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Abstract 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur personal på socialterapeutiska LSS-elevhem förhåller 

sig till rådande diskurser för genus och sexualitet. Materialet består av tre djupintervjuer med 

personal från socialterapeutiska LSS-elevhem. Informanterna har i intervjuerna utgått från tre 

scenarier på temana sex, sexualitet och genus. Undersökningen har gjorts med en 

diskursanalytisk ingång och genom ett crip- och queerteoretiskt perspektiv. Resultatet av 

undersökningen visar på att det finns en utbredd heteronormativ syn i elevhemmen samt en 

okunskap om samkönat sex, identitetsuttryck och genuskonstruktioner. 
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Inledning och bakgrund 
Sedan flera år tillbaka har jag arbetat på en socialterapeutisk1 LSS-verksamhet som vårdare i 

gruppbostad och under en period som fritidsledare. LSS står för Lagen om Stöd och Service 

för vissa funktionshindrade och verksamheter knutna till begreppet kan till exempel vara 

gruppbostäder, elevhem eller dagliga verksamheter. 2 Jag har under den här tiden arbetat med 

vuxna och har upplevt att frågor rörande sexualitet, både som identitet och praktik, sköts 

mycket i det dolda, men att de ändå kommit på tal ett antal gånger. Genus däremot har 

knappast vidrörts alls, förutom när det är någon eller något som bryter mot normen. Det har 

då kommit till uttryck genom att vissa personer inte får klä sig på ett för deras biologiska kön 

otypiskt sätt, eller inreda sitt hem som de själva önskar för att deras önskan strider mot idéer 

om hur en man eller kvinna har det hemma hos sig. Kunskap om hur frågor rörande sexualitet 

och genus ska behandlas i gruppbostäder och elevhem är marginell. Många som arbetar som 

vårdare har ingen utbildning för sitt arbete och utbildning under anställning erbjuds inte alla. 

Ofta fokuserar utbildning, om sådan förekommer, på att utbilda i själva vårdarbetet där genus- 

och sexualitetsfrågor inte blir en del i det. Detta ledde fram till att jag ville se närmare på hur 

man inom LSS-verksamheter förhåller sig till dessa frågor. 

Funktionsförmåga mäts alltid efter omgivningen. Vad som betraktas som avvikande eller 

inte påverkas av de samhälleliga diskurserna. Vår godtyckliga förståelse av samhällets 

dikotomier är en viktig aspekt i hur vi förstår vad som är en funktionsnedsättning eller inte. 

När det uppstår en ”mismatch” mellan individens egen kapacitet och förmåga och de krav 

samhället i stort ställer på individen visar det att funktionsförmågan alltid är relativ.3 Inför den 

här uppsatsen gjorde jag en pilotintervju med en informant vilket fick mig att ännu mer inse 

behovet av att undersöka detta. För att göra den undersökningen har jag utfört en kvalitativ 

intervjustudie. De rådande diskurserna om sexualitet och genus kombineras i de här fallen 

även med diskurser för funktionsförmåga och funktionsfullkomlighet. Tanken om vad som är 

en fullkomligt funktionell människa problematiserar förståelsen för genus och sexualitet 

ytterligare. Undersökningen utgår ifrån ett kvalitativt intervjumaterial. 

  

                                                
1 Socialterapi, se kapitlet om begrepp, s. 4 
2 LSS står för Lagen om Stöd och service för vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag som ska garantera 
personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det 
dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet 
att leva som andra. www.socialstyrelsen.se 
3 Kristiansen, Kristjana och Traustadòttir, Rannveig (red), Gender and Disability Research in the Nordic 
Countries, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 33 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur personal på socialterapeutiska LSS-elevhem 

för ungdomar förhåller sig till de boende gällande frågor om genus och sexualitet samt vilka 

reflektioner personalen gör kring sina egna och andras värderingar och beteenden. En viktig 

del i syftet är även att undersöka den maktposition och påverkan personalen har gentemot de 

ungdomar som bor på elevhemmen. Jag vill titta på hur samhällets heteronormativa diskurs 

påverkar personalen och deras förhållningssätt till ungdomarna.  

 

De frågeställningar jag har: 

• Hur reflekterar personalen kring genusidentitet och sexualitet i relation till boende?  

• Finns det ett etablerat och medvetet sätt att tänka kring genus, makt och roller i 

verksamheterna? Hur arbetas det i sådana fall med det? 

• Vilket beteende/uttryck anses vara legitima och vilka beteenden/utryck var mindre 

legitima eller oacceptabla? 

 

Disposit ion 
Uppsatsen har ett inledande kapitel om avgränsningar och viktiga begrepp. Efter detta följer 

tidigare forskning vilket syftar till att sätta uppsatsen i en kontext. Uppsatsen har sedan ett 

kapitel om metod och material där undersökningens metodval, process och slutmaterial 

presenteras. Detta följs upp med teoretiska utgångspunkter samt analytisk ingång till 

materialet. Sedan följer analysen vilken är uppdelad i tre delar; genus och identitet, sexualitet 

som identitet och sexualitet som praktik. Övergripande i analysen finns en diskussion om 

makt och roller i elevhemmen. Avslutningsvis ligger den sammanfattande diskussionen, 

litteraturlista och tre bilagor. 
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Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig genom att fokusera min undersökning på personal som arbetar 

på socialterapeutiska LSS-verksamheter. Varför jag valt att undersöka detta område har grund 

i mitt eget arbete inom just socialterapeutiska LSS-verksamheter där jag upplevt att det 

funnits en allmän uppfattning om att de socialterapeutiska verksamheterna är bättre på att se 

till individen än de kommunala verksamheterna inom samma område. Denna uppfattning har 

därmed väckt min nyfikenhet och vilja att undersöka vad det innebär att ”se till individen”. 

För att avgränsa mig ytterligare har jag valt att fokusera på personal som arbetar med 

ungdomar. Jag tror nämligen att tonåren för många kan vara den tid som tankar på identitet 

och sexualitet är som mest aktuella. Om så är fallet kan det innebära att det är extra viktigt hur 

bemötandet av frågor rörande sexualitet och genus ser ut och tar sig form. 

 

Begrepp 
Psykisk funktionsnedsättning/funktionsförmåga - Genomgående i uppsatsen använder jag 

mig av begreppet, då jag anser mig tvungen att använda ett sådant begrepp, personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Den medicinska termen är fortfarande utvecklingsstörning, men 

då jag anser att det har en kränkande innebörd kommer jag inte att använda mig av den. Det 

finns problem med begrepp som personer med psykisk funktionsnedsättning då de riskerar 

också att osynliggöra stora delar av dem som räknas in under kategorin samt utgör en 

tvingande ram för dessa där funktionsnedsättningen alltid blir den största delen av en persons 

identitet.4 

Socialterapi – Socialterapi kommer från den antroposofiska filosofin, vilken helt kort utgår 

ifrån att det finns en andevärld som är lika verklig som den fysiska naturvetenskapliga 

världen. Socialterapi används för att utveckla yrkesmässiga och sociala färdigheter hos 

personer som möter funktionshinder i samhället på grund av sin egen psykiska 

funktionsförmåga. Man utgår ifrån att människan inte enbart är ett intellektuellt väsen utan 

också ett känslo- och viljeväsen. Genom att utforma individuellt anpassade uppgifter och 

miljöer kring människor i en gemenskap ger man varje människa möjlighet att bli/vara/känna 

sig som en helhet och känna delaktighet i den gemenskapen.5 

Elevhem – Ett elevhem är en gruppbostad för ungdomar med psykisk funktionsnedsättning 

som går i skolan och som av olika anledningar inte kan eller vill bo kvar hemma med sina 

                                                
4 Barron, Karin, Genus och funktionshinder, Lund: Studentlitteratur, 2004, s.33 
5 Förbundet för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi, Värna, 2011-05-14, 
http://www.varna.nu/om_oss/vaara_kaernvaerden/, se även bilaga 2 
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föräldrar. I ett elevhem finns det alltid personal tillgänglig. Det är vanligast att det bor ca fem 

personer i elevhemmet. Du blir placerad på ett elevhem genom din hemkommun och du 

bestämmer inte själv vilka du ska bo med. 

Tidigare forskning 
Det finns inte mycket forskat inom området för sexualitet, sex, genus och psykisk 

funktionsnedsättning. Det som finns tas oftast upp i förbifarten när det talas om fysisk 

funktionsnedsättning. Det finns inte heller mycket forskat på hur personal inom 

omvårdnadsyrken påverkar de personer som de arbetar med i fråga om identitetsskapande och 

sexualitet. Jag kommer kort att redogöra för den forskning jag har funnit relevant för min 

undersökning. 

 Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet6 tar upp sexualitet och 

funktionshinder och kön och funktionshinder i två av bokens kapitel. Där problematiseras de 

genus som är norm i samhället samt hur dessa påverkar HBTQ-personer som också placeras 

in under genuset funktionshindrad. Funktionsförmåga anses också vara en genusidentitet som 

ofta påläggs personer med funktionsnedsättning som de genus som är mest betydande. Bara 

funktionshindrad? problematiserar också HBTQ-samhällets funktionalitetsnormer. Fokus 

ligger på att avvika på fler sätt än ett och vad detta gör för personen och hur samhället 

reagerar på detta.  

Lotta Löfgren-Mårtensson har i sin avhandling ”Får jag lov?”7 intervjuat vad hon 

kallar ”den nya generationen unga med utvecklingsstörning” om sexualitet och kärlek. Hon 

har under en längre period följt med på fredagsdanser anordnade för unga personer med 

psykisk funktionsnedsättning där hon har gjort deltagande observationer vilka hon sedan 

kompletterat med djupintervjuer med ungdomarna, deras föräldrar och med deras personal. 

Även Löfgren-Mårtenson tar upp den begränsade möjlighet till utvecklande och skapande av 

den egna sexuella identiteten hos dessa ungdomar när det finns givna ramar och normer för 

hur det ska vara. ”Får jag lov?” har, enligt mig, begränsat genusperspektiv och fokuserar inte 

på att kritiskt granska den heteronormativa diskurs den skrivs i.  

Genus och funktionshinder innehåller bland annat diskussioner hur genus och identitet 

riskerar att tas ifrån individen när densamma påläggs en kollektiv identitet som psykiskt 

                                                
6 Grönvik, Lars och Söder, Mårten, Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet, Malmö: 
Gleerups Utbildning AB, 2008 
7 Löfgren-Mårtenson, Lotta, "Får jag lov?": om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med 
utvecklingsstörning, Lund: Studentlitteratur, 2005 
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funktionsnedsatt.8 Det innebär alltså att en person med psykisk funktionsnedsättning i första 

hand alltid är funktionsnedsatt och i andra hand sin egen identitet eller sin genustillhörighet. 

Något som även Denise Malmberg har skrivit om i ”Bodynormativity – Reading 

Representations of Disabled Female Bodies”.9 Genus och funktionshinder bidrar även med en 

spännande reflektion över könsneutrala begrepp som ”personer med funktionsnedsättning”. 

Där dessa begrepp inte bidrar till att öppna upp för personen med funktionsnedsättnings egna 

identitetsförhandlingar eller identitetsskapande utan istället stänger in den i en än mer snäv 

föreställning från omvärlden. Liknande det resonemang som förs i Bara funktionshindrad?. 

En artikel jag funnit synnerligen viktig för min uppsats är ”Disability, Sex Radicalism, 

and Political Agency”10, Abby Wilkerson. Wilkerson använder nämligen ett queert och 

funktionsnormkritiskt perspektiv för att visa på hur sexualitetens agens är central för den 

politiska agensen. Hon visar också på hur en utbredd politiserad rädsla för fysisk kärlek 

påverkar förtryckta grupper och ger dem en roll av sexuell skam genom förtyck på grund av 

sexualitet och genus, i samhället. De förtryckta grupper Wilkerson syftar till är grupper som 

är förtryckta på grund av funktionsförmåga, sexuell identitet eller genusidentitet. 

