by Lovisa Skogström and Sofie Stener 

 

This essay reflects on the thoughts and experiences of social workers in child protection 

agencies when it comes to talking about sexuality with teenagers, age 13-20, who is being 

subjected to inquiry. The research is qualitative and based on five semi-structured interviews. 

It has a phenomenological position and has been analyzed hermeneutically through cognitive 

and gender theory. 

 

Previous research shows that youths who get in contact with child protection often have 

issues about their sexuality. This study show that social workers in the agencies lack 

knowledge about this issue and that they seldom talks about it with the teenagers or their own 

colleagues. They are however aware of risks involved with the youth’s sexual activities and 

the problems that may evolve from it. Despite this they sometimes avoid the subject. Their 

reason is that they are afraid of investigating more than necessary and by doing so offend the 

clients. Sexuality for them is a private area and they feel that they need motivation for asking 

certain questions. The study also shows that they find it easier to talk with teenagers of the 

same gender as themselves. The teenagers therefore get varied help and treatment.  

 

Keywords: Sexuality, inquiry, teenager, social worker  

Sökord: Sexualitet, utredning, ungdom, socialsekreterare 
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1. Inledning 
Sexualitet är en viktig del av varje människas liv. För ungdomar utgör sexualiteten en tydlig 

del i vuxenblivandet och i skapandet av en identitet.  

 
Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och 

kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas 

från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi 

kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men 

behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver 

oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor 

samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och 

därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. Betonas bör även sexualitetens betydelse för att 

bekräfta individens könsidentitet som kvinna eller man och sexuella orientering som hetero-, 

homo- eller bisexuell (World Health Organization, 2009). 

 

En forskningsöversikt (Forsberg, 2005) om dagens ungdomars sexualitet pekar på att 

ungdomars sexualliv förändrats under de senaste decennierna. Från att normen i samhället 

tidigare styrts av en slags kärleksideologi, där sex enbart hört till kärleksförhållanden, har 

ungdomar blivit allt mer positiva till att ha sex med tillfälliga partners. Dagens ungdomar har 

en mer öppen attityd till sex och vågar testa olika saker och ta risker, mer än tidigare 

generationers ungdomar har gjort. Forskningen visar dock att dessa förändringar och ökade 

risktaganden gjort att ungdomars utsatthet ökat.  

 

Hur pratar man egentligen med ungdomar om sex? Detta var en fråga som väcktes hos 

författarna till denna rapport i samband med ett samtal om erfarenheter från studiepraktiken. 

En av författarna mötte ett flertal ungdomar under praktikperioden som skolkurator och 

upptäckte hos dem en stor nyfikenhet kring sex och sexualitet. Det verkade finnas en vilja 

från ungdomarnas sida att prata om detta ämne, men ingen vuxen att prata om det med.  

 

Föräldrar och skolpersonal är de vuxna personer som oftast är närmast ungdomarna och 

kanske därför bäst lämpade för att prata med dem om sex och sexualitet. Men hur är det för 

de ungdomar som har det problematiskt i hemmet, i skolan eller på fritiden och som därför 

kommer i kontakt med socialtjänsten? Den andra författaren till denna studie gjorde sin 

praktik på socialtjänstens barn och ungdomsenhet och märkte att man i möten med ungdomar 

inte pratade om sexualitet. Forskning visar att sexualiteten för dessa ungdomar ofta kan vara 

en problematisk pusselbit i en komplicerad problembild (Myers & Milner, 2007).  För att 

kunna få stöd och hjälp att få en bättre tillvaro kanske det krävs att socialsekreterarna pratar 

med ungdomen även om dennes tankar och erfarenheter av sexualitet. Eller är det så att 

socialsekreterare inte skall ta upp detta med ungdomar för att det är kränkande och privat?  

Vad socialsekreterarna tänker kring att prata om sex och sexualitet med dessa ungdomar 

kommer att vara ämnet för denna undersökning.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen och förståelsen för hur socialsekreterare belyser 

frågor gällande sexualitet hos ungdomar i utredningssammanhang. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur reflekterar socialsekreterare kring frågor om ungdomar och sexualitet?  

2. Hur beskriver socialsekreterare sina erfarenheter och upplevelser av att samtala med 

ungdomar om sexualitet i utredningssammanhang? 

 

1.3 Begreppsförklaringar 

Identitet: Att ha en slags medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin personlighet och sin 

förmåga till självbestämmande (Nationalencyklopedin, 2009).  

 

Sexualitet: Med sexualitet menar författarna ett grundbehov och en aspekt av att vara 

mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet finns i energin som driver 

människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och 

väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualitet har även betydelse i att bekräfta 

individens könsidentitet som kvinna eller man samt sexuella orientering som hetero-, homo- 

eller bisexuell (World Health Organization, 2009). 

 

Sex: Olika sexuella aktiviteter eller handlingar som vaginalt, oralt och analt samlag. Ibland 

används även begreppet i likhet med sexualitet.   

 

Sexuella övergrepp: Författarna syftar här till straffrättsliga handlingar som våldtäkt, 

sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt umgänge och sexuellt ofredande 

(Nationalencyklopedin, 2009). 

 

Ungdom: Med ungdom menas personer i åldrarna 13-20, enligt respondenternas definition 

av socialtjänstens målgrupp. 

 

Utredning: Utredning är sammanställande och insamlande av fakta som behövs för att kunna 

fatta ett beslut (Fridh & Norman, 2001 s. 18).  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

2.1 Ungdomar och sexualitet 

År 2005 gav Statens folkhälsoinstitut ut kunskapsöversikten Ungdomar och sexualitet 

skriven av Margareta Forsberg. Forskningen i översikten är en sammanställning av cirka 90 

svenska rapporter från åren 2000-2005. Resultaten berör hur olika fenomen kring ungdomar 

och sexualitet förändrats över tid. I förordet till översikten betonas vikten av att ha kunskap 

om ungdomar och sexualitet när man arbetar med ungdomar inom olika verksamheter 

eftersom attityder, värderingar och förändrade sexuella beteenden bland ungdomar har stor 

betydelse för hur den sexuella hälsan utvecklas i landet (Forsberg, 2005 s. 6). 

 

Ett begrepp som tas upp i översikten är kärleksideologi. Begreppet syftar till kärlek som 

grund för sexuella förhållanden och att sex endast bör förekomma inom förhållanden vilket 

sägs ha varit den norm som funnits bland ungdomar i Sverige under en lång tid (a.a. s. 31). 

Forskning visar att denna norm under slutet av 1900-talet börjat förändras. Fler ungdomar är 

idag positiva till att ha sex med tillfälliga partners i jämförelse med på 1980-talet. Detta tyder 

på att kärleksideologin börjar upplösas och att normsystemet förändrats till ett mer tillåtande 

sätt. Vissa forskare menar att fler ungdomar blir benägna att ta sexuella risker, som att ha 

flera sexuella partners och tillfälliga sexuella kontakter (a.a. s. 34). Även fenomenet med att 

ha en KK, vilket står för knullkompis och är ett förhållande där det är det sexuella utbytet 

som är centralt snarare än kärlek, är ett exempel på denna förändring (a.a. s. 64f). Vissa 

menar att KK-fenomenet kan ses som ett riskfyllt sexuellt beteende men att det även kan ses 

som något tryggt. 

 

Något som verkar ha påverkat den sexuella kontexten för dagens ungdomar är Internet. I 

översikten används begreppet nätverkssamhälle som beteckning för Internet och dess bidrag 

till sexualiteten och kommunikationen människor emellan (Månsson et al., 2003 I: Forsberg, 

2005 s. 35f). Vissa forskare talar om Internet som en faktor i en ny ”sexuell revolution”. De 

menar att Internet blivit en ny arena för mänskligt samspel och att det medfört såväl 

kommersiella möjligheter att utnyttja människors sexuella behov genom pornografi och 

prostitution, som icke kommersiella möjligheter till kommunikation i form av 

kontaktförmedlingar, chattsidor, frågelådor och informationssidor.  

 
Intensiva kommunikationskanaler bildar, tillsammans med migrationen, en miljö där olika 

tankemönster kring intima relationer möts. Det innebär att ungdomar i dag växer upp i 

sammanhang där de påverkas av många olika tankesystem när de ska hitta sina egna sätt att 

förhålla sig i intima relationer (Forsberg, 2005 s. 13). 

 

Bland dagens ungdomar tyder flera undersökningar på att genomsnittsåldern för 

samlagsdebuten är 16 år för tjejer och 17 år för killar (a.a. s. 48f). En tredjedel av Sveriges 

ungdomar har haft sin sexuella debut när de slutar årskurs nio, och två tredjedelar har 

debuterat när de slutar årskurs tre på gymnasiet. Att tjejer i regel debuterar tidigare än killar 

förklaras med att de oftast mognar på ett fysiskt plan tidigare än killar. En viss skillnad i 

debuterande som forskning pekat på kan även ha att göra med klassbakgrund. Ungdomar på 

praktiskt inriktade gymnasieutbildningar, som ofta räknar sig till arbetarklass, tenderar att 

samlagsdebutera tidigare än ungdomar på teoretiskt inriktade gymnasieprogram, som i större 

grad tillskriver sig medel- eller överklass (a.a. s. 51f). Även etnisk bakgrund spelar roll för 

den sexuella debuten. Bland killar är det fler med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund 

som debuterat innan de slutat grundskolans år nio och bland tjejer är resultatet tvärtom. 

Forsberg resonerar kring att medelåldern i många studier därför kan vara missvisande. 

Debutåldern för tjejer med svensk bakgrund kan ha blivit lägre de senaste åren utan att det 
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syns i statistiken eftersom fler tjejer med utländsk bakgrund tillkommit i urvalet och därmed 

dragit upp medelåldern för debuten. Studierna visar även att en majoritet av ungdomarna som 

debuterat varit nöjda med sitt första samlag, framförallt killarna. Av det senaste samlaget var 

90 procent av båda könen nöjda (a.a. s. 55).  

 

Antalet sexualpartners som människor i genomsnitt haft under sitt liv har sedan 1960-talet 

ökat tydligt. Enligt Forsberg (a.a. s. 53) visar en studie från 1967 att kvinnor i genomsnitt 

hade 1,4 sexualpartners under hela sitt liv medan män hade 4,7. Studier från idag visar att 

medelsnittet på antal partners för kvinnor i 20-års åldern ligger på 1,8 under ett år, vilket 

alltså är mer än vad det för 40 år sedan var under ett helt liv. 

 

Hur ungdomar har sex är även det något som förändrats. Sammantaget visar studier att 

oralsex blivit allt mer förekommande bland såväl tjejer som killar det senaste decenniet. 

Mellan 59 och 70 procent av alla ungdomar i senare delen av gymnasiet har erfarenheter av 

oralsex och de flesta verkar även vara väldigt positivt inställda till det. Betydligt färre har 

erfarenhet av analsex, men även detta är något som ökat. År 1990 hade runt 10 procent 

erfarenhet av analsex mot runt 20 procent drygt 10 år senare. Av de som har erfarenhet av 

detta är killarna mer positivt inställda än tjejerna. Gruppsex har också ökat, runt 15 procent 

har erfarenheter av detta, varav flest killar. (Forsberg 2005, s. 56-62) 

 

Skillnader mellan tjejers och killars sexuella erfarenheter är påtagliga och verkar styras av de 

skillnader som finns i normer och förväntningar till olika könspositioner (a.a. s.12f).  

 
Att definieras som kvinna eller man innebär att definieras enligt de mallar som uppfattas vara 

utmärkande för respektive kön. Varje sådan definition eller kategorisering innebär därmed 

samtidigt en disciplinering och begränsning av möjligheter (Forsberg, 2005 s. 36).  

 

En tydlig skillnad mellan killar och tjejer som forskningen visat på handlar om 

respektabilitet. Alla vill bli respekterade, oavsett kön, men för flickor är respektabiliteten mer 

kopplad till sexualiteten än vad den är för killar, vilket verkar ha att göra med en tanke om att 

kvinnors sexualitet ska kontrolleras (a.a. s. 37).  

 

Vad gäller samkönad sexualitet är det något som det tidigare inte funnits mycket forskning 

om. Det är framförallt sedan slutet på 1980-talet som antalet studier om detta ökat. Tack vare 

att svensk massmedia belyst denna grupp har den även blivit mer synlig (a.a. s. 69f). I en 

studie från år 2003 (Månsson et al. I: Forsberg, 2005 s.66) har man undersökt vilken 

sexualitet ungdomar anser sig ha och där har det visat sig att 82 procent av tjejerna respektive 

88 procent av killarna uppger sig vara heterosexuella. Två procent av tjejerna respektive tre 

procent av killarna uppger sig vara homosexuella. Fjorton respektive åtta procent uppger sig 

vara bisexuella och tre respektive en procent uppger annat. Vad gäller inställningen till 

samkönad sexualitet visar studier på att fler ungdomar idag än för 20 år sedan är positivt 

inställda till det. Tjejer är generellt sett mer öppna och positiva än killar (a.a. s. 68).  

2.2 Socialtjänsten och utredningsarbete 

2.2.1 Socialtjänstlagen (SoL) 

Socialtjänsten är en kommunal verksamhet som har till uppgift att främja tillvaron för 

samhällets alla individer och erbjuda stöd och hjälp till dem som behöver och har rätt till det. 

Socialtjänstens arbete och skyldigheter gentemot barn och ungdomar regleras bland annat i 

Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1 §. Där står att socialnämnden i nära samarbete med 

hemmen skall främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 

utveckling hos barn och ungdom. Socialnämnden skall även följa utvecklingen hos barn och 
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ungdomar som har visat tecken till en ogynnsam utveckling samt aktivt arbeta för att 

förebygga och motverka missbruk av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller 

beroendeframkallande medel samt dopningsmedel. De är även skyldiga att ge skydd och stöd 

för de ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt och med hänsyn till om den unges 

bästa motiverar det, även vård och fostran utanför det egna hemmet. 

2.2.2 Utredning och BBIC 

När det kommer till socialtjänstens kännedom om att ett barn far illa, skall en utredning av 

barnets behov av skydd och stöd genomföras som underlag för att kunna erbjuda insatser till 

barnet och dennes familj som ska leda till att barnet får det bättre. Som hjälp i 

utredningsförfarandet har det på senare tid tillkommit ett utredningssystem som kallas BBIC, 

vilket står för Barns behov i centrum. I de flesta kommuner i Sverige idag använder man sig 

av BBIC i handläggning och dokumentation när man genomför utredning, uppföljning och 

placering. Systemet härstammar från det engelska Integrated Children´s System (ICS) som 

bygger på ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete (Socialstyrelsen, 2006 s. 9-18). 

