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Sammanfattning 

Existerande sociologisk forskning om genus och maskulinitet är omfattande, men få 

studier undersöker hur maskulinitet konstrueras inom totala institutioner och särskilt 

inom en svensk kontext. För att fylla denna kunskapslucka är uppsatsens huvudsakliga 

syfte att studera vilka former av maskuliniteter som kan identifieras bland personal och 

tvångsomhändertagna unga män vid en total institution. Uppsatsens frågeställning har 

fokuserat på att studera vilka sociala praktiker, normer och föreställningar som bidrar 

till konstruerandet av dessa maskuliniteter. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är 

Raewyn Connells teori om maskulinitet och hegemonisk maskulinitet samt Erving 

Goffmans teori om totala institutioner. Metoden som valts för att besvara 

frågeställningen är semistrukturerade intervjuer med sex behandlingsassistenter vid en 

sluten institution för unga män som drivs av Statens institutionsstyrelse. 

 

Sammanfattningsvis har uppsatsen, utifrån intervjuerna, kunnat identifiera att den 

hegemoniska maskuliniteten tenderar att vara den mest dominerande bland de manliga 

behandlingsassistenterna samt att den marginaliserade maskuliniteten tenderar att vara 

den mest dominerande hos de unga männen som är intagna. Uppsatsens slutsats är att 

varje maskulinitetsform konstrueras genom sina egna sociala praktiker, normer och 

förställningar samt att personalens överordning i förhållande till de unga männen utgör 

en del i konstruerandet av den hegemoniska maskuliniteten, som kunnat identifieras 

bland de manliga behandlingsassistenterna. Förslag på vidare forskning är fler studier 

med fokus på hur maskuliniteter konstrueras inom totala institutioner. Även forskning 

kring vilken roll brotts- och våldspreventivt arbete, med fokus på maskulinitet, på totala 

institutioner kan ha för att förebygga återfall i brott för den målgrupp unga män som är 

placerade på dessa SIS-institutioner är relevant. 
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1. Inledning 

Statens institutionsstyrelse (SIS) är den myndighet som har i uppgift vårda och behandla 

ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. För de 

ungdomar som placeras inom SIS sker placeringen under tvång och med stöd i lagen vid så 

kallade särskilda ungdomshem som är slutna institutioner. Årligen omhändertas tiotusentals 

unga killar och tjejer av de sociala myndigheterna och placeras utanför föräldrahemmet i 

någon form. År 2014 omhändertogs knappt 29,000 barn och ungdomar av de sociala 

myndigheterna för att beredas vård utanför hemmet; antingen i ett familjehem, på ett 

behandlingshem eller på en sluten institution. Av dessa ungdomar tar SIS emot cirka tusen 

ungdomar per år och en klar majoritet av dessa är killar (Statens Institutionsstyrelse, 2016). 

För de flesta av dessa killar är grunden för placeringen att de lever ett destruktivt liv med 

kriminalitet, våld och missbruk. Denna grupp ungdomar och de institutioner som de vårdas på 

har det tidigare forskats på utifrån flera aspekter. Bland annat har tidigare studier redogjort för 

hur maskulinitet konstrueras på dessa institutioner i interaktionen mellan personal och 

ungdomar samt hur ungdomarna själva konstruerar en form av maskulinitet som är nära 

knuten till deras brottslighet, där hierarki och status utgör en del av detta 

maskulinitetsskapande (Pettersson, 2014, Bengtsson, 2015).  

Denna uppsats fokuserar på denna särskilda miljö – den totala institutionen - som de flesta 

människor i samhället inte har någon inblick i. Med institutionen som utgångspunkt avser jag 

att diskutera hur maskulinitet konstrueras och kommer till uttryck i denna miljö.  

 

Centralt för denna studie är teorin om den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008), som 

innebär att en rad egenskaper förknippas med vad det innebär att vara en man. Män ska vara 

starka, hårda och trygga. Den hegemoniska maskuliniteten är ett begrepp som kan beskrivas 

som ett ideal som män relaterar till och som i sin tur är knutet till ett vidare system av flera 

olika typer av maskuliniteter. Vidare är den hegemoniska maskuliniteten inte bara ett 

stereotypt mansideal, utan även en process varigenom ett ideal konstrueras, ett ideal som 

många killar och män aldrig kommer att leva upp till. Denna uppsats undersöker om och i så 

fall hur den hegemoniska maskuliniteten kan förstås och vilka former av maskuliniteter som 

kan identifieras vid en total institution och hur dessa maskuliniteter förhåller sig till varandra. 