Lars Lilja, Att Normaliseras: Vårdares Syn på Psykiatriska Patienter skriver om hur 

vårdpersonal inom psykiatrin kan be människor att begränsa sina tankar till en enda identitet. 

Att människan främst ses som en medlem av specifika grupper eller gemenskaper, i stället för 

som personer med olika identiteter, vilket i sig kan leda till en förminskning av människan 

och utplånar i ett slag den vidsträckta betydelsen av våra mångsidiga tillhörigheter.11 

Introduktionen i Gender and Disability Research in the Nordic Countries har en bra 

förklaring till ordet disability eller funktionsförmåga som en ”mismatch” eller ”poor-fit” 

mellan individens egen kapacitet och de krav samhället i stort har på individen. Detta skapar 

signifikanta barriärer mellan individen och samhället. Funktionsförmåga är relativt. Vår 

godtyckliga förståelse av samhällets dikotomier är en viktig aspekt i hur vi förstår vad som är 

disability och inte. Funktionsförmågan mäts hela tiden efter omgivningen. Vad är det som 

passar eller inte passar eller vad är det som avviker eller inte. 12  Huvudpoängen hos 

ovanstående är att omgivningen och samhällets normer för normalitet gör att den avvikande 

                                                
8 Barron, s. 33 
9 Malmberg, Denise, ”Bodynormativity - Reading Representations of Disabled Female Bodies” i Body Claims, 
Bromseth, Janne, Folkmarsson Käll, Lisa och Mattson, Katarina (red), Uppsala: Skrifter från Centrum för 
Genusvetenskap, Uppsala universitet, 2009, s. 58-83 
10 Wilkerson, Abby, ”Disability, Sex Radicalism, and Political Agency” i NWSA Journal, vol. 14 nr. 3(fall), 
2002 
11 Lilja, Lars, Att Normaliseras: Vårdares Syn på Psykiatriska Patienter, Mittuniversitetet, Sundsvall, 2007, s. 
46 
12 Kristiansen och Traustadòttir, s. 33 
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tillskrivs reducerande identiteter istället för att betraktas som människor med sammansatta 

identiteter.  

Eftersom forskningsfältet för det område jag undersöker är relativt outforskat har jag 

också gått till litteratur om normkritisk pedagogik och forskning om skolor. Även om de 

skiljer sig åt kan både skola och LSS-elevhem förstås som pedagogiska kontexter där normer 

för genus och sexualitet förmedlas och skapas.13  

 

Metod och material  

Metod 
Mitt mål med den här intervjustudien är att få ta del av diskussioner om genus, sexualitet som 

identitet och sexualitet som praktik när dessa teman kopplas samman med frågor om makt och 

ställningstagande samtidigt med stöd och ibland även omvårdnad. Jag har valt att använda 

mig av kvalitativ intervjumetod och som metodlitteratur har jag använt Steinar Kvales Den 

kvalitativa forskningsintervjun.14 Det jag genom intervjuer har fått tillgång till är berättelser 

om praktik och inte observation av praktik. Observation skulle ha gett mig mer om jag varit 

intresserad av att studera personalens beteende och samspel med omgivningen.15  Min tanke 

var att göra djupintervjuer, men jag kom sedan fram till att intervjuer med en fokusgrupp var 

mer intressant i det här fallet eftersom mitt intresse inte bara låg i informanternas svar utan 

också i hur de, när de ska samtala om frågor som upplevs svåra och kanske lite jobbiga, 

interagerar med varandra.  

Det var svårt att få tag på informanter till fokusgruppen. Till att börja med skickade jag ut 

förfrågningar om medverkan till ett tjugotal socialterapeutiska LSS-verksamheter. Efter 

nästan en vecka utan svar från någon av verksamheterna ringde jag upp dem och frågade 

muntligt efter informanter och på så sätt fick jag tag på min första informant. Genom 

”snöbollsmetoden”, bad jag folk som jag känner att fråga vänner till dem om de kunde ställa 

upp på intervju. Detta ledde till att jag fick tag på två informanter till. Alla informanterna 

arbetar med ungdomar och unga vuxna och jag hade innan intervjutillfället aldrig mött dem i 

arbetsrelaterade sammanhang. 

                                                
13 Till exempel Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring, Bromseth, Janne och Darj, 
Frida (red), Uppsala: Skrifter från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, 2010 och Bromseth, Janne 
och Wildow, Hanna, ”Man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok” Skolors förändringsarbeten med fokus 
på jämställdhet, genus och sexualitet, Stockholm: Stiftelsen Friends, 2007 
14 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, 1997 
15 Ibid., s. 100 
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Jag var tvungen att frångå tanken med fokusgrupp då de tre informanter som medverkar i 

undersökningen, på grund av arbete och semester, inte kunde ses vid ett och samma tillfälle. 

Jag intervjuade dem istället separat vid tre olika tillfällen. Djupintervjuerna har gett mig ett 

material som är personligt och berättande. Hade det istället för djupintervjuer blivit en 

gruppintervju tror jag att mitt material hade fått mer av en diskussion, vilket hade inneburit att 

jag, förutom informanternas personliga berättelser, hade fått deras dialog med varandra om 

genus och sexualitet. Det hade varit intressant då alla säger att det är ämnen som inte 

diskuteras alltför ofta i personalgrupperna på de elevhem där informanterna arbetar. Å andra 

sidan tror jag att flera av de personliga berättelserna hade gått förlorade i en 

fokusgruppsintervju, då det är fler personer inblandade i samtalet och detta eventuellt kunnat 

verka hämmande på informanterna.  

Intervjuerna är inspelade och sedan transkriberade. Jag har transkriberat dem först 

ordagrant och sedan gått in och ändrat rent grammatiskt för att göra materialet mer begripligt. 

Det material jag använder i uppsatsen är fortfarande ett språk som är talspråkligt. Jag har 

föreställt mig hur jag tror att de intervjuade har velat bli tolkade i skrift. Jag har valt att 

behålla vissa långa pauser och harklingar i samtalen då jag anser att de har betydelse för 

innehållet i samtalen.16 Jag har sökt upp intervjupersonerna i syfte att förstå och analysera den 

värld de rör sig i. Därför har jag inte ifrågasatt deras uttalanden eller ståndpunkter i våra 

samtal.17 

Material 
Undersökningens material består av tre djupintervjuer på vardera mellan femtio minuter och 

en och en halv timme. Sammanlagt 42 sidor transkriberat material. Två av intervjuerna är 

inspelade med bandare hemma hos informanterna och den tredje är inspelad på informantens 

arbetsplats, alltså i elevhemmet. Informanterna har fått tre scenarion att utgå ifrån i våra 

samtal. Dessa använde jag som intervjuguide och de har alla ett övergripande scenario på 

varje tema; genusidentitet, sexualitet som identitet och sexualitet som praktik. 18 Att jag valde 

scenarier att utgå ifrån handlade om att öppna upp tankarna hos informanterna och hjälpa dem 

att komma igång. Att situera deras erfarenheter och tankar. Jag har ställt följdfrågor när jag 

ansett att det behövts för att materialet ska bli så brett och detaljerat som möjligt. Efter 

intervjun har informanterna fått tillägga om det är något de har tyckt att vi inte pratat om 

under intervjun och som de ansåg var viktigt att ha med. 
                                                
16 Kvale, s. 156 
17 Ibid., s. 142-145 
18 Se bilaga 1 
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Intervjuerna är bara med personal som arbetar med ungdomar/unga vuxna som bor på så 

kallade elevhem. På de två elevhemmen Granen och Tallen bor det ungdomar med olika 

diagnoser. Gemensamt för alla ungdomarna är att de är relativt ”självständiga” som 

personalen uttrycker det. Båda verksamheterna riktar sig till ungdomar med särskilda behov 

på grund av psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, 

Aspergers syndrom samt andra diagnoser inom autismspektrat. Det kan också vara viktigt att 

veta att de personer som har ställt upp på att bli intervjuade var de som hade ett intresse för 

ämnena och i ett fall blev också personen ”utsedd” till att tala med mig då resterande personal 

på det elevhemmet tyckte att hon hade bredast kunskaper om ämnena. Vad det har för 

påverkan för resultatet är svårt att säga. Viktigt att påpeka är att redan insamlandet av material 

och den metodologiska process som följde är en del i analysen.19 

Innan varje intervju försäkrade jag informanterna om deras anonymitet och har i 

uppsatsen gett dem fingerade namn liksom också deras arbetsplatser har fått detsamma.  

Anna arbetar på elevhemmet Granen. Anna är husföreståndare i elevhemmet vilket mer exakt 

betyder att hon är gruppchef. Anna har arbetat på Granen i sju år.  

Siri är vikarie på elevhemmet Granen, men arbetar just nu efter ett fast schema. Hon har 

arbetat på Granen till och från de senaste ett och ett halvt, två åren. Siri har också arbetat på 

en kommunal verksamhet för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Gabi arbetar på elevhemmet Tallen som är ett kvinnoseparatistiskt elevhem. Det betyder att 

det bara är tjejer som får bo i elevhemmet och att det enbart är kvinnlig personal. Hon har 

arbetat där i fyra år. Gabi har läst genusvetenskap upp till b-nivå. 

I elevhemmet Granen bor det just nu bara personer som av personalen tolkas som unga 

killar. Det har bott unga tjejer där tidigare, men just nu är det inte så. I det elevhemmet arbetar 

det även några män. Båda elevhemmen är knutna till Förbundet för antroposofisk 

läkepedagogik och socialterapi, Värna, vilket har övergripande kärnvärden.20 Det betyder att 

elevhemmen förväntas arbeta efter dessa kärnvärden. Alla medarbetare, oavsett om de är 

vårdare, husföreståndare eller verksamhetschefer, har enligt dessa kärnvärden, ett ansvar att se 

först till individen. Det ska handla om att arbeta för att skapa platser och miljöer där personen 

har möjlighet att vara sig själv. Sexualitet och genusidentitet är något som inte nämns alls i de 

kärnvärden man arbetar efter och verkar därför bli ämnen som varje elevhem själva får arbeta 

med i den mån och på det plan de finner det viktigt att göra så. Individen som den är i 

                                                
19 Widerberg, Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 133 
20 Förbundet för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi, Värna, 2011-05-14, http://www.varna.nu, och 
bilaga 2 
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elevhemmet, verkligheten, är mycket mer mångfacetterad än den beskrivs i Värnas 

kärnvärden vilka fokuserar på arbete och social gemenskap. 

Tyst kunskap 
Mitt material består, utöver mitt intervjumaterial, även av så kallad tyst kunskap. Det innebär 

kunskap som jag genom mina egna erfarenheter har samlat på mig genom mitt eget 

yrkesarbete som vårdare i gruppbostad och som fritidsledare inom socialterapeutisk LSS-

verksamhet. 

Tyst kunskap kan definieras genom dels praktisk kunskap, färdighetskunskap, och 

förtrogenhetskunskap. Där det förra handlar om kunskap som man till exempel använder i sitt 

arbete för att klara av vissa arbetsuppgifter, men som inte alltid går att förklara eller berätta 

om för andra. Det senare, förtrogenhetskunskapen, handlar om att känna igen något, att 

bedöma något eller att se mönster i detsamma.21  

Jag är övertygad om att min tysta kunskap har varit till fördel dels i förberedelserna inför 

mina intervjuer och dels i själva mötet med informanterna. De har fått veta att jag arbetat och 

arbetar på en liknande verksamhet som de gör något jag upplevt skapat ett förtroende och en 

tillit för mig som forskare i det sammanhanget.22 Vilket inte är säkert att någon annan, som 

saknar de kunskaperna och den inblicken jag har i verksamheter som liknar de jag undersökt, 

hade fått. 