Grunden för BBIC bygger på en helhetssyn gällande barn och ungas behov och utveckling 

inom en rad olika områden så som hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling 

samt föräldrarnas förmåga gällande grundläggande omsorg, säkerhet och stabilitet. Även 

familjens nätverk, boende och ekonomi utreds. Under området hälsa nämns bland annat 

sexualitet som en del av ungdomars liv och därför även ett område för utredning. Det 

poängteras att det är viktigt att ungdomar har vuxna i sin närhet att prata om sex och 

kroppens utveckling med (a.a.). 

 

Som socialsekreterare bedömer man vilka områden som är aktuella och som man bör beröra i 

utredningen samt vilka man kan bortse från. Det är därför viktigt att socialtjänsten har 

kompetens nog att avgöra när det är aktuellt att avstå från vissa områden samt när man bör ta 

hjälp av andra myndigheter och professioner vid bedömning av barns behov (a.a. s. 9). Målet 

med BBIC är att se till att barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten, ges 

samma chanser i livet som alla andra barn i Sverige. Systemet har även gett barn och unga en 

större möjlighet att komma till tals i utredningssammanhang (Socialstyrelsen, 2006 s. 17).  

2.2.3 Förhandsinformation 

Att vara föremål för en utredning kan kännas som ett besvärande intrång, oavsett utredarens 

professionalitet. Genom att fråga för mycket kan man som utredare förlora relationen till 

klienten. Gordan (2004 s. 101) menar att det därför är en viktig regel att begränsa 

insamlingen av information till det som verkligen behövs för att uppnå syftet. Som utredare 

är det även viktigt att man granskar vilka känslor och värderingar klienten väcker hos en 

själv. Utredarens egna känslor kan komma att utgöra ett viktigt diagnostiskt material och det 

är därför viktigt att göra sig medveten om dessa för att klienten ska få rätt bemötande och 

bedömning (a.a. s. 111). 

 

Vid öppnande av en utredning utgör oftast informationen i anmälan det underlag man har om 

ungdomen, om inte ungdomen tidigare varit föremål för utredning och insatser. Gordan (2004 

s. 68-73) beskriver olika fördelar och nackdelar med att ha förhandsinformation när man 

inleder utredning. Fördelarna kan vara att man som utredare kan ha en större förståelse för 

klienten och kunna möta denne med större empati. Den kan även göra att utredaren kan 

förbereda samtalet och avgöra vilka frågor som är viktiga eller inte att ställa. Den kunskap 

förhandsinformationen ger kan göra att utredaren känner sig säkrare i sin roll. 

Förhandsinformation kan även göra att klienten känner större respekt för utredaren i och med 

att denne känner att utredaren tagit sig an ärendet. Nackdelar med förhandsinformation kan 

dock vara att förhandsinformationen kan vara falsk. Förhandsinformation kan även vara 



 10 

positivt eller negativt laddad med anmälarens eller utredarens fördomar och omdömen. Den 

kan därmed sätta sina spår i utredarens beteende samt medvetna eller omedvetna 

förhållningssätt, vilket gör att bemötandet av klienten kan se olika ut (a.a.).  

2.3 Sexualitet och kön i socialt arbete 

2.3.1 Sex kopplat till risk- och skyddsfaktorer 

I socialsekreterares utredningsarbete ingår ofta att göra risk- och skyddsbedömningar. Vad 

gäller risker kopplade till sexualitet är detta något som många författare och forskare tar upp. 

Exempel på riskfyllda sexuella erfarenheter som presenteras i Forsbergs översikt (2005) är att 

ha en tidig sexdebut, att ha flera eller tillfälliga sexuella partners, att ha oskyddat sex, att ha 

gjort flera aborter, att ha utsatts för sexuella kränkningar eller övergrepp eller att själv ha 

utsatt andra för sexuella övergrepp eller kränkningar.  

 
Att ta risker i olika avseenden kan leda till både negativa och positiva erfarenheter. Mycket tyder 

på att vi lever i en tid med generellt högre risktagande i sexuella sammanhang, än under de 

närmast föregående decennierna. /…/ I varje ungdomsgeneration verkar det också finnas en 

mindre grupp som är mer riskbenägen och riskutsatt än övriga och olika typer av negativa, 

sexuellt relaterade, erfarenheter samvarierar ofta med varandra. Det är inte heller ovanligt med 

negativa sexuella erfarenheter under inflytande av alkohol (Forsberg, 2005 s. 11).  

 

Flera forskare har studerat förekomsten av sexuella övergrepp och då kommit fram till 

liknande resultat. Ungefär 7-10 procent av alla kvinnor och 1-3 procent av alla män i Sverige 

har någon gång under deras uppväxt blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det finns ett starkt 

samband mellan att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp och att senare sälja sex. 95,7 

procent av kvinnorna och 73 procent av männen som uppger sig ha sålt sex har tidigare blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Det är nästan lika vanligt att ha blivit utsatt av någon i samma 

åldersspann som en själv, som av någon som är äldre än en själv. (a.a. s. 130-132) 

 

Lagerberg och Sundelin (2005) är andra svenska forskare som beskriver vad olika risker kan 

vara samt diskuterar risker kopplade till sex och kön. De menar att hur risker uttrycker sig 

samt vilken effekt de får hänger samman med barns åldersspecifika sårbarhet, barnets kön, 

psykiska hälsa, tidigare erfarenheter samt andra förhållanden (a.a. s. 87). Utlösande faktorer 

är sådana som gör att ett visst problem uppstår medan vidmakthållande faktorer gör att 

problemen kvarstår. Beroende på antalet riskfaktorer, utsatthetens intensitet samt varaktighet 

får risken olika styrka. Enligt Lagerberg och Sundelin (a.a. s. 112) har manligt kön varit en 

konsekvent riskfaktor för en mängd olika problem, detta på grund av att killar generellt sett är 

mer utåtagerande än tjejer. De risker som är av sexuell karaktär kopplas dock oftast ihop med 

tjejer, såsom graviditeter, aborter, många och tidiga sexuella förbindelser samt 

otillfredsställande partnerrelationer (a.a. s. 115). 

 

En svensk forskare som undersökt ungdomars erfarenheter av sexuellt risktagande kopplat till 

könssjukdomarna klamydia och HIV är Christiansson (2006). Resultat i hennes avhandling 

visar att det bakom sexuellt risktagande hos ungdomarna finns en drivkraft att få ett 

förhållande, men även ett sökande efter bekräftelse (a.a. s. 60f). Hon påvisar skillnader 

mellan killar och tjejer. Vad gäller att skydda sig med kondom ligger det största ansvaret på 

de unga kvinnorna. Bland de klamydiasmittade tjejerna fanns mer skuld och skam än hos 

killarna och medan tjejerna var rädda för att de skulle ha smittat andra var killarna nöjda med 

att få snabb behandling. Smittade unga kvinnor söker vanligen stöd hos vänner, mammor och 

systrar efter att ha smittats medan killar inte pratar med någon alls.  
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Som bakgrund till sexuellt risktagande menar Christianson (a.a. s. 64) att det finns faktorer 

som gör ungdomen blind för risker och därför mer sårbar. Exempel på dessa faktorer är 

avsaknad av vuxnas övervakning, naivitet, att vara förälskad, alkohol och droger, machoideal 

och tysta kulturer.  

 
To reduce the risk of catching HIV and to improve sexual health in general, disadvantaged young 

people, with or without HIV, must be met on an individual and gentle basis. They need time and 

empowerment rather then oppression. A positive and strengthening social background is 

important for possessing agency and dealing with difficulties during childhood. Loss or divorce of 

parents, fragile parents, and foster care are disadvantaged health factors that can contribute to 

vulnerability. There are many more young people that live in comparable social and sexual 

context, such as the informants, and to strengthen their power to act is a concern that must be a 

prioritized public health issue (a.a. s. 91). 

 

Morrow och Messinger (2006) har forskat om hälsa och utveckling hos framförallt homo-,  

bi- och transsexuella ungdomar i USA. De menar att det för dessa ungdomar finns särskilda 

svårigheter och risker. Utmaningen för dessa ungdomar är att utveckla en positiv sexuell 

identitet fast de tillhör en sexuell minoritet. Ett antal risker som är specifika för dessa 

ungdomar och som socialarbetare bör vara uppmärksamma på är:  

 
Emotional distress, isolation, internalized homophobia/ transphobia, depression, substance abuse, 

suicide, violence/ victimization, family conflict, school performance, and sexually transmitted 

diseases and pregnancy (Morrow & Messinger, 2006 s. 177). 

 

Myers och Milner (2007) är socialarbetare från Storbritannien som arbetat med 

sexualitetsfrågor. De menar att många socialarbetare ser frågor om sexuell (o)hälsa som en 

hälsofråga istället för något som socialarbetare ska arbeta med. Själva menar de att sex i 

högsta grad är ett område för socialarbetare eftersom sexuell ohälsa är starkt förknippat med 

fattigdom och utanförskap. Många problem hänger ofta samman och socialarbetare måste 

därför kunna jobba med multiproblemfall, där sexuella aspekter kan vara en del. Myers och 

Milner (a.a. s. 77) menar att socialarbetare ofta arbetar med unga personer som är 

marginaliserade i samhället och att det är dessa unga personer som utsätts för många risker på 

olika områden. Fattigdom är tätt sammanflätat med sexuella problem som tonårsgraviditeter 

och könssjukdomar eftersom dessa ungdomar ofta saknar bra och hälsosamma förebilder 

hemma. Med skolproblem missar ungdomarna även det som kan läras ut om sex och 

samlevnad i skolan. Det har visat sig att ungdomar med sociala problem som vårdats av 

myndigheter på institutioner eller liknande löper 25 procent större risk än andra ungdomar att 

bli gravida. Dessa ungdomar löper även större risk att utsättas för sexuella övergrepp av olika 

slag. Marginaliserade ungdomar löper även större risk att hamna i prostitution. För unga tjejer 

kan en kombination av skolkning, alkoholkonsumtion, rymning från hemmet, psykisk våld i 

hemmet, sexuella problem, våldsamma förhållanden och att ha vårdats av myndighet, vara 

kombinationer som enligt studier leder till prostitution, och är därför viktigt att känna till och 

uppmärksamma för att ge dem rätt hjälp. Det är bland annat svårt för dessa ungdomar att 

komma ur prostitutionen eftersom deras självbild och världsbild är så förändrad att det är 

svårt att gå tillbaka till ett normalt liv igen. (a.a. s. 77ff) 

2.3.2 Att samtala om sexualitet 

Huruvida sexualitet är något som det är vanligt att man pratar om med ungdomar i 

utredningssammanhang, är något som författarna till denna rapport inte hittat särskilt mycket 

forskning om. Det lilla som står ger dock indikationer på att det inte är särskilt vanligt. Ett 

flertal författare och forskare skriver däremot om hur man bör tänka och agera när man pratar 

med ungdomar om sex.  
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The authors’ experience of talking about sex in practice and education has led them to believe that 

a straightforward approach is the best for everyone, even where this may lead to offence to some, 

embarrassment for others and humour for many (Myers & Milner, 2007 s. 4). 

 

När man ska prata om sex menar Myers och Milner (2007 s. 63) att man som professionell 

måste vara tillgänglig. Man bör svara ärligt på frågor, använda korrekta termer, prata om det 

mer än en gång, respektera klienternas privatliv, lyssna omtänksamt samt dela med sig av 

sina egna värderingar. Men detta, menar de, är lättare sagt än gjort. Att ta upp sexrelaterade 

frågor med klienter kan väcka frågor och känslor kring ens eget sexliv och även hota ens 

egen självkänsla. Förutom faran i att inte ta upp sexuella frågor alls för att detta känns 

obekvämt för socialarbetaren finns det även en fara i att socialarbetaren i sin känsla av 

obekvämhet tar upp ämnet på ett okänsligt sätt. För att förhindra detta bör socialarbetaren 

träna sig själv i att prata om sex genom att försöka förstå sin egen sexualitet, tänka tillbaka på 

hur det var för henne/honom själv under uppväxten samt försöka hitta ett språkbruk att 

använda sig av på ett bekvämt sätt med klienten som klienten förstår (a.a. s. 63ff). När man 

ska introducera sexuella frågor och undvika att klienten ska känna sig generad och utsatt kan 

man försöka ställa frågorna kopplade till något specifikt (a.a. s. 67).  

 

Myers och Milner (a.a. s. 80) menar att socialarbetare som professionella har en plikt att 

använda sin kunskap för att förbättra ungdomars sexuella hälsa. Svårigheter som de ser med 

att ge ungdomar information och råd om sex är att ungdomarna inte alltid vet hur de ska 

agera utifrån de råd och information de får. Ungdomar, menar de, har en begränsad förmåga 

att fatta rationella beslut om hur de ska agera på sina sexuella behov eftersom de är unga och 

därför inte har en repertoar av beteenden med sig (a.a. s. 75). Myers och Milner (a.a. s. 76) 

diskuterar även faran med att ungdomsmottagningar och andra ställen som arbetar med 

sexuell hälsa oftast bara vänder sig till tjejer. Detta menar de får till följd att tjejer får hjälp 

och stöd och någon att prata med medan killar inte får det. En konsekvens av detta är att det 

blir tjejerna som får bära ansvaret för både sin egen och killars sexualitet. 

 

I boken Att sätta ord på känslor belyser Centerwall (1991) killars behov av att få prata om 

sex samt svårigheterna som kan finnas kring att prata om det, både för killarna själva och för 

de vuxna runtomkring killarna. Centerwall (a.a. s. 11) menar att det kring tjejer finns ett annat 

skyddsnät än kring killar. Tjejer kan oftare prata om känslor och oro kring kärlek och 

sexualitet med till exempel sin mamma, med sina vänner samt på ungdomsmottagningen, 

medan killar sällan har den sortens relationer. Men bara för att killar inte pratar om sexualitet 

på det sättet betyder det inte att de inte behöver göra det. Centerwall (a.a. s.19f) betonar att 

det är viktigt för killar att prata om sex och att både kvinnor och män ska göra detta med 

killar. Killar behöver vuxna som lyssnar, frågar och pratar med dem samt kan vara förebilder 

för dem. I samtal med ungdomar om sexualitet menar Centerwall (a.a. s. 16f) i likhet med 

Myers och Milner (2007) att man behöver tänka igenom vad man själv har för erfarenheter av 

sex och hur det var för en själv när man var ung. Man kan försöka minnas vad man tänkte på, 

hur man var som person, vad man drömde om och vilka negativa erfarenheter man hade. I 

samtal om sex finns det dock gränser för vad man kan prata om och inte, och de gränserna 

handlar om att inte utsätta en annan människa för påtvingad öppenhet.  

