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The aim of this study was to investigate how staff members at residential homes experience 
encountering sexuality among the youths. The study was conducted by using qualitative 
interviews with four staff members at four different residential homes. The interviews have 
been analyzed by using content analysis and have been looked at through a perspective of 
experience, as described by Richard Stevens, and by applying developmental psychology. The 
results show that, although sexuality is experienced as being distinctly present and being a 
topic of major concern, the staff members have given sex-education as a means by which to 
raise their own competence little or no thought. One way to interpret this is that sexuality and 
sex-education haven’t been given a sufficient space in the work with the youths. Several staff 
members do experience the need of skills development in order to be able to function in the 
role as significant others when it comes to sexuality among the youths, and express that they 
would like to receive training in doing so. To a certain degree they experience situations in 
which they are not entirely certain how to act and which they are not sure how to handle. The 
result is somewhat in line with what previous research has pointed at, but does not include 
staff members having severe problems talking about sexuality with the youths. All 
participants express that they have minor or no problems with talking about sexuality and 
with encountering sexuality-related aspects in relation to the youths.   
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1. INLEDNING 
 
2009 var det 20 år sedan Sverige, som ett av de första länderna i världen, ratificerade FN’s 
konvention om barns rättigheter. Barnkonventionen säger att barnets bästa alltid ska komma i 
första rummet och i Sverige säger lagen att socialtjänstens insatser alltid ska ta hänsyn till 
barnets bästa. Då barn far så illa att de inte anses kunna få den omsorg de är i behov av i 
hemmet går samhället in och övertar ansvaret för barnet. I socialstyrelsens [SoS] årliga 
mätning var 15 100 barn placerade i heldygnsinsatser den 1 november 2007. 2934 stycken av 
dessa var placerade i HVB-hem, hem för vård eller boende för barn och unga (SoS, 2008, 
s.61).   
 
Institutionsplacerade ungdomar är ur många avseenden en utsatt grupp, deras relationer till 
vuxenvärlden har ofta präglats av svek, rädsla och våld (Länsstyrelserna & SoS [Lst/SoS], 
2009a, s.24). Deras problembild kan handla om familjeproblem, psykiska problem, problem 
med vänner samt problem med missbruk och kriminalitet (Statens institutionsstyrelse [SiS] 
2008, s.25).  
 
När det kommer till den sexuella hälsan finns det rapporter som visar på en tydlig utsatthet. I 
en artikel av Annelie Aspenbäck i FoU rapporten Socialt utsatta flickor; Erfarenheter ur 
fältets och forskningens perspektiv framkom att institutionsplacerade tjejer i genomsnitt hade 
haft betydligt fler sexualpartners, var sämre på att skydda sig mot könssjukdomar och 
graviditet samt hade haft mer avancerat sex och prostituerat sig i högre utsträckning än 
jämförelsegruppen (Aspenbäck, 2005, s.64). I länsstyrelsernas och socialstyrelsens slutrapport 
av den nationella tillsynen som gjorts av HVB-hem saknade 40 % av alla HVB-hem rutiner 
kring hur sexuella övergrepp kan förebyggas och förhindras (Lst & SoS, 2009a, s.22). Bland 
ungdomar som omhändertagits i tonåren blir sex gånger fler tjejer och åtta gånger fler killar 
tonårsföräldrar än de tonåringar som inte omhändertagits, och det finns omfattande forskning 
som visar på ökade hälsorisker samt försämrade livsvillkor både för dessa föräldrar och för 
deras barn (Danielsson, Franzén & Vinnerljung, 2007, s.97-98). Sexualiteten är med andra ord 
ett högst relevant och närvarande tema i HVB-hemsvården. Att dessutom bo tillsammans med 
och nära inpå andra ungdomar i en tid då identitetsutveckling, relationsformer och sexualitet 
håller på att prövas fram och formas kan skapa en komplicerad dynamik. 
Att man i den vård och omsorg som ungdomarna får på HVB-hemmen behöver ta hänsyn till 
ungdomarnas sexualitet och de problem som finns kopplade till den verkar därför självklart. 
Ungdomarna borde rimligtvis få ett bra stöd i att lära sig utveckla ett sunt förhållande till sig 
själva och till sin sexualitet.  
  
Personal som arbetar på HVB-hemmen borde därför ha kunskap och medvetenhet om 
sexualitetens betydelse i ungdomarnas liv; såväl den ”vanliga” tonårssexualiteten som den 
problematik som kan finnas kopplad till den, och ibland kan vara en orsak till placeringen. 
Socialtjänstförordningen stadgar att personal som arbetar på HVB-hem ska ha lämplig 
utbildning och lämplig erfarenhet, men vad detta ska bestå utav finns inte närmare beskrivet. 
Några formella utbildningskrav på behandlingspersonalen finns alltså inte i dagsläget men har 
börjat diskuteras mer och mer.  
 
Socialtjänstlagen stipulerar att socialnämnden är ansvariga för att barn i institutionsvård ska få 
en god fostran, gynnsamma levnadsförhållanden, att de får lämplig utbildning samt att de som 
vårdar barnen ska ges råd, stöd och annan hjälp som de behöver (min kursivering).  
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Vad säger då behandlingspersonal själva om hur det är att vara den som möter de här 
problemen? Tycker de att det är svårt? Anser de att de har den kunskap de behöver eller vill 
de bli bättre rustade för att möta ungdomarnas sexualitet? Hur upplever de det att vara 
betydelsefulla vuxna i mötet med ungdomarnas sexualitet? 
 
Förhoppningen med denna studie är att få en tydligare bild av hur behandlingspersonalen 
själva upplever sin förmåga att hantera dessa frågor och vilka eventuella problem som de 
möter i sin roll som behandlare då det kommer till ämnet sexualitet. I ett större perspektiv är 
syftet och förhoppningen med studien att ungdomar som är omhändertagna av samhället ska 
kunna få den vård och det bemötande som de är i behov av genom att de med ökade 
kunskaper och insikter om sexualitet och sex och samlevnad bättre kan värna om den egna 
(och andras) hälsa och integritet. 
 
 
1.1 Syfte och Frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att få en större kunskap och inblick i upplevelsen som 
behandlingspersonal på HVB-hem för ungdomar har av att möta ungdomars sexualitet.  
De aktuella frågeställningarna är:   
 

- Hur yttrar sig sexualiteten bland ungdomar på HVB-hem? 
- Upplever behandlingspersonalen att de har de kunskaper de behöver? 
- Hur ser personalen på sin egen roll i mötet med ungdomarnas sexualitet? Vad upplevs 

som lätt och vad upplevs som svårt? 
 
 
1.2 Begreppsförklaringar 
 

- HVB-hem, Hem för vård eller boende 
 
Hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i 
förening med boende och vars verksamhet bedrivs yrkesmässigt. Hem för vård eller boende 
kan drivas av offentlig eller privat vårdgivare. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en 
stiftelse eller en enskild individ måste ha tillstånd av länsstyrelsen för att bedriva 
verksamheten. Till HVB-hem räknas inte boenden för äldre eller funktionshindrade.  
 

- Sexualitet 
 
Nationalencyklopedin (NE) beskriver begreppet på följande sätt:  
 
Den mänskliga sexualiteten innefattar olika behov och handlingsmönster, vilka kommer till 
uttryck i fortplantningsbeteende, tillfredsställandet av biologiska drifter, intima och 
emotionella relationer, sexuell njutning och rekreation.    
Nationalencyklopedin har även valt att använda sig av Världshälsoorganisationens (WHO) 
definition vilken enligt mig beskriver den djupa dimensionen i sexualiteten och dess betydelse 
för oss som människor:  
 
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 
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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. 
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Studien kretsar kring upplevelsen hos behandlingspersonal och inte kring deras beteende. Den 
information som kommer fram som rör hur man arbetar eller beskrivningar av problem 
kommer endast att behandlas för att illustrera upplevelser och inte för att lyfta fram hur 
vården praktiskt går till. 
 
Utrymmet för denna studie var tio arbetsveckor och omfattningen av den står således i 
relation till denna tidsrymd. Jag valde därför att inte vara selektiv i valet av HVB-hem eller att 
titta på personal som har en viss utbildning eller saknar utbildning då jag prioriterade att hitta 
informanter relativt snabbt. Studien är även avgränsad till att gälla HVB-hem inom 
Stockholmsområdet.  
 
 

2. BAKGRUND 
 
Jag kommer här kort att gå igenom de lagar som omgärdar vården samt forskning och statistik 
kopplad till hemmen och placeringarna.  
 
 
2.1 Driftsform och antal  
 
Intentionen i socialtjänstlagen var från början att HVB-hem främst skulle drivas i offentlig 
regi. Från socialtjänstreformen 1982 har andelen institutioner i privat regi ökat markant 
(Sallnäs, 2000, s.156-158). I november 2008 fanns 359 stycken HVB-hem, varav 336 i 
enskild regi och 23 i offentlig. Utöver dessa fanns 43 stycken HVB i offentlig regi för 
ensamkommande flyktingbarn (Lst & SoS, 2009a, s. 14 ).  
 
 
2.2 Ansvarsfördelning och det omgärdande regelverket 
 
För alla insatser som sker i socialtjänstens regi är Socialtjänstlagen (SoL) gällande. 1 kap 1 § 
fastslår att socialtjänsten på demokratins och solidaritetens grund ska främja människors 
ekonomiska och sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor, inriktas på att frigöra och 
utveckla enskilda gruppers egna resurser samt att verksamheten ska bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet. 1 kap 2 § klargör att i åtgärder som rör 
barn ska särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver.  
För vården av barn som placeras hos andra än de ursprungliga vårdnadshavarna är 
socialnämnden enligt 6 kap 1 § i SoL ansvariga för att barnet får god vård och enligt 6 kap 7 § 
i samma lag är de skyldiga att medverka till att barnen får en god fostran och i övrigt 
gynnsamma levnadsförhållanden, verka för att de får lämplig utbildning samt ge 
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vårdnadshavarna och dem som vårdar barnen råd, stöd och annan hjälp som de behöver. 
(min kursivering) 
 
Man kan se det som att socialnämnden, vårdnadshavarna och behandlingspersonal har ett 
tredelat föräldraskap, de har alla ansvar och spelar avgörande roller i barnets liv. 
Socialnämnden ansvarar för att följa upp barnets förhållanden på boendet, att det finns en 
vårdplan samt att barnets behov av kontakt med närstående tillgodoses. Det är också 
socialnämnden som har det övergripande ansvaret för att samarbetet kring barnet fungerar 
mellan vårdnadshavare, personal och nämnd samt att en genomförandeplan mellan dessa 
upprättas (Lst & SoS, 2009a, s. 15). 
 
Är barnet placerat på frivillig basis enligt SoL har vårdnadshavarna en påtaglig 
bestämmanderätt. HVB-personalen är dock de som har ansvar för den dagliga omsorgen som 
att barnet får mat och kommer iväg till skola eller praktik.  
Sker placeringen enligt Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU, har 
vårdnadshavarna fortfarande den rättsliga vårdnaden över barnet, men socialnämnden övertar 
bestämmanderätten över barnet samt har ansvaret för att den unges rättigheter enligt 6 kap.1 § 
föräldrabalken tillgodoses, vilka är omvårdnad, trygghet, god fostran samt att barnet ska 
behandlas med aktning för sin person och inte får utsättas för kränkande behandling eller 
kroppslig bestraffning. Personalen på HVB-hemmen är utförarna i detta avseende, och har 
samma skyldigheter som föräldrarna i normala fall, till exempel att ”se till att barnen inte 
skadar sig” (Lst & SoS, 2009a, s. 16). 
 
2.3 Personalens kompetens och utbildning 
 
Socialstyrelsen har med stöd av 8 kap. 2 och 5 §§ i socialtjänstförordningen beslutat att 
behandlingspersonal ska ha den utbildning och erfarenhet samt personliga lämplighet som 
krävs för att uppfylla verksamhetens krav samt för att kunna utföra arbetet i enlighet med den 
behandlingsmetoden som används i verksamheten (2 kap. 2§ SOFS 2003:20).  Föreståndare 
för HVB-hem ska ha en adekvat högskoleutbildning, erfarenhet från liknande verksamhet 
samt vitsordad personlig lämplighet. Utbildningen bör omfatta minst 120 poäng (enligt gamla 
betygssystemet) men utbildningens innehåll är inte specificerat (2 kap. 1§, SOSFS 2003:20). 
 
I den enkätstudie med HVB-hemspersonal som ingick i Sallnäs avhandling (2000) framkom 
att 70 % av de tillfrågade ansåg att personliga egenskaper var det viktigaste vid val av 
personal. Endast 18 % ansåg att utbildning var viktigast. En möjlig anledning till detta är att 
det finns en tydlig föreställning om att institutionerna ska fungera som ett alternativt hem. Att 
vara en familjemedlem är ju inget man måste utbilda sig till, utan har mer med ens personliga 
egenskaper att göra (Sallnäs, 2000, s.169-171). Sallnäs pekar på Björn Widinghoffs studie 
Behandlares syn på tvångsvård av unga (1997) som visade att behandlingspersonal på 
ungdomshem inte främst använder sig och har nytta av vetenskapligt producerad kunskap om 
barn och unga utan till störst del förlitar sig på det han kallar för vardagspsykologiskt 
kunnande. Sallnäs tar även upp resultat från Sinclair & Gibbs studie Children’s homes: A 
study in Diversity (1998) samt Berridge & Brodies rapport Children’s homes revisited (1998) 
som säger att utbildningsnivån eller andra kvalifikationer inte behöver ha samband med 
verksamhetens resultat och välfungerande. Sallnäs anser att man ska tolka dessa resultat med 
försiktighet men att det inte ska ses som självklart att den kunskap man får genom utbildning 
ses som relevant i det praktiska arbetet (a.a.,  s. 172-173). 
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I länsstyrelsernas och socialstyrelsens rapport Hem för vård eller boende för barn och unga- 
slutrapport från en nationell tillsyn 2006-2008 (Lst & Sos, 2009a) undersöktes 363 stycken 
HVB-hem: 20 % av all behandlingspersonal saknade lämplig grundutbildning i vård och 
omsorg, 39 % hade en beteendevetenskaplig utbildning, 16 % hade annan högskoleutbildning, 
25 % hade gått omvårdnadsprogrammet på gymnasialnivå och 20 % hade annan utbildning. 
Personal i offentliga verksamheter har något högre utbildningsnivå än de i privat regi. Hälften 
av de anställda är timanställda vikarier eller konsulter. Ungefär hälften av personalen har varit 
anställda mindre än två år (Lst & SoS, 2009a, s.17). Sallnäs tar upp forskning som har visat 
att det förekommer en hög personalomsättning inom verksamheter för vård av barn och unga. 
Anledningen till detta framhåller de bland annat är att det är svårt att engagera sig personligt 
under en längre tid, vilket man måste göra på en sådan institution (Sallnäs, 2000, s.166). 
 
 
 
3. TIDIGARE FORSKNING 
 
Då behandlingspersonals (på HVB-hem) upplevelse av att bemöta ungdomars sexualitet är ett 
i stort sett outforskat område är den forskning som nedan presenteras till största del sådant 
som på olika sätt anknyter till området. Informationen syftar till att sätta in ämnet för studien i 
ett sammanhang och visa på att behandlingspersonalens kunskap om ungdomars sexualitet 
kan anses vara ett angeläget ämne. Bland de ungdomar som placeras på HVB-hem är det inte 
ovanligt att sexuella övergrepp finns med i bilden, antingen genom att man utsatts för det eller 
att man utsatt andra. Mot den bakgrunden tas sexuella övergrepp upp som ett område för 
tidigare forskning.  
 