Analytisk ingång 
Analysen genomförs med en diskursanalytisk ingång. Det betyder att jag analyserar mitt 

intervjumaterial genom att kritiskt granska kunskap som kan verka självklar, de kategorier 

samhället är uppbyggt av. ”Vår kunskap och våra världsbilder är inte spegelbilder av 

verkligheten ”därute” utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen.”23 Det betyder 

också att det finns ett samband mellan kunskap och social handling. Winther Jørgensen och 

Phillips talar om en ”bestämd världsbild” vilken leder till att vissa handlingsformer betraktas 

som naturliga medan andra betraktas som otänkbara.24 De handlingsformer som betraktas som 

naturliga är de som följer de dominerande diskurserna medan de som betraktas som otänkbara 

                                                
21 Ellström, P-E., Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 
Stockholm: Publica, 1992, s. 22 ff  
22 Lin, C-P., ”To Share or Not to Share: Modeling Tacit Knowledge Sharing, its Mediators an Antecedents.” 
Journal of Business Ethics. Vol 70, nr 4, 2007, s. 414 f 
23 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s. 11 
24 Ibid., s. 12 
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är de som avviker och därmed också gör sprickor i denna bestämda världsbild. Konkret 

betyder det att informanternas samtal går i dialog med de diskurser som är dominerande för 

genus och sexualitet i relation till unga människor med psykisk funktionsnedsättning.  

Vidare betyder den diskursanalytiska ingången att jag förhåller mig till mitt material 

genom att se samband mellan kunskap och sociala skeenden. Alltså ser jag på mitt material 

med en kritisk medvetenhet om i vilken diskurs det framtagits och vilka normer som existerar 

i den samt hur dessa reproduceras i diskursen. Jag är medveten om att ”ingen diskurs är en 

sluten enhet; diskursen omformas snarare ständigt i kontakten med andra diskurser.”.25 Jag 

vill se hur de diskurser som är dominerande för genus och sexualitet också hänger ihop med 

de diskurser som råder för funktionsförmåga och funktionsfullkomlighet samt hur dessa 

produceras och reproduceras i en samtida svensk kontext. Dessa diskursers innebörd är 

specifika för den tid de undersöks i. 

Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkter jag har syftar till att ge analysen en utgångspunkt. De är ett 

verktyg för att kunna läsa av de diskurser för genus, sexualitet och funktionsförmåga vilka jag 

ämnar undersöka. Det innebär att dessa skapar ett teoretiskt ramverk till materialet.  

Heteronormativitet och det queerteoretiska perspektivet 
Heteronormativitet används för att belysa det faktum ”att sexuella identiteter, uttryck och 

organisering är socialt och historiskt betingade, snarare än naturgivna, oföränderliga 

storheter”.26 Heteronormativitet verkar i första hand genom uppdelning av sexualitet som 

heterosexualitet och det som avviker från detta, men den verkar också genom en hierarki där 

det som avviker minst från heterosexualiteten är det som betraktas som högst upp i den 

hierarkin. Alltså existerar den inte utan relation till dess motsats – homosexualitet. Detta 

gäller en viss sorts heterosexualitet, den vars position är att vara heteronormativ. Det räcker 

inte med att bara vara heterosexuell. När gränserna för vad som anses normalt flyttas 

betraktas det avvikande som mindre avvikande. Således leder detta till att föreställningen om 

en heterosexuell norm undermineras.27 Detta kan illustreras med Gayle Rubins värdehierarki 

för sexualitet.28 

                                                
25 Winther Jørgensen och Phillips, s. 13 
26 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Stockholm: Natur och Kultur, 2006, s. 56 
27 Ambjörnsson, s. 59-69 
28 Se bilaga 3 
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Ett queerteoretiskt perspektiv innebär att jag kritiskt kommer att granska normer 

kopplade till sexualitet och genus. Begreppet heteronormativitet kan då användas som ”ett 

synliggörande hjälpmedel för att lyfta fram de normer som i dagens västerländska samhälle 

lyfter fram den mest eftersträvansvärda formen av samliv”. 29 Den heterosexuella matrisen är 

ett begrepp vilket kan beskrivas som den ram under vilken binärerna man/kvinna kan existera 

då de framställs som de enda möjliga genusidentiteterna. Dessa två genuskategorier ställs 

också mot varandra både i beteende och kropp. Män och kvinnor förväntas också åtrå och 

begära varandra.30  

Cripteori  
Cripteori grundar sig i queerteori och delar många av queerteorins grundidéer. Såsom kritik 

mot obligatorisk heterosexualitet och binära uppdelningssystem som man/kvinna. Själva ordet 

crip kommer från ”cripple” vilket översatt betyder invalid eller krympling. Ordet används 

som ett motståndsord, precis som queer används som ett sådant. Cripteorin har som 

utgångspunkt att obligatorisk funktionsfullkomlighet(able-bodiedness) skapar queerhet precis 

som samhället tvingande producerar heterosexualitet och gör det obligatoriskt.31 För att förstå 

vad crip innebär behöver man tänka på hur den funktionsfullkomliga kroppen(och hjärnan) 

representeras och i vilka kontexter en funktionsofullkomlig kropp(och hjärna) sätts in i. Att 

normer för hur en funktionsfullständig kropp/människa/person ofta också sätts ihop med 

heterosexualitet.  

Cripteori vänder blicken bort från funktionsförmåga/funktionshinder (hinder som skapas 

av andra, ingenting som en person kan ”vara” eller har) och ifrågasätter normalitet. Gränsen 

för vad som definieras som funktionsnedsättning finns endast inom ramen för normen. Det 

betyder alltså att crip betraktar normen och idéen om en funktionsfullkomlig kropp som något 

skapat och inte naturligt. Den binära uppdelningen funktionsfullkomlig/funktionsofullkomlig 

innebär en analys där binären dels betraktas som icke naturlig och dels att den innefattar en 

hierarki. Med andra ord skapas funktionsfullkomliga identiteter genom att individer försöker 

uppträda som det funktionsfullkomliga idealet, genom performativitet. Performativiteten 

innebär att funktionsfullkomligheten aldrig kan upprepas på ett lyckat sätt då både den 

                                                
29 Ambjörnsson, s. 78 
30 Butler, Judith, Genustrubbel. Feminism och identitens subversion, Göteborg: Daidalos, 2007 (1990, 1999), s. 
56 
31 McRuer, Robert, Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability, New York: NYU Press, 2006 
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obligatoriska heterosexualiteten och den obligatoriska kroppsliga dugligheten inte går att nå 

upp till som identiteter på grund av sin obegriplighet.32 

Cripteorin är präglad av ett intersektionellt synsätt. Alltså en analys vilken används för att 

beskriva samverkan mellan olika samhälleliga maktsymmetrier, där man tar hänsyn till flera 

olika faktorer som kan tänkas påverka både samhälle och individer såsom till exempel genus, 

sexualitet, klass, ålder, nationalitet och etnicitet.33 Crip är en ståndpunkt mot fullkomlighet, 

men inte nödvändigtvis en homogen uppfattning om funktionsnedsättning eller 

funktionshinder som identitetsposition. På det sättet kan crip liknas med queerteori. Att vara 

crip är således att identifiera och göra motstånd mot funktionsfullkomligheten på samma sätt 

som att vara queer innebär ett motstånd mot heteronormativiteten. Normpersoner privilegieras 

alltid på bekostnad av den Andra. Alla dessa ovanstående normer sätts i fokus i analysen. 

Analys 
På de två elevhem jag har intervjuat personal ifrån finns det inga riktlinjer för hur man ska 

förhålla sig till eller arbeta med frågor rörande sexualitet, sex eller genus. Det enda man har 

att förhålla sig till är de kärnvärden jag tidigare nämnt. Det betyder, helt konkret, att det är 

upp till personalen på elevhemmen att själva bestämma hur stor plats dessa frågor om genus 

och sexualitet får och kan ta. Det är något privat, sägs det vid ett flertal tillfällen. Den 

enskildes eget, privata liv. Något som enkelt gör att de bilder som redan existerar om vilka 

normer som är rådande i elevhemmet och i samhället i stort fortsätter att reproduceras utan att 

låta andra infallsvinklar eller möjligheter vara synliga för de personer som bor på 

elevhemmen. Samtidigt säger alla tre informanterna att sexualiteten är en stor del av 

ungdomarnas identiteter och att det är viktigt att ha samtal om det så att det inte blir ett ämne 

som känns obekvämt.  

Analysen består av tre delar; genus och identitet, sexualitet som identitet och sexualitet 

som praktik. Som en övergripande ingång till dessa finns ett kapitel om maktrelationerna i 

elevhemmen och det sunda förnuftet, de vettiga värderingarna. Första delen behandlar 

genusidentiteter, andra delen handlar om sexualitet som identitet och frågor rörande det och 

sista delen tar upp hur man talar om sexualitet som praktik med ungdomarna som bor på 

elevhemmen. De frågeställningar jag kommer att besvara är som jag tidigare nämnt: 

 
                                                
32 McRuer. s. 9 f 
33 Lykke, Nina, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 
nr. 1, 2003, s. 48 
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• Hur reflekterar personalen kring genusidentitet och sexualitet i relation till boende?  

• Finns det ett etablerat och medvetet sätt att tänka kring genus, makt och roller i 

verksamheterna? Hur arbetas det i sådana fall med det? 

• Vilket beteende/uttryck anses vara legitima och vilka beteenden/utryck var mindre 

legitima eller oacceptabla? 

 

Makt och påverkan 
Hur ser man på makt och genusroller i elevhemmen? Hur påverkar omgivningen de val den 

enskilda personen gör och hur påverkas man om man inte får göra valen själv? I det här 

avsnittet kommer makt och påverkan att illustreras genom hur informanterna själva tänker 

kring sina och andras värderingar och åsikter samt hur dessa påverkar de personer som bor på 

elevhemmen där informanterna arbetar. De ämnen uppsatsen behandlar visade sig vara svåra 

ämnen, det kommer till mycket svåra val i det arbetet som informanterna utför och deras 

maktpåverkan är stor. Personalen på elevhemmen har en överordnad maktposition. Den är till 

viss del uttalad då de har som arbetsuppgift att stödja ungdomarna och hjälpa dem att bygga 

upp deras livssituation så att den är så meningsgivande och ångestfri som möjligt, vilket 

innebär att de har rätt att påverka beslut, men det finns också den outtalade makten. Den som 

innefattar hur deras förhållningssätt påverkar ungdomarna. Deras position som personal, äldre 

och mer livserfarna och många gånger även som förebilder för ungdomarna. Ofta står 

personalen inför svåra diskussioner och val och använder då de inte har andra verktyg det 

sunda förnuftet. 

Sunt förnuft – vettiga värderingar 
Vad betyder sunt förnuft och hur påverkar det? Vad gör en sund, vettig värdering för 

reproducerandet av heteronormativitet? Ett återkommande fenomen i det empiriska material 

min undersökning utgår ifrån är det sunda förnuftet eller som det också kallas av 

intervjupersonerna de schyssta eller vettiga värderingarna.  

 
Det är ju omöjligt att vara helt objektiv, men jag försöker väl vara det så gott det går, men... 