 
Man måste respektera sexualiteten som en djupt personlig drivkraft, en väg till självständighet och 

mognad, en hemlig värld som just i sin slutenhet ger kraft och en upplevelse av att man är en 

personlighet (Centerwall, 1991 s. 14).  

 

När det gäller särskilt svåra omständigheter som socialarbetare måste prata med ungdomen 

om, där ungdomen till exempel blivit utsatt för sexuella övergrepp, menar Øvreeide (1998 s. 

11) att det finns en hel del etiska aspekter att ta hänsyn till. Framförallt att se till att man först 
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och främst inte skadar någon genom att ta upp vissa ämnen. Han menar att socialtjänsten 

ibland begår misstag då de blandar in vårdnadshavare för snabbt i processen när barnet blivit 

utsatt för övergrepp. Detta tror han kan leda till att man tappar kontrollen över uppgifter och 

att perspektivet på den konkreta omtanken om barnet försvinner. När ett barn blivit utsatt för 

ett övergrepp kan själva avslöjandet av detta innebära ett socialt hot för de vuxna som berörs, 

vilket kan bli ännu ett trauma för barnet.  Øvreeide (a.a. s. 38f) betonar dock vikten av att 

våga fråga även känsliga frågor. Genom att fråga om svåra upplevelser förmedlar utredaren 

till barnet att de klarar av att ta emot informationen och att det är acceptabelt att prata om. Ett 

bra sätt är att upprepa barnets egna ord för att bekräfta att utredaren inte värjer sig för 

upplevelserna barnet har.  

2.3.3 Sex och genus i utredningssammanhang 

Att göra skillnad är ett projekt som genomförts i Sverige på initiativ av Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset och har gått ut på att medvetandegöra socialarbetare på hur de i sitt arbete gör kön 

(Claezon, 2008 s. 9). Fem forskningscirklar bestående av socialarbetare på fem olika platser i 

Sverige - Dalarna, Göteborg, Kalmar, Stockholm, Uppsala - har i samarbete med FoU-

enheter fått granska sin verksamhet och problematisera hur de i sitt arbete tagit hänsyn till 

kön. Bland annat har socialsekreterare som arbetar med utredningsarbete på barn- och 

ungdomsenheter fått granska sina utredningar. Det visar sig, att de har blivit mycket 

överraskade över hur olika de beskrivit sexualitet beroende på den unges könstillhörighet 

(a.a. s. 54). 

 

Resultaten av projektet visar att utredningarna mestadels är fokuserade på negativa faktorer, 

för att möjliggöra omhändertagande enligt LVU, vilket gjort att faktorer kopplade till kön, 

samt positiva eller skyddande faktorer i den unges liv inte lyfts fram. De unga som utreds 

kommer sällan till tals i utredningen. Istället är det utredarens uppfattning av situationen som 

förs fram. Utredarens moraliska och normerande värdegrund, vilken ofta är väldigt 

traditionell, blir tydligt styrande i utredningen. I utredningarna görs flickor ofta ansvariga för 

sina egna, och ibland även föräldrarnas, tillkortakommanden medan pojkar beskrivs som 

passiva offer för omständigheter. Flickor skildras oftare än pojkar i känslomässiga eller 

psykiatriska termer, och framförallt i en moralisk och sexuell framställning. Flickor får ta 

ansvar för sina sexuella handlingar, oavsett om de har möjlighet till det eller inte. Till 

exempel beskrivs de i utredningarna som att de har låtit sig utnyttjats, att de klätt sig 

utmanande, eller att de uppmuntrat pojkar i våldtäktssituationer. Flickorna beskrivs som på 

gränsen mellan lättpåverkade barn och ansvarstagande kvinnor. Pojkarna har man däremot 

överseende med och utreder sällan eller aldrig deras sexualitet. För övrigt är 

heteronormativiteten starkt rådande i utredningarna, vilket innebär att samtliga ungdomar 

oproblematiserat tillskrivs en heterosexualitet. (Claezon, 2008 s. 53f) 
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3. Teorier 
Nedan framställs två olika teorier som författarna ansett relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Den kognitiva teorin fokuserar på hur människor tänker snarare än hur de 

känner inför givna situationer. Denna teori ger redskap till förklaringar gällande människor 

uttryck, tankar och handlingar. Genusteori tycker författarna är relevant i studier om 

sexualitet då genus genomsyrar mycket av litteraturen i ämnet och kan ge förklaringar om hur 

socialarbetare ser till ungdomars kön i utredningssammanhang.  

3.1 Kognitiv teori 

Under 1950-talet uppfanns datorn och efter idén om att psyket kunde liknas vid en dator 

uppkom, under 1960-talet och 1970- talet, teorier för tanke och kunskapsprocesser (Jusling & 

Nyberg, 2005 s. 134f).  

 
Något tillspetsat kan man säga att kognitionspsykologins uppgift därmed blev att redovisa på 

vilket sätt kunskap kan lagras i psyket, samt de ”program” som evolution och erfarenhet har 

utrustat hjärna med. (Jusling & Nyberg, 2005 s. 134).  

 

Det kognitiva perspektivet ser människor som handlande och aktiva varelser, där människan 

kan påverka sina tankar och därmed även sina handlingar (Berg-Wikander, Helleday & Jorup 

2005 s. 24). Kognitiva forskare menar att en stor del av människors beteenden styrs av deras 

tänkande (Kåver, 2006 s. 92f). Det är med andra ord inte händelser i sig som människor 

reagerar på utan tanken kring en händelse. Exempelvis kan vissa människor skrika och rygga 

till när de ser en spindel. Detta förstås utifrån den kognitiva teorin inte som en reaktion på 

händelsen i sig, det vill säga att träffa en spindel, utan en reaktion på tanken att spindlar är 

farliga. Man menar även att våra tankar och beteenden skapas och påverkar omgivningen lika 

mycket som omgivningen skapas och påverkas av den. Genom att se till individens egna 

upplevelser och tolkning genom social kognition läggs tonvikten på förståelse snarare än 

förklaring av individens beteende.  

 

Den tyske filosofen Immanuel Kant (1724-1804) kallas enligt Jusling och Nyberg (2005 s. 

133) den första kognitionspsykologen. Han betonar bland annat att de kunskaper och 

föreställningar som varje människa har inom sig inte bara är ett resultat av den värld de lever 

i och känner till, utan skapas även efter hur psyket behandlar och strukturerar de kunskaper 

som inhämtats. Kognitiv teori koncentrerar sig på det formella tänkandet och främst de 

medvetna processerna (Berg-Wikander et al., 2005 s. 34). 

 

Kognition innebär att vi lär känna världen genom våra sinnen, varseblivningar, tankar, vår 

förmåga att resonera och styra uppmärksamheten, våra verbala tankar och språkförståelse, 

vårt minne samt vår kapacitet att lära oss någonting och lösa problem (Jusling & Nyberg, 

2005 s.133; Kåver, 2006 s. 94). Den världsbild som varje individ har är med andra ord 

resultatet av den information som våra sinnesorgan förmedlar om världen (Jusling & Nyberg, 

2005 s. 137). Denna grundläggande typ av kunskapsprocess brukar kallas varseblivning.  

3.1.1 Kognitiva processer 

Kåver (2006 s. 96-99) beskriver Aaron T. Becks framställningar av tankar på tre olika nivåer. 

Det första är automatiska tankar som är de snabba och spontana tankarna och bilder som 

kommer upp när vi tänker. Det kan exempelvis vara utrop som hungrig, härligt och pinsamt! 

En del personer tänker i bilder och spelar upp olika scenarion, positiva och negativa, i 

huvudet. Den andra nivån är livsregler eller grundantaganden som är vår samlade kunskap 

om det vi lärt oss och hur man ska bete sig. Livsregler är bland annat religion, prestation, 
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moral, etik, vett och etikett och vanlig uppfostran. Oftast kan dessa vara saker vi anser att vi 

måste/borde göra eller om si eller om så tankar. Den sista nivån är kognitiva scheman som är 

våra djupt implementerade personliga sanningar och fördomar (som vi ofta inte ens kan 

formulera för oss själva). Scheman sägs växa fram under en människas hela liv. Exempelvis 

kan det handla om fördomar så som att vackra människor är lyckliga eller negativa tankar så 

som ”jag är dum eller värdelös”. Med dessa tankar/scheman filtreras verkligheten och den 

information som stämmer överens med personens scheman tas in. Scheman är, liksom 

vanliga fördomar, mycket svåra att förändra.  

3.1.2 Kognitiv teori och socialt arbete 

Enligt Socialtjänstlagen är människor aktiva och tänkande varelser. Kunskap om hur barn 

tänker och hur tänkandet utvecklas är grundläggande för alla som arbetar med socialt arbete 

eller omsorg av barn. För att förstå och samtala med barn i svåra situationer är detta 

nödvändig liksom att tänka sig in i den hjälpsökandes situation (Berg-Wikander et al., 2005 s. 

34f).  

 

Kåver (2006 s. 30) skriver om en amerikansk forskare vid namn Skinner. Han har gjort ett 

flertal studier och bland annat kommit fram att människor slutar göra saker som aldrig blir 

belönade eller som leder till olika bestraffningar och obehag. För de personer som arbetar 

inom den sociala sektorn är det därför viktigt att klargöra och iaktta sitt tänkande kring det 

egna arbetet, då detta påverkar bemötandet av medmänniskor (Berg-Wikander et al., 2005 s. 

35).  

3.2 Genusteori 

Genusteori handlar om att belysa och problematisera olikheter i samhället beroende på kön 

samt hur människor konstrueras till att bli det ena eller andra könet. Begrepp som varit 

vanliga när det kommer till detta ämne är könsroller, socialt kön och biologiskt kön. Socialt 

kön och könsroller står för de föreställningar och attribut som finns kopplade till 

kvinnlighet/manlighet medan biologiskt kön står för de biologiska skillnaderna mellan män 

och kvinnor. Yvonne Hirdman myntade i slutet av 1980-talet begreppet genus (Gemzöe, 

2004 s. 93). Hon ville med genusbegreppet få ihop socialt och biologiskt kön till ett och 

samma begrepp då hon menar att de hänger ihop och påverkar varandra redan från då man 

föds. Är man född med manligt könsorgan respektive kvinnligt, så blir man utifrån det 

uppfostrad till att få ett manligt respektive kvinnligt socialt kön. Det biologiska och det 

sociala fungerar och konstrueras därmed symbiotiskt (Hirdman, 1998 s. 51). 

 

Hirdman (1998 s. 51) menar att det i samhället finns ett genussystem. Med genussystem 

menas att det i samhället finns en ordningsstruktur av kön, som är en förutsättning för andra 

sociala ordningar. Strukturen bygger på två principer:  

 

1. Isärhållandets princip, dikotomin. Män och kvinnor skiljs åt som två dualistiska par 

som inte bör blandas ihop och som förstås i relation till den andre, precis som natt och 

dag eller subjekt och objekt.  

2. Principen om den manliga normens primat, vilken innebär att mannen i samhället 

anses vara norm medan kvinnan är den avvikande och underordnade. 

(Hirdman, 1998 s. 51; Gemzöe, 2004 s. 93) 

 

Hierarkin mellan könen är något Gemzöe (2004 s. 81ff) beskriver som underbyggd av 

föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Män och kvinnor tillskrivs olika 

karaktärer och egenskaper. Medan kvinnor bland annat antas vara omvårdande, 

känslosamma, mjuka och relationsinriktade antas män vara självständiga, målmedvetna och 
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ha förmågan att fatta förnuftiga och snabba beslut. Dessa skillnader får konsekvenser för 

vilka sysselsättningar kvinnor och män förväntas ha. I samhället speglas isärhållandet och 

hierarkin på flera olika plan, bland annat genom vilka som arbetar med vad, vad som 

värdesätts ekonomiskt, vilka som gör vad i hemmen, vilka som driver olika politiska frågor 

samt vilka som utsätts för vissa typer av brott.  

 

Genussystemet är i sin egenskap av att vara just ett system, en ordningsstruktur, något som 

reproducerar sig självt hela tiden. Genusordningen införlivas i alla från födseln och framåt 

och blir svår att gå emot eftersom hela samhället byggs upp på de två principerna (a.a. s. 82f). 

Att gå emot den sociala ordningen, med dess föreställningar om kvinnligt och manligt, är 

svårt eftersom det är föreställningar som hör till ens kultur och därmed även till ens jag. 

 
Genussystemet formar vårt inre psykiska liv – våra drömmar, förhoppningar och begär – och ser 

till att vårt inre är anpassat till vidare sociala och ekonomiska sammanhang (a.a. s. 83). 
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4. METOD 

4.1 Vetenskapsfilosofisk position 

Studien undersöker hur socialarbetare tänker och arbetar kring ämnet ungdomar och 

sexualitet och utgår därför från en fenomenologisk vetenskapsfilosofisk position. Syftet med 

denna vetenskapsfilosofiska position är att försöka förstå en företeelse utifrån deltagarens 

egna perspektiv och sedan beskriva fenomenet så som deltagaren upplever det (Kvale, 1997 

s. 54). Genom att utgå från denna vetenskapsfilosofi förutsätter författarna att det 

respondenterna uttrycker är den relevanta verkligheten. Eftersom ämnet för studien dock kan 

uppfattas som lite känsligt att tala om för gemene man och författarna vill undgå att 

respondenternas utsagor blir politiskt korrekta istället för verkligt beskrivna, har även ett 

kritiskt förhållningssätt krävts. Frågor har därför angripits på olika sätt för att närma sig 

problemet på ett djupare plan, bland annat genom att liknande frågor ställs flera gånger samt 

att respondenterna har haft möjlighet att fritt reflektera över och berätta om hur de konkret 

hanterade ett ärende där ämnet sexualitet tagits upp.   

 

Då författarna inte enbart vill beskriva empirin utan även förstå den mer djupgående används 

en hermeneutisk position i analysen. Den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska positionen 

betonar vikten av att en mening inte kan förstås om den inte sätts in i ett sammanhang, till 

helheten (Larsson, 2005 s. 93). I denna studie har därför författarna först analyserat vardera 

tema tillsammans med respondenternas narrativa berättelser utifrån valda teorier och tidigare 

forskning. Författarna har sedan tolkat hur temana hänger samman och beror av varandra. 