 
3.1 Att bemöta sexualitet 
 
Länsstyrelsernas och socialstyrelsens tillsyn visade att 22 %, 80 stycken, av de 363 
undersökta HVB-hemmen inte fullt ut uppfyllde uppsatta kriterier angående att ge 
ungdomarna tillgång till sex och samlevnadskunskap samt till preventivmedel (Lst & SoS, 
2009a, s.27). De uppsatta kriterierna var att barnen har fått del av relationskunskap och sex- 
och samlevnadskunskap i förhållande till deras mognad; att verksamheten erbjuder 
ungdomarna kontakt med ungdomsmottagning eller motsvarande; att ungdomarna med 
hänsyn till mognad och på ett integritetsfullt sätt får tillgång till, och genom enskilda samtal 
stöd i, att använda preventivmedel samt att det finns rutiner för hur verksamheten ska agera 
om en ungdom blir gravid som utgår ifrån god etik och ett respektfullt bemötande (Lst & SoS, 
2009b, s. 51).  
Vidare framkom att 40 % av hemmen saknade rutiner för hur sexuella övergrepp kan 
förhindras och förebyggas samt för hur personalen ska agera om sexuella övergrepp inträffar 
(Länsstyrelserna & SoS, 2009a, s.22). Däremot har man bedömt att de flesta hemmen tar 
hänsyn till ungdomarnas sexuella identitet (Länsstyrelserna & SoS, 2009a, s.8). 
 
Lorraine Green har i sin omfattande studie Theorizing sexuality, sexual abuse and residential 
children’s homes: Adding gender to the equation (2005) undersökt hur sexualitet och sexuella 
övergrepp får sin betydelse och skapas i förhållande till kön, genus och sexualitet på 
barnavårdsinstitutioner i Storbritanninen. Personalens vanligaste respons då sexualitet 
uttrycktes var förnekande, och det näst vanligaste var att försöka stoppa och på något sätt 
bestraffa den som uttryckte sexualiteten (Green, 2005. s.471-472).  
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Även i RFSU’s rapport Att bemöta sexualitet och relationer på ett behandlingshem (2007) 
framkommer att personalen tenderar att undvika temat sexualitet. Rapporten är en skildring av 
hur man gått till väga då man arbetat med sex och samlevnadsundervisning för personalen på 
ett HVB-hem för tjejer och killar. Personalen hade stora behov av att diskutera sin egen 
upplevda utsatthet. Många av männen uppgav att de var rädda för att bli anklagade för 
sexuella övergrepp och man upplevde att man saknade kompetens att bemöta ungdomarnas 
tankar, känslor och agerande på det sexuella området. Sexualitet var främst något som 
förknippades med övergrepp och skam. Efter den RFSU-ledda utbildningen uppgav de dock 
att de kände sig tryggare med att samtala om sexualitet, både med ungdomarna och i 
arbetsgruppen, och att de kunde se sexualiteten som något fint och positivt (Bergström & 
Laack, 2007, s.16-17). 
 
Att utbildning i sex och samlevnad leder till att man upplever sig som friare att tala om ämnet 
bekräftas även i Documét & Hauser-Greens utvärderingsstudie av ett 
sexualutbildningsprogram i USA. I deras artikel Parent peer education: Lessons learned from 
a community-based initiative for teen pregnancy prevention (2005) framkommer att bland de 
föräldrar som deltog i kursen uppgav 90% av deltagarna att de kände sig bekväma med att 
svara på sina barns sexualitetsrelaterade frågor, vilket var en ökning med 25 %. I jämförelse 
med föräldrar som inte deltagit i programmet hade dessa föräldrar i betydligt högre 
utsträckning pratat med sina barn om sexualitet samt hade också i samband med detta 
diskuterat många frågor relaterade till ämnet. Detta visar att föräldrarna fick en ökad kapacitet 
att närma sig ämnet ur ett helhetsperspektiv (Documét & Hauser-Greeen s. 104-105). 
Författarna tar upp en studie gjord av National Campaign to Prevent Teen Pregnancy i USA 
som visar att ungdomar ansåg att deras föräldrar hade större inflytande över deras sexuella 
beslutsfattande än deras vänner, syskon, lärare eller media (a.a., s.100).  
 
Detta resultat talar för att utbildning och kunskap är viktiga faktorer för att uppleva sig 
komfortabel att tala om sexualitet samt att det kan innebära att man får en bättre möjlighet att 
integrera ämnet i ett större perspektiv.  
	  	  

3.2 Att bemöta sexuella övergrepp 
 
I Carolina Överliens avhandling Girls on the verge of exploding (2004) framkom att 
behandlingspersonal som arbetade på en institution med tjejer där vissa hade en bakgrund av 
att ha utsatts för sexuella övergrepp tyckte att det var problematiskt att förhålla sig till dessas 
berättelser kring övergreppen. Å ena sidan sågs de som viktiga berättelser som behövde få 
komma fram och lyssnas till. Å andra sidan fanns uppfattningen att det, både för personal och 
klient, var vanskligt att hantera den emotionella reaktion som historien kunde sätta igång.  
Ansvaret att veta om en historia var lämplig att berätta och osäkerheten i att inte veta om man 
kunde vara ett tillräckligt bra stöd gjorde att behandlingspersonalen upplevde det att prata om 
sexuella övergrepp som ett av de största dilemmana i arbetet. Överlien menar att historierna 
om sexuella övergrepp på detta sätt hotar behandlingspersonalens yrkesidentitet. En lösning 
på detta dilemma var att undvika att prata om övergrepp, vilket innebar att ansvaret las över 
på tjejerna själva att ta upp ämnet (Överlien, 2004, s.68-69). 
 
En annan aspekt som framkom i studien var att tjejer som utsatts för övergrepp fick olika 
stark respons från behandlingspersonalen beroende av vilket sätt de uttryckte detta på. Den 
högsta graden av trovärdighet fick de som hade en tydligt utsatt livsstil, t.ex. droganvändare, 
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sen kom förmågan att kunna berätta sin historia på ett trovärdigt sätt. De som blev minst 
betrodda var de som hade berättat sin historia utan att uppvisa tecken på att vara utsatta eller 
offer. I och med detta blev många tjejers historier oavsiktligt aldrig bekräftade av personalen. 
Överlien föreslår därför att man ska bekräfta tjejernas berättelser som just berättelser och inte 
fokusera på fakta för att se om de är trovärdiga. Hon menar också att det är viktigt att 
personalen har förståelse för och medvetenhet om berättarens utsatta position och hur denne 
kan maskera, hantera och uttrycka sin utsatthet i en maktrelation som är fallet mellan 
behandlingspersonal och en ung kvinna under tvångsvård (a.a., s.71). 
 
I forskningsartikeln Disclosing Sexual Assault to Parents: The Influence of Parental messages 
About Sex (2008) presenterar Sarah Cook och Sharon Smith sin studie som visar att huruvida 
och på vilket sätt föräldrar pratar med sina döttrar om sexualitet påverkade tjejernas 
benägenhet att berätta för föräldrarna om att de utsatts för sexuella övergrepp. Tjejer som fick 
hämmande budskap kring sex av sina föräldrar, till exempel genom undvikande av ämnet eller 
genom uttalanden i negativa termer valde generellt att inte berätta om övergreppen för 
föräldrarna, medan man i högre grad valde att berätta om föräldrarna på ett ärligt och positivt 
sätt diskuterat sex och samlevnad (Cook & Smith, 2008, s. 1341-1343). 
  
Författarna hänvisar till forskning som visat att chanserna att mildra de negativa effekterna av 
att ha varit med om ett sexuellt övergrepp ökar då man väljer att berätta om dem då det i sin 
tur kan innebära att man får en ökad förståelse av situationen samt socialt stöd. (a.a., s.1327)  
Författarna tar upp siffror från The National College Woman Sexual Victimization study som 
visar att i 86 konstaterade våldtäktsfall definierade endast 47 % av de utsatta kvinnorna själva 
det inträffade som våldtäkt. Man anser att en anledning till detta kan vara att förövaren var en 
för offret känd person och att denne inte behandlade händelsen som om något fel hade 
begåtts, att denne låtsades som om den som skett varit normalt och ok trots att det skett mot 
kvinnans vilja. Det är alltså stor risk för att det blir upp till förövaren att definiera för den som 
utsatts huruvida ett brott har begåtts eller ej (a.a., s.1328).  
 
Cook och Smith lyfter fram vikten av att en diskussion om sex äger rum för att kunna skilja 
på vad som är sex och vad som är ett övergrepp. Våldtäktsförebyggande arbete bör enligt 
författarna innehålla omfattande kunskap om hur sunda relationer ser ut, hur man 
kommunicerar personliga gränser och medgivande samt var unga kan vända sig för att få 
hjälp. Program som har använt sig av dessa punkter har visat tecken på att reducera 
förekomsten av sexuella övergrepp (a.a., s.1345). 
 
 
3.3 Hur sexualitet konstrueras i förhållande till genus  
 
Statens institutionsstyrelse har i rapporten Kön och behandling inom tvångsvård, en studie av 
hur vården organiseras med avseende på genus (2008) tittat på hur de SiS drivna HVB-
hemmen förhåller sig till genus. SiS har regeringens uppdrag att genomföra en jämställd vård 
och behandling som ska komma flickor och pojkar, män och kvinnor, till del på lika villkor 
(SiS, 2008, s.3). Den övervägande bedömningen som gjordes var dock att vården 
reproducerar och förstärker stereotypa uppfattningar om manligt och kvinnligt (a.a., s.14). 
Förväntningar och idéer kring uppträdande hos både personal och ungdomar var tydligt 
könsstereotypa (a.a., s.34-35, 78-79). Personalen tenderade att se på tjejerna som offer, som 
behövde skyddas från män och killar, istället för som aktiva subjekt. Istället för att relatera 
deras problem till samhälleliga genusstrukturer individualiserade man tjejernas problem. 



11	  

	  

Killarna tillskrevs däremot en agens på så vis att de ansågs ha ett eget ansvar för att ha hamnat 
på institutionen genom att ha handlat och betett sig på ett visst sätt (op.cit., s.40). På hemmen 
för flickor upptäckte man att sexualitet diskuterades betydligt mer. Pratet bestod till stor del 
av hur man kunde skydda tjejerna i relationer till killar och män och tjejerna uppmanades att 
tänka på vilka signaler de sände ut, hur de klädde och betedde sig. Författarna anser att man 
genom detta gjorde tjejerna ansvariga för killarnas sexualitet samt fostrade dem in i en 
relaterande roll. Flickorna skapade en normativ feminitet då de reglerade sig själva och 
varandra genom att ha uttalade gränser för hur man kunde och inte kunde bete sig. 
Behandlarna uppmärksammade varken konstruktionen av denna feminitet eller att den till 
stora delar byggde på att betrakta kvinnokroppen och sexualiteten som en vara (a.a., s.79). 
 
Liknande resultat kom fram i Lorraine Greens studie. Killarnas sexualitet problematiserades i 
stort sett inte utan lämnades relativt orörd. I vissa fall uttryckte personalen sig fördömande 
kring den. Tjejernas sexualitet var i mycket högre utsträckning föremål för interventioner och 
omgärdades av regler och restriktioner vad gäller beteende och klädsel. Det förekom även att 
personalen visade nedlåtande attityder till tjejernas sätt att klä sig (Green, 2005. s.471-472). 
 
Även Överliens studie bekräftar att tjejers sexualitet problematiseras av behandlingspersonal. 
De unga kvinnorna betraktades som destruktivt översexualiserade och som att ha gått miste 
om en normal sexualitetsutveckling. Personalen tyckte att tjejerna skulle regrediera och på så 
sätt få möjlighet att kunna börja om från början och skapa en sundare relation till sin 
sexualitet. Personalen tyckte därför inte att tjejerna skulle ha några kärleksrelationer under 
tiden de bodde på hemmet, utan ta en ”time-out” från sin sexualitet. Överlien hävdar att man 
genom att göra tjejerna till barn fråntar dem deras sexuella agens, deras livs- och 
valmöjligheter såväl som att de hindras från att utforska de begränsningar som är förenade 
med att ha en kvinnokropp. Man ville skydda flickorna från den eventuella sexuella energin i 
mötet med de manliga behandlarna samt skydda de manliga behandlarna från tjejernas 
destruktiva sexualitet genom att hålla ett visst fysiskt avstånd och ibland blev de kvinnliga 
behandlarna kontrollanter i mötet mellan manlig behandlare och en intagen tjej (Överlien, 
2004, s.72-73).  
 
Tjejerna förde enligt Överlien resonemang kring sin sexualitet som visar på att de var 
medvetna om dess begränsningar och möjligheter. Deras prat visar att de gör medvetna val 
och är kapabla till självreflektion, vilket är ett sätt på vilket agens kan definieras (a.a., s. 346). 
De känner till hur man som kvinna får och inte får bete sig för att hålla sig inom det 
accepterade och för att inte sätta sig i en situation där man har ”bett om” att få en viss sorts 
uppmärksamhet, till exempel som då man har alltför korta kjolar och djupa urringningar. 
Överlien argumenterar för att personalens tendens att se tjejerna som små flickor som inte är 
kapabla, handlande subjekt innebär att de ger dem omsorg och tar hand om dem (caring) 
snarare än att ge dem den behandling (treatment) de är i behov av. De utgår inte från den plats 
som tjejerna befinner sig på och kan därför heller inte ge dem det stöd och den vägledning 
som de är i behov av (a.a., s.358-364). 
 
 

3.4 Placerade ungdomar och graviditet 
 
I rapporten Teenage parenthood among child welfare clients: a Swedish national cohort study 
of prevalence and odds (Danielsson, Franzén & Vinnerljung, 2007, s.97) framgår att de som 
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fick insatser av socialtjänsten som tonåringar blev 16-19 % av tjejerna och 5-6 % av killarna 
tonårsföräldrar, jämfört med 3 % av de tjejer och 0.7 % av de killar som inte varit föremål för 
några insatser. Även då vissa risker kan förklaras i sociodemografisk bakgrund relaterad till 
ursprungsfamilj återstår en klart ökad förekomst av tonårsföräldraskap bland barn som 
placerats i vård utanför det ursprungliga hemmet, vilket författarna menar indikerar behov av 
preventiva åtgärder (a.a., s.111). I artikeln hänvisas till en väsentlig mängd internationella 
forskningsresultat som visar att tonårsgraviditet är förknippat med en rad risker både för 
föräldrar och barn. Till exempel framkom ökad förekomst av pre- och postnatal dödlighet 
samt tendens att uppsöka mödravård i ett sent skede. För föräldrarnas del har man kunnat se 
ökad benägenhet att gå miste om utbildning, ökat bidragsberoende och psykisk ohälsa samt en 
större risk att dö i förtid av självmord eller våld (a.a., s.98).  
 
Danielsson, Franzén och Vinnerljungs (2007) studie visade dock att majoriteten av barn till 
tonårsföräldrar som varit föremål för socialtjänstinsatser inte upprepade sina föräldrars 
mönster. För kvinnor och män som varit föremål för insatser under tonåren samt hade egna 
föräldrar som fått barn i tonåren blev 21-27 % respektive 13-23 % själva tonårsföräldrar (a.a., 
s.106). Var tredje flicka på ungdomshem hade varit gravid minst en gång och många av 
pojkarna uppgav att de hade gjort en tjej gravid (a.a., s.109). Författarna hänvisar till två  
brittiska studier av brittiska forskare, Smith (1993) samt Turner (2004), som visar att tjejer i 
institutionsvård är mer benägna att avstå från abort på grund av etiska grunder och fullfölja 
graviditeten. En annan studie gjord av Corlyon och Mcguire (1999) visar att både bland tjejer 
och killar i denna grupp är det vanligt att ha en positivare attityd till att få barn tidigt än andra 
i deras ålder samt att detta i kombination med en uppfattning att de inte kan påverka sin 
framtid skulle kunna bidra till att tjejerna i hög utsträckning accepterar en oplanerad 
graviditet. Samma studie visade att tjejer i vård utanför hemmet var mindre benägna att 
fullfölja sex och samlevnadsundervisningen i skolan än jämnåriga kamrater samt att de som 
tog hand om dem, fosterföräldrar eller behandlingspersonal, inte kompenserade för detta 
kunskapsbortfall (a.a., s.111). 
 