Näe, men att man ska ha någon såhär frisk, sund, eller såhär... Det är svårt att säga normal 

inställning... Gabi 

 

Som Gabi säger i ovanstående citat: ”det är svårt att säga normal inställning” och det är något 

hon sätter fingret på när hon formulerar sig så. En normal inställning. Alltså en inställning 
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som inte avviker åt något extremt håll, men i övrigt kan innehålla i princip vad som helst som 

platsar in i den heterosexuella matrisen.34 Det vi föreställer oss som sunt förnuft kan beskrivas 

som något vi har lärt oss, något som har utvecklats genom samhället. Sunt förnuft eller vettiga 

värderingar är inte något som bara är. Det är mekanismer i språket och i handlandet som gör 

att vårt fokus snarare hamnar på vad man ska göra än på vad som är möjligt att göra.35 På 

samma sätt som fokus hamnar på vad man ska göra och inte vad som är möjligt handlar det i 

nedanstående fall nästan uteslutande om vad man inte får/ska göra. Man får inte visa väldigt 

religiösa åsikter, inte heller homofoba eller rasistiska åsikter eller värderingar. Det enda som 

informanterna formulerar i ord om de vettiga värderingarna är alltså vad de inte får vara. 

 
Om det vore någon som vore väldigt religiös och… […]Särskilt om det var någon religiös… 

Och tar avstånd så. Det får de ju inte göra. Likaså om det var någon som skulle vara väldigt 

anti mot... Ah, mot homosexualitet då... Då får man ju inte heller pracka på sina egna 

värderingar på... Medvetet så att säga då... Sen så gör man nog det. Undermedvetet säkert om 

man...[har de åsikterna] Och det känner de[ungdomarna i elevhemmet] nog ändå, tror jag. 

Anna  

 

Vad som visar sig vara vettiga värderingar skiljer sig från person till person eftersom det som 

ska hålla dessa värderingar samman är Värnas kärnvärden där sex-, sexualitets- och 

genusfrågor inte tas upp. Genom att ingen av verksamheterna har några riktlinjer mer än 

Värnas kärnvärden att förhålla sig till tas grepp som sunt förnuft och vettiga värderingar in 

som ett slags förhållningssätt eller riktlinje. Samtidigt som dessa inte heller är formulerade 

blir det upp till var och en att själv bedöma vad som är vettigt i stunden om en fråga kommer 

upp eller en situation uppstår. En från fall till fall-linje. 

Siri, som liksom Anna arbetar på elevhemmet Granen, reflekterar om sin roll i 

elevhemmet som nedan. Hon menar på att det är viktigt att hon har schyssta värderingar och 

att hon tänker till om varför hon tycker som hon gör eftersom alla som bor på elevhemmet är i 

tonåren och, som hon säger, därmed är lätta att påverka. 

 
Jag menar man får verkligen tänka. ”Varför tycker jag såhär? eller ”Varför agerar jag såhär?” 

eller… Ah. Det tycker jag är jätteintressant och då gäller det ju att man har koll på... Alltså, 

jag tänker mycket att det är viktigt att jag ändå har schyssta värderingar om jag jobbar med 

de här för det är ändå såhär att det här är ju deras hem och man är som mest påverkbar när 

                                                
34 Butler, s. 56 
35 The Seduction of Common Sense – How to right has framed the debate on America’s schools, Kumashiro, 
Kevin, Theachers College Press, New York, 2008, s. 3 ff 
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man är i tonåren eller, när jag tänker tillbaka på då jag var mest påverkbar var ju när jag var 

mellan tretton och nitton. Siri 

 

Inför varje fråga hon får ska hon själv bedöma vad som är schyssta värderingar. Vilka normer 

som genom svaren reproduceras skiljer sig också från person till person. Det som uteslutande 

kan antas vara konsekvensen av vettiga åsikter är att kritik mot de normer som råder inte 

plockas upp eller synas. Slutsatsen är att det blir ett reproducerande av den allmänna 

uppfattningen av begreppet och handlingar som utgår ifrån det. Heteronormativiteten 

ifrågasätts inte utan reproduceras.36 

 

Genus och identitet 
Vilka möjliga genuskategorier förmedlas till ungdomarna i elevhemmen? Vem har makten att 

avgöra hur någon annan identifierar eller kan identifiera sig?  

Om man utgår ifrån att identitet alltid säkras genom de stabiliserade begreppen kön, 

genus och sexualitet och att dessa om de blir obegripliga för omgivningen riskerar identiteten 

att tolkas om på ett för normen och omgivningen begripligt sätt. Begripliga genus är de som 

upprätthåller ett oavbrutet sammanhang mellan det som förstås som kön, genus och sexuellt 

beteende.37 Vilket betyder att identiteter som går utanför det begripliga tenderar att tolkas som 

avvikande eller att helt tolkas om så att dessa blir förståeliga utifrån just konstruktioner av 

kön, genus och sexualitet. 

 

Elevhemmet Granen 

Anna, på elevhemmet Granen talar mycket om att hon har varit tvungen att börja tänka 

utanför ramarna av vad som är passande för genuskategorierna tjejer respektive killar och att 

hon tycker att man inte ska göra skillnad på människor beroende på deras kön. Det har hennes 

genusmedvetna dotter sagt till henne. Hon säger att hon försöker att inte tänka i kategorier av 

pojkar och flickor, men att det är svårt när det är något som hon gör omedvetet. Att det i 

hennes omedvetande finns ett sätt som hon har lärt sig och det sättet innebär att det är skillnad 

på hur man ska behandla pojkar och hur man ska behandla flickor. 

 
Jag har två barnbarn, en pojke och en flicka. Så jag försöker verkligen. Plus att jag har en 

dotter då som är väldigt genustänkande. Eh... så jag försöker att inte tänka så mycket 

pojke/flicka, men... Jag kan ju märka på mig själv ibland att jag tänker fortfarande 
                                                
36 Butler, s. 231 passim 
37 Ibid, s. 68 
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pojke/flicka då... Näe, men jag kan inte se att man behandlar killar och tjejer så olika ändå 

i...[elevhemmet]. Anna 

 
Hon ser alltså att hon gör skillnad generellt i hur hon beter sig, men har inte verktygen att 

bryta de invanda mönster hon känner att hon har. Samtidigt som hon säger att hon inte kan se 

att man, jag tolkar det här som att man är personalgruppen på elevhemmet, behandlar killar 

och tjejer olika på grund utav vilket kön de tillhör. Det finns en motsägelse i att hon först 

tycker att det görs skillnad i förhållningssätt beroende på vilket genus någon av ungdomarna 

tolkas som och sedan säger att det inte finns någon skillnad. Lite senare i intervjun talar hon 

om hur gruppen, både personal och boende, förändrades när en av de boende tolkades som tjej. 

 
Vi har bara haft killar. Hade vi haft både och, så skulle säkert diskussionen[om genus] 

komma upp då och då var det också. När vi hade den här tjejen[som bodde på elevhemmet 

tidigare], så blev ju hon betraktad som en prinsessa fast hon var jätte... Ja, vad ska jag säga... 

Väldigt robust tjej som kunde säga ifrån och… Eh… Hade ett språk som... Var väldigt grovt 

emellanåt och det här med utbrott och så… Blev ändå mentaliteten[något annat] bland 

killarna när hon fanns i rummet. [De] passade upp henne och så. Det vet jag att vi[i 

personalen] pratade om: ”Varför blir det så?”, men samtidigt känner vi att, vi sa att vår 

önskan är att vi skulle ha en grupp med blandat. För att man tar också hänsyn till varandra på 

ett annat vis när det är[både tjejer och killar]… Sen kan det säkert också bli jättejobbigt om 

det blir kärlek och sådant här emellan, men att det blev en… Ehm... Ett mer hänsynstagande i 

alla fall när vi hade den här tjejen... De lyssnade lite mer på varandra. Sen kan det vara 

gruppkonstellationen också, men att det kändes bra att ha både och. Anna 

 

Här menar Anna alltså för det första att genus bara är viktigt och märkbart om gruppen inte är 

homogen i sitt genusuttryck och för det andra att killarna i boendet, trots att tjejen som bodde 

där då inte stämde in på hur en tjej ska vara, påverkades av att hon bodde där på ett sätt som 

Anna tolkade som att det skapade mer hänsyn. Att killarna visade större respekt gentemot 

henne än gentemot varandra. Den etablerade heterosexualiteten som råder både i elevhemmet 

Granen, men också i elevhemmet Tallen ”både förutsätter och skapar entydighet hos var och 

en av de genuspräglade termer som begränsar genusmöjligheterna till ett binärt 

motsatssystem”. 38 Det finns alltså bara två möjliga tolkningar av genus i elevhemmet och när 

någon ändå tenderar att bryta dessa föreställningar och går utanför möjligheterna tolkas de 

ändå in i dem. Tjejen bryter mot förväntningarna genom att vara robust och genom att hon 

verkar utåtagerande genom sina utbrott, samt att hon har ett språk som går att tolka som ett för 
                                                
38 Butler, s. 74 
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tjejer opassande språk. Bromseth och Wildow skriver: ”Socialt beteende förhandlas, förtolkas 

och värderas alltid utifrån ramar för maskulinitet och femininitet, där förväntningar och regler 

är olika för ungdomar med olikt könade kroppar”.39 Det betyder i det här fallet att även om 

tjejen agerade utanför ramarna av femininitet tolkades hon trots detta in innanför dessa ramar 

på grund av att det förväntades av henne, eftersom hon blivit könad som tjej, att hon skulle 

agera feminint. 

Vidare funderar Anna också kring normbrytande könsidentiteter, här handlar det om 

transsexualitet, vilket hon har samtalat om vid ett tillfälle med en kille i elevhemmet. Han 

brukade gå ut på uttalat icke-heterosexuella klubbar och hade där mött en person som inte 

passade in i den binära könsuppdelningen. 

 
Vid ett tillfälle vet jag då. För då hade han träffat på en kille som han, han förstod då... Eller 

om han nog hade berättat det att han[person killen i elevhemmet mötte på klubben] var, eller 

han var ju utklädd, eller utklädd, jag menade inte så, utan han var någon kvinna den här 

kvällen då och då hade den här killen[som bor på elevhemmet] som hade funderingar om det. 

Han[i elevhemmet] hade väl inte heller träffat på det innan och där kan jag... Ja, jag har ju 

inte så mycket kunnighet. Jag har ju sett på teve någon gång sådär, någon dokumentär, men... 

Jag tror att vi är ganska dåliga på det i samhället, överlag liksom. Att prata om det. Inte 

förrän man får någon nära sig som är det... Anna 

 

Anna vet om att det finns personer i samhället som själva inte känner att de passar in i ett 

binärt könssystem och att det finns personer som vill korrigera sitt kön eller ser sig själva som 

transpersoner i någon bemärkelse, men hon har aldrig stött på det själv eller reflekterat över 

att någon i hennes närhet skulle ”ha den läggningen”. Transsexualitet är något som är svårt att 

tala om för henne. Det är någonting som hon finner oerhört distanserat från sin egen 

världsbild och som hon har svårt att till och med sätta ett annat ord än det på. 

 
Och jag känner ingen...[lång tystnad] Som har den läggningen, så för mig är det är ju lite 

främmande. Därmed inte sagt att det inte är okej. För det är ju precis som… Det är ju helt 

okej, men jag tror att det är väldigt, väldigt svårt för de personerna som är det[transpersoner]. 

I alla fall i de dokumentärer jag har sett. Att det verkar vara kämpigt och i några artiklar och 

sådär, reportage i tidningar... Men jag känner ingen. Skulle det till exempel flytta in någon så 

måste man givetvis ta diskussionen. Det vore kanske bra att ha en diskussion innan. Ja... 

Det[transsexualism] finns som sagt. När det inte har funnits nära en. Så tror jag[inte att det 

uppmärksammas]. Det finns i samhället, men ah... Anna 
                                                
39 Bromseth, Janne och Wildow, Hanna, ”Man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok” Skolors 
förändringsarbeten med fokus på jämställdhet, genus och sexualitet, Stockholm: Stiftelsen Friends, 2007, s. 34 
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Strategin här är alltså att ta diskussionen om det skulle krävas av situationen och inte att 

arbeta förebyggande genom att ha information tillgänglig och genom att personalen får 

utbildning. Detta gör också att allt som inte är det vanliga och därmed det normala blir ett 

andra-görande. Nu informeras det, när det informeras, om det vanliga. Allt som hamnar 

utanför det vanliga blir ett annat och därmed får det en position som ”det andra”.  