4.2 Forskningsdesign 

Denna studie utgår från en kvalitativt inriktad intervjudesign. Datainsamlingen består av 

halvstrukturerade temainriktade intervjuer med fem socialsekreterare som arbetar med 

utredning av ungdomar inom socialtjänsten. En halvstrukturerad intervju (se bilaga 1) 

innefattar olika delar och teman samt förslag till relevanta frågor, samtidigt som frågor kan 

omformuleras eller omprioriteras efter respondentens svar på föregående fråga (Kvale, 1997 

s. 117). Intervjun har varit uppdelad i två delar varav den första delen består av tre teman (se 

4.3.1). Under del två har respondenterna haft möjlighet att exemplifiera sina erfarenheter 

samt praktiskt reflektera över sitt arbete kring ungdomar och sexualitet.  

 

Författarna har använt en abduktiv metodstrategi vilket innebär att man utgår från empiriska 

data och sedan använder sig av teorier i analys- och tolkningsprocessen (Larsson, 2005 s. 23). 

Att helt använda sig av i förväg bestämda teorier hade eventuellt begränsat forskningen, 

varför författarna valt att vara försiktig med detta och istället valt att växla mellan empiri och 

teori. Genom att använda frågor som fokuserar på hur socialsekreterarna tänker istället för 

hur de känner inför givna situationer har den kognitiva teorin använts vid intervjuguidens 

sammanställning. I genomgången av litteraturen var det tydligt, att genus var ett stort ämne i 

sexualitetsdiskursen, varför författarna valde att ta med den aspekten i empiriinsamlingen. 

Dessa teorier har även i analysen visat sig vara bra för att söka bakomliggande faktorer i 

respondenternas utsagor. 

4.3 Datainsamling och urval 

4.3.1 Studiens teman 

Intervjuundersökningen består av två delar. Del ett är uppdelad i tre teman för att kunna svara 

på syfte och frågeställningar. Dessa teman uppkom dels utifrån författarnas tankar och 

tidigare erfarenheter, dels utifrån vad som framkom av tidigare forskning på området. 
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Tema 1: Samtal om sexualitet i utredningssammanhang 

Tema 2: Risk- och skyddsfaktorer 

Tema 3: Kön och ålder 

 

Del två består av narrativa berättelser och reflektioner. Respondenterna har fått berätta om ett 

specifikt ärende där samtal om sexualitet med ungdomen varit aktuellt. 

4.3.2 Urval 

Författarna kom i kontakt med respondenterna genom att fråga två kurskollegor om de på 

sina tidigare praktikplatser kunde fråga om någon kunde ställa upp på en intervju, ett så kallat 

snöbollsurval (Larsson, 2005 s. 103). En av dem frågade en person som i sin tur frågade två 

andra. Den andra kurskollegan frågade sin enhetschef som efter en förfrågan i arbetsgruppen 

fick två intresserade. De kriterier som ställdes var att de skulle arbeta med ungdomar och 

utredning inom socialtjänstens verksamhet. Författarna fick de intresserades e-post adresser 

och kontaktade respondenterna första gången via e-post med en kort presentation av 

författarna samt syftet med studien. Två respondenter var vid första mailkontakten 

tveksamma inför studiens ämne och sa att de inte har särskilt mycket att berätta, men att de 

gärna ställde upp i alla fall. Vid intervjutillfället uttryckte alla denna tanke men var positiva 

till medverkan ändå. 

 

Respondenterna är fem socialsekreterare varav fyra är kvinnor och en är man. De är 

rekryterade från två olika förortskommuner till Stockholm. Åldersmässigt är respondenterna 

mellan 29 och 53 år. Alla har socionomutbildning utan särskild vidareutbildning. Deras 

arbetserfarenhet inom utredningsarbete varierar från ett år och fyra månader till 30 år. Tre av 

respondenterna arbetar enbart med ungdomar mellan 13-20 år varav en av dem för tillfället 

endast med unga lagöverträdare. De andra två arbetar även med barn från noll år.  

4.3.3 Intervjuguidens utformning 

Utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1) gjordes efter studiens teman och 

frågeställningar. Författarna sammanställde frågor som spontant uppkommit efter genomgång 

av litteratur i ämnet. En gallring gjordes sedan för att skala av och fokusera på studiens syfte 

och frågeställningar. Intervjuguiden innehåller öppna men samtidigt specifika frågor 

inriktade på att få fram respondenternas tankar, reflektioner och erfarenheter. Respondenterna 

fick inte på förhand ta del av frågorna. 

4.3.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på respondenternas arbetsplatser. Under 

intervjuerna var en av författarna huvudansvarig och den andra skötte ljudupptagning samt 

ställde eventuella följdfrågor eller frågade efter förtydliganden. Inledningsvis informerade 

den som höll i intervjun respondenten om de forskningsetiska kraven (se 4.3.5). När alla 

frågor ställts ombads respondenten att fritt reflektera om hur det hade känns att bli intervjuad 

om detta ämne samt att tillägga eventuella funderingar och andra reflektioner. Varje intervju 

varade mellan 45 och 55 minuter.  

4.3.5 Transkribering 

Alla intervjuer har bandats med hjälp av en MP3-spelare. Den person som inte höll i 

intervjun utförde transkriberingen. Ljudupptagningen lyssnades sedan igenom som en extra 

kontroll av den utskrivna texten. Intervjun återgavs ordagrant inklusive skratt och pauser 

(Kvale, 1997 s. 156). Författarna hade i förväg kommit överens om hur transkriberingen 
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skulle ske varför utskrifterna såg ut på samma sätt. Detta gjorde att kategoriseringen och 

resultatsammanställningen underlättades.  

4.3.6 Etiska överväganden 

I inledningsskedet av intervjun informerades respondenterna om de forskningsetiska kraven 

gällande undersökningens generella syfte, vilken metod som används, vad studien kommer 

att resultera i, vilka som kommer att få tillgång till resultaten samt att de när som helts under 

intervjun kan avstå från att svara på frågorna eller avbryta intervjun (Larsson, 2005 s. 119f; 

Kvale, 1997 s. 109-112). De informerades även om att de i rapporten är anonyma samt att 

uttalanden och liknande inte skall kunna härledas tillbaka till dem. Alla respondenterna gav 

sedan ett muntligt samtycke till att delta i projektet (Kvale, 1997 s. 107). De samtyckte även 

till bandupptagning. 

  

För att behålla konfidentialiteten har vissa härledande ord och påståenden klippts ur de citat 

som förekommer i resultatdelen. Av etiska skäl har även detaljerade beskrivningar om 

klienter tagits bort för att inte röja deras person.  

  

Enligt Kvale (a.a. s. 158) kan osammanhängande och repetitiva intervjuutskrifter i vissa fall 

vara stigmatiserande. I resultatredovisningen har därför vissa redigeringar av talspråk gjorts 

till sammanhängande skriftspråk.  

4.4 Dataanalys 

Det empiriska materialet har i resultatdelen kategoriserats under varje enskild del och 

deltema för studien. Resultaten består av många citat för att få ett så levande material som 

möjligt. Författarna har i resultatsammanställningen använt sig av meningskoncentrering för 

att mer kortfattat presentera empirin. Vissa liknande utsagor har sammanställts till en mer 

koncis och lättöverskådlig text och långa uttalande har kortats ner (Larsson, 2005 s. 106; 

Kvale, 1997 s. 174). Dessa har markerats med tecknen /…/. Under del två har de exempel 

som respondenterna berättat om strukturerats och sammanställts i kronologisk ordning för att 

skapa sammanhängande och levande historier, så kallad narrativ strukturering (Larsson, 2005 

s. 106). Detta för att ge en bild av hur respondenterna konkret arbetar med klienter där ämnet 

sexualitet berörts. Författarna har påvisat likheter och skillnader i respondenternas utsagor. 

Respondenternas kön har inte redovisats eftersom det av konfidentialitetsskäl inte ansetts 

vara möjligt. 

 

I analysen har resultatet från del 1 och 2 analyserats sammanflätat utifrån teorier och tidigare 

forskning. Då författarna såg nya infallsvinklar och förståelser för hur resultatets teman 

hängde samman presenteras analysen efter andra rubriker än i resultatdelen.  

 

Trianguleringar har använts bland annat genom att två olika teorier brukats (Larsson, 2005 s. 

109). Då två författare hjälpts åt under emperiinsamlingen och transkriberingen samt gjort 

olika tolkningar på samma material som sedan sammanställts och prövats på olika sätt vid 

analysen, har undersökartriangulering använts. 

4.5 Litteratursökning 

Litteratursökning har skett genom databaserna CSA, EBSCO, DivA, Libris, 

biblioteksdatabasen Substansen samt google.se. Sökord som använts är youth/teenager, 

sexuality, social work, ungdomar, sexualitet, socialtarbete, ungdomar och sexualvanor. 

Sökningen innehöll mest tryckt litteratur samt en del artiklar som även de fanns som längre 

version i tryckt format. 
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Margaretha Forsberg (2005) är forskare på Göteborgs Universitet och förekommer i många 

sökningar om ungdomar och sexualitet. Den senaste forskningsöversikten om ungdomar och 

sexualitet har trots att den refererar till forskning som inte är gjord av henne, varit av stor vikt 

i den tidigare forskningen för denna studie.  

 

Erik Centerwalls bok från år 1991 bygger på hans långa erfarenhet av att arbeta med 

ungdomar och sexualitet, snarare än forskning. Trots att boken är av äldre datum så har den 

bedömts som viktig då den kunnat belysa de erfarenheter som kan vara relevanta inom 

ämnets praktiska område.  

 

Vad gäller den kognitiva teorin har författarna till denna studie inte utgått från 

grundforskarna. Författarna har istället valt litteratur som innebär tillämpningar av forskare 

inom området. Berg-Wikander, Helleday & Jorup (2005) är forskare och lärare i psykologi på 

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Kåver (2006) har trettio års 

erfarenhet av psykologi och psykoterapi, har ingått i olika forskningsprojekt på bland annat 

Karolinska Institutet samt haft olika typer av föreläsningar om ämnet KBT.  

 

Både Hirdman (1998) och Gemzöe (2004) är forskare vid Stockholms universitet och har 

mångårig erfarenhet av undervisning i genusvetenskap. Båda anses av författarna därför 

högst aktuella att ta med som referenser till genusteorin. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

4.6.1 Validitet 

Den kvalitativa forskningen avser inte att mäta fenomen på samma sätt som den kvantitativa 

metoden, därför finns olika svårigheter med att bedöma validiteten i denna typ av forskning 

(Larsson, 2005 s. 115ff). Denna studie gör inte anspråk på att kunna uttala sig om hur typiskt 

ett visst fenomen är utan strävar istället efter en hög intern validitet, genom att med ett 

mindre urval noga och detaljerat beskriva variationen i erfarenheter av ämnet. Författarna 

anser att de genom sina öppna frågor (se bilaga 1) undersöker vad de avser att undersöka. 

Genom att redovisa informationsrika och ofta direkt citerade beskrivningar av 

respondenternas berättelser, ges möjlighet att bedöma om en hög intern validitet uppnåtts. Att 

ställa ledande frågor är lätt om man är ouppmärksam vilket minskar validiteten, men genom 

att ha en intervjuguide med frågor som är noga genomarbetare och inte ledande anser 

författarna att de hanterat detta problem. 

 

Enligt Larsson (a.a. s. 117) är validitet beroende av forskarens förmåga att kontrollera, 

ifrågasätta och teoretiskt tolka sina upptäckter. Författarna har valt att förhålla sig till detta på 

följande sätt: Eftersom författarna inte har någon direkt förförståelse har de ifrågasatt det 

material som de tagit del av, både gällande all litteratur samt respondenternas utsagor. 

Eftersom resultatet ser olika ut gällande om samtal om sex förkommer eller inte, har det 

givits stora möjligheter att ifrågasätta och problematisera resultaten. Teoretisk tolkning av 

upptäckter på olika nivåer har skett, både genom att redovisa hur respondenterna reflekterar 

kring fenomenet kopplat till tankemönster och kognition samt genom genusteorin och 

samhällsstruktur. Genom att bland annat använt triangulering av olika slag (se 4.4), ställt 

liknade frågor i intervjuerna samt dubbelkollat transkriberingarna, har kontroller gjorts 

genomgående i studien. 

 

En högre validitet har också eftersträvats genom att behålla bandningarna och återkomma till 

dem under analysen när de funnits frågetecken kring vad som egentligen sades i intervjun. 

För att öka trovärdigheten och säkerheten i analysen utgår denna studie från en rad olika 
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trianguleringar som nämnts tidigare (se 4.4). Att använda sig av olika trianguleringar i 

genomförandet och analysen av en studie stärker studiens interna validitet (Larsson, 2005 s. 

109). 

4.6.2  Reliabilitet 

Reliabilitet är även den svår att fastställa i kvalitativ forskning eftersom man inte gör en 

direkt mätning utan istället inriktar sig på att beskriva ett visst fenomen (Larsson, a.a. s. 116). 

Reliabiliteten kan dock vara hög om man ställer många liknade frågor i intervjun och om man 

är noga vid utskriften av intervjun (Larsson, 2005 s. 117; Kvale, 1997 s. 213). I 

intervjuguiden (se bilaga 1) har liknande frågor använts för att ta reda på hur respondenten 

reflekterar kring fenomenet på olika sätt. Ett exempel är frågorna: Hur närmar du dig frågor 

om sex? Hur tänker du kring att ställa frågor om sex? Genom noggrannhet gällande 

transkriberingen samt genom att författarna har alternerat mellan att intervjua och att 

transkribera har möjligheten att bedöma reliabilitet ökat.     

4.6.3 Generaliserbarhet  

Urvalet för denna studie är litet och icke slumpmässigt vilket innebär att studiens 

generaliseringsmöjlighet är begränsad. Resultatet för studien kan inte sägas vara 

representativt för socialarbetare som grupp, varken nationellt eller internationellt. Dock 

eftersträvar författarna att mer djupgående undersöka ett litet urval där fokus ligger på 

respondenternas personliga upplevelser och reflektioner kring att samtala om sexualitet med 

ungdomar. Studien gör därmed anspråk på en naturalistisk generaliserbarhet, vilket innebär 

att information om socialsekreterarnas upplevelser och reflektioner kring ämnet skrivs ner 

och analyseras (Kvale, 1997 s. 210; Larsson, 2005 s. 118). 
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5. Resultat 
Respondenterna är till antalet fem och arbetar i olika kommuner som är förorter till 

Stockholm. Respondent 1 och 2 är i medelåldern och har något längre erfarenhet. De tre 

övriga intervjupersonerna har relativt kort socionomerfarenhet och är något yngre.  