Platsen för utforskandet av dessa frågor är en institution, ett så kallat särskilt ungdomshem, 
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inom ramen för SIS. Uppsatsen syftar till att bygga vidare på den rådande kunskapen om hur 

maskulinitet konstrueras bland personal och unga män på institution. Vidare kommer 

uppsatsen att synliggöra strukturer som existerar inom den institutionella miljön och hur dessa 

bidrar till konstruktionen av olika former av maskuliniteter för en specifik grupp av unga män 

vars liv och leverne är nära sammankopplat med brottslighet, våld och missbruk. 

Avslutningsvis kommer studien att bidra med ökad förståelse för de utmaningar som 

yrkesverksamma individer kan möta i vardagen i arbetet med denna målgrupp.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån intervjuer med personal vid ett SIS ungdomshem studera 

vilka former av maskulinitet som kan identifieras bland personalen och de tvångsintagna unga 

männen, genom vilka sociala praktiker dessa maskuliniteter konstrueras samt hur 

maskuliniteterna är relaterade till varandra. Den frågeställning jag har för avsikt att besvara 

lyder: Genom vilka sociala praktiker, normer och föreställningar konstrueras de olika 

maskulinitetsformerna? 

1.2 Avgränsning och disposition 

Denna studie avgränsas i ett par avseenden. Dels utifrån att den undersöker en enskild 

institution inom SIS. Valet av institution gjordes ur ett bekvämlighetsurval som presenteras 

närmare i metodavsnittet. Dels genom att den bygger på semistrukturerade intervjuer av med 

behandlingsassistenter. I uppsatsens första avsnitt har jag presenterat studiens bakgrund, syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar. Det andra avsnittet behandlar arbetets teoretiska 

utgångpunkt. I detta avsnitt redogör jag för Raewyn Connells teori om maskulinitet och 

hegemonisk maskulinitet samt Erving Goffmans teori om totala institutioner. I det tredje 

avsnittet redogör jag för tidigare forskning om maskulinitet med fokus på unga män och totala 

institutioner. I metodavsnittet, avsnitt fyra, beskriver jag hur det empiriska materialet har 

samlats in och analyserats samt hur forskningsetiska aspekter hanterats. I det femte avsnittet 

presenterar jag studiens resultat och min analys av det senare. Slutligen för jag i det sjätte 

avsnitt en avslutande diskussion utifrån teori och resultat samt framför förslag på fortsatt 

forskning.  
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2. Teori 

Denna uppsats utgår ifrån två olika teorier. Den första är Erving Goffmans teori om totala 

institutioner. Med hjälp av denna teori kommer jag att kunna beskriva vad en institution är 

och i synnerhet vad som utmärker en total institution, samt hur vardagen inom en total 

institution kan se ut. Denna teori har relevans för min analys av hur relationen och samverkan 

mellan personalen och ungdomarna ser ut inom en sluten institution då de särskilda 

ungdomshemmen i Sverige i många drag påminner om Goffmans beskrivning av den totala 

institutionen. Vidare kommer jag att använda Raewyn Connells teori om maskuliniteter och 

hegemonisk maskulinitet, en teori som är till hjälp när resultat och analys ska presenteras om 

hur maskulinitet skapas inom en total institution. Ett annat teoretiskt begrepp som jag 

använder för att komplettera Connells teori är homosocialitet, vilket beskriver manlig 

samvaro och exkludering av kvinnor.   

2.1 Totala institutioner  

Goffmans (2014) definitioner av begreppen institution och totala institutioner baseras på hans 

fältarbete i slutet på 1950-talet på ett mentalsjukhus i USA. Institution är ett brett begrepp 

som kan användas för att beskriva allt ifrån sociala inrättningar så som tågstationer till 

fängelser. Mer formella sociala inrättningar, så som kyrkan, kan även ses som en institution. 

Dessa typer av institutioner, som är tillgängliga för alla, har inget krav på medlemskap eller 

tillhörighet förutom att individerna visar skötsamhet under deras vistelse på institutionen. Ett 

gemensamt utmärkande drag för institutioner är att de tar besökarnas tid och intresse i 

anspråk. Detta anspråk skapar inneslutande tendenser, vilket formar institutionen både fysiskt 

och mentalt (Goffman, 2014: 13).  

 

Den totala institutionen definierar Goffman som en plats att bo och arbeta på. Inom den totala 

institutionen lever ett antal människor ett instängt och likartat liv som i många avseenden 

administreras av andra. Livet inom den totala institutionen pågår under en längre tid och är 

avskärmat från samhället utanför (Goffman, 2014: 9). Som exempel på totala institutioner 

anger Goffman mentalsjukhus, slutna vårdinrättningar, fängelser, läger för krigsfångar och 

koncentrationsläger. Goffman menar att en grundläggande social ordning i det moderna 
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samhället är att individen sover, roar sig och arbetar på olika geografiska platser med olika 

människor, utan att följa någon övergripande rationell plan. Detta står i rak motsats till livet 

inom den totala institutionen, där individens olika livssfärer sammanförs och levs under ett 