Anna ser på transpersoner som några som bara finns ute i samhället. Som att de aldrig 

kommer att befinna sig på samma plats som hon själv vid något tillfälle. Det här att tro att 

transpersoner alltid finns någon annanstans är, enligt Eva Reimers i ”Always Somewhere Else” 

och RFSLs rapport Är du kille eller tjej?, ett vanligt förekommande beteende.40 Siri däremot 

ser transsexualitet mer som något reellt som redan finns i hennes omgivning, men att det 

fortfarande tillhör en annan genuskategori än de som är vanligast. När Siri ställs inför ett 

scenario, där en ny boende flyttar in och att det i den information de har fått om 

personen(innan den flyttar in) står att det är en kille som ska flytta in, men när de sedan möts 

är det inte längre självklart att så är fallet, reflekterar hon på följande sätt: 

 
[I] början kan jag tänka mig att det skulle vara lite sådär, från nån i alla fall. Lite så: ”Vadå? 

du är ju kille. Det är väl bara att fortsätta vara det? Vad håller du på och larvar dig för?”, lite 

den attityden... Kan jag tänka mig, men sen så tror jag nog att det skulle... Det är ju mycket 

okunskap kan jag tänka mig, men om man skulle utveckla den kunskapen kanske det skulle 

ändra sig, hoppas jag. Men de boende skulle nog… Där skulle det ta längre tid. Det tror jag 

nog absolut, men då skulle man ju få jobba på det också. Mycket diskussioner och sådant... 

Gruppsamtal och så säkert. Så det skulle nog gå ändå. Svårt, men det skulle nog gå. Siri 

 

Särskilt tror Siri att det skulle finnas ett motstånd hos en i personalgruppen och hos de andra 

som bor i elevhemmet. Siri tror att det till en början skulle betraktas som larvigt och som en 

fas, precis som med homosexualitet hos ungdomar i stort.41 Att det, eftersom det enligt henne 

finns en hel del rasistiska åsikter bland några av killarna på boendet, skulle vara svårt för 

personen att bli respekterad till en början. Det skulle kräva mycket samtal och diskussioner 

med dem. Det finns även en i personalen som hon tror skulle ta på sig attityden av att det bara 

                                                
40 Reimers, Eva, ”Always Somewhere Else – Heteronormativity in Swedish Teacher Training” i Norms at Work: 
Challenging Homophobia and Heteronormativity, RFSL, 2007, s. 54-68. Se även Darj, Frida och Nathorst-Böös, 
Hedvig, ”Är du kille eller tjej?” En intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor. RFSL Ungdom, 2008, s. 
23 ff 
41 Bromseth och Wildow, s. 27 
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är larv och inte skulle respektera en persons vilja att bli tilltalad med exempelvis hon om 

personalen själv läser av den förra som kille och personen själv ser sig som tjej. 

 
Det handlar om respekt och sen om det handlar om att man vill vara ett annat kön eller om 

det handlar om att jag vill ha den färgen på mig eller köpa den typen av bilen så får alla 

respektera… Eh, det är jag, alltså mina grejer, så länge det inte skadar någon annan. Just det 

här att det skadar ju inte dig om han vill att du kallar honom för Helene istället för Kristian, 

liksom. Eller så. Säger hon istället för han. Det är ingenting som skadar dig personligen, lite 

så. Siri 

 

Elevhemmet Tallen 

På gruppbostaden där Gabi arbetar finns det från grundandet av verksamheten en tanke om att 

det ska vara en frizon för tonårstjejer som behöver extra stöd och som faller in under LSS-

lagen. Det ska vara en plats där killar är välkomna på besök, men de får inte bo där och det får 

inte jobba någon man där. När vi kommer in på frågor om genus och genusidentiteter är det 

svårt för henne att inte tänka på hur verksamheten ser ut nu, alltså kvinnoseparatistisk. 

 
Det förekommer ju killar. Det är inte förbjudet liksom, men jag tror att det skulle bli en annan 

jargong, ett annat sätt[om det också bodde eller arbetade killar i elevhemmet]. Jag tror att 

tjejerna skulle bry sig mer amen om hur de såg ut och sådär. Ja, men hemma då i 

gruppboendet och sen så tror jag också att ibland skulle kunna bli mer liksom konkurrens. Att 

ah, men få killarnas uppmärksamhet och så. Gabi 

 

Även i elevhemmet Tallen är det stort fokus på genuskategorier som bara tjejer och killar. 

Alla som bor i elevhemmet nu förutsätts tillhöra genuskategorin tjej vilket, enligt Gabi, gör att 

samtal om genus och genuskonstellationer inte är lika relevant som om det också bodde killar 

i elevhemmet. Gabi reflekterar över hur det skulle kunna påverka ungdomsgruppen om den 

hade en mer blandad genuskonstellation. 

 
Det är klart att det kan ha sina fördelar och nackdelar. De[tjejerna] får ju liksom inte killens 

synvinkel på relationer och sådär då, men jag tänker att det kanske de kan få ändå i samhället 

liksom. Att de ändå har killkompisar och sådär så. Vissa är ju ganska nära och vissa har 

pojkvänner som de kan prata med och sådär. Gabi 

 

Vidare tänker hon också att det skulle hämma tjejerna och minska deras möjlighet till 

utrymme i gruppbostaden. Att tjejerna skulle backa och inte våga fråga så mycket, särskilt när 
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det var samtal om sex. Något som är en stor del i den separatistiska tanken där fokus ligger i 

att dela upp killar och tjejer i olika grupper på grund av de makthierarkier som existerar 

mellan dessa.  

 
Jag tror inte att tjejernas skulle vara riktigt lika öppna. Våga fråga så mycket och... Och inte 

berätta så mycket heller om killar var med liksom. Sen beror det ju på. Man skulle ju kunna 

ha möten var för sig då också. När man pratade om sex. Gabi 

 

Man har i Tallen ett förhållningssätt som utgår från heteronormativiteten vilket leder till att 

tvåkönsnormen är härskande. Att det finns personer som identifierar sig bortom eller mellan 

denna norm finns det mycket liten kunskap om hos personalen vilket i sig leder till att detta 

inte samtalas om eller förmedlas till ungdomarna i både Granen och Tallen. 

Sexualitet som sexuell  identitet 
Vad händer när de som bor på elevhemmen inte följer normen om heterosexualitet? Hur 

resonerar informanterna kring sina egna och övrig personals förhållningssätt till sexualitet? 

Vad legitimeras och vad legitimeras inte? De finns ramar och normer som ungdomarna i 

elevhemmen har att förhålla sig till, men det handlar också om hur personalen kan påverka 

hur ”en person som är beroende av andra människors stöd i många delar, i vissa fall alla delar, 

av sitt liv ska vara, känna och bete sig.”42 På elevhemmen Granen och Tallen verkar det, 

enligt informanterna, till stor del som att möjligheten till att utveckla och skapa sin egen 

sexuella identitet är begränsad hos ungdomarna på grund av de ramar och normer som råder i 

elevhemmet och omgivningen i stort. 

 

Elevhemmet Granen 

I elevhemmet där det nu bara bor killar råder enligt informanterna en utbredd heteronorm. 

Killarna där, med undantag för en av dem, betraktade sig själva och betraktades också av 

personalen som heterosexuella unga män. Detta trots att de flesta av dem har eller hade haft 

sex med andra killar. Förklaring till att de, trots att de då är heterosexuellt orienterade i sitt 

begär enligt informanterna, ändå hade sex med andra killar var att de hade så mycket sexuell 

frustration, spänning och lust att de tog det eller den person som de hade tillgång till. Detta att 

sexualiteten betraktas som något essentiellt och därmed oföränderligt, samtidigt som vissa 

praktiker och begär uppfattas som tillfälliga är en tanke som återfinns i andra diskurser. Ett 

                                                
42 Löfgren-Mårtenson, s. 206 
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exempel kan vara att när män i fängelser har sexuella förbindelser med varandra uppfattas det 

inte som homosexualitet. Får man inte en tjej, så får man ta det som finns, alltså andra killar.  
 

Just det här med att bli kär eller ha sex med samma kön. Det har ju hänt ett antal gånger här. 

Det har varit väldigt, väldigt, väldigt jobbiga känslor för att... Eh... Min erfarenhet är, vad de 

sagt, det är att de har inte varit homo eller så utan det är för att man inte får någon annan. 

Anna 

 

Att Anna tolkar killarna på det sättet, att de ligger med andra killar eller är kära i andra killar 

för att de inte kan få något annat, är ett heteronormerande och ett osynliggörande. Det finns en 

tro att homosexuellt begär inte kan vara ett val som personer med psykisk 

funktionsnedsättning, i det här fallet killarna på gruppbostaden, själva väljer därför blir dessa 

handlingar inte heller legitima.43 Anna tolkar deras handlingar som måsten och inte som val, 

men också som Lars Grönvik skriver: ”HBTQ tenderar att tolkas som en konsekvens av 

funktionsnedsättning. Här är således normatens logik att icke-heterosexualiteten är orsakad av 

funktionsnedsättningen.”44 

Personalen på det här elevhemmet talade också om en ”bögskräck” som var etablerad hos 

killarna som bor där. En rädsla eller skräck för att hamna utanför normen som råder i den 

kontext dessa ungdomar rör sig i. Grönvik benämner detta som att ”det är samtidigt ett 

utanförskap gentemot andra personer med funktionsnedsättning och funktionshinderrörelsens 

homofobi, och det är ett utanförskap genom de kroppsnormer och attityder som präglar 

HBTQ-samhället.”45 Denna bögskräck framkallade en ångest hos killarna av att ”ha trillat dit 

igen”, trots att man, enligt personalen, har sagt att man aldrig ska göra om det igen. 

Homosexualitet blev som något killarna inte kunde frigöra sig från, men som på något sätt, av 

både en själv och av omgivningen, förväntades av en att man inte skulle upprepa eftersom det 

är ytterligare en avvikelse från normen om hur en ung tonårskille ska vara, bete sig och tycka. 

 
Vi har ju också haft boende som varit tillsammans med killar och som sen när det är avslutat 

tyckt att bara: ”Ah... Jag kommer aldrig...”, men sen ändå har det här inom sig och det blir en 

väldig konflikt. Så att det... Att man har dem liksom. En kille som precis hade dejtat, varit 

tillsammans med en tjej hade sådan ångest för att han åkte hem med en annan kille och för att 

han egentligen inte alls tyckte att han ville det här, men ändå så hamnade han där igen då och 

                                                
43 Wilkerson, s. 44 
44 Grönvik, s. 60 
45 Ibid. s. 59 
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det var jättejobbigt. Men egentligen vet jag inte om det var hans egen inställning eller om det 

var omgivningens. Anna 

 

Heteronormativiteten är en imaginär räddning från den feltolkning killarna i det här fallet har 

gjort från densamma. 46 Samtidigt som de lärt sig att sexualitet är heterosexualitet och att det 

bara finns tjejer och killar, känner de något annat, något som avviker från den föreställningen. 