5. 1 Del 1 

5.1.1 Tema 1: Samtal om sexualitet i utredningssammanhang 

5.1.1.1 Ungdomar och sexualitet 

Samtliga respondenter säger sig veta ganska lite om dagens ungdomars sexualitet. Den 

information de har, kommer från media och från erfarenheter av att själva ha varit unga. Två 

av respondenterna säger sig även veta en del genom sina egna barn. Viss information har de 

fått genom ungdomarna de utreder, men det är inte så vanligt att de berättar om sådant.  

 
Respondent 3: Vad man vet är ju det ungdomar delar med sig av, det dom vågar berätta och som 

de vågar fråga om. Men sedan är det säkert toppen av ett isberg. Det man inte vet är väl all skuld 

och skam, det som välver fram i huvudet och det man inte ska berätta./…/ De ungdomar som vi 

träffar är ju här av en viss anledning så de kanske inte är som medelungdomen, gällande synen 

på sex och att lita på andra. Det är ju ungdomar som till exempel missbrukar narkotika och det 

är ju sexualdrivande droger och då blir det ju någonting helt annat. 

 

Respondenterna 2, 3 och 4 tycker sig se att det är ett hårdare klimat och större press på 

ungdomar idag jämfört med för några år sedan. Ungdomar har fler sexpartners och lösa 

förbindelser och är sämre på att skydda sig. Internet nämns som en bidragande faktor till 

dessa förändringar.  

 

Respondent 2, 3 och 4 berättar att man idag talar mer öppet om sex med vänner och i media 

än vad man gjorde för några år sedan. Detta medför press och krav på ungdomar som de ska 

leva upp till. De tror att ungdomar idag känner sig mer tvingade till att ha sex eftersom man 

ska ”hänga med” i allt som vänner pratar om. Respondent 2 betonar även variationer i 

gruppen av ungdomar. 

 
Respondent 2: Man kan ju inte säga att ungdomsgruppen är homogen på något sätt. Det ser 

väldigt olika ut. Det är precis som med alkohol, det finns ju en grupp som inte alls dricker och så 

några som dricker jättemycket. 
 

Respondent 1 och 3 nämner ungdomsmottagningen och menar att de som jobbar där vet mer 

om ungdomar och sexualitet. De är därför bättre lämpade till att prata med ungdomarna om 

det och kan i sin yrkesroll stötta ungdomarna mer än vad respondenterna kan. De betonar 

därför vikten av att ha ett bra samarbete med ungdomsmottagningen. Respondent 1 

kommenterar dock att ungdomsmottagningen främst vänder sig till tjejer.  

5.1.1.2 Arbetsgruppen 

Alla respondenter berättar att de mycket sällan har haft diskussioner i arbetsgruppen gällande 

ungdomar och sexualitet. När de haft det har de varit kopplat till specifika ärenden. Frågor 

som kommit upp är exempelvis: Vad är normalt för en ungdom? samt Hur ska vi tänka kring 

den här problematiken? 

 
Respondent 3: Det finns ett behov av att hänga med för att man inte ska vara fördömande när 

man träffar dom. När ska man inleda utredning? Kan man inleda utredning på det? Vi pratar om 
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det men, inte tillräckligt mycket /…/ Jag tror att vi skulle behöva prata mer, vi behöver veta mer 

så att vi har en professionell samstämmig syn utan att ungdomen ska bli behandlad olika. 

 

Respondent 2 och 3 tycker att man bör prata mer om detta på deras arbetsplats till skillnad 

mot respondent 1, 4, och 5 som anser att de inte i dagsläget behöver prata mer om ungdomar 

och sexualitet på deras arbetsplats än vad de redan gör. Detta eftersom det inte är ett sådant 

förekommande problem för de ungdomarna de möter.  

 
Respondent 4: Alltså det vi diskuterar är det vi jobbar med och vi kommer inte så mycket i kontakt 

med det (det, syftar på sexualitet, författarnas kommentar). /…/ Vi diskuterar mer det som är 

aktuellt och det som berör många. 

 
Respondent 5: Man kan ju aldrig få för mycket kunskap tänker jag. Det är klart att det skulle vara 

bra att ha mer diskussioner om det. Samtidigt vet jag inte om det är den viktigaste kursen, om jag 

ska vara helt ärlig./…/ Man vet aldrig vilken situation man hamnar i /…/ Men jag har inte träffat 

så mycket ungdomar där det har kommit upp som ett problem och därför så kanske inte jag 

känner av behovet just nu. 

5.1.1.3 Egen erfarenhet 

Att inte utreda mer än nödvändigt är någonting som poängteras av samtliga respondenter. 

Alla arbetar efter BBIC och berättar att sexualitet tas upp under avsnittet hälsa, men att de 

själva bara tar upp det när de anser det relevant. De skiljer sig åt gällande när de tycker att det 

är relevant. Medan vissa bara tar upp frågor om sexualitet och sexuella relationer när det 

framkommit som problem i anmälan, så frågar andra om det även när problematiken kan 

tänkas angränsa till sexualitet. 

 
Respondent 5: Man ska inte utreda för mycket. Jag har för mig att de här frågorna om sexualitet 

är med på avsnittet om hälsa och jag har ställt dem en eller två gånger. Och jag har utrett ganska 

många ungdomar. Jag kommer bara ihåg säkert en kille som jag ställde frågorna till och det var 

för att det i anmälan stod att han hade ett sexuellt väldigt utåtagerande beteende. Med många nya 

partners. Då ställde jag de frågorna och han tyckte att det var jättejobbigt. Han tyckte att det var 

jättegenant, och det tyckte jag med (skratt). Men jag kan förstå, jag hade ställt de frågorna även 

idag. För det var relevant för den utredningen. Men jag skulle inte ställa de frågorna till någon 

som sitter och skär sig själv, det skulle jag inte göra. /…/ Jag tycker att det är ganska 

integritetskränkande att ställa vissa frågor. Om det inte framkommit någonting om ens sexuell 

vanor eller ovanor så vet jag inte om jag tycker att det är helt sjyst att ställa de frågorna. För de 

ungdomarna som sitter här, de tror oftast många gånger att de måste svara på allting. Jag kan 

känna såhär att... har det tagits upp som ett problem, då kommer jag att fråga om det och jag kan 

motivera varför jag frågar om det. Men... annars så tycker jag att de kan få ha det för sig själva 

faktiskt. 

 

Respondent 1: Det handlar ju om det här att man inte ska överutreda. Helt och hållet faktiskt. För 

har det inte kommit in någon oro kring det, då frågar man inte om det heller. Det är lite 

tabuområde fortfarande tror jag. Det är naturligt att de håller det för sig själva. 

 

Respondent 3: Man får ju avgränsa vad utredningen handlar om. Är det en ansökan om ett 

stödboende kanske man inte ska prata om sex men handlar det om en ung tjej som umgås med 

äldre missbrukande killar så absolut. 

 

Respondent 4: Det är inte bra att gå in på sånt som inte är relevant. Så om det inte är någonting i 

anmälan eller ansökan eller att vi har någon känsla av att det finns någonting så brukar vi inte gå 

in på det. Man ska inte gå in i människors privatliv i onödan. 

 

Respondent 2: Det är ju en del av tonåringars liv, så att det är klart att det ska vara med. 

 

På frågan om hur respondenterna tänker att man skulle kunna närma sig frågor om 

sexualitet berättar de att de skulle koppla samtalet till anmälan eller till annan 

information de fått i förhand. Samtliga berättar att de inte har någon särskild 
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utredningsmall eller någon metod att arbeta kring gällande frågor om sex utöver BBIC. 

Metoder som nämns som hastigast är SAVRY, ADAD och SARA (se bilaga 2). 

Respondent 5 berättar om ett samtal med en ungdom som träffade många olika tjejer. 

Vid det tillfället använde respondenten de exakta frågorna i BBIC-formuläret för att 

kunna ta upp ämnet på ett bra sätt. Respondent 2 tycker att det är minde obekvämt att 

ta upp frågor rörande sexualitet om man använder sig av något slags redskap, 

exempelvis frågeformulär som ADAD. Då det för vissa ungdomar är svårt att fritt 

berätta om hur de mår kan det vara lättare att använda direkta och konkreta frågor.   

 
Respondent 2: Det är också väldigt avlastande på det sättet att det här är frågor som vi brukar 

använda, och då vet de liksom att det här är inget som jag hittar på utan jag sitter och läser 

innantill och då blir det på något sätt, har du varit utsatt för det? Har du...? Och då känner de sig 

inte så obekväma som om man skulle fråga hur mår du egentligen? Och det kan vara bekvämare 

för mig att ha det som ett hjälpmedel. Då blir det lite lättare både för mig och ungdomen.  

 

Respondenterna säger att situationen avgör på vilket sätt man väljer att närma sig vissa 

områden. De flesta börjar med att ställa frågor runt omkring, för att sedan ställa mer raka och 

direkta frågor.  

 
Respondent 4: Man får ju ha lite finkänsla, man kan ju inte bara klampa in hur som helst. Alltså 

generellt, vad det än handlar om, så får man ju känna av situationen och se lite... beroende på 

hur den ungdomen är. Man känner av och ser hur man pratar med varandra och så får man 

anpassa sig därefter, det är svårt att ge ett generellt svar /…/ Kör man bara på en linje och utgår 

från sin metod och sitt sätt då är man nog ingen... nej det funkar inte. 

 

Respondent 2 berättar även att informationen man har i förväg är avgörande för på vilket sätt 

man tar upp frågor om sex. 

 
Respondent 2: Om det är så att en förälder berättar att: jag är så orolig för att min flicka har en 

massa kontakter på nätet, då är det klart att man måste prata om det. Då avgör ju information 

man har i förväg. Men är det så att du tänker att jag träffar någon och utgångspunkten är något 

helt annat och jag själv funderar under utredningens gång att är det här en sådan flicka som... 

prostituerar sig till exempel, vilket är jätteallvarligt, så självklart måste jag ju ta upp det på något 

sätt. Men det avgörs väl av hur ärendet ser ut och hur ungdomen pratar om det. 

 

Att ta upp ämnet sexualitet med ungdomar har för fyra av fem respondenter på ett eller annat 

sätt varit förenat med känsla av obehag. De poängterar även att det viktigaste är att man kan 

motivera varför man väljer att ställa vissa frågor. Än en gång tar respondenterna upp att allt 

är situationsbundet, tajming är viktigt, liksom vem man pratar med. Respondent 5 belyser 

svårigheten med att ta upp känsliga ämnen om man inte vet hur klienten ska reagera. 

 
Respondent 4: Jag tycker det känns... alltså så länge det är befogat eller vad man ska säga. Så 

länge jag själv känner att det är nödvändigt, eller att det finns något att fråga om. Då tycker inte 

jag att det är någon fara alls. Det är som att prata om alkoholvanor eller sånt. Men däremot.... 

nu gör inte jag det men, jag tycker att man ska akta sig för att fråga om sånt som man inte har 

med att göra, alltså om det är helt i onödan. 

 
Respondent 3: Man går ju in i en professionell roll. Det man får tänka på är ju att man inte 

utsätter igen, alltså att man inte kränker någon igen. /…/ Det känns nog mindre bekvämt att prata 

om sex än att fråga om andra saker men det beror ju på. /../ Jag tror att vi tar upp det när det blir 

tydligt eller kanske till och med övertydligt. Vi frågar ju inte alla. Man frågar ju inte alla om 

allting heller. Magkänsla eller intuition är det som man får gå på.  

 

Tre av fem respondenter berättar att de någon gång valt att avstå från att ställa en eller flera 

frågor gällande sexualitet trots att de egentligen själva tycker att de borde fråga. 
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Respondent 2: Nej men alltså visst, och det är väl mest ärligt att säga det. Men helst skulle man ju 

vilja säga att nej, jag ställer alltid alla frågor som behövs. Men man är ju inte mer än människa 

och det är klart att ibland så törs man mer och ibland fegar det. 

Intervjuare: Vad tror du att det beror på att man låter bli att ställa frågor? 

Respondent 2: Ja, det är väl det här att man blir generad och att man inte är van att prata om det 

som om det vore, vad äter du till frukost och sådär? Det är ju lite enklare att prata om. Men det 

är säkert nåt som man kan öva upp sig på. 

 

De flesta av respondenterna tycker att det är svårare att samtala med någon som utsätter 

någon annan för övergrepp än någon som blivit utsatt. Nästa alla säger dock att de som 

kommer till socialtjänsten är i behov av stöd och hjälp och att även den som utsätter någon 

annan, är ett offer på något sätt. 

5.1.2 Tema 2: Risk- och skyddsfaktorer 

Alla fem respondenter arbetar indirekt med att gör risk och skyddsbedömningar. Tre av dem 

har utbildats i Signs of Safety som handlar om att finna och bedöma risk- och skyddsfaktorer 

hos barn och ungdomar. De berättar att de använder det i varierande grad.  

 

På frågan om vad respondenterna vet om risk- och skyddsfaktorer kopplat till ungdomar och 

sexualitet nämner fyra stycken många sexpartner under kort tid och debut i låg ålder (från 13 

år) som riskfaktorer. Tre personer nämner könssjukdomar/oskyddat sex, dålig självbild och 

familjeproblem/brist på föräldrastöd. Två av respondenterna nämner även graviditet, 

alkohol/droger samt sexuellt utnyttjande/försäljning av sex som riskfaktorer.   

 
Respondent 5: Ja... alltså jag tänker såhär, att om du har sex med väldigt många olika människor 

och du inte skyddar dig så kan du bli gravid, du kan få sjukdomar. Det är för mig ett riskfyllt 

sexuellt beteende. 

 

Respondent 4: Ja alltså skyddsfaktorer skulle jag vilja säga är att inte utsätta sig för några 

destruktiva situationer. Det tänker jag hänger jättemycket ihop med familjen. Alltså vad man får 

med sig för värderingar, stöd och gränssättningar från föräldrar. Också då självkänsla, vilket 

hänger ihop med föräldrarna och uppfostran. Vad man har med sig och vad man anser att man 

själv är värd. /…/ Det handlar ju om hur man förhåller sig till sig själv, det styr ju även hur man 

låter andra förhålla sig till sig själv.  Hur man låter andra göra mot en och vilka gränser man 

sätter upp för sig själv och så. 