Carolina Överlien har både i sin avhandling (2004) samt i forskningsartikeln Att springa lös, 
fastna i en förort eller få något att bry sig om från 2007 diskuterat resultatet från hennes 
avhandlingsstudie gjord utifrån fokusgrupper med tjejer i åldrarna 14-20 år. I någon mån 
framkom motsatta antydningar till Danielsson, Franzén och Vinnerljungs resultat: vissa av 
tjejerna förhöll sig till föräldraskap i överensstämmelse med de värderingar som finns idag 
kring hur och när man ska skaffa barn, det skulle varken ske för tidigt eller innan man skaffat 
en fast inkomst och relation. Överlien menar att detta visar att de inte är små flickor med 
fantasidrömmar om att bli mammor utan att de delar de värderingar som av allmänheten ses 
som sunda i denna fråga (Överlien, 2004, s.74). 
 
Andra resonerade att ett barn skulle vara det som gjorde att de kunde bryta med sin livsstil 
och att de skulle ge det som de själva aldrig fick; kärlek och omsorg. Överliens tolkning är att 
ett barn representerar slutet på något negativt och en början på något hälsosamt och positivt 
samt att det möjligen är ett sätt för dem att skapa en mening ur sitt eget lidande av att inte ha 
haft någon som brytt sig om (Överlien, 2007, s. 57). Överlien hävdar att man på 
behandlingshemmen måste blir bättre på att arbeta kring frågor som rör sexualitet, graviditet 
och föräldraskap. Man behöver göra mer än att dela ut p-piller och kondomer och se graviditet 
som mer komplext än att det är något som tjejerna till varje pris ska skyddas mot. 
Diskussioner kring aspekter att bli förälder skulle tillerkänna tjejerna agens (Överlien, 2004, 
s.74, 75). Hon hänvisar till Barn och Mantovanis forskning från 2006 som visat att 
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omhändertagna tjejer inte gör ett medvetet val att bli gravida, men att valet att föda däremot är 
medvetet samt till Ekeus, Olausson och Hjerns (2006) forskning som visat på en mycket 
problematisk situation för barn till tonårsföräldrar. Det höga antalet tonårsgraviditeter bland 
omhändertagna tjejer skulle kunna förklaras med att tjejernas skolgång är begränsad samt att 
behandlingspersonalen brister i kunskap och initiativ att tala om den sexuella hälsan 
(Överlien, 2007, s. 59).  
 

4. METOD 
 

4.1 Val av metod  
 
För att uppnå syftet med studien fanns olika sätt att ta sig an materialinsamling samt analys av 
materialet. En kvantitativ metod går ut på att använda kvantiteter när man analyserar och 
tolkar sina empiriska data, vilket innebär att man gör en klassificering av sina grunddata 
(Esaiasson, 2005, s.60-61). Informanterna hade då fått förmedla sin upplevelse genom i 
förväg bestämda svarsalternativ för att det skulle vara möjligt att sammanställa resultatet. Från 
början var denna metod i åtanke då jag ville få ett brett underlag till resultaten och alltså ha 
möjlighet att tillfråga många behandlare. Då jag funderat vidare insåg jag att det låg ett värde i 
att få tillgång till mer ingående beskrivningar av upplevelserna än vad som är möjligt att få 
genom kvantitativa enkätundersökningar och valde därför att använda mig av en kvalitativ 
materialinsamling.  
 
Syftet med studien är att få en inblick i hur det av behandlingspersonal upplevs att möta 
ungdomars sexualitet i sitt arbete på institution. För att kunna få det är samtal en lämplig 
metod, för som Kvale menar är det genom samtal vi lär känna andra människor, får veta något 
om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar samt om den värld de lever i. Den sortens 
samtal som är aktuellt här är den kvalitativa forskningsintervjun, som har som syfte att 
beskriva den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. Genom 
att ställa väl utvalda frågor och att vara en lyhörd lyssnare är intervjun en form genom vilken 
man erhåller grundligt prövade kunskaper om till exempel människors upplevelser och 
beteenden (Kvale, 1997, s.13, 72). 
 
Angående val av metod för att bearbeta materialet och val av teori att analysera materialet 
vore fenomenologin ett möjligt val. Fenomenologin syftar till att hitta fenomens essens. Man 
vill klargöra både vad som framträder samt beskriva det som framträder, alltså vad den 
aktuella essensen är och hur denna essens kan beskrivas (a.a., s.54). Syftet är att nå fram till 
fenomenens kärna krävs djupa och ingående intervjuer, vilket ligger utanför denna studies 
omfattning. En metod som man i fenomenologin använder sig av för att bearbeta sitt material 
är meningskoncentrering, vilket till stor del liknar metoden som innehållsanalysen använder 
sig av. Den senare syftar till att vaska fram essentiella delar, framträdande teman, som 
framträder i ett material och är i detta fall en passande metod för att bearbeta studiens relativt 
begränsade material. Den går inte lika djupt som fenomenologin i att göra anspråk på att hitta 
ett fenomens innersta natur, och även om syftet med denna studie är att få en inblick i hur 
behandlingspersonal på HVB-hem upplever att möta ungdomars sexualitet så får man, på 
grund av studiens omfattning, snarast se denna studie som en förstudie till att titta djupare på 
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denna upplevelse. I detta fall torde därför innehållsanalysen vara ett lämpligt val för 
bearbetning av intervjuernas innehåll.  
Innehållsanalysen syftar främst till att beskriva ett nedskrivet eller observerat material. Det 
finns ingen självklar teori att spegla materialet mot eller någon uttalad ambition att utifrån 
materialet skapa en teori. Graneheim och Lundman (2003) menar dock att innehållsanalysen 
vilar på kommunikationsteorin så som den beskrivs av Watzlawick, Bavelas och Jackson 
(1967). Enligt dem innehåller mänsklig kommunikation principer, eller axiom, som kan ge 
förklaringar till hur man kan se på tolkandet av material. En sådan grundsats är att ”man kan 
inte inte kommunicera” (min. övers.) Text som baseras på intervjuer eller observationer 
skapas i interaktionen mellan forskaren och de som studeras och kan ses som ett handlande av 
kommunikation, samt är kontextuellt bundna. Texten innehåller enligt Graneheim och 
Lundman därför alltid olika meningar och att ta sig an ett textmaterial innebär därför alltid en 
viss grad av tolkning (Graneheim & Lundman, 2003, s. 106, 111).  
  
Innehållsanalys kan både vara kvantitativ, då man räknar förekomsten av ett fenomen samt 
kvalitativ, då man genom att sammanfatta och tolka intervjutext får fram närvarande teman 
(a.a., s.105).  Jag använder mig i denna uppsats av den kvalitativa innehållsanalysen och tittar 
på både det explicita och, till viss del, det implicita innehållet i texterna. 
 
 
4.2 Litteratursökning 
 
Jag har bland de databaser som är tillgängliga genom Stockholms universitet använt mig av 
följande;  
 
Child Welfare Information Gateway, CSA (Social sciences subject area), ERIC, Social 
Sciences Citation Index, Social Services Abstracts, DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet), 
EBSCO Multiple database search, Google Scholar samt Medline PubMed.  
Jag har även sökt litteratur på Stockholms universitetsbibliotek samt på Stockholms 
stadsbibliotek. 
 
Följande sökord har använts enskilt och i kombinationer;  
attitudes, detention home, behaviour problems, residential care, residential staff, sexuality, sex 
education, staff response, staff role, teenage sexuality, youth, youth care, youth home. 
 
 
4.3 Intervjuguide  
 
Jag har använt en standardiserad intervjuguide med öppna frågor. Frågorna i en sådan 
intervjuguide är noggrant formulerade och alla intervjupersoner ska få frågorna upplästa i 
samma ordalydelse och i samma ordning. Fördelen med att begränsa flexibiliteten är att man 
reducerar felkällor som kan uppstå då intervjuerna blir olika från gång till gång (Larsson, 
Lilja, & Mannheimer, 2005, s.105). Denna intervjuform passade bra för studien då jag ville ha 
möjlighet att kunna jämföra och se eventuella tendenser i svaren som intervjupersonerna gav 
och det då var viktigt att metoden inte öppnade upp för alltför vida svar. Frågorna innehöll 
följdfrågor för att ytterligare klargöra och precisera frågans omfattning samt för att få en än 
större konkretion.   
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Då jag inte haft tillgång till någon tidigare liknande studie för att inspireras eller använda mig 
av de frågor som använts i dessa har jag fått arbeta fram frågor på egen hand och i samråd 
med handledare. Frågorna har växt fram med ambitionen att täcka områden som relaterar till 
upplevelsen, så som hur man tidigare reagerat i en viss situation, om man ser sig själv ha 
tillräcklig kunskap samt förhållandet till arbetsgruppen.   
 
 
4.4 Urval 
 
För att kunna genomföra intervjuerna utan att för mycket tid skulle gå till resor valde jag från 
början att koncentrera mig på det urval av HVB-hem som fanns inom storstockholmsområdet. 
Jag sökte på ”hvb-hem” på sökmotorn google och fick då upp HVB-hemsguiden, vilken listar 
Sveriges alla HVB-hem. Jag valde de som låg i Stockholm och gick igenom dessa i 
bokstavsordning och tittade närmare på huruvida hemmet var inriktat på ungdomar. Av dessa 
gjorde jag sedan ett urval utifrån närhet. Jag ringde sedan runt till de kvarvarande hemmen på 
listan i turordning och har på så sätt inte gjort någon närmare urskiljningsprocess annat än 
geografisk. Jag bad att få prata med föreståndarna på hemmen, förklarade vad mitt ärende var 
samt att det var den behandlande personalen som jag var intresserad av att intervjua. I ett av 
fallen har föreståndaren själv ställt upp då denne ingick bland den behandlande personalen 
och hade intresse för frågan, i ett annat har föreståndaren vidarebefordrat förfrågan till en 
person som denne trodde skulle vara intresserad. I ett ytterligare gav mig föreståndaren 
telefonnumret till personalavdelningen och den som råkade vara där just när jag ringde var 
intresserad av att ställa upp. I det sista fallet var det en behandlingspersonal som jag pratade 
med från första samtalet som sen ville vara med. Samtliga verksamheter som tackat nej till att 
delta har hänvisat till tidsbrist, omorganisering och personalförändringar. 
 
 
4.5 Datainsamling och bearbetning 
 
Datainsamlingen består av fyra halvstrukturerade intervjuer. Jag har haft en intervjuguide 
(bilaga) med fyra stycken huvudfrågor med tillhörande underfrågor som fungerat som en ram 
för intervjun. Utifrån det som informanterna valt att ta upp har även följdfrågor på detta 
ställts. De fyra huvudfrågorna har dock ställts till och besvarats av samtliga informanter. 
Transkriberingen har gjorts genom att skriva ner ordagrant vad som sagts. Pauser har 
markerats med punkter och skratt genom att det skrivs ut i texten.  
 
Innehållsanalysen börjar med att man väljer en analysenhet, vilket i mitt fall varit 
transkriberade intervjuer med fyra personer som arbetar som personal på olika HVB-hem. I 
nästa steg har utsagorna i varje intervju delats upp i sjok bestående av liknande 
meningsinnehåll, meningsenheter. Utifrån dessa har innehållet kondenserats, så att 
kärninnehållet i varje meningsenhet sammanfattats. Utifrån dessa har sedan kategorier 
arbetats fram vilka innehåller grupperingar av liknande meningsenheter. Kategorierna består 
av det explicita innehållet i materialet. I det sista momentet arbetar man med att urskilja 
teman som återfinns i kategorierna och meningsenheterna. Teman är de underliggande, 
implicita, innebörder som genomsyrar materialet och det handlar således om att göra en 
tolkning, vilken i sin tur är avhängig personen som tolkar; personens historia och erfarenheter 
som människa (Graneheim & Lundman, 2003, s.105-107). Angående att tolka underliggande 
teman så är jag begränsad i att göra sådana då materialet inte är tillräckligt omfattande. Jag 
samlar däremot ihop och urskiljer, konstaterar, framträdande aspekter av innehållet och gör i 
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vissa fall försiktiga tolkningar. Jag använder således begreppet ”framträdande aspekter” för 
att syfta till de delar av materialet som för mig framträder som det centrala samt i vissa fall en 
tolkning av detta.  

4.6 Etiska överväganden 
 
Kvale tar upp etiska ställningstaganden att beakta under forskningsprocessens sju stadier. 
Angående etiska ställningstaganden i förhållande till temat så är syftet med undersökningen 
att få en insikt i hur behandlare på HVB-hem upplever att bemöta ungdomars sexualitet, för 
att i förlängningen kunna förbättra det stöd som behandlarna utgör. Ytterst är detta en del i en 
större förhoppning att förbättra ungdomar på HVB-hems livsmöjligheter då de med ökade 
kunskaper och insikter om sexualitet och sex och samlevnad bättre kan värna om den egna 
(och andras) hälsa och integritet. På så sätt anser jag att undersökningen syftar till att förbättra 
den mänskliga situationen som jag undersöker, vilket är önskvärt enligt Kvale.   
Angående att i planeringsstadiet ta hänsyn till etiska aspekter har personerna fått ett mail som 
förklarar syftet med studien. Innehållet har varierat något från gång till gång då jag från 
början hade tänkt intervjua behandlingspersonal utan utbildning men sedan ändrade det till att 
inte ha något medvetet fokus på utbildning samt då formuleringen av syftet även förändrats en 
del under tiden. Jag har efter att informanterna fått ta del av informationen försäkrat mig om 
att de fortfarande är intresserade genom att fråga dem.  
 
För att säkra konfidentialiteten under intervjuerna har de intervjuade själva kunnat få 
bestämma plats för intervjun. I samtliga fall har informanterna valt att intervjuas på sin 
arbetsplats och under arbetstid. Informationen som rör vilken målgrupp informanterna arbetar 
med kan inte ses som tillräcklig för att någon person eller arbetsplats ska pekas ut. Detta har 
informanterna blivit informerade om i förväg.  
 
Under transkriberingen har jag ordagrant skrivit ner det som sagts. Jag har markerat pauser 
med punkter samt noterat skratt. Beskrivningar av övriga sätt att kommunicera så som 
kroppsspråk eller så som att genom mimik eller tonfall markera till exempel ironi har dock 
inte noterats då inget av detta varit direkt påtagligt under intervjun samt att jag inte fört 
anteckningar utan varit koncentrerad på samtalet. Jag anser därmed att transkriberingarna på 
ett tillräckligt tydligt sätt återger intervjuerna.  
 
Angående hur djupt och kritiskt man kan analysera intervjuerna har jag försökt att vara 
försiktig med min tolkning och analys av informanternas utsagor. Jag har i vissa fall under 
intervjun, och i något fall efteråt, bett om att få klargöranden då jag inte förstått innebörden av 
ett uttalande. Då jag i stor utsträckning använder mig av citat ur intervjuerna när jag 
presenterar materialet i studien anser jag att jag lämnat öppet för att avgöra om det finns 
eventuella brister i mitt sätt att tolka och sammanfatta materialet.  
Angående rapportering av studien har informanterna fått välja till vilken mailadress de vill få 
rapporten skickad.  
 
 
4.7 Förförståelse 
 
Mina kunskaper om ämnet för denna studie var begränsade innan jag började studera den 
tidigare forskningen. Anledningen till att jag valde det aktuella temat för uppsatsen var att jag 
hade bilden att det är svårt för ungdomar att hitta ett sunt förhållande till sin sexualitet. Min 
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föreställning av ungdomarnas utsatthet vad gäller att hitta en sund relation till sexualitet 
bygger till stor del på att media många gånger visar upp bilder och skildringar av sexualitet 
som är väldigt begränsande och enformiga. Jag kontaktade RFSU för att få tips på 
uppsatsämen som syftade till att titta närmare på området ungdomars sexualitet, och de 
berättade kort om att ungdomar på HVB-hem har en utsatthet vad gäller sexualitet. Min 
förförståelse av ämnet består således av personliga uppfattningar kring ungdomars sexualitet 
samt den bilden av ungdomars utsatthet vad gäller sexualitet som förmedlades genom RFSU.  
 