När dessa känslor och begär stängs in i en heterosexuell och binär könsuppdelning kommer 

känslorna av ångest och skuld. McRuer talar om en funktionsfullkomlig heterosexualitet, här 

tolkar jag funktionsfullkomligheten inte bara som kroppen utan också funktionsförmåga i 

form av psykisk funktionsförmåga. 47 

 
Flera som säger att: ”Ja, men jag gillar ju tjejer, men han ville då och ah... Liksom och så 

blev bara så då och jag ville egentligen inte och jag ångrar det jättemycket”, och sen trillar 

man dit igen då, i alla fall då... Och sen för en, det har det varit så att man hittar ingen tjej och 

man ändå har så mycket, ja, sexuella frustrationer som... Så hittar man någon att ha sex med 

och då får man ju försöka övertyga dem om att det inte är fel och det är också vanligt att 

ungdomar provar både och då och att det gör alla. Eller hah, ja kanske inte alla, gör många 

och att eh... Så att man kan bestämma sig för vilket man vill och man kan vara både och just 

att avdramatisera och just bara säga gör bara ingenting du inte vill utan tänk efter först... Som 

sagt. Anna 

 

När vi senare pratar om ifall det skulle göra någon skillnad om elevhemmet Granen varit ett 

boende där det bodde både killar och tjejer, säger Anna, att hon önskar att det hade varit så. 

Det hon ser som skulle kunna göra det svårare är att det skulle kunna uppstå kärlek mellan 

ungdomarna. Samtidigt har vi tidigare under intervjun pratat om att det varit både 

kärleksaffärer och sexuella erfarenheter mellan de killar som har bott där eller bor där nu. Den 

enda skillnaden är att det som sker i boendet nu är substitutkänslor och substituthandlingar i 

brist på tjejer. Det kan innebära att det är svårt för en person som redan avviker genom sin 

funktionsnedsättning att också avvika genom sin sexualitet.48 Det blir ännu ett steg ifrån 

det ”normala” och det blir och svårare att passa in under den första kategori av människor 

som man har blivit placerad under, nämligen funktionsnedsatt. Det att man är helt normal 

förutom på en punkt hotas därmed att fallera.49  

                                                
46 Butler, s. 231 passim 
47 McRuer, 2006 
48 Butler, 2007 
49 Grönvik, s. 59 
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Siri som arbetar på samma gruppbostad som Anna berättar om hur vissa av eleverna 

uttryckligen säger att de hatar vissa människor, ex. bögar, utlänningar och mörkhyade. Hon 

uttrycker också att om det var så att någon på boendet funderade kring om han eventuellt var 

homosexuell skulle vara svårt att prata om öppet om detta innan personen hade bestämt sig. 

Just att man ska bestämma sig för vad man är, är också något som återkommer i alla samtal 

jag har haft med informanterna. 50 

 
Jag skulle nog tycka att det var dumt att man. Om nu den här personen börjar kanske komma 

underfund med att man kanske... Är intresserad av någon av samma kön. Det första man ska 

göra är kanske inte att prata öppet om det på boendet eller så. För hans egen skull, om man 

säger. Innan han är säker på allting och så, men det kan man ju liksom inte säga heller. Så att 

man skulle ju få försöka att göra det där ganska smidigt. Jag kan bara tänka mig hur det 

skulle kunna bli och om han nu inte är säker på sina känslor eller vad han nu... Så kan det bli 

ganska svårt. Han kan nog få stå ut med mycket skit och det är onödigt. Siri 

 

Siri har en något annorlunda syn på sexualitet och killarna som bor där hon än vad Anna har. 

De pratar inte lika mycket med henne, som med Anna. Hon känner själv att hon har en 

kunskap och en säkerhet i det hon pratar om när hon pratar om sexualitet.  Hon berättar senare 

om en situation där det börjat snackas om att någon i boendet kanske var bög, när de andra 

som bor på elevhemmet hade börjat snacka och sökte någon slags bekräftelse på att det som 

de sa var sant, försökte hon prata om det i grupp med alla inklusive killen det pratades om. I 

det här fallet bedömde Siri att det bara handlade om att de andra killarna i gruppbostaden 

tyckte att han var dum i huvudet och inte att de trodde att han var bög, men hon ville ändå få 

igång en diskussion om det. 

 
Försökte skapa en diskussion om han nu eller någon annan är bög, vad spelar det för roll 

liksom? Och försökte få igång en diskussion och rikta den ifrån den här personen då så att det 

inte blev att om han nu är bög att inte jag, utan mer att om någon nu är det, vad gör det? ”Ah, 

men det är ju äckligt ju...” sådär. Så att... Vi diskuterade lite, men sen rann det ut i sanden. 

Siri 

 

Det Siri gör kan ses som en normkritisk strategi, där hon försöker öppna upp ett samtal som 

går utanför den hypotes eller fördom från vilken samtalet uppkommit, i det här fallet att några 

av ungdomarna i elevhemmet trodde att en annan person var bög. Hon försöker leda in 

                                                
50 Lundahl, Pia, ”Vårt autentiska jag” i lambda nordica, nr. 3-4 (2), 1996, s 23-37 
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samtalet på att skillnader mellan olika kategorier är regelbundna och att man därför inte bör 

fästa någon vikt vid dem.51  

 

Elevhemmet Tallen 

På det kvinnoseparatistiska elevhemmet säger Gabi att eleverna är väldigt olika i vad de vill 

och inte vill prata om. Hon säger att de av ungdomarna som är homosexuella har fler frågor 

och att de oftare vill prata om frågor som rör sexualitet samt att de också har mer koll på 

ämnet. Det är då ungdomar som redan har tagit sig utanför normen. Något som kontrasterar 

ganska starkt mot hur samtalsklimatet är på elevhemmet Granen, där frågor om annan 

sexualitet än heterosexualitet betraktades som mycket svårare att prata om från både personal 

och boende. 

 
Framför allt de som är homosexuella är, har mer koll och pratar ganska öppet om sådana 

saker. De boende. Medan de som är heterosexuella inte bryr sig så mycket överhuvudtaget. 

Det är lite olika också. Vissa pratar ganska mycket sex liksom, medan andra inte pratar alls. 

Gabi 

 

På den här verksamheten har de haft gruppsamtal med alla boende om sexualitet och sex, 

vilket mest fokuserade på preventivmedel, vilket leder till att sex = man plus kvinna och mot 

graviditet ska man skyddas. Samkönat sex identifieras inte som sexuell praktik utan som 

sexuell identitet.52 Under det samtalet frågade en av tjejerna i elevhemmet om det kunde vara 

så att man inte var sexuell alls och personalen talade då om att det finns något som kallas för 

asexualitet. Återkommande är att det är upp till eleverna att fråga och undersöka frågor om 

sexualitet och sex på egen hand. De förväntas ta initiativ och ansvar för sitt 

informationssökande själva. Vissa psykiska funktionsnedsättningar kan innebära att ett aktivt 

sökande efter information är svårt och ibland till och med omöjligt. Det leder till att man är 

beroende av omgivningen för att få den information man vill ha. Med ett sådant beroende 

tillkommer risken för att den information man faktiskt får är filtrerad. ”Föreställningar om vad 

som är lämplig information om sex kan innebära att HBTQ-personer med 

funktionsnedsättning aktivt förnekas möjligheten att ta del av information, men också att 

komma i kontakt med andra i samma situation.”53 

                                                
51 Edemo, Gunilla, ”Att bota en fördom eller undersöka en föreställning – om systembevarande och 
systemförändrande” i Normkritisk Pedagogik, Skrifter från Centrum för genusvetenskap, Uppsala, 2010, s. 98 ff 
52 Røthing, Åse, ”Gode intenjoner, problematiske konsekvenser. Undervisning om homofili på ungdomsskolen” i 
Norsk Pedagogisk Tidskrift, nr. 6, 2007, s. 485-497 
53 Wilkerson, s. 33-57 och Grönvik, s. 55 
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Tidigare har Tallen haft en i personalen som varit ansvarig för sex- och sexualitetsfrågor, 

men som det är just nu har de ingen ansvarig. Inte heller på det här elevhemmet har man 

några riktlinjer för hur personalen ska förhålla sig till frågor rörande sexualitet, sex och genus. 

Gabi framhäver vikten av att alla ska få vara som de är och prata eller inte prata som de vill 

och om de vill. 

 
Vissa är ju väldigt öppna och andra är inte det och att man ska få vara precis som man vill. 

Att man måste förstå, från våran sida, att vissa har ett behov av att prata och så... Och att det 

är viktigt att lyssna medan andra tycker att det är jobbigt och pinsamt och inte vill prata och 

det är helt okey också. Att man inte måste prata om saker man inte vill prata om. Gabi 

 

Gabi har kommit ut på jobbet med att hon har flickvän dels för att visa på att alla kvinnors 

mål inte är att få en pojkvän/man och dels för att stödja de av tjejerna som redan är ute med 

att de gillar tjejer. Det var alltså något hon gjorde för att hon vet vilken förebildsroll hon har 

som personal och som någon som är nära tjejerna i ålder. Genom att tala om sin partner som 

de andra i personalen gör om sina män vill hon stödja och visa på andra typer av relationer.  

 
Jag har ju flickvän också och jag kan tycka att det är viktigt för mig och jag tror att det på 

något sätt kan ha varit viktigt för tjejerna också att jag har stått för den jag är… Att jag inte 

döljer det liksom. För de flesta andra pratar om sina män eller killar och sådär, va, och att jag 

faktiskt har en flickvän. Det tog ju, när jag började där så hade jag ingen relation och då 

pratade jag ju såklart inte om någon, men... Sen när jag hamnade i en relation att jag faktiskt 

var öppen med det och berättade det. För att man är en ju en förebild också och då ska man 

våga stå för vem man är liksom. Gabi 

 

Det är ett viktigt resonemang Gabi har. Särskilt när elevhemmet saknar andra riktlinjer för att 

kritiskt kunna förhålla sig till normer såsom tvingande heterosexualitet. ”En viktig aspekt av 

att våga ta steget och komma ut, men också för att acceptera sin egen sexualitet, är 

möjligheten att ta del av andras upplevelser av samma situation.”54 Det hon gör är att hon 

skapar en möjlighet för ungdomarna att ta del av hennes upplevelse samt visa på något annat 

än det tysta, tvingande heterosexualiteten. Även om Gabi har kommit ut och försöker visa på 

en bredare bild av samhället präglas Tallen fortfarande av heteronormativitet i samtalen med 

ungdomarna till exempel i frågor om sex. 
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Sexualitet som sexuell  praktik 
Vad händer när det finns en stark tradition av tystnad kring sex i elevhemmen? När 

informanterna talar med ungdomarna om sex som en privatsak? Jag frågade alla tre 

informanterna om de har några riktlinjer för hur de ska arbeta med frågor om sex(och 

sexualitet). Det fanns det inte. Hur viktigt det var med upplysning och kunskap om sex 

varierade mellan dem. Vad de la vikt vid var återkommande preventivmedel och kunskap om 

det, om hur man ska skydda sig mot sjukdomar och graviditet. På elevhemmet Granen lades 

också stor vikt på vad man får göra och inte göra i sexuella relationer. Vad som är ett 

övergrepp eller ett trakasseri. Det är en markant skillnad gentemot hur man talar om 

detsamma på Tallen som är kvinnoseparatistiskt. Roller som förövare och offer läggs på 

ungdomarna beroende på vilket kön de anses tillhöra. ”Männen får lära sig att det är viktigt att 

det inte ”går över styr” på ett helt annat sätt än kvinnorna.” 55 

 

Elevhemmet Granen 

På frågan om vem som tar initiativet till ett samtal om sex och varför hon inte försöker få till 

några sådana samtal själv svarade Anna: 

 
Ja, jag känner mycket så att de som inte säger någonting eller pratar mycket, inte frågar 

någonting inte är i behov av någon form av uppvisning eller så. Det måste komma från en 

själv då om man vill. Så vi har liksom inget sätt. Anna 

 

Resonemanget för Anna blir här att de som inte frågar eller säger någonting om sex har alltså 

inget behov av någon kunskap om det. Resonemanget om att det inte finns något behov bara 

för att ungdomarna inte frågar om sex är att lägga över mycket ansvar på dem. Hon säger 

också att sexliv är något privat och att det inte är något som man pratar om med vem som 

helst. Att det är viktigt att komma ihåg det. På samma elevhem svarar Siri, tvärtemot Anna, 

att hon ofta försöker öppna upp för samtal om sex och preventivmedel. Hon tycker inte att det 

är jobbigt utan säger att hon tycker att det är roligt att prata om sex och känner sig kompetent 

att svara på de frågor som kommer.  
 