 

Respondent 2: Det är ju lätt att tänka riskfaktorer, de är ju lätta att räkna upp /…/ Skyddsfaktor… 

det är klart att har man ett bra förhållande med en... om man är lite äldre tonåring och har en 

bra pojkvän eller flickvän, då tänker man automatiskt att de har ett bra sexliv, det mår man ju bra 

av och det stärker ju den ungdomens situation. Om man till exempel har det väldigt stökigt 

hemma med konflikter med föräldrarna och så men ändå har ett jättebra stöd av en pojkvän, det 

kan vara en skyddsfaktor på det sättet. 

 

Respondent 3: Många partners till exempel, när man inte, som ett narkotikamissbruk också, när 

man inte gör det lustfyllt längre. /…/ Amfetamin till exempel, som man vet att äldre killar gärna 

ger unga tjejer eftersom man vet att det sätter igång sexualiteten. Men också att det slår ut de 

vanliga spärrarna som gör att man säger nej. Också GHB som är en sådan sexdrog som man 

blir… först tuppar man av sen blir man våldsam sen vill man ha sex. Det ingår i drogandet 

liksom. /…/ Att en trettonåring har sexuella relationer med någon ny varje helg, då blinkar ju alla 

varningslampor. 

 

Respondenterna berättar att de inte har reflekterat särskilt mycket över om det kan finnas 

särskilda risker för de ungdomar som är homo- bi- eller transsexuella. Under intervjuerna 

kommer de dock på svårigheter dessa ungdomar kan mötas av. 
 

Respondent 1: De kan bli utsatta i högre grad tänker jag, i värsta fall. Om det blir något slags 

skällsord. De skulle kunna bli utsatta av någon för smädelse eller fula ord eller kanske till och 

med något övergrepp. 
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Respondent 5: Jag tror att det är mycket svårare att vara bisexuell eller homosexuell än att vara 

heterosexuell, för det är inte normen i samhället. Jag tror att du kan utsättas för mycket, alltså 

mobbing. Och om du håller det inombords så tror jag att du kan må väldigt dåligt, att hela tiden 

leva på en lögn. Vilket innebär... jag tänker såhär psykiska problem... depressioner... Det ser jag 

som en risk. (paus) Jag tror inte att gayvärlden i Stockholm är så himla mysig att vara en del av 

alla gånger. Jag tror att det kan vara ganska ytligt. 

 
Respondent 3: Risken är väl om man skäms eller om man håller någonting hemligt. För utsätts 

man för någonting så är det ju ingen som känner till det. 

5.1.3 Tema 3: Kön och ålder 

5.1.3.1 Kön  

När det kommer till könets betydelse i samtal om sexualitet berättar fyra av fem respondenter 

att de bemöter killar och tjejer olika. De reflekterar dock över om det bör vara någon skillnad 

i hur man bemöter dem men har inget klart svar till det. Samma respondenter tänker att det är 

lättare att prata om sex med någon av samma kön som en själv. Dels för att de själva har 

lättare att förstå och sätta sig in i klientens situation och dels för att de tror att det är lättare 

för klienten att anförtro sig till någon av samma kön. Respondent 1 tror att man genom att ha 

samma kön som klienten på något sätt kan få ett mer djupgående samtal. Samma respondent 

menar även att klientens bakgrund kan ha betydelse för hur lätt eller svårt det blir att prata om 

sex. Är sex ett ämne som det på ett öppet sätt pratas om i hemmet kan det även bli lättare för 

ungdomen att prata om det med en socialsekreterare. 

 
Respondent 1: Killar har en jargong ibland att vara mer gåpåiga. Men det är inte säkert att de, i 

ett samtal med oss, är så pratiga. Då kan tjejer vara lättare att prata med än en kille, men det kan 

ju också bero på att jag är kvinna, mer än att de är en kille. 

 

Respondent 5 tänker sig in i hur det hade varit att själv vara klient och menar att det hade 

varit pinsamt att sitta och prata om sex med någon av motsatt kön. Respondenten tror också 

att klientens personlighet, hemförhållanden, umgängeskrets, kultur samt religion kan påverka 

benägenheten att prata om sex med andra. 

 

Respondent 3 tycker sig inte se skillnader i inställning hos sig själv beroende på klientens 

kön. Respondenten tycker sig inte kunna generalisera kring hur klienterna tänker utan menar 

att det helt och hållet är individuellt. Respondenten berättar att alla tjejer och killar är olika 

och att det är lika mycket skillnader i gruppen av tjejer/killar som mellan tjejer och killar. Om 

klienten har svårt att prata med någon av motsatt kön är det något som man får försöka lösa 

oavsett hur man själv tänker. 

 

Samtliga respondenterna tycker sig se olika sorters problem kopplade till sexualitet hos tjejer 

respektive killar. De säger sig vara oroliga för killar och tjejer på olika sätt.  
 

Respondent 4: Det här med vad man känner oro för och inte så tror jag att man... att det generellt 

finns en uppfattning om att tjejer som har sex med många olika till exempel är mer utsatta... det 

finns en större oro för dem än vad det gör för killar... /…/ Men jag tror att oron är större för tjejer 

som är sexuellt utagerande än killar. Det är lite mera, det tas lite mer som vanligt bland killar, 

och tjejer är lite mer utsatta. Som inte kan säga nej.  

 

Respondent 2: Jag kan tänka mig att med flickor så tänker man nog mera på det här med att 

skydda sig, att inte ställa upp på sex. Man tänker såhär att tjejer blir utnyttjade och killar 

utnyttjar, men det kan ju faktiskt vara tvärtom också. Fast slentrianmässigt tänker man nog att det 

är flickor som är svagare i den där situationen. Men det kan ju vara en fördom.  
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Respondent 1 säger sig vara orolig för många killars kvinnosyn. Detta är något som betonas 

flera gånger under intervjun och som respondenten skulle vilja att man i arbetsgruppen 

diskuterade mer. 

 

När det kommer till erfarenhet av att träffa klienter med en annan sexuell identitet än 

heterosexualitet säger sig respondenterna inte ha mycket erfarenhet av detta. Det är inte heller 

något de brukar tänka särskilt mycket på när de träffar ungdomar. Respondent 3 och 5 

berättar att de som standardfråga nästan alltid frågar om ungdomen har någon partner, och att 

de då försöker ställa frågan så att klienten kan känna att det är öppet att svara som det är. 
  

Respondent 3: I min värld så finns allt överallt och då kan man ju inte låsa sig till normer eller 

värden. Jag menar att när man pratar med en ungdom så kanske man inte frågar om den har en 

flickvän utan istället om de har någon som de tycker om. Alltså att man inte redan från början 

låser sig vid heterosexualitet, för det är lätt gjort.  

5.1.3.2 Ålder 

Vad gäller ålderns betydelse för hur man samtalar om sexualitet säger sig samtliga 

respondenter vara mer oroliga för de yngre ungdomarna än de äldre och säger sig vilja 

informera de yngre mer än de äldre, oavsett kön. 
 

Respondent 5: Man pratar ju på ett annat sätt med en trettonåring än en artonåring. Man får ju 

någonstans lägga sig på den personens nivå, även om jag inte beter mig som en trettonåring i ett 

samtal med en trettonåring så måste man ändå försöka tänka på vart den här personen är i livet. 

Och hur kan jag få en bra relation?/…/ Samtidigt krävs det nog ganska mycket för att jag ska 

reagera och verkligen gå in och se det som ett problem. För man är olika. Men det är klart att om 

en trettonåring har sex med hur många som helst och om en artonåring har det, så kanske jag blir 

mer orolig för trettonåringen /…/ Jag kan ju önska att folk ska hålla på sig tills de känner sig 

mogna och jag kanske inte tror att man är mogen förrän man är lite äldre. /…/ Jag tänker att jag 

skulle ha ett mer informativt samtal med en trettonåring. För det som kanske skrämmer mig med 

en trettonåring, är att det är en person som antagligen inte vet särskilt mycket. Är du tretton år 

eller är du arton år, du känner inte till så mycket som trettonåring. Kanske var dina gränser går. 

 

Respondent 3: Spontant kanske man är mer informativ till yngre /…/ Också för att man kanske 

antar att det är så de vill, att man ska informera. 

 

Respondent 4: Man får försöka hitta en nivå som funkar att föra en dialog på. Däremot ser jag 

kanske allvarligare på, om vi nu ska ta sexuellt utåtagerande beteende, så ser jag ju allvarligare 

på om det är en 13åring än om det är en 19åring.  

Intervjuare: Sexuellt utåtagerande, vad är det för dig? 

Respondent 4: Det är, det kanske är fel, men min tanke är när det blir till något destruktivt. 

Respondent 2: Det är kanske lättare att prata med någon i ens egen ålder än någon äldre, det blir 

mer… man blir mer… alltså tillhör föräldragenerationen /…/ För en trettonåring tänker man ju 

att de inte borde ha sex (skratt). Då rör man sig liksom i mer problem... Då tänker man att det är 

problem i den flickans eller pojkens liv. Medan en artonåring, då tycker man att det är ett 

problem om de inte har sex, att det kan vara problem då.  
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5.2 Del 2  

5.2.1 Narrativa berättelser  

Respondent 1 

Respondenten berättar om en pojke som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. 

Klienten berättade att han flydde till Sverige på grund av att han var homosexuell, vilket 

innebar dödsstraff i hans hemland. Han blev placerad i ett familjehem. Efter ett tag blev det 

problem i relationen mellan pojken och familjehemsföräldrarna. Problemen grundade sig till 

stor del på att pojken ofta tog hem olika flickor som han hade sex med. Det visades sig i 

samtal med respondenten att pojken inte var homosexuell utan använde det som ett skäl till 

att få uppehållstillstånd i Sverige. Han försökte även få uppehållstillstånd genom att göra 

flickor med barn. Respondenten tror att det för den här pojken handlade om att skapa en 

trygghet som han inte hade. Ända tills han fick uppehållstillstånd var det en evig jakt för 

honom. När respondenten samtalade med pojken handlade det mycket om att prata kring 

riskerna med att ha oskyddat sex, att man kan få könssjukdomar och sprida könssjukdomar 

vidare. Eftersom det inte fungerade bra för pojken i familjehemmet och man inte bedömde 

familjehem som en bra insats för honom blev han sedan placerad på en institution där man 

begränsade hans umgänge. Respondenten tillsatte även en manlig kontaktperson som kunde 

prata med honom om bland annat sex. Detta blev bra för både respondenten och pojken 

eftersom pojken hade ett behov av att få prata om detta och respondenten kände sig obekväm 

i att prata med honom om det. De saknade även den nära relationen till varandra som 

respondenten ansågs krävdes. 

 

Respondent 2 

Respondenten berättar om en pojke som var fjorton år och som våldtagit en flicka. 

Respondenten tog över ärendet när pojken blivit utredd och det redan fanns ett beslut på att 

han skulle komma till ett behandlingshem. Behandlingshemmet hade specialistkompetens 

gällande sexuella övergrepp och personalen var mycket bra på att prata om dessa frågor. 

Pojken däremot tyckte att det var svårt och skämdes mycket.  

 

Ärendet krävde att man hade mycket kunskap, vilket respondenten fick söka efter. 

Respondenten vet mycket mer nu än innan om hur man ska tänka och göra riskbedömningar 

kring pojkar som begår övergrepp, som har en viss syn på flickor och som inte kan acceptera 

när någon säger nej. Behandlingshemmet var väldigt duktiga på den problematiken och fick 

respondenten att inse vilken hjälp pojken behövde. Respondenten tror att man ibland kanske 

inte tar det på allvar, att man inte inser att de som begår övergrepp behöver mycket hjälp för 

att det inte ska återupprepas. Först tänkte respondenten och kollegorna på socialtjänsten att 

pojken inte skulle behöva vara på ett behandlingshem utan istället placeras i ett familjehem 

med öppenvård på Barn- och ungdomspsykiatrin. Efter att ha samtalat med personal på 

behandlingshemmet förstod de att det inte skulle fungera. De gjorde istället bedömningen att 

pojken skulle behöva en lång tid på behandlingshem, vilket han också fick. Respondenten 

tycker att pojken, och respondenten själv, fått väldigt bra hjälp av behandlingshemmet just 

med problematiken kopplad till sexualitet. I det här specifika ärendet fanns även annan 

problematik. Respondenten betonar att barn oftast inte har ett problem eller ett symptom, utan 

att det ofta är många saker som samverkar. Det kan ta flera år innan allt har löst sig och 

kanske blir ungdomen aldrig helt klar. 
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Respondent 3 
Respondenten berättar om en flicka som blev gravid och valde att behålla barnet. Innan detta 

hände hade flickan under en lång tid varit aktuell på socialtjänsten och respondenten tog över 

ärendet från en kollega. Flickan hade ett riskbeteende som innebar att hon tog droger, 

umgicks med äldre killar och hade oskyddat sex. Hon hade även ett självskadebeteende. 

Svårigheterna med ett ärende där klienten har många symptom är vad man ska fokusera på 

och hur man ska kunna hjälpa. Respondenten berättar att man försöker fokusera på ett 

område i taget. Om det lugnar ner sig på ett område släpper man det och fokuserar på ett 

annat. Man hoppas och tror att det inte ska falla tillbaka. Respondenten och flickan hade till 

exempel pratat om sex och vikten av att skydda sig, samt konsekvenserna om man inte gör 

det. Sen träffade flickan en pojke och det blev en konsekvens, hon blev gravid. Efter det fick 

de istället fått prata om framtiden. Respondenten resonerar kring hur tankegången går i 

sådana fall 

 
Man lyfter upp och pratar om det, tänk på det här! Men vad ska man göra? Jag kan ju inte säga 

åt någon att: så här ska du göra och så hör ska du inte göra. Först får man informera och sedan: 

tänk på det här? Hur tänker du göra, du är 17 år och har ingen utbildning? Och nu ska du ha 

barn, hur tänker du nu? Man måste på nått sätt lyfta upp ungdomen så att de agerar. De måste ta 

ett beslut, de kan inte bara glida med och tycka att det löser sig, utan att de aktivt väljer att göra 

någonting. 

 

Just i det här specifika ärendet gick det enligt respondenten förvånansvärt bra. Respondenten 

var beredd att inleda utredning på spädbarnet eller eventuellt ta det ifrån flickan direkt från 

födseln. Man öppnar ärendet på spädbarnet men det är egentligen mammans förmåga man 

utreder. Men så hände någonting så att det fungerade. Flickan har bott i stödboende och är nu 

på väg att söka eget boende.  