 
4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Då man forskar arbetar man med både en teoretisk nivå där frågor och problem formuleras, 
och med en operationell nivå där vi undersöker det vi tänkt på i den teoretiska nivån. Validitet 
innebär hur väl den operationella nivån samstämmer med den teoretiska, huruvida vi 
empiriskt undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår att vi gör (Esaiasson, 2007, 
s.63). Esaiasson talar om ytvaliditet, eller omedelbar validitet, som innebär att det som 
upplevs som spontant självklart eller omedelbart förnuftigt kan vara ett sätt att hitta en 
lämplig operationalisering. Att grundligt resonera sig fram till sitt val av operationalisering 
anses också vara ett lämpligt sätt (a.a., s.67). 
 
Vad gäller den operationalisering som jag har valt, att kvalitativt undersöka min 
forskningsfråga med hjälp av intervjuer, grundades beslutet på att det spontant upplevdes som 
det bästa sättet att få en någorlunda ingående skildring av upplevelsen, då man genom att 
ställa frågor i en intervjusituation kan få ta del av en rik och klargörande beskrivning.  
Något som försvagat validiteten i studien är att det finns brister i hur väl intervjufrågorna 
fångat aspekten av upplevelse, vilket ju är fokus för denna uppsats. I efterhand så kan jag se 
att det varit svårt att ringa in området ”den egna upplevelsen” och ofta har pratet lett in på hur 
det går till praktiskt eller hur en problematik ser ut. Speciellt första frågan (se bilaga) ser jag i 
efterhand inbjöd till att beskriva problemen med ungdomarna, de konkreta situationerna som 
kan uppstå, snarare än personalens upplevelse av dessa. Jag har valt att inte diskutera 
resultaten av detta material, trots att en del av det anknyter till den tidigare forskning som jag 
tar upp. Syftet med studien har varit att studera behandlingspersonals upplevelse och inte att 
studera och analysera vad de gör. Deras beskrivningar av vad de gör har kunnat användas för 
att ringa in centrala aspekter i upplevelsen och får därav sitt syfte i förhållande till uppsatsen.  
 
Jag tror även att en viss förklaring till att upplevelsedimensionen var något svåråtkomlig 
ligger i att en sådan djupintervju kräver mer tidsutrymme än de ca 40 minuter som jag hade 
beräknat för varje intervju samt att den kräver en mer kunnig intervjuare. Det kan också 
tänkas vara så att det är enklare att prata om saker utanför sig själv än de privata 
upplevelserna och att man gärna pratar och beskriver sina erfarenheter av sitt arbete, som man 
ju ofta är engagerad i, hellre än att gå in i djupare beskrivningar av hur man som individ 
upplever dessa erfarenheter. Ytterligare en tanke kring detta är att det troligtvis är de personer 
som har lätt för att prata om sexualitet, de som gärna gör det, som ställer upp på en intervju.  
 
Reliabilitet är en del av validiteten och handlar om att man använt sig av den valda 
operationaliseringen, det valda tillvägagångssättet, på ett tillförlitligt sätt (a.a., s.70). För att 
säkra reliabiliteten har jag varit noggrann in mina transkriberingar av materialet. Jag har även 
under intervjutillfällena bett om klargöranden eller ställt följdfrågor för att ringa in ett område 
då intervjupersonen inte förstått.   
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Kvale (1997) tar upp ledande frågor som en eventuell brist för reliabiliteten. Att ställa ledande 
frågor är dock inget han avråder en från att göra utan menar att man istället ska vara tydlig 
med betydelsen av dem och visa dem så att läsaren själv kan göra en bedömning av om de 
inverkar på resultatet (Kvale, 1997, s. 146). Jag har ibland gjort klargöranden av vad jag 
menar, genom att ge exempel, för att förtydliga en fråga eller då intervjupersonen inte verkar 
ha förstått frågan. Jag har även ställt följdfrågor som kan betraktas som ledande. Dessa 
följdfrågor och förtydliganden har i viss mån påverkats av min förförståelse av ämnet 
sexualitet på institution som i sin tur till stor del bygger på den tidigare forskning som jag 
tagit del av, och de problem och fakta som där lyfts fram. Detta kan ha inkräktat på de 
intervjuades upplevelsevärld då jag så att säga har fört in vissa förståelser av temat som de 
intervjuade själva inte fört fram.  
 
Ytterligare en faktor gällande brister i reliabilitet var att min inspelningsutrustning svek mig i 
en av de presenterade intervjuerna. Halva intervjun med IP 3 hade försvunnit och jag fick 
återskapa den delen genom mitt minne. Jag har i efterhand kontaktat denne informant då jag 
använt mig av ett citat från denna del av intervjun för att verifiera att det stämde.  
Utöver denna intervju har tre stycken intervjuer gått förlorade av olika anledningar, varför 
underlaget till studien inte är så omfattande som det skulle kunnat vara.  
 
Generaliserbarhet, eller extern validitet, handlar om möjligheten att generalisera 
forskningsresultaten till en större population (Esaiasson, 2007, s. 176). Kvale tar  upp 
statistisk generalisering, som handlar om att man då undersökningspersonerna valts ut 
slumpmässigt kan säga något om en större population. Naturalistisk generalisering kommer ur 
personlig erfarenhet av hur saker förhåller sig. Analytisk generalisering innebär att göra en väl 
övervägd bedömning i vad mån resultaten i en undersökning kan ge svar på vad som kommer 
att framgå i en liknande situation (Kvale, 1997, s.210). Varken den statistiska eller den 
naturalistiska generaliseringen är aktuell för denna studie, då jag inte valt ut mina informanter 
slumpmässigt eller hade tillräckligt djupa och många intervjuer i studien, samt saknar tidigare 
erfarenhet av att ta del av utsagor om behandlingspersonals upplevelser av att möta 
ungdomars sexualitet. Angående analytisk generalisering kan jag heller inte göra anspråk på 
att säga något om att dessa resultat kommer att upprepas i liknande studier. Däremot kan de 
framträdande teman som förekommit i resultaten i denna studie fungera som en vägledning 
för att veta ungefär kring vilka områden frågor bör kretsa i en mer omfattande studie i ämnet.  
 
 
 

5. TEORI OCH PERSPEKTIV 
 
Då ambitionen i denna studie huvudsakligen är att fånga informanternas utsagor utifrån ett 
upplevelseperspektiv har jag valt att titta på materialet utifrån ett perspektiv som fokuserar på 
just upplevelse. Richard Stevens (1998) har i upplevelseperspektivet samlat olika teorier och 
perspektiv som kretsar kring den upplevande människan och hennes livserfarenheter.  
Utifrån frågeställningen om hur personalen ser på sin roll i  mötet med ungdomarnas 
sexualitet så har jag även valt att använda mig av utvecklingspsykologin för att i möjlig mån 
koppla samman hur personalens agerande och upplevda roll har betydelse för ungdomens 
utveckling. Relationen mellan barn och deras nära omsorgspersoner är ett huvudtema i 
utvecklingspsykologin och förhållanden som har med ungdomsålderns förändring av denna 
relation tillskrivs stor utvecklingsmässig betydelse. (Tetzchner, 2005, s. 610) 
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5.1 Upplevelseperspektiv 
 
En betydande del av det att vara människa är att uppleva och människor upplever världen 
genom sitt eget medvetande med alla referensramar och filter som finns där. De tre teoretiska 
synsätt som utgör grunden i upplevelseperspektivet är fenomenologi, existentialism och 
psykologisk humanism (Stevens, 1998, s.162, 164). Ur fenomenologiskt synsätt är det i den 
subjektiva upplevelsen som man kan hitta information om sakers verkliga natur (Karlsson, 
1995 s.16). Även existentialismen utgår från den subjektiva upplevelsen men fokus ligger på 
medvetenheten om människans villkor, och vilka följder som kommer utav förmågan att 
reflektera över sina erfarenheter av att vara människa. Grundarna till den psykologiska 
humanismen var till stor del influerade av fenomenologin och existentialismen och en av 
grunderna i teorin är hur man kan utveckla medvetenhet om sina egna känslor och upplevelser 
(a.a., s.166-167). 
 
Dessa förståelseramar rymmer en tanke om vad det innebär att vara människa. För det första 
är det att uppleva sig själv som existerande i världen, med vilket menas att vi upplever oss 
själva som en kroppslig och mental enhet som upplever världen i förhållande mellan sig själv 
och andra. För det andra innebär det att vara en aktiv och intentionell agent som engagerar sig 
och kan påverka världen och slutligen innebär det att besitta en reflexiv medvetenhet. Med det 
senare menas att vi är medvetna om våra tankar, känslor och vilka vi är samt hur vi skulle 
kunna skapa oss själva och världen. Jag har med tanke på denna studie valt att ta upp det som 
handlar om att vara en intentionell agent som utifrån en reflexiv medvetenhet handlar och 
agerar, samt att utgå ifrån en existentiell frågeställning; förmågan att välja och fatta beslut 
(a.a., s.167-169). 
 
 
5.1.1 Handlingsförmåga och autonomi 
 
Handlingsförmåga, eller agens, innebär förmågan att initiera förändring genom våra egna 
handlingar. Våra handlingar påverkas av många faktorer, t.ex  biologiska och sociala faktorer. 
Precis som att språkregler och ord styr vårt skapande av språkliga satser men att vi ändå kan 
skapa yttranden som är helt nya har vi enligt Stevens en autonomi som verkar inom de 
omständigheter och betingelser som omger oss. Trots att biologi och samhället skapar 
beteenden behöver man alltså inte utesluta existensen av autonomi (a.a., s.217). Stevens tar 
upp ett citat av Rollo May som illustrerar detta:   
 
…en människa rör sig i riktning mot frihet och ansvar i sitt liv allt eftersom han eller hon blir 
mer medveten om de deterministiska inslagen i livet…Frihet är på det viset inte motsatsen till 
determinism. 
 
Att utöva autonomi är en kreativ handling, dels innebär det en reflektion över vilka alternativ 
som vi anser finns för oss, dels innebär det ett åtagande i form av ord, handling eller tanke i 
förhållande till dessa alternativ (a.a., s.219). Man behöver alltså vara medveten om de faktorer 
som påverkar ens beteende och ens upplevelser för att ha möjlighet att förhålla sig till dem. 
Då man uppmärksammar dem får man större möjligheter att motverka deras effekter vilket 
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ger en frihet i att förverkliga alternativa mönster (a.a., s. 223). Att utöva autonomi innebär 
alltså att man tar ansvar för sina handlingar, att man ”äger” dem.  
 
Det finns enligt existentialismen ingen grund för hur vi ska handla, det är upp till var och en 
att bestämma vilket medför ett ansvar som kan vara ångestskapande. Människor flyr ibland 
från att ta detta ansvar genom att t.ex. flytta över ansvaret på andra, följa impulser, eller vägra 
att fatta ett beslut. Man kan också avstå från att ta egna beslut genom att följa med i de 
modeväxlingar som finns i samhället. Vi styrs då av beteenden och sätt att tänka som andra 
människor för fram som fördelaktiga. För att leva autentiskt är det dock nödvändigt att 
acceptera sitt ansvar, att ”äga” det man gör.  Då vi tar ansvar för våra handlingar och attityder 
har vi medgett att de är en del av vilka vi är (a.a., s.221). Så det att välja hur vi ska tänka, 
känna och agera är ett på vilket vi skapar oss själva på.  
 
 
5.2 Utvecklinspsykologi 
 
Stephen von Tetzchner skriver i sin bok Utvecklingspsykologi- barn och ungdomsåren (2005) 
att barn genom hela sin utvecklingsperiod gör fler och nya antaganden om egenskaper hos sig 
själva. Summan av dessa läggs samman och individen fösöker i ungdomsåren att finna sig 
själv och sin plats i världen utifrån den förståelsen (a.a., s. 486).  
I ungdomsåren skapar individen ofta en självbild baserad på handlingar som avspeglar 
personliga val och moraliska ställningstaganden. (a.a., s. 487) Ungdomen kan ha olika roller 
med olika personer och i olika sammanhang vilket kan skapa flera olika självuppfattningar. 
Individen är exempelvis en person i relation till sina föräldrar, en med sina syskon och 
ytterligare en i relation till vänner. Inom utvecklingspsykologin förutsätts vanligtvis att barnet 
skapar sin självuppfattning i samspel med andra. Tetzchner tar upp två teoretiker, Cooley 
(1902) och Mead (1934), som särskilt poängterar betydelsen av andras reaktioner för barnets 
utveckling av självförståelse. Cooely och Mead anser att bildandet av självuppfattning således 
är en social konstruktion. Cooley jämför andra människor med en social spegel i vilken 
individen upptäcker sig själv (a.a., s. 488). Mead har lanserat termen generaliserande andre, 
vilket innebär summan av de reaktioner från viktiga personer som barnet får till sig. Barnet lär 
sig att förstå sig självt utifrån sociala samspel men styr även detta samspel genom upplevelsen 
av sig själv i en dialektisk process.   
När barnet når ungdomsåldern tar förståelsen av sig själv ofta plats inom det som kallas för 
självexponering, vilket betyder att man ger ut information om sig själv till andra. Ofta är det 
vänner, föräldrar och syskon. För ungdomar ligger fokus ofta på vännerna och det är då 
viktigt att inte bli hånad eller bortstött för det man vill dela. Föräldrarna spelar fortfarande en 
viktig roll, men vännerna är vanligtvis de mest betydelsefulla.   
 
Tetzchner lyfter upp att teoretikerna Derlega och Grzelak (1979) anser att självexponering 
fyller en väldigt viktig funktion. Genom det uppnår individen självförtydligande då de i 
processen formulerar vad de menar. Deras tankar och inställningar bli validerade genom den 
andre partens godkännande eller så tar den andre avstånd från det som framhävs och det blir 
en markering av att tankarna och ståndpunkterna inte är acceptabla. I ungdomsåren handlar 
självexponeringen ofta om sådant som individen inte vill att deras föräldrar ska veta om. Att 
dölja information om sig själv är ett sätt att markera oberoende och självständighet, och därav 
blir det förståeligt att självexponeringen inför föräldrar inte ökar i ungdomsåren trots att 
behovet att dela med sig gör det (a.a., s. 489). Vid mitten av ungdomsåldern når förekomsten 
av konflikter en topp mellan förälder och barn. Ungdomar i denna ålder uppger i högre grad 
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än de som är yngre och äldre att de inte känner sig accepterade av sina föräldrar. Konflikterna 
markerar en brytning med den odiskutabla aukoritet som föräldrarna ofta har haft när barnet 
varit yngre. Motsättningarna handlar oftast om rätten att bestämma och göra val (a.a., s. 608). 
 
 
 
6. RESULTAT 
 
”..man tänker vad föräldrar annars kan ha för ansvar i den frågan, så tänker jag att där är det ju vi 
istället för föräldrarna..så det är klart att vi har en jättestor roll där och…det är något som man 
absolut måste ta på största allvar.” 
 
Nedan kommer en sammanfattning av intervjuerna, de sammanfattade aspekterna av dessa, 
hur resultatet kan tolkas i förhållande till upplevelseperspektivet och utvecklinspsykologin 
samt resultatet i jämförelse med den tidigare forskningen. 
 
6.1 Empirin 
 
6.1.1  Informanterna 
 
Intervjuperson 1, Amira: Arbetar på ett hem för endast tjejer i åldrarna 15-20 år med 
psykosocial och psykiatrisk problematik. Ofta har de varit utsatta för övergrepp eller 
kränkningar; sexuellt, fysiskt och/eller psykiskt.  
 