Jag brukar aldrig ställa frågor för jag vill liksom inte. Det är inte för min skull om man säger, 

och jag vill inte att de ska känna att de måste... Jag försöker öppna så att det finns en öppning 

om de vill ta den liksom. Siri 
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Vidare säger hon att hon tycker att det är lite deras plikt att ta upp frågor om sex, 

preventivmedel och konsekvenser av det förra. 

 
Och tänk om han skulle dra på sig något allvarligt, då är det ju en säkerhetsfråga för de andra 

och personal och allting. Så det är ju väldigt viktigt att man har koll och sen för personen i 

fråga. Om de skulle vilja skaffa barn i framtiden eller jag vet inte vad. Det kan ju förstöra för 

det också. Så det är ju mycket som, det är ju viktigt liksom. Därför försöker jag, om jag vet 

att de är aktiva, så försöker jag ändå. Att man i alla fall informerar. För jag vet inte heller hur 

deras föräldrar, hur pass mycket de har informerat eller skolan eller så. Så jag tycker nästan 

att det är lite våran plikt i alla fall att informera och försöka berätta att det här är det jag 

tycker att man, eller det är riskerna om man inte skyddar sig. Siri 

 

Anna hänvisar gärna till ungdomsmottagningen på orten för att eleverna ska få bättre 

upplysning än vad hon eller personalen kan ge dem. Hon berättar att de har köpt in bland 

annat en film från RFSU56 om onani till en av killarna på boendet, för att han ska få möjlighet 

att lära sig hur han kan onanera utan att skada sig själv. Hon berättar också att hon skickat en 

av killarna vidare till Ungdomsmottagningen för att där få möjlighet att modeller över hur ett 

kvinnligt könsorgan kan se ut och lära sig om klitoris.  

 

Elevhemmet Tallen 

På elevhemmet där Gabi jobbar tar personalen upp sexfrågor själva och informerar. Ibland 

hänvisar också de till Ungdomsmottagningen, men hon säger också att eleverna oftast väljer 

att inte prata med Ungdomsmottagningen om det finns personal som de kan prata med istället.  

 
Jag tror att de kände att det skulle vara… Då är det främmande personer liksom. Att vi ändå 

mer, är nära och hemma och att de hellre pratar med oss... Så... Men de vet ändå att de finns. 

Om de inte skulle vilja prata med oss eller så. Gabi 
 

Personalen brukar ta upp frågor om preventivmedel och presentera olika alternativ för de 

boende i gruppen och sen får de komma var och en om de vill och prata och fråga mer.  

 
Är det mer så sexrelaterade frågor då är det nog mer vi som tar upp sådana saker. Vi pratar ju 

även om preventivmedel och sådana saker, men det har inte… Inte vad jag kan minnas har 
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jag fått de frågorna i alla fall. Men däremot så har jag tagit upp dem eller så. Att jag...Ni 

skyddar er väl? Ni vet ju att killen ska ha kondom? Gabi 

 

När och om personalen märker att någon har en ny pojkvän brukar de först ta upp det i 

personalgruppen på deras möte och komma överens om hur och vad som ska sägas till eleven. 

De har också böcker om sex från RFSU, i det gemensamma utrymmet, som är tillgängliga för 

alla elever att kolla i och sedan fråga om de vill. Gabi säger att det mest blir att de sitter och 

kollar lite i mindre grupper och fnissar en massa, men att det inte brukar komma några frågor 

efter det. Hon tycker också, precis som Siri att det är lite personalens plikt att upplysa om sex 

och hon funderar en del kring om de ens har någon sexualundervisning i skolan. 

Det finns en tydlig skillnad i hur de talar med eleverna på de två verksamheterna. På den 

kvinnoseparatistiska verksamheten talar man om vikten av att sätta gränser och veta att man 

får säga nej och att man får ångra sig. Alltid. På det andra elevhemmet talar de mycket om 

gränsdragningar, men oftast ur det motsatta perspektivet. Där handlar det mer om att få 

ungdomarna att förstå när andra drar gränser och att de ska veta att ett nej från någon annan 

alltid är ett nej. Att tjejer kan ångra sig. Den enda gången de nämner att de har varit tydliga 

med att man själv bestämmer om man vill eller inte var när en av eleverna på elevhemmet där 

det bara bor killar kanske hade en sexuell relation med en annan av killarna. Personalen 

tolkade tystnaden om det som att relationen mellan de båda killarna inte var på bådas villkor. 

Då försökte de prata om vikten av att själv känna att en får säga nej och att man inte behöver 

göra något som en inte själv vill. 

 
Vi anade ju bara. Det här skedde ju när inte vi var[i närheten], på kvällen och då bodde bägge 

i lägenheterna nere[Elevhemmet har två lägenheter på bottenvåningen för de som snart ska 

flytta till ett vuxenboende]. Det var svårare. Dels för att ens sexliv är ju privat och kommer 

då inte de och pratar och berättar det...[så ska inte personalen fråga] Det vi gjorde där, vet jag, 

var att vi återigen prata att man gör ingenting som man inte vill. Pratade då allmänt om att 

ingen kan tvinga någon annan att göra någonting då utan att... För att försöka stödja en kille 

som vi trodde då kanske…[inte var med på att ha sex med den andra killen] Anna 

 

Här finns också en bild av vad som är moraliskt bra sex och vad som är moraliskt dåligt sex 

hos Anna.57 Detta gör att visst sex, när killen har sex med en tjej, betraktas av personalen som 

moraliskt riktigt medan sex mellan två av killarna i elevhemmet betraktas som svårt och 

moraliskt oriktigt. Detta har Gayle Rubin teoretiserat om då hon bland annat skapat en 
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värdehierarki för sexualitet där exempelvis heterosexualitet alltid värdesätts som mer 

moraliskt gott än homosexualitet. Se bilaga 3. 

 

Få barn och ha en psykisk funktionsnedsättning?  
Hur talas det om att få barn på elevhemmen? Vad finns det för tankar hos personalen och hur 

påverkar det ungdomarna i elevhemmen i hur de tänker runt att någon gång i framtiden 

kanske få barn? På elevhemmet Granen berättar både Anna och Siri att en av killarna som bor 

där redan har fått barn. Som det är nu träffar han inte barnet så ofta eftersom han och den 

andra föräldern inte bor på samma ställe. När han talar om att han och hans flickvän vill 

skaffa ett till barn är reaktionerna hos personalen negativa i den bemärkelsen att det är ett 

enormt ansvar som ska tas när en blir förälder och för att förankra det hos honom har 

personalen talat om barn som kostnad.  

 
Han då liksom kommer ju då få betala underhåll och försökt förklara att det inte bara är 

gulligt med en bebis utan att det kommer mycket ansvar och just det här med att säga att det 

kostar pengar är ganska konkret vilket ansvar det kommer liksom... Och liksom försöka 

förklara att… Ah. Vad det tar… ”Men vi har ju redan en dotter, kan vi lika gärna ha ett till 

barn”... ”Ah, men hur mycket träffar du din dotter?” och försöka prata om det på en sådan 

nivå att man inte dömer men att man ändå förklarar... Vad som kommer till och så… Siri 

 

Pengar är konkret och det är det konkreta som man har använt för att genom det avråda eller 

avskräcka killen från att skaffa fler barn. Samtidigt är det stor skillnad i hur de talar om den 

här killen som redan har barn och hur Anna talar med tjejer om att få barn. Då det bodde en 

tjej på elevhemmet och hon pratade om att vilja skaffa barn reagerade Anna, enligt henne 

själv, med att få panik. Senare säger hon att de kunde prata om det. 

 
Men som den här tjejen[som tidigare bodde på elevhemmet där de nu bara bor killar] där 

kunde vi prata om det att, att det… Öppet liksom. Att det är inte säkert att du får behålla ditt 

barn då.[...] Du fixar inte det och det och det ännu och det måste du klara först, innan du kan 

ta hand om ett barn och får du ett barn nu så kommer de[myndigheterna/Socialtjänsten] 

kanske anse att du inte fixar att ta hand om det och då. Det är ju inte din önskan utan vänta 

några år så kommer du säkert att bli jättebra mamma, men inte nu... Ah... Så att... Men det är 

svåra bitar, för att logisk vet man ju att de inte kommer fixa att ta hand om ett barn. Anna 
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Det som förmedlas till tjejen med funktionsnedsättning är att hon inte kan, inte duger till att 

vara mamma till ett barn. Hon har en underordnad maktposition till andra, beslutsfattare, 

personal och/eller föreståndare, vilket gör att hon också litar på det som berättas för henne. I 

det här fallet att hon inte kan ta hand om ett barn, åtminstone inte nu. Här kan vara viktigt att 

påpeka att tonårsgraviditeter i allmänhet är oönskade, men till skillnad från andra tonåringar 

finns inte någon framtid som riktigt tillåter graviditet eller barn. Av egen erfarenhet vet jag att 

det här är tankar som många tjejer/kvinnor som bor på gruppbostad har om sig själva och sin 

framtid. Det finns en tydlig linje i de samtal som förs där barn dels är för vuxna och dels är 

för andra än de själva. Barron skriver att hennes tolkning är en annan än den att kvinnorna 

leker som barn med dockor, vilket Barron upplevt att omgivningen runt kvinnor med 

funktionsnedsättning tolkar det som när dessa kvinnor har fått möjligheten att ta hand om en 

bebisdocka.58 Det ”kan beskrivas som att dessa kvinnor utövar motmakt, protesterar mot att 

de i vuxen ålder inte ses som ”äkta” och vuxna kvinnor. Deras allvarsamma ”lekande”, eller 

vad jag hellre vill benämna, köns- och vuxengörande, har således en annan innebörd än vad 

barns lek har.”59 

Skillnaden mot tidigare forskning är att både i fallet ovan som Anna beskriver och med 

verksamheten som Gabi arbetar på talar man hela tiden om en framtid där barn kanske är med 

i bilden. Ett sätt att stärka idén om självständighet i framtiden samtidigt som det är ett sätt att 

skjuta ”problemet” framför sig. Att vilja ha barn och vara kvinna och ha en psykisk 

funktionsnedsättning går inte ihop i. Det lyfts fram ett avskräckande scenario där barnet 

kommer att tas ifrån en för att man själv är inkapabel att sköta det och inte anses vara en 

lämplig förälder, redan innan situationen har uppstått. Här finns det alltså en form av riktlinje 

som, även om den också syftar till det sunda förnuftet eller de vettiga värderingarna, ändå är 

mer bottnad. 

På elevhemmet Tallen där Gabi arbetar är det förbjudet att bo om du är gravid. Skulle du 

bli gravid när du bor där måste du flytta därifrån. Tanken med det är att man inte ska ha barn 

om man inte kan sköta det själv och sköta sig själv på egen hand, utan stöd. Något som de 

allra flesta av de personerna som bor på båda elevhemmen aldrig kommer att klara av. 

 
Vi, eller vissa elever har ju frågat liksom: vad skulle hända om jag blev gravid? Eller... En 

del är väldigt väl medvetna om att om jag skulle bli gravid så måste ju jag flytta härifrån… 

Men... […]Det är ju individuellt också, men jag kan tänka mig, i sådana fall, om de skulle bli 

gravida att de skulle ta konsekvenserna och flytta. Medan andra... Alltså inte tar den risken 
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för att få bo kvar. Att man förstår att det är viktigt att man skyddar sig när man har sex och så. 