 

Respondent 4 

Respondenten arbetade med ett ärende som kom in till socialtjänsten genom oroliga föräldrar 

till en 14-årig tjej som hade några olika partners. Det fanns en ospecificerad oro och en del 

frågetecken kring detta beteende men det var, menar respondenten, som i många andra fall ett 

symptom på någonting annat. Flickan saknade stöd från föräldrarna. Hennes behov av stöd 

yttrade sig på många sätt och hon var i en turbulent period i sitt liv. Respondenten gjorde 

bedömningen att hela familjen behövde stärkas upp och arbetade därför med att 

medvetandegöra föräldrarna för att varsebli sin del i det hela. Föräldrarna behövde se att det 

inte bara var flickan som var ”skogstokig” och hittade på dumheter helt utan anledning. Man 

får försöka hitta kopplingarna och tydliggöra dem, menar respondenten. Familjen hade också 

en BUP-kontakt där de pratade om dessa problem. Ärendet avslutades med vetskapen om att 

familjen skulle jobba vidare tillsammans med BUP.  

Respondent 5 

Respondenten berättar om en pojke som tog hem mycket flickor och hade sex med dem 

hemma hos sina föräldrar. För föräldrarna var detta ett stort problem. Familjen fick kontakt 

med socialtjänsten av flera anledningar, men detta var en stor del av problemet. Därför var 

det något som respondenten tog upp i sin utredning. Efter utredningens avslut och påbörjad 

insats har pojkens beteende förändrats. Han har inte slutat att träffa flickor, men han drar inte 

hem dem, har sex och skickar iväg dem på samma sätt som han gjorde tidigare. Förändringen 

skedde i och med att han flyttade från sin familj, vilket var något som respondenten hjälpte 

honom att göra. Respondenten funderar över om pojkens beteende kanske var en protest, en 

protest mot föräldrarna eller protest mot att bo hemma. Ibland kanske det är så att man 

respekterar andra familjer mer än sin egen familj och att man därför sköter sig lite bättre när 

man är någon annanstans. Respondenten har fortfarande kontakt med pojken och berättar att 
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han ibland pratar om sina flickor. Men de pratar bara om det på pojkens initiativ, 

respondenten drar sig för att ta upp ämnet. 

5.2.2 Respondenternas reflektioner 

Respondenterna var till en början frågande inför ämnet för denna uppsats. De ansåg att 

sexualitet inte var någonting de arbetade med på socialtjänsten. Efter intervjuerna har dock 

samtliga respondenter tyckt att det varit svårt men bra att reflektera kring frågorna. Två 

stycken berättar att det varit svårt eftersom det är någonting de möter väldigt sällan. 

Respondent 5 berättar att det varit svårt att prata om och reflektera över sina kunskaper då det 

har känts som att bli granskad. Samtliga tänker att de ska ta upp ämnet på nästa enhetsmöte 

för att där få igång en diskussion kring när man ska ta upp frågor om sexualitet med 

ungdomar eller inte.  
 

Respondent 4: Man har ju fått tänka efter och så, men det är ganska svårt faktiskt. Jag tänker att 

man kanske missar rätt mycket, för att mycket när jag jobbar så går jag på... inte intuition... det 

låter ju väldigt riskabelt (skratt) men man gör det liksom bara. Man gör saker, man säger saker, 

man anpassar sig efter individ och situation... man reflekterar olika mycket över vad man gör. 

Vissa saker faller sig naturligt på något vis. 

 

Respondent 3: Svårt, eftersom det inte är någonting som jag arbetar med aktivt. Man är medveten 

om vissa basala saker, så man är öppen för det, men sedan arbetar man inte aktivt med det. 

Ibland så ringer varningsklockorna och ibland frågar man fast man inte vet om det /…/ Vi 

behöver påfyllning och det tror jag vi behöver rätt ofta. Normer och värderingar ändras, 

beteenden ändras. Internet, nu låter det som om jag är 105 men det är ju så. Allting ändras.  
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6. Analys 

6.1 Kunskap om ungdomar och sexualitet 

Något vi författare tycker oss se som centralt i denna studie och som påverkar hur 

respondenterna tänker kring att samtala med ungdomar om sexualitet är deras kunskaper, 

eller snarare brist på kunskaper, om ungdomar och sexualitet. Innan intervjuerna säger 

respondenterna att sexualitet inte är ett område som de kan särskilt mycket om och inte heller 

jobbar aktivt med. Under intervjuerna visar de sig dock ha en hel del tankar om hur sexualitet 

ser ut för dagens ungdomar gällande normer och beteenden. I likhet med tidigare forskning 

(se 2.1) ser de att normer har förändrats, att det idag är vanligare än tidigare med oskyddat 

sex, flera och tillfälliga partners samt att det finns en större öppenhet kring att prata om sex 

och sexualitet bland ungdomar och även i media. Något respondenterna uttrycker är, att de 

kunskaper de har inte grundar sig i någon särskild vetenskap eller utbildning, utan snarare är 

kunskap som de snappat upp från media, av sina egna barn, från egna erfarenheter av att ha 

varit unga och till en liten del även från deras klienter. De verkar, på grund av detta, ha svårt 

att helt och hållet stå för kunskaperna och hävda att de verkligen vet det de vet. 

 

Samma svårigheter finns hos respondenterna gällande risk- och skyddsfaktorer kopplade till 

sexualitet. Respondenterna nämner ett flertal riskfaktorer som stämmer överens med de risker 

flera forskare visar på (se 2.3.1). De ser att sexuella problem som till exempel utagerande 

sexualitet kan hänga ihop med andra risker såsom missbruk, skolproblem och 

familjeproblem. De flesta menar att riskfyllda sexuella problem eller erfarenheter oftast är en 

del av en större problematik och kanske mer ett symptom på något annat mer djupgående 

problem. Genom att koncentrera sig på att utreda och förändra de andra problemen tror 

respondenterna att den sexuella aspekten löser sig indirekt. Ingen nämner riktigt att aspekter 

kring sexualiteten kan vara grundproblemet som kan skapa andra problem, som till exempel 

att en ungdom som blivit utsatt för sexuella övergrepp kanske börjar missbruka droger på 

grund av det. Eller att en ungdom med en annan sexuell identitet än heterosexualitet får 

problem på grund av att hon/han har svårigheter i att skapa sig en identitet (Morrow & 

Messinger, 2006 s. 177). Några av respondenterna nämner risker kopplade till sexuell 

identitet och ser att det finns särskilda risker kring detta. De risker de tar upp, och som 

stämmer överens med forskning, grundar sig dock på fördomar och egna tankar vilket gör att 

respondenterna ser svårigheter och risker men är osäkra kring om det de ser stämmer. 

 

Skyddsfaktorer som respondenterna nämner är förhållanden som gör att ungdomarna inte får 

ett problematiskt beteende kopplat till sexualitet. Till exempel är en trygg familj och en bra 

självkänsla skyddsfaktorer som respondenterna arbetar med att förstärka. Respondent 2 tar 

även upp att ett bra förhållande med en partner kan vara en skyddsfaktor eftersom det stärker 

ungdomens välmående och situation. Detta verkar dock inte vara något som uppmärksammas 

som något som kan behöva stödjas och förstärkas. 

 

Enligt kognitiv teori tar människor bara in det som de är vana att se och inprogrammerade att 

titta efter (Jusling & Nyberg, 2005 s. 137). Tänker man inte kring en viss problematik så 

riskerar den informationen som finns om detta att genom våra kognitiva scheman filtreras 

bort i informationsinhämtningen (Kåver, 2006 s. 99). Respondenternas osäkra kunskaper 

kring ungdomar och sexualitet gör att de kan få svårt att se och uppmärksamma problematik 

kring sexualitet, eftersom de inte riktigt vet vad de ska titta efter och fånga upp. Osäkerheten 

kring kunskapen om ungdomar och sexualitet, snarare än den faktiska bristen på kunskap, 

kan vara en viktig grund för hur respondenterna arbetar och vilka erfarenheter de har. 



 32 

6.2 Erfarenheter och upplevelser 

Respondenterna säger sig ha lite erfarenheter av ärenden där sexualitetsproblematik 

förekommit. Deras olika berättelser visar dock att samtliga stött på sådana ärenden och att det 

finns en stor variation kring vad det kan vara för sorts problematik. De flesta verkar endast ta 

upp sexualitet i utredningssamtal när det är tydligt eller till och med övertydligt att det är en 

problematisk aspekt. De drar sig för att ta upp ämnet när det inte är tydligt och anledningarna 

till detta är flera. Dels vill inte respondenterna utreda mer än nödvändigt eftersom de tycker 

att det är ett övergrepp på klienten, dels tycker de att sexualitet är ett privat och intimt område 

som ungdomarna ska få ha för sig själva. Där till tycker de själva att sexualitet är obekvämt 

och genant att prata om. Alla dessa faktorer kan hänga ihop med varandra och även med den 

osäkra och bristande kunskapen. 

 

På grund av kunskapsbrist ser respondenterna inte alltid när problematik kring sexualitet kan 

tänkas finnas. De har vissa verktyg, såsom BBIC, att använda sig av för att kunna prata om 

det på ett bra sätt, men använder det sällan eller aldrig. Tycker man att sexualitet är något 

privat och genant kan det vara svårt att ta upp ämnet på ett sätt som känns bekvämt och 

istället drar man sig för att göra det. Enligt Myers och Milner (2007 s. 63) är det en fara i att 

ta upp sexualitet på ett okänsligt sätt. För att inte göra det på ett okänsligt sätt menar de att 

det krävs att man gör sig medveten om sina egna tankar och erfarenheter kring sexualitet. Det 

krävs även kunskap, övning i att prata om det samt ett språk som känns bekvämt och 

förståligt att använda. Detta verkar inte respondenterna ha. De berättar att det i 

arbetsgrupperna sällan pratas om ungdomar och sexualitet. Respondent 3 betonar att det inte 

finns någon samstämmig professionell syn på vad som är problematiskt eller inte. Följden av 

detta blir att sexualitet endast tas upp när problematiken är tydlig eller finns med i 

förhandsinformationen. Respondenterna verkar låsa sig till den förhandsinformation som 

finns från anmälan eller mottagningsgruppen och använder den för att kunna motivera för sig 

själva och klienten varför de tar upp ämnet sexualitet. Enligt Gordan (2004 s. 68-73) bör 

förhandsinformationens fördelar men även nackdelar diskuteras av socialarbetare som 

använder sig av den. Nackdelarna verkar dock inte vara något som respondenterna reflekterar 

särskilt mycket kring.  

 

Respondenterna säger att sexualitet är ett privat område som man inte bör gå in på i onödan 

utan låta ungdomarna ha för sig själva. Författarna ser att respondenterna genom att tänka sig 

in i klienternas situation visar att de har en inlevelse och empati för klienterna, vilket är 

betydelsefullt för att kunna bemöta och hjälpa dem på ett bra sätt (se 3.1.2). Samtidigt bygger 

de sina argument på egna åsikter och djupt förankrade uppfattningar om att sexualitet är tabu. 

De vet egentligen inte om ungdomarna de träffar också tycker att sexualitet är genant att prata 

om. Genom att undvika ämnet sexualitet tror författarna, i enlighet med Øvreeides 

resonemang (1998 s. 38f), att respondenterna riskerar att signalera till ungdomarna att 

sexualitet inte är ett ämne som man bör prata om och att det är ett ämne som de själva inte 

kan och vill prata om. 

 

Det vi dock kan se utifrån respondenternas tankar och narrativa berättelser är att de, när de 

har stött på tydlig problematik kopplat till sexualitet, gett ungdomarna bra och adekvat hjälp. 

De har skaffat sig kunskaper, vägt in risk- och skyddsfaktorer samt valt insatser med hänsyn 

till den specifika problematik som funnits. De verkar dock inte ha varit helt medvetna om att 

det är det de har gjort i dessa ärenden.  
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6.3 Kön, ålder och andra omständigheter 

Andra aspekter som enligt respondenterna vägs in i hur de bemöter och bedömer problematik 

kring sexualitet samt hur de tänker inför att hantera problematiken är ungdomens kön och 

ålder samt huruvida ungdomen är offer eller förövare i en situation. 

 

Fyra av fem respondenter säger sig ha lättare att prata med en ungdom av samma kön som de 

själva. Detta för att de tror sig tänka mer lika, ha liknande erfarenheter samt att de tror att 

ungdomen känner sig mer bekväm i att prata med någon av samma kön. Utifrån ett 

genusteoretiskt perspektiv är detta en ganska naturlig tanke. Om det i samhället finns ett 

genussystem (se 3.2) som gör att människor formas till två olika kategorier människor med 

olika egenskaper och normer, blir en följd att kvinnor lättare förstår kvinnor och män lättare 

förstår män. Om man däremot inte reflekterar över detta och varför det är på det sättet, finns 

det dock en risk att man tillskriver andra sina egna tankar och normer och därmed 

reproducerar genussystemet. En anledning till varför respondent 3 inte säger sig ha lättare att 

prata med det ena eller andra könet kan ha varit en sådan medvetenhet om att vilja avstå från 

att befästa och reproducera genusföreställningar. 

 

Vad gäller oron kring ungdomar kopplat till kön säger sig samtliga respondenter vara mer 

oroliga för tjejer än för killar. De tycker sig se att tjejer oftast är utsatta för fler riskfyllda 

sexuella situationer än killar och att tjejer är mer passiva. Även detta verkar vara en naturlig 

slutsats med tanke på att kvinnor utifrån rådande genussystem är underordnade män och 

tillskrivs mer passiva och, enligt samhällets måttstock, svaga egenskaper (se 3.2). 

Respondenterna funderar över om det är skillnad på hur de bemöter tjejer och killar och hur 

de tycker att de bör bemöta dem. Samtliga tror att de nog bemöter dem olika men att de 

kanske inte borde göra det. De reflekterar över vikten av att göra en individuell bedömning 

och möta individen som hon/han är, men de tänker även kring strukturella skillnader mellan 

tjejer och killar och om det är fördomar eller inte. Genom att respondenterna reflekterar över 

detta på det sätt som de gör verkar de till viss del vara medvetna om hur det ser ut i samhället 

och vad de kan göra för att ändra detta. Respondenterna verkar därför, till skillnad från 

socialarbetarna i Claezons studie (se 2.3.3), vara medvetna om hur de själva väger in 

aspekten kön i sitt arbete och kan genom den medvetenheten förändra sitt bemötande av tjejer 

och killar och därmed även ungdomarnas förutsättningar.  

 

Vad gäller ålder var respondenterna överens i sina tankar om att oron blir större ju yngre 

klienterna är när problematik kring sexualitet finns med i bilden. Samtliga verkar ha en tanke 

om att det är bra att informera ungdomar om sexualitet och risker ju yngre de är. Myers och 

Milner (2007 s. 75) menar att det finns en fara i att endast informera ungdomar eftersom 

ungdomar inte kan ta in information om de inte samtidigt lär sig att handla utifrån den. 