Intervjuperson 2, Maria: Jobbar med pojkar som har beteendestörningar kopplade till 
psykosociala problem, neuropsykiatriska funktionshinder, lättare förståndshandikapp eller 
lättare utvecklingsstörning så som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom och Tourettes 
syndrom. De kan även ha begått sexuella övergrepp. 
 
Intervjuperson 3, Rebecka: Arbetar på ett hem där både tjejer och killar tas emot, men mest 
bor där tjejer. Ungdomarna är placerade för att de bedöms ha allvarliga psykiska och/eller 
psykosociala problem. Ungdomarna är i åldrarna 13-20. 
 
Intervjuperson 4, Tina: Arbetar med unga flickor som har blivit utsatta för eller misstänks ha 
blivit utsatta för fysiska, psykiska och/eller sexuella övergrepp. Tjejerna är i åldrarna 14-19.  
 
6.1.2 Sammanfattning av de centrala aspekterna i behandlarnas upplevelse 
 
Behandlarna känner sig bekväma med, och trygga i, att prata med ungdomarna om sexualitet. 
Samtidigt finns det situationer som för i stort sett alla upplevs som jobbiga, svåra eller som de 
inte vet hur de ska ta sig an. Att prata om sexualitet med ungdomarna kan vara svårt vid vissa 
tillfällen.   
 
Personalen är medveten om att det hos ungdomarna finns en närvarande problematik kopplad 
till sexualiteten och i stort sett alla uttrycker bekymmer och oro över ungdomarnas utsatthet, 
oförmåga eller okunskap i förhållande till sexualitet. Den ”friska” och ”normala” sexualiteten 
som inte är problematisk eller bekymmersam upplevs också finnas hos ungdomarna, men är 
inte lika närvarande. Samtliga anser att sexualitet och samlevnad som ämnesområde är väldigt 
relevant och angeläget i verksamheterna, dels för att det alltid är ett aktuellt ämne för 
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tonåringar, dels för att dessa ungdomar har så grava problem kopplade till detta område, t.ex. i 
avseendet att sätta egna gränser och kunna läsa av andras gränser.  
 
En informant tyckte sig inte behöva mer kunskap i ämnet då hon tidigare fått det genom en 
utbildning och ingen av de andra hade tidigare tänkt på att de skulle behöva utbildning i sex 
och samlevnad. Två av dessa upplevde att det skulle behövas för att bättre kunna hantera 
sådant som kommer upp i arbetet med ungdomarna och en trodde att det kunde vara bra för 
hela arbetsgruppen att gemensamt få lära sig lite mer.  
 
Trots att man upplever sexualiteten som så pass närvarande så verkar sexualitet och 
samlevnad som kunskapsämne inte upplevas som lika närvarande, i och med att de flesta inte 
hade tänkt på huruvida man skulle behöva lära sig mer. Främst var det två informanter som 
tyckte sig behöva mer kunskap och som, först då frågan väcks i intervjun, även tyckte att de 
skulle behöva utbildning i sex och samlevnad. Det framkom få reflektioner kring arbetet med 
att möta ungdomarnas sexualitet samt kring egna upplevelser och känslor, trots att arbetet 
med utsatta ungdomar förmodligen kan väcka starka känslor och vara utmanande. Fokus låg 
snarare på hur man praktiskt gick till väga.  
 
Samtliga upplever inga eller få problem med sin arbetsgrupp då det kommer till 
samstämmighet kring hur man ska bemöta aspekter kring ungdomarnas sexualitet. Ett 
gemensamt förhållningssätt och värdegrund har uppstått i och med att arbetsgruppen pratat 
ihop sig kring konkreta händelser, men inga medvetna försök att skapa sådana har alltså 
funnits. Några tycker att det skulle vara bra att föra medvetna diskussioner om sexualitet och 
samlevnad med sina kollegor, även om de tycker att man måste ta hänsyn till personliga 
olikheter i förhållande till ett eventuellt gemensamt sätt att ta sig an frågorna.  
 
Tre av de fyra informanterna förmedlar på ett tydligt sätt att de upplever sig som viktiga 
vuxenfigurer som har viktiga uppgifter i att vägleda, stötta och hjälpa i förhållande till 
ungdomarnas sexualitet. Rollerna som framträder varierar något, vilket möjligtvis kan kopplas 
samman med vilken typ av klientgrupp de arbetar med. Behandlarna som endast arbetar med 
tjejer upplever att det är viktigt att förmedla den fina sexualiteten som bygger på två 
människors respektfulla möte, stärka tjejernas agens i förhållande till sexualiteten genom att 
t.ex. uppmana dem att känna efter vad de själva vill i ett sexuellt möte och att förmedla att 
tjejerna inte behöver känna skuld för det de kan ha utsatts för. Behandlingspersonalen som 
arbetade med killar upplevde sig behöva hålla koll på dem och tala om för dem hur man kan 
och hur man inte kan bete sig. Informanten som arbetade med både tjejer och killar upplevde 
sig som en vuxenfigur med ett annorlunda liv än ungdomarnas samtidigt som hennes 
språkbruk förmedlade att hon även upplever sig vara på en sorts kompisnivå i förhållande till 
ungdomarna.  
 
Behovet av att få hjälp eller behöva hjälp artikuleras olika starkt. Främst en av 
intervjupersonerna talade om den viktiga rollen som handledaren har, hur de har fått 
nödvändig och bra hjälp av denne samt att hon är ett viktigt stöd för dem när de inte vet hur 
de ska agera. I två av intervjuerna kommer inte handledningen upp, men samtliga talar om att 
arbetsgruppen och kollegor är ett stöd i hur man ska ta sig an frågor och situationer.  
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6.1.3 Den närvarande sexualiteten  
 
Alla intervjupersoner möter ungdomar som har problem att värna om sin egen eller andras 
integritet i sammanhang där sexualitet är närvarande. Samtliga uppger att det är en närvarande 
problematik och tre av de fyra informanterna arbetar med en målgrupp där sexuella övergrepp 
eller andra uttryckliga problem kopplade till sexualiteten är närvarande. Två av informanterna 
nämner att de inte tror att ungdomarna får tillräcklig sex och samlevnadsundervisning i 
skolan, att den ofta kan vara bristfällig, och Amira tycker att den kommer för sent ( i nionde 
klass). Tre informanter, Amira, Maria och Tina, är tydligt bekymrade och oroade över 
ungdomarnas sexuella hälsa och ser att ungdomarna behöver mycket stöd, hjälp och kunskap 
kopplat till sin sexualitet. Tre av informanterna nämner att en ”sund”, ”normal” sexualitet 
också är närvarande. Alla tycker att ämnet är väldigt relevant i arbetet med ungdomarna.  
 
Tina skiljer på den normala sexualiteten och sådant som är kopplat till övergrepp. Tjejerna på 
hemmet har ofta en bakgrund av att ha utsatts för övergrepp och ofta destruktiva beteenden 
kopplade till sin sexualitet idag. Hon nämner att en del prostituerar sig och:  
 
 ..att det är ju också att om du har blivit förgripen på så kan du också bli förövare, det ligger ju så 
nära, och det har ju vi haft flickor som tenderar till att vara, och där tänker jag att då kan de göra 
saker mot andra flickor. Det är inte bara i situationer där de är blandade pojkar och flickor som 
det händer saker utan det kan faktiskt hända på rena flickboenden också.  
 
Hon menar att tjejerna kan göra närmanden mot varandra, försöka starta relationer med 
varandra som hon bedömer som osunda samt även träffa äldre män. Sexualiteten fri från 
inslag av övergrepp finns också där: ”När de börjar träffa killar i sin egen ålder så är ju det 
en helt annan sak, det är det här normala.” På frågan hur de tjejer som säljer sex reagerar då 
personalen tar upp frågan med dem:  
 
Det har varit jätteolika, det är oftast väldigt svårt för dem att överhuvudtaget prata om sexualitet, 
och kan tycka precis som vilken vanlig tonåring som helst, för vi blir ju lite ställföreträdande 
mammor, och det är så för alla tonåringar att det är lite pinigt att prata med sin mamma om 
sexualitet. Men det här du pratar om är ju något annat, övergrepp.  
 
På frågan hur relevant hon anser att sexualitet är för arbetet med ungdomarna: ”Det är 
jätteviktigt, det är ju deras liv, jag vet ju inte hur det är i skolan men jag tror inte det är så 
mycket sex och samlevnad idag.” Vidare i samma stycke säger hon: ”Alltså många av våra 
flickor vet ju ingenting, varför man får mens, de vet ingenting. Så det är dels att lära dem, att 
det är så här det ser ut. Första mensen, vad det innebär, då brukar vi gratulera.”  
 
Amira tycker att sexualitet är ett jätteviktigt ämne på hemmet, dels för att tjejerna är i tonåren 
och det är viktigt för alla tonåringar, dels för att: 
  
Om man utsatts för övergrepp eller har osunda relationer, som jag skulle kalla det för, så tänker 
jag att det kan bli så allvarliga konsekvenser av det, och att jag tycker att det är viktigt att 
ungdomarna har…alltså framförallt en bra kännedom om sig själva, och jag tycker att den 
sexuella identiteten innefattar ju, eller den ryms ju i hela identiteten så ja…jag tycker det är 
jätteviktigt. 
 
Amira menar också att flickorna ofta har stora kunskapsluckor, att de ibland saknar elementär 
kunskap, till exempel att man kan bli gravid om man inte skyddar sig. Hon säger: ”Jag tänker 
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att det kanske kan vara svårare för dem än vad det kan vara för andra, ja…de har med sig så 
mycket mer än de andra har. Också gränslösheten mycket…och så okunskap om väldigt, 
väldigt mycket”.  
 
Maria anser att ämnet är väldigt viktigt i arbetet med ungdomarna då det är ”ett stort problem 
vi har, eller det är ett vanligt problem ska jag säga”. 
På frågan om huruvida sexualiteten yttrar sig på mer okomplicerade sätt svarar hon: 
  
Det märker vi ju inte egentligen, utan det är väl ett normalt beteende och det märker inte vi heller. 
Utan de som har den problematiken, det är ju väldigt extremt då, eller så att man jobbar med den 
problematiken då, de andra kan vi ju ha vanligt sex och samlevnadssnack med och då blir det 
nästan lite roligt utav det hela också. Ja men man pratar preventivmedel och man pratar 
könssjukdomar man pratar allting liksom. De är ju som vilken ungdom som helst.  
 
Enligt Rebecka är sexualitet och samlevnad ett jätterelevant ämne för arbetet med 
ungdomarna. Många av de placerade ungdomarna har problem med att sätta egna gränser och 
att läsa av andras gränser: 
 
…såväl när det gäller sexualitet som andra saker; mitt och ditt, var börjar och var slutar jag, när 
det gäller det sexuella så, vi tar ju emot både tjejer och killar så det  finns ju här i huset, ett spel 
mellan ungdomarna. Det här med sexualitet bland ungdomar det är ju något friskt, så det handlar 
ju inte bara om att säga stop och nej till allting. 
 
 
6.1.4 Utbildning i sexualitet och samlevnad  
 
Utbildning är inget som informanterna tidigare har upplevt eller tänkt på att de skulle behöva. 
Någon tror sig inte behöva det framöver medan två tycker sig sakna kunskap som de är i 
behov av för att arbeta med ungdomarna.  
 
Tina är den enda som fått eftergymnasial utbildning i sexualitet och samlevnad:  
  
Ja, när jag gick behandlingsutbildning för jättelänge sen. Då handlade det om manligt och 
kvinnligt, könsroller och sexualitet. Man fick titta på sin egen sexualitet och se hur man reagerade 
på olika saker inom det sexuella, det är ju så stort, så då pratade vi om sex och samlevnad.  
 
I ett annat stycke säger hon: ”.. dels så har vi handledare så vi kan prata om det händer nåt, 
men med sex och samlevnad så känner jag att jag har de kunskaperna. Hon tycker alltså att 
hon har tillräckliga kunskaper och tycker inte att hon är i behov av fortbildning inom området. 
Hon nämner även att flera inom personalen har utbildning i hur man ska arbeta med tjejer som 
utsatts för övergrepp. 
 
Amira har inte tänkt på om hon skulle behöva utbildning i sexualitet och samlevnad. På 
frågan om hon tror att utbildning skulle göra personalen bättre rustad för att möta frågor 
relaterade till sexualitet säger hon: 
 
Det tror jag absolut, och också att få mer kunskap, jag tror det är jättemycket kunskap man inte 
har, fast man tror att man har koll på allt, men det har man såklart inte. Men överhuvudtaget 
alltså, vana att samtala om svåra saker, för det kan handla om att få hjälp att gå till 
ungdomsmottagningen och, hjälp att skaffa p-piller t.ex., som inte behöver vara alls speciellt 
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känsligt men det kan vara andra saker, mycket mer känsliga saker, och jag tror absolut alltid att 
man behöver ha träning i att samtala om svåra saker. Och jag tycker inte att man har fått det i 
utbildningen (socionomutbildningen), alls, det är något som saknas, och det är ingenting man får 
på arbetsplatsen heller, inte just inom det här området.  
 
Hon efterlyser alltså ökad kunskap i att hantera pratet kring sexualitet då det kan vara känsligt 
och svårt. Hon säger även att utbildning skulle vara bra i syfte att få arbeta med attityder kring 
sexualitet. 
 
Maria tänker att hon skulle behöva utbildning i sexualitet och samlevnad: ”Jaa, alltså 
föredrag har jag varit på men jag kan inte säga att jag har en utbildning och det skulle jag 
nog faktiskt behöva ha. Jag har liksom egentligen inte tänkt på det eftersom vi har våran 
kvinna som vi pratar med, men absolut ja.”  På frågan varför det skulle vara bra att ha svarar 
hon:  
 
Kan man på något sätt göra någonting för att de (killarna) ska lära sig att inte, istället för att man 
ska gå bredvid hela tiden. Det måste ju vara flera än de här som har de här problemen liksom, att 
hur har de gjort och vad biter på dem, vad funkar, och bli bättre helt enkelt på det jag gör.   
 
Det finns alltså en önskan om att få lära sig hur hon ska hantera problem som finns hos den 
aktuella klientgruppen och en tanke om att ta del av hur andra, liknande verksamheter, gör 
även om det inte är något hon tänkt på tidigare. 
 
Rebecka tycker att hon klarar sig rätt bra som det är nu (utan utbildning): 
 
Det kanske är förmätet att säga att man inte behöver det men, jag tycker att jag klarar mig som 
det är nu, sen är ju jag över 40 och har livserfarenhet. Men det är klart, om vi i arbetsgruppen 
skulle bli erbjudna att gå en kurs tillsammans så skulle det nog vara bra.  
 
Möjligtvis kan man koppla det att uppleva att man är i behov av kunskap till ålder. Amira som 
är yngst, är den som tydligast uttrycker att utbildning skulle behövas medan Tina, som är 
äldst, tycker sig ha den kunskap hon behöver. Hon har dock fått utbildning för många år sen 
samt arbetat i många år med den aktuella målgruppen, så det praktiska kunnandet som 
kommer därutav samt livserfarenhet kan ses som väsentliga ingredienser för att uppleva sig 
rustad för att bemöta det som kommer upp i arbetet med utsatta ungdomars sexualitet. 
Livserfarenhet är något som även Rebecka lyfter fram som en källa till kunskap. Ålder skulle 
dock även kunna kopplas till benägenheten att vara nyfiken samt öppen för att ta in ny 
kunskap. 
 