Men samtidigt är det svårt också, eller eftersom de inte kan eller det skulle vara svårt för de 

att klara av, att ta hand om ett barn själv och att det skulle vara, eller det skulle vara ett 

jättestort ansvar för oss om någon hade ett barn. Det skulle bli på ett helt annat sätt. Gabi 

 

Här blir Gabis resonemang också något som ska skydda, inte bara den boende, utan också 

personalen från en större belastning än nödvändigt. Medan man, egentligen gäller det här 

mest elevhemmet Granen, när det handlar om sexualitet inte talar om det innan det uppstår en 

situation eller en direkt fråga, talar man om risken att bli gravid helt öppet och mycket om 

vikten av att skydda sig i heterosexuella och till viss del homosexuella sexuella relationer. 

Tydligt blir att de båda elevhemmens olika förhållningssätt till frågan om att få barn handlar 

om den könssammansättning som råder på elevhemmen. Utgångspunkten för samtalen med 

ungdomarna i elevhemmen om att få barn när de blir äldre är starkt rotad i utgångspunkten för 

ungdomarnas livssituation. När föreställningen om att de inte klarar av en uppgift är så 

implementerad i deras omgivning återskapas på nytt samma normer för vad som är möjligt 

och inte som när det gäller exempelvis sexualitet eller genusidentitet. 
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Avslutande diskussion 
Uppsatsen syftar till att undersöka diskurser om genus och sexualitet kopplat 

funktionsförmåga. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer med personal från två 

elevhem. Undersökningen visar på hur personalens tankar om genus och sexualitet i samband 

med psykisk funktionsnedsättning genomsyras av ett heteronormativt förhållningssätt, och 

återskapar därigenom dominerande diskurser för genus och sexualitet. Trots att informanterna 

till viss mån är medvetna om vilken makt och påverkan de har i elevhemmen problematiseras 

inte dessa diskurser. Informanterna följer i stort de dominerande diskurserna som i samhället 

betraktas som naturliga medan det som rubbar dessa diskurser betraktas som avvikande eller 

onormala.  

Heteronormativiteten ifrågasätts sällan av informanterna och de faller ofta tillbaka på att 

man ska agera efter det sunda förnuftet eller att man ska ha ”vettiga värderingar”. Det förra är 

en konsekvens av det senare som i sin tur bottnar i att det inte finns några riktlinjer eller 

uttalade förhållningssätt på elevhemmen för frågor om genus och sexualitet. Det finns, enligt 

informanterna, bara två möjliga genuskategorier i elevhemmen vilka följer tvåkönsnormen. 

När ungdomarna i elevhemmen tenderar att bryta denna norm tolkas de ändå in i den. Det 

finns även en stark tendens för andra-görande när en person avviker från rådande 

heteronormativa diskurs. Informanten Anna som arbetar på Granen ser till exempel att det 

finns personer som identifierar sig bortom eller mellan könen man och kvinna, men dessa är 

personer som finns någon annanstans. Aldrig där hon är.60 

I princip genomgående tolkas sexualitet som identitet som en heterosexuell identitet. 

Även när ungdomarna i elevhemmen själva går utanför gränserna för heterosexualitet. 

Homosexualitet förstås som identitet och inte som praktik, även när killarna i elevhemmet 

Tallen har sex med varandra. Då sägs det, enligt informanterna, att det är i brist på tjejer. 

Sexualiteten som praktik är rörlig och föränderlig, medan sexualitet som identitet är fast och 

oföränderlig. Samtal om sex på gruppbostäder kretsar mycket kring heterosexuella praktiker 

och vikten av att använda preventivmedel. Det görs också tydligt att tjejer får säga nej, medan 

killar ska lära sig att tjejer får säga nej och att killar ska respektera detta. Trots att det på båda 

verksamheterna finns ungdomar som säger att de är till exempel homosexuella eller har 

homosexuella relationer till varandra tas detta inte upp av personalen, utan det måste komma 

från ungdomarna själva. Det leder till att visst sex förmedlas som mer moraliskt riktigt och 

normalt medan annat förmedlas som avvikande och mindre moraliskt gott. När det talas om 
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sexualitet som praktik finns det en tydlig uppdelning efter den binära könsuppdelningen. 

Tjejerna får, förutom att de får lära sig att de får säga nej till sex, också poängterat för sig 

vikten av att skydda sig från graviditet. Killarna får lära sig att sexualitet har gränser och att 

man måste ta ansvar för sin egen sexualitet. Frågor om graviditet, barn och funktionsförmåga 

förhåller sig mer till diskursen om funktionsfullkomlighet än till den heteronormativa 

diskursen. Det innebär att det i elevhemmen talas om barn som direkt för vuxna och andra 

som kan klara sig själva. Då den senare, även om det rör sig om en framtid som vuxen, är en 

ram som många av ungdomarna faller utanför på grund av sin psykiska funktionsnedsättning. 

En logisk följd av min undersökning torde vara att det för personalen i elevhemmen 

finns ett stort behov av kunskap om sexualitet- och genusnormer. Mer kunskap skulle kunna 

skapa större medvetenhet om de normer som förmedlas genom personalen. Detta skulle i sig 

kunna leda till att exempelvis samkönat sex och identitetsuttryck som skrider över normen för 

heterosexualitet synliggörs istället för att osynliggöras genom att göras till något annat. 

Samhället i stort är inte lätt att förstå och förhålla sig till och att situationen i det egna hemmet 

ser ut som den gör försvårar ytterligare för ungdomarnas möjlighet att undersöka och utveckla 

sin egen identitet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Scenario. 1 Sexualitet avvikande från heteronormen 

En boende kommer till dig för att prata och fråga om kärlekskänslor eller sexuella känslor 

inför en annan person av samma kön. Hur skulle du prata med den boende och svara på 

sådana frågor?  

 

Följdfrågor:  

• Har du varit med om en sådan situation? Vad gjorde du då? Skulle du handla på ett 

annat sätt idag? 

• Tänker du att dina egna värderingar, eller tankar, påverkar de som bor på 

gruppbostaden där du arbetar? Hur? 

 

Scenario. 2 Sex, prata om sex, ha sex/inte ha sex, asexualitet 

En boende kommer fram till dig och har frågor om sex. Hur man har sex, om man måste ha 

sex, vad som är sex etc. Känner du dig bekväm med att prata och svara på frågor om sex med 

den boende? 

 

Följdfrågor: 

• Finns det några riktlinjer för hur ni på din arbetsplats bör hantera frågor om sex? Om 

det finns, hur ser de ut? 

• Vad tänker du om att få barn och intellektuell funktionsnedsättning? Är det något man 

pratar om på din arbetsplats?  

 

Scenario. 3 Genusuttryck och identitet 

Tänk dig att det kommer en ny boende till din arbetsplats. Personen har ett uttryck som gör 

det svårt för dig och resten av omgivningen att veta vad personen har för biologiskt kön. Hur 

förhåller du dig till personen och varför tror du att du förhåller dig som du gör?  

 

Följdfrågor: 

• Hur är det på din arbetsplats för boende/arbetstagare att ha ett uttryck som inte 

stämmer in på antingen ”man” eller ”kvinna”? Har det hänt? Vad hände då? Varför? 
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Bilaga 2: Förbundet Värnas kärnvärden 
 
Vi kan hela människan! 

Läkepedagogik och socialterapi riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med psykiska eller 

sociala funktionsnedsättningar. Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi, liksom 

waldorfpedagogiken, på den antroposofiska människokunskapen. Enligt denna kunskap är 

inte människan enbart ett intellektuellt väsen utan även ett känslo- och viljeväsen. Tilltalar 

man alla dessa tre områden ger man hela människan möjlighet att utvecklas. Inom de 

läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna har man, sedan starten i Sverige 1935, 

lång erfarenhet av detta och kan därför erbjuda optimala boende-, skol- och arbetsmöjligheter. 

Antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är idag spridd över hela världen i ett trettiotal 

länder med över femhundra verksamheter. I Sverige finns ett femtiotal verksamheter spridda 

över hela landet. Dessa verksamheter drivs utan vinstsyfte och tar emot ca 700 barn, 

ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 

Människans spirituella dimension – grunden för vår gemenskap 

En grundläggande idé inom antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är att människans 

jag – hennes individualitet – inte kan reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det 

biologiska arvet och den omgivande miljön skapar förutsättningar för livet men också 

begränsningar. Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla 

sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa 

något unikt och oförutsägbart som man kan beteckna som den spirituella kärnan i 

personligheten. 

Livets röda tråd 

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. Det finns en röd tråd i varje 

människas liv, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Alla människor har 

behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg. Att, oavsett 

funktionsnedsättning, själv få vandra längs livets röda tråd utan att bli motarbetad eller 

ifrågasatt utan i stället få möta förståelse, är grunden för all utveckling. Därför är delaktighet 

och ansvar inför människans ödessituation utgångspunkten för den läkepedagogiska och 

socialterapeutiska hållningen. 

Individuellt liv i gemenskap 
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Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett sammanhang där 

man hör hemma är förutsättningen för den egna utvecklingen. För personer med 

funktionsnedsättning är gemenskapen särskilt viktig eftersom den ger trygghet, glädje och 

möjlighet att få vara den man är. Inom våra verksamheter finns en tanke att varje människa 

ska finna ett socialt sammanhang och att en sund gemenskap bidrar till individens utveckling. 

Tålamod med det individuella 

Funktionsnedsättning ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom 

funktionsnedsättningen finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Medarbetarnas 

uppgift är att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för 

var och en att uttrycka denna. Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att 

ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande värden i vårt arbete. 

Det livslånga lärandet 

I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medarbetarens egna tillkortakommanden 

inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt konfronterad med behovet av egen 

utveckling. Ur det perspektivet bildar de uppkomna svårigheterna (både hos personen med 

funktionsnedsättning och hos medarbetaren) ett gränsområde där man möts och där fröet till 

vidare utveckling finns för bägge parter. På våra arbetsplatser anser vi att denna process är en 

naturlig del av arbetet och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga 

lärande. 

En medvetet utformad miljö 

Arkitektur, materialval, inredning och färgsättning har en mycket stor inverkan på människan. 

Likaså har medvetet gestaltade trädgårdsparker, områden för promenader samt t ex närhet till 

vatten, en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vid stor vikt vid en 

estetisk tilltalande miljö såväl inomhus som utomhus. 

När den gäller den psykiska miljön är vardags- och högtidshändelser inordnade i ett rytmiskt 

återkommande tidsförlopp. Det tar sig uttryck i gemensamma samlingar inför en skol- eller 

arbetsdag, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att markera och 

fira helger, årshögtider, födelsedagar och jubileer. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet 

i tillvaron. 

Att äta ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel, samt att se till det ekologiska 

sammanhangets betydelse i stort, har alltid varit en självklarhet i våra verksamheter. 
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Ett skapande liv – Arbetets betydelse 

Inom våra verksamheter anser vi att det skapande elementet är nära förbundet med känslan av 

harmoni och välbefinnande. Därför vill vi möjliggöra för varje individ att ge utlopp för sin 

inneboende kreativitet. Detta sker såväl i skolan som i verkstäder och i boendemiljön. 

Skådespel, musikutövande och konserter, att umgås med färger, textilier och andra material är 

självklarheter hos oss.  I en vuxens människas liv intar arbetet en central plats. Att hitta en 

gemenskap, att få känna sig behövd, att hitta en meningsfylld uppgift, är särskilt viktigt för en 

person med funktionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och 

personen får möjlighet till ett skapande och rikt liv.  
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Bilaga 3: Gayle Rubin, sexualitetens värdehierarki  
 

 

 