Respondent 3 beskriver i sin narrativa berättelse om tjejen som blev gravid, hur arbetet gick 

ut på att inte bara informera henne om risker och konsekvenser utan även att stödja henne till 

egen aktion. Detta kanske skulle vara ett meningsfullt förhållningssätt även till ungdomar 

som är yngre än tjejen i det exemplet. 

 

Ytterligare en faktor som nämns vara svårt bemöta är om ungdomen är offer eller förövare 

för sexuella övergrepp. Respondenterna tänker olika gällande detta, men det verkar som att 

de tycker sig ha lättare att bemöta någon som blivit utsatt än någon som utsatt någon annan. 

Respondenterna menar, att förövaren oftast själv blivit utsatt för övergrepp tidigare i livet. En 

tolkning av dessa tankar utifrån kognitiv teori skulle kunna vara att respondenterna i likhet 

med spindelexemplet (se 3.1) känner någon slags rädsla för klienterna, för att klienten gjort 

något farligt och obehagligt. Eftersom deras arbete är att bemöta och stötta även dessa 

klienter måste de frångå sina egna obehagskänslor och handla utifrån sin professionella roll. 
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Genom att tänka på förövarna som några som också är utsatta ser respondenterna dem som 

mindre farliga och lyckas bemöta dem och ge dem bra hjälp.  

6.4 Sexualitet - Socialtjänstens område? 

Slutligen ser vi författare att respondenternas svårigheter i att samtala med ungdomar om 

sexualitet även verkar bottna i en tanke om att sexualitet inte hör till socialt arbete på samma 

sätt som missbruk, misshandel eller svåra hemförhållanden. Detta antagande stämmer 

överens med Myers och Milners (2007 s. 77) konstaterande om att socialarbetare tenderar att 

se sexuell (o)hälsa som en hälsofråga snarare än som ett område för socialt arbete. 

Respondenterna diskuterar detta och verkar på grund av okunskap och obekvämhet inför 

ämnet, men även tidsbrist och prioriteringsproblem, tycka att sexuella problem mer är 

ungdomsmottagningens område. Respondent 4 säger sig se ett ökat behov att prata med 

ungdomar om sexualitet då ungdomar idag känner sig mer pressade och tvingade till att ha 

sex, men ser samtidigt inte behovet i det dagliga arbetet på socialtjänsten utan verkar tycka 

att någon annan skall prata med ungdomarna om sexualitet. Ungdomsmottagningens personal 

arbetar med ungdomar och sexualitet dagligen och har mycket kunskap om ämnet. 

Respondenternas svar och narrativa berättelser pekar dock på att sexualitet på flera sätt är ett 

område som även socialsekreterare på socialtjänsten stöter på och därför kan behöva hantera. 

Ett samarbete med ungdomsmottagningen och andra institutioner, som exempelvis 

specialiserade behandlingshem, är önskvärt men får inte innebära att man skjuter ifrån sig 

problematiken och blundar för sin egen del i att lösa den, vilket betonas av Socialstyrelsen 

(2006 s. 9). Genom att samverka med andra instanser ger man ungdomarna den bästa hjälpen 

de kan få och man ges samtidigt en möjlighet att lära av varandra, vilket respondent 2 betonar 

i sin narrativa berättelse om pojken som blev placerad på ett behandlingshem. Genom att 

lyfta problematiken som kan finnas kring ungdomar och sexualitet och diskutera sin egen roll 

som socialsekreterare i att prata om detta ämne kan man bidra till att medvetandegöra sig 

själv och andra, vilket respondenterna själva beskriver att de har gjort genom att vara med i 

denna undersökning.  
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Författarna har i denna studie använt en kvalitativ metod vilket inneburit både fördelar och 

begränsningar som författarna fått förhålla sig till. En fördel med kvalitativ metod till skillnad 

från kvantitativ, har varit möjligheten att ställa följdfrågor på givna svar vilket gjort att 

forskningen gått in på djupet kring respondenternas åsikter och reflektioner istället för att 

enbart undersökt om fenomenet förekommer eller inte. En nackdel är att författarna inte kan 

säga någonting om att resultatet för studien kan sägas vara generell för socialsekreterare som 

grupp eftersom urvalet varit litet och icke slumpmässigt utvalt. Det är dock svårt att spekulera 

kring om ett annat urval hade kunnat ge ett annat resultat.  

 

Då tre av fem respondenter arbetar på samma arbetsplats och känner till varandra samt att 

fyra av fem är kvinnor och en är man har försiktighet krävts i resultatredovisningen och 

delvis begränsat framställningen av resultatet. Då ämnet sexualitet kan anses vara känsligt har 

författarna reflekterat kring och förhållit sig till att respondenterna eventuellt hållit tillbaka 

sina spontana reflektioner eller kanske bara delat med sig av exempel där det gått bra, för att 

inte framstå som okunniga och oerfarna.  

 

Under den inledande fasen i forskningen fanns en tanke om att göra en mixad design med 

kvantitativa enkätfrågor som inslag i de kvalitativa intervjuerna. Detta hade möjliggjort ett 

större antal respondenter men minskat antalet djupintervjuer. Då författarna valt att ta reda på 

hur socialsekreterare mer djupgående reflekterar kring att ta upp frågor om sexualitet med 

ungdomar valdes en mixad design bort då det troligtvis inte gett mycket mer kopplat till 

syftet för studien.  

 

Val av teorier föll sig naturligt efter att författarna läst in sig på ämnet samt utifrån 

insamlingen av empiri. Genusteori kändes relevant eftersom studien delvis handlar om 

könsföreställningar. För att djupgående ta reda på socialarbetares reflektioner och upplevelser 

fanns en rad olika relevanta teorier att välja mellan. Då valet var att undersöka 

respondenternas tankar och tankeprocesser ansågs den kognitiva teorin mest användbar. 

Resultatet hade även kunnat analyseras med hjälp av psykodynamisk teori för att ta reda på 

respondenternas känslor och undermedvetna processer. Även rollteori med fokus på 

socialarbetarens yrkesroll eller maktteori med fokus på maktförhållandet till klienter hade 

varit intressant att använda, men då hade syftet med studien blivit ett annat. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att öka kunskapen och förståelsen för hur socialsekreterare 

belyser frågor gällande sexualitet hos ungdomar i utredningssammanhang. Genom ovan 

nämnda metod har syfte och frågeställningar besvarats.  

 

Författarna kan konstatera att samtal om sexualitet med ungdomar i utredningssammanhang 

inte är vanligt förekommande för de aktuella respondenterna. Deras kunskaper, erfarenheter 

och upplevelser av ämnet är därför begränsade. Respondenterna har varierad erfarenhet av 

hur problem kan te sig, vilket bland annat beskrivs i deras berättelser. Dessa variationer 

beskriver tillsammans med den tidigare forskningen som presenterats att sexualitet finns med 

som en förekommande del i ungdomars vardagsliv samtidigt som det för sig självt eller 

tillsammans med andra faktorer kan bli ett problem. Orsaker till att respondenterna ofta låter 

bli att samtala med ungdomar om sexualitet är en oro inför att utreda för mycket eller klampa 

in i deras liv i onödan. De upplever att sexualitet är privat och intimt. Vissa respondenter tar 
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därför enbart upp ämnet när det blir övertydligt att det behövs. Respondenterna anser att det 

är viktigt att man kan motivera för sig själv och för klienten varför man tar upp vissa frågor. 

Författarna håller med om detta, liksom att man inte ska utreda mer än nödvändigt. 

Författarna ser dock att om respondenterna får mer kunskap om ungdomar och sexualitet 

samt kollegialt diskuterar ämnet mer, kan få lättare att motivera och avgöra varför de väljer 

att ta upp eller avstå från att ställa frågor om sexualitet.  

 

Fyra av fem respondenter uttrycker att det är lättare att samtala om sexualitet med personer 

av samma kön. Samliga ser även att tjejer är mer utsatta än killar. Utgår man från Hirdmans 

teori om att det i samhället finns ett genussystem som formar män och kvinnor till olika 

kategorier människor är det inte konstigt att respondenterna tänker som de gör. Författarna 

tror dock att respondenterna trots sin medvetenhet om denna uppdelning reproducerar 

uppdelningen genom sitt handlande. Skulle de börja problematisera sina tankar och 

genusföreställningar mer kanske de även skulle börja tänka annorlunda och därmed bidra till 

en förändring av sitt handlande samt ungdomars förutsättningar.  

 

Som socialsekreterare skall man vara insatt i många olika sorters problem, vilket 

respondenterna betonar och författarna är medvetna om. Socialsekreterare kan i sitt arbete 

stöta på en mängd problem som de ska hantera och erbjuda hjälp för. Författarna har belyst 

vikten av kunskap kring problematik gällande sexualitet och tycker sig se att detta är ett 

område som respondenterna saknar tillräckliga kunskaper om. Under intervjuerna blev 

respondenterna medvetna om sina egna kunskapsluckor och författarna tror att de genom att 

reflektera över ämnet även kommer att tänka kring det i framtiden. Författarna anser att 

sexualitet bör lyftas upp som ett viktigt ämne inom socialt arbete för att socialsekreterare ska 

kunna se problematik kopplad till sexualitet och kunna ge erbjuda hjälp på samma sätt som 

vid annan problematik.   

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

En uppföljande studie med samma respondenter för att undersöka om de synliggör 

problematik kring sexualitet mer än tidigare, skulle vara intressant för fortsatt forskning. 

Även hur socialarbetare tänker kring att ta upp frågor gällande sexuella övergrepp samt 

vilken erfarenhet man behöver för att göra det, är ett intressant ämne. Socialarbetarnas 

inställningar och reflektioner kring homo- bi- och transsexualitet skulle också kunna studeras 

eftersom forskning visar att personer med annan sexuell identitet ofta riskerar att 

diskrimineras i socialt arbete. Det vore även intressant att undersöka ungdomars syn på att bli 

utredd och under utredningens gång få prata om sexualitet. Känner de sig obekväma inför 

ämnet precis som socialsekreterarna? 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 

Del 1 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? När tog du examen? 

Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

Hur länge har du arbetat med utredning av ungdomar? 

Vilken ålder är det på ungdomarna som ni utreder? 

Hur blir ungdomarna oftast aktuella på socialtjänsten där du jobbar?  

Träffar du ungdomen själv eller tillsammans med vårdnadshavare? 

 

Tema 1: Samtal om sexualitet i utredningssammanhang  

Vad skulle du säga, att du känner till om ungdomars sexualliv? Hur vet du det du vet? 

Är det vanligt att ni pratar om ungdomar och sexualitet i arbetsgruppen? 

Diskuterar ni nödvändigheten av att prata om sex och sexualitet eller inte? 

Skulle du vilja att ni pratade mer om detta i arbetsgruppen?  

Arbetar ni efter BBIC? Tas frågor om sex upp i BBIC?  

Händer det att du frågar ungdomar som du utreder om deras sexuella erfarenheter? 

Kan sexuella aspekter vara viktiga att ha med i utredningen av ungdomen? 

Hur närmar du dig frågor om sex? Hur skulle man kunna närma sig frågor om sex? 

Vad ställer du för frågor?  

Hur tänker du kring att ställa frågor om sex? Är du bekväm eller obekväm i det?  

Händer det att du låter bli att ställa frågor om sex fast du egentligen menar att sådana frågor 

borde ställas? Vad beror det i så fall på? 

 

Tema 2: Ungdomar och sexualitet kopplat till risk- och skyddsfaktorer  

Vad vet du om risk och skyddsfaktorer kopplat till ungdomar och sexualitet?  

Hur tänker du kring att sexuella erfarenheter kan vara risk- eller skyddsfaktorer? På vilket 

sätt? 

Tänker du olika kring om ungdomen du ska prata med är offer eller förövare? 

Vägs sexuella aspekter i ungdomens problembild in i valet av insatser?  

 

Tema 3: Kön och ålder 

Anser du, att det är skillnad på hur man bemöter killar och tjejer i frågor om sexualitet? Hur? 

Kan tjejer och killar ha olika lätt/svårt att prata om sex? 

Spelar ungdomens ålder någon roll för hur du tar dig an frågor om sex? Tänker du olika 

beroende på tjejer och killars ålder? 

Hur tänker du kring att prata om olika sexuella identiteter? 

Finns det särskilda risker för ungdomar som inte är heterosexuella? 

 

Del 2 

Har du haft något specifikt fall där ungdomen hade problem av sexuell karaktär? Berätta! Hur 

hanterade du ärendet? Hur upplevde du att det gick?  

Hur har det varit att få de här frågorna? Tänker du att det kan vara viktigt att reflektera över 

ungdomar och sexualitet? Tror du att den här intervjun kan komma att påverka ditt arbete 

framöver? 
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Bilaga 2 
 

ADAD står för Adolescent Drug Abuse Diagnosis och är en strukturerad intervjumetod med 

syftet att bedöma ungdomars problematik gällande drogmissbruk eller andra livsproblem. 

Intervjun består av sammanlagt 150 frågor där problemen skattas av klient och socialarbetare 

tillsammans. Intervjun omfattar förutom bakgrundsområden även nio olika levnadsområden 

vilka är fysisk hälsa, skola, arbete/sysselsättning, fritid/vänner, relation till 

familjemedlemmar, psykisk hälsa, brottslighet, narkotika- och alkoholvanor. ADAD är delvis 

testad av IMS och rekommenderas i Socialstyrelsen nationella riktlinjer för missbruks- och 

beroendevård (Socialstyrelsen, 2009-05-11). 

 

SARA, The Spousal Assault Risk Assessment Guide, är ett riskbedömningsverktyg som 

främst används inom polisens verksamhet för att ta reda på om risk för upprepat partnervåld 

finnas. Instrumentet består av 20 kliniska frågor gällande riskfaktorer för våld i nära 

relationer (Grann, 2007).  

 

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) är ett relativt nytt instrument i 

Sverige för bedömning av risk för våldsamt beteende eller annat allvarligt kriminellt beteende 

bland ungdomar. Instrumentet är ett slags beslutstöd och innehåller bland annat 24 

riskfaktorer som värderas var för sig samt på låg, medel eller hög nivå. Instrumentet 

innehåller även sex skyddsfaktorer som bedöms efter förekomst eller icke förekoms. SAVRY 

används främst för att bedöma risk för våldsamt beteende för ungdomar mellan 12-18 år. 

Instrumentet rekommenderas att användas vid bedömning eller utformning av insatser till 

syfte att förhindra allvarliga kriminella handlingar (Socialstyrelsen, 2009-05-11). 
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