6.1.5 Vad är lätt eller svårt, problematiskt eller enkelt 
 
Informanterna tycker inte att det är obekvämt att prata om sexualitet, flera säger att de har lätt 
för att prata om det. Några nämner dock att det kan vara svårt ibland, och flera nämner att det 
finns situationer som är svårhanterliga, att det funnits tillfällen då de inte vetat hur de ska ta 
sig an något eller gånger då en ungdom tagit illa upp av hur personalen hanterat en situation. 
Prat kring den ”vanliga” tonårssexualiteten, som kan handla om preventivmedel, besök på 
ungdomsmottagning eller diskussion kring värderingar beskrivs av Maria och Rebecka som 
roligt och intressant, och Tina och Amira beskriver båda att de har lätt för att prata om 
sexualitet, att det inte är ett problem för dem.  
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Amira tycker det är väldigt svårt att förena sina feministiska ideal, att tjejer ska kunna gå 
klädda och bete sig hur det vill utan att råka illa ut, med hur hon tycker att verkligheten ser ut. 
Hon menar att personalen har ett uppdrag att skydda tjejerna på hemmet samtidigt som hon 
vill förmedla att de ska få vara och se ut hur de vill utan att riskera att bli antastade, utsättas 
för övergrepp eller påhopp: 
 
Men jag försöker ändå att vara tydlig och liksom förklara att jag tycker att du ska få gå ut i den 
här korta kjolen, jag tycker att du ska få träffa vilka killar du vill så länge som de behandlar dig 
väl och jag tycker att du ska kunna gå hem sent på kvällarna, men det är inte så. Man får förklara 
det för dem att så här ser det ut utan att för den skull lägga någon som helst skuld på dem.  
 
Hon är däremot inte rädd att bemöta och ta i det som kommer upp relaterat till sexualitet och 
även om hon inte alltid vet exakt hur hon ska göra och bemöta, så ser hon inte det som något 
problem. På frågan om det är svårt att bemöta tankar, känslor agerande och frågor relaterade 
till sexualitet svarar hon: ”Nej det tycker jag inte… nej jag tycker inte att det är svårt och jag 
tror att det beror nog lite på hur man är som person tror jag, jag tycker inte att den sortens 
frågor är så svårt att prata om överhuvudtaget”.   
 
Maria tycker inte att det är jobbigt att bemöta ungdomarnas sexualitet men att det kan vara 
svårt: ”Jag tycker inte att det är jobbigt, men svårt är det. Jag har inga problem med att ha 
sådana samtal med dem, det är det absolut inte.” Hon känner sig säker på vad hon ska göra 
och säga och menar att handledaren finns som stöd om det skulle behövas. Hon får frågan om 
det är viktigt att veta om en ungdom har en bakgrund av att ha utsatt andra eller dömts för 
sexuella övergrepp för att i sin tur kunna känna sig säker på hur man ska bemöta personen och 
svarar:  
 
Nej, jag tycker det är så naturligt på något sätt. Alltså det är, nej, jag tror inte det faktiskt, jag har 
inte tänkt på det heller men ingen av oss har känt att det är ett problem att prata om vissa saker, 
eller om något har hänt för att man känner personen och man förstår liksom att det är inget illa 
menat utan det här är ju någonting den gör för att den mår så jäkla dåligt förmodligen… 
 
Något hon tycker är bekymmersamt är däremot killarnas brist på insikt och agerande vad 
gäller att vara med tjejer under 15 år:  
 
Ett annat stort problem det är det här att, det tycker jag är jättejobbigt, de har ofta inga spärrar 
om man är för ung, att man kan inte ha samlag med en 13 årig flicka när du är 18, det är inte ok. 
Ja nej det förstår de ju men ändå så har man det liksom, det kan jag uppleva som ett jättestort 
problem.   
 
Hon uttrycker också en frustration över att killarna har svårt att lära sig att man inte kan bete 
sig på vissa sätt. Maria berättar hur det lät när hon förklarade för en kille, som under en 
utflykt hade onanerat på en badstrand, att man inte kan bete sig så:  
 
”Ja, det är helt normalt, det är helt normalt hemma i din säng, men inte på en badstrand” och 
inte hymla för det är helt normalt och alla människor gör det men inte på en badstrand. ”Alltså 
du kommer bli ihjälslagen, för det är äckligt, folk tycker att det är det värsta som finns, det värsta 
brott du kan göra”, och du vet ”Va? Nej det hade jag ingen aning om” och då blir man liksom, 
aaaa, jösses, vilken tur att ingen såg det, alla i hela huset var ju med, och alla ungdomar, de såg 
ju inte det som tur var.  
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Rebecka nämner ett par tillfällen då det kan vara svårt att närma sig en ungdom som har 
problem kopplade till sexualitet eller som visar sig i ett destruktivt sexuellt beteende:  
 
Ja det är klart att det finns väl ett visst motstånd om man ska angripa det om jag ser att den här 
personen, vi har ju mest tjejer som bor här, kanske far illa. Hon kanske far illa av det här, hur blir 
det för henne? Det är klart att det blir ju en annan ingång än om hon kommer till mig och säger 
”Jag måste köpa gravtest.” 
 
Vid ett annat tillfälle hade personalen problem med en grupp tjejer som gjorde motstånd i att 
delta i behandlingen, klädde sig extremt utmanande och var ute sent. Den gången tyckte hon 
det var svårt att närma sig tjejerna och ta upp frågan och hon kände sig osäker, men de 
samtalade inom arbetsgruppen och tog sig an problemet tillsammans. Oftast tycker hon dock 
inte att det är svårt att prata om sexualrelaterade saker. Att till exempel diskutera fördomar om 
homosexualitet beskriver hon som intressant och roligt. 
 
Tina tycker inte att det är jobbigt när situationer uppstår kopplade till tjejernas sexualitet och 
hon känner sig mycket säker på hur hon ska bemöta frågor, tankar känslor och agerande 
relaterade till sex och samlevnad: ”Jag har nog aldrig haft svårt att tala om sexualitet i hela 
mitt vuxna liv, det har aldrig varit något tabuämne.”  På frågan om det är så vanligt att 
tjejerna har problem med en destruktiv sexualitet att man som personal inte reagerar så starkt: 
 
 Nej så är det ju inte, det kan ju hända så mycket olika saker som är jobbigt, större saker. Men det 
är ingenting som får igång mig, även om det är klart att jag reagerar mer om någon blivit utsatt 
än om någon slänger en blomkruka i golvet, det är på helt olika plan.  
 
Att sätta gränser upplevs heller inte som svårt då det alltid finns en kollega att prata med om 
det skulle finnas något hon behöver prata om.   
 
 
6.1.6 Behandlarnas roll 
 
De flesta tilldömer sin roll en betydelse som kan likställas med föräldrarollen. 
Förhållningssättet till rollen är däremot rätt olika och klientgruppen verkar ha en inverkan på 
rollens innehåll. Det framstår som att Maria, som bland annat arbetar med killar som har 
problem med att kontrollera sin sexualitet, har mer av en fostrande och korrigerande roll, 
någon som håller koll och vägleder men också någon som ger råd. Maria beskriver bland 
annat hur hon får ge praktisk vägledning till killarna i hur de ska ta kontakt med tjejer. Ett 
exempel på det är hur hon genom att knäppa med fingrarna framför näsan på en kille markerar 
att man inte får stirra på en tjej. Amiras roll är mer av en stöttande, stärkande, 
kunskapsförmedlande och föräldralik karaktär. Amira vill till exempel upplysa tjejerna om 
risken att gå ut lättklädda samtidigt som hon inte vill bli överbeskyddande. Tinas roll 
påminner om Amiras men kan även beskrivas som rådgivande då hon pratar med tjejerna om 
vikten av att känna in sig själv i det sexuella. Hon ser sig själv inte som någon mamma, men 
förstår att tjejerna gör det då personalen finns där i deras vardag och göra saker som en 
förälder hade gjort, till exempel går på föräldramöten i skolan. Både Amira och Tina arbetar 
med tjejer. Rebecka som arbetar med både tjejer och killar, förmedlar en roll som man skulle 
kunna beskriva som ett mellanting mellan förälder och vän, kanske storasyster kan fungera 
som en bra jämförelse. Rebecka utrycker sig ibland ungdomligt och signalerar ett vänskapligt 
tilltal när hon exempelvis frågar en tjej om hon “knullat runt”. Hon ser sig själv dock inte som 
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en av ungdomarna och uttrycker i andra delar av intervjun en distans mellan henne och 
ungdomarna då de befinner sig i så pass olika livsfaser.  
 
Amira ser sin roll som oerhört viktig då hon upplever att ungdomarna är i stort behov av 
kunskap och stöd och att behandlingspersonalen har ett stort ansvar. Hon tror att hennes ålder 
är en fördel vad gäller ungdomarnas benägenhet att ta kontakt, samt att det att hon är kvinna 
spelar in. Hon tycker att hon som vårdgivare har ett ansvar i att förmedla att tjejerna inte 
ensamma ska ta ansvar i sexuella möten med andra, så som hon anser att det annars ofta 
framstår i samhället och ibland även bland personalen på boendet. Hon påpekar att många av 
tjejerna i verksamheten helt saknar en känsla av egenvärde, har utsatts för svåra övergrepp 
under hela sin uppväxt och att det är personalens skyldighet att tydliggöra att det inte är deras 
fel att de blivit eller blir utsatta. Hon tycker dock att personalen är rätt så bra på att göra detta, 
att de uppmärksammar det och att de alltid tar upp det med alla tjejer som bor där. Apropå att 
förmedla den kunskap som ungdomarna saknar så ser hon att hon har en jättestor roll:  
  
..man tänker vad föräldrar annars kan ha för ansvar i den frågan, så tänker jag att där är det ju 
vi istället för föräldrarna, därför att det är väldigt sällan det finns några föräldrar som är att 
räkna med, speciellt inte under tiden de är placerade här. Och jag tänker att det är så mycket de 
ofta har missat innan också, för att de inte haft några föräldrar som de kunnat prata med, och 
information man får av jämnåriga är inte alltid så bra, den bygger inte på så mycket kunskap 
alltid…. så det är klart att vi har en jättestor roll där och…det är något som man absolut måste ta 
på största allvar. 
 
 Hon resonerar kring hur hon ska förhålla sig till att ha ansvar för ungdomarnas säkerhet å ena 
sidan och för att de ska få utvecklas till självständiga individer å andra sidan: 
 
Vi ska skydda ungdomarna, vi ska hjälpa dem men vi måste också låta dem utvecklas till de 
personer de vill vara på något sätt och jag tror att man också ja, för mig är det så starkt på något 
sätt att inte bortse från feministiska perspektiv, inte låta den här rädslan (för att något ska hända 
tjejerna då de går ut och är väldigt lättklädda)  ta överhanden.  
 
Tina berättar att tjejerna ofta ser personalen som mammor och kvinnliga förebilder, att de 
härmar personalens utseende eller beteende för att testa hur det är att vara kvinna. Hon tror att 
det att de relaterar till dem som mammor gör att de kan ha svårt att prata om sexualitet med 
personalen, att det likt det är för många ungdomar känns lite jobbigt att ta upp en sådan sak 
med sin förälder. Hon själv ser sig däremot inte som en mamma, men förstår att tjejerna gör 
det: ”Så flickorna kan se oss som mammor eftersom vi är här hela tiden, är med dem, sover 
med dem, går på föräldramöten med dem och då är vissa ämnen känsliga att prata om och då 
bland annat sexualitet.” Tina berättar hur hon råder och uppmanar tjejerna att känna sig själva 
i det sexuella mötet, känna efter huruvida de vill eller inte, vad de vill ha och att kräva att få 
det.  
 
Maria beskriver att hon har koll på att eventuella flickvänner till killarna inte är för unga och 
att det verkar gå schysst till när de är på besök. Hon blir inte arg när en ungdom upprepade 
gånger gjort övertramp, till exempel betett sig olämpligt mot en tjej:  
 
Nej, arg blir jag verkligen inte, jag blir mer så här ”Hur tänker du?” ”Vad gör du?” Varför?” 
men det finns ingen förklaring. Arg det funkar verkligen inte, man får ju bara ge exempel på, 
”Hur tror du hon känner?”  
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Hon har vid vissa tillfällen själv utsatts för närmanden och har då markerat med att slå på 
handen och tala om att det inte är ok. Ibland får personalen begränsa tillgången till internet 
och telefon då killarna upprepade gånger har hotat och sextrakasserat andra. Hon beskriver sin 
roll som vägledande och att man får ha en lugn och trygg inställning när man ska förklara vad 
som om är ok och inte ok att göra. 
 
Men egentligen finns det inte så mycket mer än att bara skapa en trygghet och ha samtal. Man får 
hjälpa dem. En kille fick man hjälpa och sitta och chatta med tjejer. ”Hur gör man?” . ”Men om 
hon svarar så här vad svarar du då?”. ”Nej så kan du inte svara, vi gör så här” Liksom man får 
hela tiden hjälpa dem och vägleda dem. 
 
Hon berättar att killarna ibland tittar på tjejer på ett olämpligt sätt och att man då får 
tillrättavisa och förklara: 
  
...då får man liksom gå fram och knäppa framför nosen på dem, så det är liksom inget som är 
jobbigt. Jag vet ju precis när jag ska göra så, att ”nu ska vi lära oss hur man tittar på en tjej, då 
gör man så här att man kan titta i ögonen, man får inte bara titta på brösten eller på rumpan, jo 
det är precis det du gör, för då tycker tjejer att du är äcklig”. För så är det, va?  ”Jaha”.   
 
Rebecka berättar om hur det lät när hon pratade med en tjej som eventuellt var gravid men 
inte visste vem pappan kunde vara, och hur hon då använde sig av ett rätt ungdomligt uttryck 
som hon inte själv tyckte var negativt laddat, men som tjejen tog illa upp av: 
 
…”men vaddå är det så att du brukar knulla runt?”  Och det blev jättestort för henne. ”Aaa, 
Rebecka säger att jag knullar runt”. Och jag bara ”nej men jag”, det var ett uttryck som, för mig 
var inte det så laddat eller konstigt men liksom, nu kan ju hon och jag skämta om det liksom ah, 
(skratt). Men nej jag tycker inte att det är så väldigt laddat, men det är klart att jag är ju inte 
individualterapeut. Jag kan tänka mig kanske att det är lite annat om man sitter med en klient så, 
det vet jag inte, men de ungdomar som jag pratar sex med det är ju ingångar som att,” Jag ska 
köpa ett gravtest”, eller ”Jag måste fixa preventivmedel”. ”Ok, men vaddå har du en relation, 
hur tänker du då?”. Då kan man spinna vidare på det. Det blir sprunget ur kanske lite mer 
praktiska saker.  
 
I andra delar av materialet tydliggör hon att hon själv lever i en vuxenvärld, som ungdomarna 
kanske inte kan identifiera sig med och att detta kan göra att det är svårt att nå fram till 
ungdomarna som behandlare. Angående att bemöta tjejer som använder sig av sin sexualitet 
på ett destruktivt sätt säger hon: 
 
Jag har andra exempel på tjejer som använder sig av sin sexualitet och som man kan se att de 
mår inte bra i det och det här är ett sätt som de har hanterat relationer till killar och så, jag får 
väl prata med dem. Jag tycker nog inte att det är så bekymmersamt men jag pratar ju utifrån den 
jag är och jag är då mer än dubbelt så gammal som vissa, så att det kan jag förstå att det kan ju 
bli ett avstånd, att de kanske inte riktigt kan identifiera sig med mig. ”Du är ju liksom gammal 
och gift och har barn”. Så det kan ju vara en svårighet som behandlare. Man speglar dem i, så 
här tänker jag, det här är mina erfarenheter, för så får man ju jobba väldigt mycket när man 
kommer så här nära ungdomar.  
 
Vid ett annat ställe säger hon: ”..jag är ju drygt 40 och har en sund syn på sex som 
ungdomarna som vi har… vi har ju inte samma syn på vad kärlek, sex och relationer är. ” 
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6.1.7 Hjälp i rollen  
 
Något som framträder hos tre intervjupersoner är hur man hanterar svårigheter genom att på 
olika sätt få hjälp. I de tre utsagorna framstår det som att kollegor, i vissa fall handledare och 
extern hjälp är en naturlig del av den sammanlagda hjälp som kommer ungdomen till gagn. 
Personalen står således inte ensamma i sin roll att bemöta ungdomarnas sexualitet. Samtidigt 
är det endast en person, Maria, som närmare går in på och väljer att berätta om hur 
handledaren varit behjälplig och beskriver sin positiva upplevelse av att ha fått hjälp. 
  
Maria berättar hur bra det har varit att ha haft handledning och att personalen skaffar hjälp 
och kunskap utifrån om det behövs. Hon tycker att de fått väldigt bra råd och stöd av deras 
externa handledare som är sexolog och arbetar med sexualbrottslingar: ”..vi har även haft en 
helt underbar kvinna här som är sexolog som jobbar med tungt kriminella, som pedofiler och 
så, de här sexbrottslingarna, där har vi ju också fått väldigt mycket hjälp, mycket 
handledning…”. Henne kan de ringa om det är några situationer som är svåra att handskas 
med. Maria beskriver det som att det var fascinerande att vid ett tillfälle få använda sig av en 
metod som handledaren hjälpt dem med och se hur problemet sedan löste sig. Hon nämner 
även att metoden/programmet ART (Aggression replacement training) är något som vägleder 
dem i hur de ska göra i olika situationer. När de tar emot en ungdom så får de en vårdplan (av 
socialtjänsten) och utifrån den kan de se om en person har några särskilda behov och kopplar 
då in hjälp utifrån om det behövs. Vid ett tillfälle tog de emot en kille som dömts för ett 
sexualbrott: ”…men det var inget problem, så då behövde vi inte jobba så mycket med det 
annat än att prata om det som skett, så då skaffade vi oss kunskap och hjälp”. 
 
Tina nämner också handledarens del, att de tar upp saker med denne och får hjälp att gå 
vidare samt stödet från kollegor, att de alltid arbetar två och att de pratar med varandra hela 
tiden och alltid kan ta upp saker med varandra. En annan hjälp som tas upp är 
ungdomsmottagningen, dit alla tjejer i deras verksamhet går, samt att de vid ett tillfälle bjudit 
in en barnmorska som pratade om sexualitet och samlevnad, preventiv medel, sjukdom, 
kvinnlig sexualitet: ”och att det är något fint med det och att det är något njutbart. Och det 
var både och för dem, jättespännande för de kom på att de visste väldigt lite om det, och så 
var det väldigt skönt för dem att få prata med någon som kom utifrån och var helt neutral.” 
 
Amira tar inte upp handledningen men nämner att de genom behandlingskonferens varannan 
vecka får tillfälle att gå igenom varje ungdom och prata om dennes behov och att saker 
relaterade till sexualitet kommer upp där samt att man får tillfälle att prata om ämnet i det 
dagliga arbetet med kollegor. Hon antyder dock att det kan vara så att arbetet med 
ungdomarna egentligen kräver mer då de har en så pass grav problematik. Verksamheten har 
även ett samarbete med en ungdomsmottagning som har speciell kompetens inom psykiatri. 
I samtalet med Rebecka kommer inte handledningen upp, men hon nämner att arbetsgruppen 
tagit upp och löst problem tillsammans. 
 

6.1.8 Gemensamt arbetssätt 
 
I stort sett upplever man att det finns ett samstämmigt arbetssätt och en gemensam värdegrund 
i förhållande till sexualitet och att detta har uppkommit utan att man explicit bestämt sig för 
det. Istället framträder och skapas värdegrunden och arbetssättet i, och med, diskussioner som 
förs i den dagliga verksamheten, på möten och med hjälp av handledare. Den gemensamma 
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synen på hur aspekter av sexualitet bör bemötas anses som viktig, även om det också anses 
viktigt att det finns utrymme för att var och en får vara sig själv och ta sig an saker på sitt eget 
sätt. Endast en person, Amira, uppger att hon upplever vissa problem med kollegor som 
agerar och hanterar problem utifrån andra värderingar än vad hon skulle önska.  
 
Amira har inte reflekterat över om det är viktigt att personalen har en gemensam värdegrund 
att utgå ifrån i arbetet med ungdomarnas sexualitet. Hon tror att det är bra att personalen är 
olika då ungdomarna kan få ut lite olika saker av dem, men att det i slutändan är viktigt att ha 
ett gemensamt mål att arbeta mot och att ha en gemensam plattform utifrån vilken delningar 
av erfarenheter och diskussioner kan äga rum. Hennes arbetsgrupp delar i stort sett samma 
värderingar och är i stort sett samstämmiga i hur man ska ta sig an frågor knutna till ämnet 
men har ingen formellt nedskriven värdegrund. Hon nämner dock att det finns en viss 
ostämmighet bland personalen som hon kopplar till ålder. Bland de äldre i personalen har 
någon eller några handlat utifrån moralistiska värderingar som Amira inte anser gynna 
tjejerna samt har ett förlegat synsätt vad gäller könsroller och hur tjejernas sexualitet ska se ut: 
 
…det finns personer som tycker att man inte ska ha sex innan en viss ålder och man ska inte ..det 
är så mycket man inte ska göra, men jag tycker att den hållningen fungerar inte. Den kanske 
fungerar med  vissa sorters ungdomar men inte med våra och då tycker jag att det är bättre att 
vara öppen och säga ok…, så här ser det ut och på något sätt försöka göra det bästa av den 
situationen och diskutera det som de ändå berättar, för att jag tycker att när man frågar så vill 
ungdomarna gärna berätta. De har mycket att berätta och det inte är så känsligt som man tror att 
det är.  
 
Amira tror alltså att det är viktigt att avstå från en värderande inställning för att kunna möta 
tjejerna där de befinner sig.  
 
Maria tycker att det är jätteviktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt, samt att de idag har 
ett sådant. Dock är det inget som de medvetet har pratat ihop sig kring: ” ..det är inte något 
som vi kommit på eller skrivit ner eller så utan det är bara genom våra möten och samtal så 
tycker vi likadant egentligen.”  Hon säger även att: ”Nej det är nog bara vårat sätt och när vi 
pratar med varandra så tänker vi ju likadant och liksom tycker och bemöter ungdomarna 
likadant.” 
 
Rebecka säger att hon upplever att de har en gemensam grundsyn och gemensamma 
värderingar om sexualitet. Hon resonerar kring att det kan vara så att det är något som hon 
tagit för givet, fastän att det inte behöver vara så och att det troligtvis skulle vara bra att få 
prata ihop sig kring dessa frågor. Hon tycker dock att det är bra om alla får ha sitt individuella 
sätt att ta sig an ett problem, att det måste finnas utrymme för olikheter inom det 
gemensamma värdegrundsutrymmet och arbetssättet.  
 
Tina nämner också vikten av att få uttrycka sig på sitt eget sätt utifrån den gemensamma 
grunden. Angående om det finns någon gemensam tanke kring hur man ska prata med en tjej 
som man misstänker säljer sex säjer hon:  
 
Det blir ju lite olika beroende på vem som pratar, vi har ingen mall hur man gör men vi har ju ett 
genomtänkt prat om det, sen är det ju efter varje person så vi måste ju kunna prata om det så att 
det passar dig att säga det… man ska välja sina egna ord, så att det blir naturligt. Genomtänkt 
har det varit en gång. Jag har ju jobbat här längre än åtta år, så jag har det lite i ryggmärgen hur 
jag pratar om det.. 
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Hon tycker även att det finns ett värde av att ha en gemensam värdegrund och ett gemensamt 
arbetssätt:  
 
Ja det gör jag, men det är viktigt att alla, man är ju sitt eget verktyg, vi har ett gemensamt 
förhållningssätt, men jag måste ju utgå ifrån att jag är Tina. Vi har en gemensam grund och 
utifrån det så måste jag säga det på mitt sätt. Men om alla tyckte olika och pratade olika med 
flickan så skulle hon bli jätteförvirrad.  
 
 

6.2 Empirin i förhållande till upplevelseperspektivet 
 
Förmågan till autonomi ansågs, som tidigare nämnts, av Stevens vara beroende av vår 
medvetenhet om de faktorer som påverkar vårt beteende och vår upplevelse. Insikten om att 
man har ett handlingsutrymme kan vara ångestskapande och genom att till exempel flytta över 
ansvaret på andra, följa impulser, eller vägra att fatta kan man fly från sitt ansvar.  
Trots att underlaget är för tunt för att jag ska kunna uttala mig om huruvida 
behandlingspersonalen upplever att de har tillgång till autonomi i sin yrkesroll, ska jag i den 
mån det är möjligt resonera kring hur perspektivet kan översättas i förhållande till 
behandlingspersonalens yrkesroll, samt diskutera detta i förhållande till resultaten i studien.  
 
Sociala och biologiska faktorer som är betydande för våra handlingsalternativ kan vara av 
många slag. I detta sammanhang skulle de sociala och biologiska faktorer som på olika sätt 
bestämmer hur behandlingspersonalen kan agera exempelvis vara explicita och implicita 
sociala regler på arbetsplatsen och de personliga begränsningarna som kan tänkas finnas i 
form av fördomar, attityder, könstillhörighet, aversioner, rädslor eller normativa 
föreställningar om sexualitet. Den som har insikt om olika faktorer som påverkar det egna 
handlingsutrymmet borde enligt upplevelseperspektivet vara (någorlunda) fri i att agera, ha 
tillgång till sin autonomi. Att därför undersöka hur personalen resonerar kring sitt handlande, 
vad som påverkar och styr det, skulle kunna säga något om hur de upplever sin förmåga att 
utöva personlig autonomi.  
 
Amira resonerar kring ett dilemma hon har: att hon dels måste ta hänsyn till att det finns risker 
med att tjejerna går ut väldigt lättklädda, och att hon dels vill värna om feministiska 
värderingar som säger att tjejerna inte ska begränsas i sitt sätt att klä sig bara för att män inte 
kan kontrollera sin sexualitet. Rädslan för att tjejerna hamnar i utsatta situationer och att 
personalen faktiskt har i uppdrag att skydda ungdomarna måste vägas mot hennes värderingar. 
Hon menar att det är viktigt att inte låta rädslan ta över i detta fall. Hon visar alltså att hon är 
medveten om sin rädsla, men enligt hennes uttalande så styr den inte över hennes beteende. 
Hon hindrar inte tjejerna från att gå ut, däremot säger hon att hon förklarar hur hon resonerat 
för tjejerna i ett sådant sammanhang.  
 
Rebecka menar att hon skulle känna ett visst motstånd mot att ta upp och prata med en tjej om 
hennes sexuella utsatthet, att hon skulle oroa sig för hur detta skulle komma att upplevas för 
tjejen. Maria säger att hon tycker att det är jättejobbigt att killarna är omedvetna om, eller 
struntar i, att det är olagligt att ha sexuellt umgänge med tjejer under 15 år. Både Amira och 
Maria tar upp att de är i behov av utbildning, att de saknar viss kunskap som de behöver. 
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Angående att fly från sitt handlingsutrymme så nämner både Rebecka och Tina vikten av att 
få agera som en individ inom den egna arbetsgruppens regler och förhållningssätt. De 
framhåller därmed vikten av att få ta egna beslut. 
 
Dessa exempel är visserligen små men ger ändå en liten inblick i hur behandlingspersonalen 
på olika sätt visar att de är medvetna om faktorer som är begränsande, eller tar upp att de till 
viss del vill vara fristående aktörer i förhållande till arbetsgruppen och på så vis kan anses 
vilja ”äga” sina beslut.  
Informanterna resonerar i övrigt generellt sett väldigt lite om vilka begränsningar som finns i 
det egna handlingsutrymmet, om att till exempel arbetssätt eller regler skulle vara hämmande. 
I förhållande till upplevelseperspektivet finns det vissa antydningar på att personalen 
reflekterar över sitt handlingsutrymme och vad som påverkar det men informanterna talar inte 
om eventuella begränsningar med sin roll i någon stor utsträckning. Med tanke på att arbete 
med ungdomar som har allvarliga problem torde innehålla starka upplevelser och känslor är 
avsaknaden av känslobeskrivningar något att eventuellt lägga märke till.  
 
Det att man inte reflekterat över om utbildning skulle behövas, eller det att man upplever sig 
ha all den kunskap som är nödvändig, trots att man upplever sexualiteten som så pass 
närvarande och problematisk skulle utifrån Stevens tankar om att fly ifrån beslut eller låta 
andra bestämma över ens handlingar kunna handla om en brist hos personalen när det 
kommer till att ”äga” sina handlingar. Om normen runt omkring en är att det inte finns någon 
formell ram för kunskap kring dessa frågor, till exempel i form av utbildning, så kanske man 
anpassar sig till denna kultur snarare än att uppmärksamma att man är i behov av och skulle 
bli hjälpt av ökad kunskap.  
 
 
6.3 Empirin i förhållande till utvecklingspsykologin 
 
Av informanternas utsagor framgår att personalens roll till största delen präglas av en 
föräldralik karaktär. Flera av informanterna beskriver att de får en mammaliknande roll i 
förhållandet till ungdomarna. Tina beskriver att personalen blir lite av ställföreträdande 
mammor, att ungdomarna ofta ser dem som mammor och kvinnliga förebilder. Amira talar 
om att ungdomarna sällan har närvarande föräldrar och att det då är personalen som finns till 
istället för föräldrarna. Men rollen innehåller även inslag av andra sorters relationer, rollen 
som vän och syskon finns också där. Rebecka har mera av ett vänskapligt tilltal, eller 
möjligtvis det hos en storasyster. Självexponeringen, eller bildandet av självförståelse, kan för 
ungdomen således ske med personalen i egenskap av rollen som vän, förälder och syskon, och 
personalens roll och deras respons får således en påtaglig betydelse för ungdomen.  
 
Vi ser i materialet flera exempel på hur personalen har interagerat med ungdomarna. Amira 
tar upp att hon försöker förmedla sin feministiska ståndpunkt, att kvinnor ska kunna gå klädda 
hur de vill utan att riskera att bli överfallna, och samtidigt varna tjejerna för riskerna som är 
förenade med att gå lättklädd. Maria reagerar på hur killarna stirrar på tjejer och markerar då 
genom att knäppa framför näsan och avleda deras uppmärksamhet. Hon visar sen hur man ska 
göra för att det inte ska väcka anstöt. Rebecka frågar en av tjejerna om hon knullar runt då 
tjejen har berättat för Rebecka att hon kanske är gravid och inte vet vem pappan kan vara. 
Tjejen tar illa vid sig och det blir en stor sak för henne att Rebecka använt det uttrycket. Till 
andra säger tjejen ”Rebecka säger att jag har knullat runt”. Dessa exempel kan kopplas till det 
som Tetzchner tar upp angående betydelsen av andras reaktioner för inverkan på utvecklingen 
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och självförståelsen hos ungdomen. I Rebeckas berättelse framgår att hon och tjejen senare 
löste missförståendet och sen kunde skratta åt det.  Exemplet visar ändå på hur viktig 
responsen från behandlingspersonal är. Kopplat till betydelsen av reaktioner på ungdomens 
beteende kan man även ta upp det Maria säger om att hon inte blir arg på killarna när de gjort 
saker som man inte anser är bra, till exempel betett sig olämpligt mot en tjej. Hon menar att 
man istället måste förklara och resonera med killarna om hur man kan göra istället.  
 
Samtliga intervjupersoner tar upp ungdomarnas problematik kring att känna in sina egna 
gränser och att kunna läsa av andras, såväl i relation till sexualiteten som i relation till andra 
aspekter så som exempelvis ägodelar. Utifrån Cooley och Mead’s resonemang om vikten av 
andras reaktioner för den egna självförståelsen så kommer behandlarnas respons att spela stor 
roll för ungdomens förmåga att bättre kunna känna sina egna och andras gränser, något som  
ytterligare framhäver betydelsen av behandlarens roll för ungdomens utveckling.  
Med detta i åtanke och kopplat till intervjupersonernas svar kring utbildning så kan det tyckas 
något anmärkningsvärt att ingen direkt hade funderat på om de skulle behöva mer 
utbildningen eller inte tyckte sig behöva detta. Kanske är det ett tecken på att man inte ser den 
egna rollen som så pass betydelsefull och viktig för ungdomens utveckling som den nog 
måste påstås vara.  
 
 
6.4 Empirin i förhållande till tidigare forskning 
 
Jag kommer här att främst behandla den tidigare forskning som rörde behandlingspersonalens 
upplevelse och lämna resten av forskningen i stort sett okommenterad i förhållande till mitt 
material. Anledningen till detta är att den antingen säger något om hur personal inom 
institutionsvård agerar, vilket inte varit fokus för denna studie, eller behandlar områden som 
är relaterade till denna studies forskningsområde som inte heller kan jämföras med 
behandlarnas upplevelse.    
 
Av den forskning som tidigare presenterats är det Carolina Överliens avhandling Tjejer på 
gränsen till sammanbrott? samt RFSUs rapport Att bemöta sexualitet och relationer på 
behandlingshem som går in på behandlingspersonalens upplevelser.  
 
I Överliens studie framkom att behandlingspersonalen skulle uppfatta det som svårt och 
problematiskt att prata om sexuella övergrepp. Informanterna i den här studien har inte fått 
den direkta frågan om de skulle ha problem att tala om just detta, men har blivit tillfrågade om 
de tycker det är lätt eller svårt att bemöta känslor, frågor, tankar och agerande relaterade till 
sexualitet/sex och samlevnad. Två av intervjupersonerna i denna studie uttryckte att det kunde 
vara svårt att ta upp och prata om vissa saker med ungdomarna. En av dem ansåg att man 
behöver ha övning i att prata om svåra saker, och att ungdomarnas sexualitet kan handla om 
just svåra saker, och den andre tyckte att det kunde vara svårt att ta upp och prata med en tjej 
om hennes sexualliv om man uppfattade henne som utsatt. En annan informant, som arbetar 
med tjejer som utsatts för övergrepp upplevde inga problem alls att tala om det. Den 
informant som arbetade med killar, varav vissa har problem med en utåtagerande sexualitet 
och i vissa fall är dömda för sexualbrott, tyckte heller inte att det var svårt att närma sig 
ämnet. I RFSU’s rapport togs upp att utbildning gjorde personalen tryggare i att tala om 
sexualitet med ungdomarna, varför man kan anta att de innan utbildningen upplevde sig 
otrygga eller åtminstone otrygga till viss del (Bergstöm & Laack, 2007, s.16-17). Otryggheten 
i att samtala om sexualitet med ungdomarna har framkommit bland två av intervjupersonerna, 
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och främst hos den ena. De tog upp att det att tala om svåra saker kopplade till sexualiteten 
kan vara svårt och skapa ett visst motstånd. Till viss del bekräftas alltså Överliens och 
RFSU’s resultat vad gäller svårighet att samtala om sexualitet, men samtliga informanter har 
också uttryckt att de har lätt för att prata om sexualitet, att de inte upplever sig som hämmade 
eller att det känns jobbigt.  
 
Angående att personal upplever sig vara i behov av ökad kompetens, så som framkom i 
rapporten från RFSU, visar denna studie på liknande resultat. I tre av de fyra informanternas 
intervjuer, och påtagligast i två av dessa, framkom att de upplever sig vara i behov av ökad 
kunskap för att hantera sådant som kommer upp i arbetet kopplat till ungdomarnas sexualitet.  
RFSU’s rapport visade även att personalen efter att ha genomgått utbildning kände sig 
tryggare med att samtala om sexualitet i arbetsgruppen samt att de till skillnad från innan nu 
kunde se sexualiteten som något fint och positivt (Bergstöm & Laack, 2007, s.16-17). Att 
personalen skulle uppleva svårigheter att prata med sin arbetsgrupp om sexualitet eller 
uppleva sexualiteten främst förknippad med skam och övergrepp har inte bekräftats i detta 
material. Alla informanter talar om att det finns en arbetsgrupp som de samtalar och 
samarbetar med och att de i stort sett har ett gemensamt sätt att se på hur de ska bemöta 
sexualitet. En informant tog upp att vissa kollegor hade ett sätt att se på tjejernas sexualitet 
som hon själv inte stod bakom, men upplevde ändå att hennes arbetsgrupp var enade i de 
flesta frågor samt att de pratade med varandra om tjejernas sexualitet. Informanterna har inte 
fått den explicita frågan om de känner sig trygga att tala om sexualitet i sin arbetsgrupp, men 
jag tolkar i samtliga intervjuer in att så är fallet. Det finns även material som visar på att de 
inte uppfattar sexualiteten endast förknippad med skam och övergrepp, utan att även den mer 
normala och sunda sexualiteten är närvarande och tas upp. Att personalen skulle uppleva sig 
som utsatta har heller inte kunnat bekräftas i detta material. Ingen av informanterna har heller 
nämnt att de skulle uppleva en risk för att anklagas för sexuella övergrepp, men detta gäller 
troligtvis i betydligt högre utsträckning för manlig personal. De behandlare som upplevt detta 
enligt RFSU-rapporten var män.  
 
Sallnäs tog i sin avhandling Barnavårdens institutioner upp forskning som pekat på att 
behandlingspersonal inte alltid hade nytta av och använde sig av vetenskapligt producerad 
kunskap om barn och unga, utan att man förlitade sig på vardagspsykologiskt kunnande. 
Annan forskning hon tog upp pekade på att utbildningsnivån eller andra kvalifikationer inte 
behöver ha samband med verksamhetens resultat och välfungerande (Sallnäs, 2000, s.172-
173). Detta kan ses i förhållande till intervjuperson 4, Tina som inte tyckte sig behöva mer 
utbildning i sex och samlevnad och intervjuperson 3, Rebecka som var inte tyckte att hon 
själv behövde mer kunskap i ämnet men att det kunde vara bra för hela personalgruppen att 
gemensamt genomgå en utbildning. 
 
 
 

7. DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att få en ökad kunskap och inblick i upplevelsen som 
behandlingspersonal på HVB-hem för ungdomar har av att möta ungdomarnas sexualitet  
 
De viktigaste resultaten som framkom i studien var att ungdomarnas sexualitet på många sätt 
är närvarande och framträdande på HVB-hemmen och i mötet med behandlingspersonalen, att 
behandlingspersonalen ser på sig själva som avgörande och betydelsefulla personer i mötet 
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med ungdomarnas sexuella hälsa, samtidigt som det framkom att det hade funnits få 
funderingar kring sina kunskapsbehov eller sina egna känsloupplevelser i relation till detta. 
Det framkom även att behandlingspersonalen i intervjuerna lade ett större fokus på hur man 
gjorde än på reflektioner kring det man gjorde. Detta skulle kunna visa på en sorts brist på en 
formell inramning av ämnet sexualitet och samlevnad samt en brist i att ge utrymme åt 
personalen att ha ett medvetet förhållningssätt i förhållande till ämnet.  
Vidare upplever personalen ungdomarnas sexualitet till stor del som problematisk: okunskap 
om den egna kroppen och om basal sexualitet och samlevnadskunskap och stora brister i att 
respektera sin egen och andras integritet i förhållande till sexualitet och relationer är exempel 
på detta. Personalen anser att sexualitet och samlevnad är ett viktigt och relevant ämne för 
arbetet med ungdomarna och de upplever sig själva som viktiga vuxenfigurer som ger råd, 
fostrar, vägleder, stöttar och hjälper.  
 
En del upplever det som svårt att ha vissa samtal med ungdomarna och någon upplever det 
som svårt att veta hur man praktiskt ska kunna arbeta för att förändra ett beteende kopplat till 
sexualitet. Det som dominerar är dock att man inte upplever det som svårt eller jobbigt att tala 
om sexualitet. Överliens forskning har visat att behandlingspersonal undviker att tala om 
sexuella övergrepp därför att de tycker att det är jobbigt och svårt att veta om, när och hur de 
kan närma sig ämnet. Detta bekräftas alltså i stort sett inte den här studien. Att informanterna i 
så stor utsträckning upplevde sig säkra och bekväma att tala om sexualitet med ungdomarna 
skulle kunna ställas i relation till att det är de som är intresserade av den aktuella frågan i 
studien som vill ställa upp och bli intervjuade och att personal som har svårare att tala om 
sexualitet troligtvis inte skulle ställa upp i en sådan här undersökning.  
 
Det upplevs inte som svårt alls, eller svårt bara till en viss del, att arbeta med frågorna i 
arbetsgruppen och man upplever att det finns ett gemensamt arbets- och förhållningssätt som 
finns där utan att man explicit arbetat fram det. Arbetsgruppen, och i vissa fall handledningen, 
nämns som stöd och bollplank vilket också kan också tänkas vara en förklaring till varför man 
inte upplever det som särskilt jobbigt och svårt att tala om och närma sig ungdomarnas 
sexualitet.  
 
Behandlingspersonalen upplever sig vara i olika behov av kunskap om sexualitet och 
samlevnad, men de flesta skulle vilja få utbildning i ämnet för att lära sig hantera den 
problematik som är kopplad till ungdomarnas sexualitet, lära sig prata om svåra saker, då det 
kan vara mycket kunskap man saknar relaterat till ämnet samt för att det kan vara bra att 
arbetsgruppen genomgår en utbildning tillsammans. Detta bekräftar det som framkom i 
RFSU’s rapport: att personalen upplevde sig vara i behov av ökad kompetens. Ingen av de 
som saknade eftergymnasial utbildning i sexualitet och samlevnad hade dock tidigare tänkt på 
huruvida de skulle behöva det, och informanten som hade fått utbildning i sex och samlevnad 
tyckte att det hon fått räckte.  
 
Personalen ser alltså tydliga och allvarliga problem kopplade till sexualitet hos ungdomarna, 
och de ser sig själva som viktiga vuxenfigurer men har tänkt lite på huruvida de själva skulle 
behöva få mer kunskap om sexualitet och samlevnad. Informanterna har inte sett ämnet 
sexualitet och samlevnad som ett ämne man behöver skaffa sig mer kompetens i, antingen 
beroende på att man helt enkelt inte tänkt på frågan eller beroende på att man anser sig ha de 
kunskaper man behöver.  
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Man skulle kunna beskriva det som att ämnet, sexualitet och samlevnad, upplevs som 
påtagligt närvarande i arbetet med ungdomarna men att ämnet som ett kunskapsområde att 
vända sig till för att få bättre kompetens däremot inte upplevts som särskilt närvarande. 
Ämnet har en uttalad närvaro i arbetet med ungdomarna men har inte fått någon formell 
inramning. Det närvarande ämnet kan på så vis beskrivas som ett icke-ämne. Samtidigt kan 
det att arbeta praktiskt och erfarenhetsbaserat ses som en källa till kunskap och kompetens, 
och en möjlig tolkning av resultatet är därför också att man redan besitter en ansenlig mängd 
kunskap. Detta kan jämföras med det som Sallnäs tog upp om vardagspsykologiskt kunnande, 
en kunskap som kommer av erfarenhet snarare än från utbildning. 
 
Samtidigt som man beskriver problem kring ungdomarnas sexualitet var beskrivningar av den 
egna upplevelsen frånvarande. Blygsamma eller få beskrivningar av känslor eller begränsande 
faktorer framträder alltså i materialet, trots att arbetet med utsatta ungdomar troligtvis kan 
framkalla starka känslor och vara utmanande. Frånvaron av beskrivningar av komplicerade 
känslor och reaktioner kan ha många förklaringar. Att en kortare intervju med en icke-
professionell intervjuare inte är ett självklart tillfälle att på ett djupare plan gå in på detta är en 
förklaring. Att ämnet inte har fått någon formell inramning där det ges utrymme att bli mer 
medveten om sig själv i mötet med ungdomarnas sexualitet är ytterligare en. 
Behandlingspersonalen kan dock även, så som de själva har tagit upp, ha så pass 
välfungerande arbetsgrupper och på ett personligt plan inte ha så stora problem med att tala 
om ämnet att de inte upplever det som så problematiskt att möta ungdomarnas sexualitet. 
Detta betyder dock inte att personalen förminskar graden av problem som ungdomarna har i 
relation till sexualiteten.     
 
 
7.1 Metodreflektioner 
 
Uppsatsen består endast av utsagor från kvinnlig behandlingspersonal och således presenteras 
endast ett kvinnligt perspektiv i frågan. Detta var dock inget medveten urval och således inte 
avsikten med studien. Angående att valet av metod blev kvalitativa intervjuer hade en 
observationsstudie eller en kvantitativ studie också varit möjliga alternativ. Vad gäller en 
observationsstudie så hade det kunnat vara ett komplememt till en kvantitativ eller kvalitativ 
studie och bidragit med kunskap om direkta reaktioner och upplevelser snarare än utsagor om 
dessa. Angående kvantitativ metod så hade dels anonymiteten i en kvantitativ studie gett 
större möjlighet att vara ärlig och svara sanningsenligt, dels hade man då kunnat begränsa 
svaren genom att endast tillhandahålla svarsalternativ kopplade till frågan. Man hade även 
kunnat få tillgång till en större mängd behandlingspersonal än endast de som tackade ja via 
telefon. Detta hade ökat chansen att nå personal som tackar nej till en intervju på grund av 
ointresse eller för att de känner sig obekväma att tala om sexualitet och därmed heller inte vill 
ställa upp på en intervju som handlar om det. Å andra sidan hade man kanske inte fått fram de 
centrala aspekterna som behandlingspersonalens berättelser kretsat kring i denna studie. Dessa 
centrala aspekter kan ses som ett avstamp för att veta vilka teman och frågeställningar som är 
centrala för eventuella framtida studier, kvantitativa som kvalitativa.   
 
 
7.2 Framtida forskning 
 
De mest framträdande aspekterna i denna studie har varit att sexualitet och sex och samlevnad 
upplevs som väldigt närvarande av personalen, att de upplever den problematik som är 
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kopplad till ungdomarnas sexualitet som allvarlig och påtaglig, men att tankar kring kunskap 
om sexualitet verkat vara frånvarande. Då personalen inte reflekterat över om utbildning 
skulle behövas, men flera säger att de upplever sig vara i behov av det vore det intressant att 
gå vidare med denna fråga. Huruvida det är så att behandlingspersonal har tillräckliga 
kunskaper för att hantera ungdomarnas sexualitet och huruvida de upplever sig vara i behov 
av mer kunskap vore värdefulla frågor att titta på. Detta med syfte att hjälpa och gagna 
ungdomarna såväl som personalen.  
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Bilaga, Intervjuguide                              

 

1. Har du mött en ungdom som haft problem med att värna om den egna eller någon annans integritet i 
ett sammanhang där sexualitet/sex och samlevnad varit aktuellt? 
                            

                          - Hur upplevde du situationen? 

                           - Vad tänkte du? 

                           - Hur agerade du? 

 

2. Tycker du att det är lätt eller svårt att bemöta frågor, tankar, känslor och agerande relaterade till sex 
och samlevnad? 
                               

                              - T.ex. sätta gränser, svara på frågor 

                              - Känner du dig säker på hur du ska agera/vad du ska säga? 

 

3. Har du fått utbildning i frågor om sex och samlevnad? 
 

                               - Upplever du att du skulle behöva det/mer? 

                               - Har du ett intresse för frågan? 

                               - Hur relevant anser du att ämnet är för arbetet med ungdomarna? 

                 

4. Hur ser du på värdet av att inom personalgruppen ha ett gemensamt förhållningssätt i frågor rörande 
sex och samlevnad?  
                                   

                                  - Upplever du det som viktigt? 

                                  - Hur ser det ut på din arbetsplats idag, finns det ett sådant? 

                                  - Om ja, skiljer sig ditt personliga förhållningssätt från   

                                   verksamhetens? 
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