och samma tak med flera andra människor. Individernas liv, rutiner och dagliga aktiviteter är 

rutiniserade och administreras av personal; i viss mån är dessa rutiner och aktiviteter 

påtvingade (Goffman, 2014: 14-15). Ett annat viktigt drag hos den totala institutionen är dess 

byråkratiska förhållningssätt till de människor som bor inom dem, där det bland annat växer 

fram en klyfta mellan de som bor på dessa inrättningar och de som arbetar där. Goffman 

redogör vidare för hur de intagna respektive personalen upplever sin värld. Uppdelningen 

mellan intagna och personal skapar enligt Goffman en ständig misstänksamhet mellan dessa 

grupper. Uppdelningen skapar även stereotyper kring hur intagna och personal bör förhålla sig 

till varandra, vilket i sin tur påverkar och begränsar den sociala rörligheten mellan grupperna 

(Goffman, 2014: 16).  

 

Makt är ett centralt tema inom den totala institutionen. De intagna står i en ständig 

beroendeställning till personalen och kan uppleva att personalen missbrukar denna position, 

vilket leder till ett motstånd gentemot personalen. Detta maktförhållande kan till exempel 

komma till uttryck när den intagne anländer till institutionen och blir tvungen att överlämna 

sina personliga ägodelar och kläder till personalen eller ständigt behöver be om lov för att få 

röka eller ringa ett telefonsamtal, något som uppfattas som förödmjukande för den intagne. 

Den intagnes språkbruk och personlighet kan till och med kuvas, vilket kan leda till en 

”rollförlust” hos den intagne. Rollförlust innebär en brytning med det förflutna och den roll 

den intagne tidigare haft, samtidigt som personalen försöker förmedla med ny roll till den 

intagne (Goffman, 2014). 

2.2 Genus enligt Connell  

Connell (2012) menar att det i huvudsak existerar två förståelser av kön; det biologiska könet 

och det sociala könet. Det biologiska könet vi föds in i, antingen som pojkar eller flickor, och 

är kopplat till vår förmåga att fortplanta oss. Det sociala könet fostras vi in i genom våra 

sociala handlingar. I vardagslivet tar människor vanligtvis genus för givet då stora delar av 

den rådande samhällsstrukturen är uppbyggd kring uppdelningen mellan män och kvinnor 

(Connell, 2012: 17). Connell menar att genus är en social struktur som bygger på (i) 

maktrelationer, (ii) produktion, konsumtion och genuskonstruerad ackumulation, (iii) 
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känslomässiga relationer och (iv) symbolism, kultur och diskurs. Hon argumenterar för att 

män och kvinnor lär sig sina respektive kön genom dessa könsrelaterade handlingar och 

därigenom skapas maskulinitet och femininitet (Connell 2012).  

 

Genus är således en ständigt pågående process där män och kvinnor utvecklar sin maskulinitet 

eller femininitet. Genom denna process skapas deras respektive genus, en process som 

Connell kallar för socialt förkroppsligande (Connell, 2012: 95). Denna sociala praktik 

refererar hela tiden till kroppar och det kroppar gör (Connell, 2008: 110). Med detta menar 

Connell att det är den fysiska kroppen som står i fokus för detta genusskapande.  

Det är genom begreppet genus som maskulinitet skapas och kan förstås. Här blir genus ett 

slags ramverk där olika typer av maskuliniteter kan särskiljas från varandra (Connell, 2008: 

109). Enligt Connell finns det inte heller något som kallas för medfödda beteenden när det 

kommer till maskulinitet och femininitet. Hon menar att dessa beteenden är socialt skapade 

och har placerats i en genusordning där det maskulina kategoriseras som det överordnade och 

dominerar det feminina. Denna kategorisering gynnar i förlängningen män då det är den 

maskulina normen som är den rådande normen i samhället. En viktig aspekt för att kunna 

förstå denna genusordning är att den inte skapas biologiskt, den skapas genom fysiska 

handlingar och uppfattas som en social struktur (Connell 2012).  

2.3 Maskulinitet enligt Connell  

Maskulinitet är ett begrepp som syftar till att beskriva något som görs och är nära knutet till 

den manliga kroppen. Maskulinitet förväntas nästan uteslutande utgå från mäns kroppar, som 

en inneboende egenskap eller något som uttrycker något om den manliga kroppen (Connell, 

2008: 83). En maskulin person beskrivs som överordnad, aktiv, stark, rationell, har ett sexuellt 

begär till kvinnor och är åtrådd av kvinnor (Connell, 2008; Messerscmidt, 1993; Pettersson, 

2003). Då forskningen alltmer visat intresse för kopplingen mellan kön, ”ras” och klass har 

studier visat på att det finns olika typer av maskuliniteter. Hur maskulinitet kommer till 

uttryck i ett segregerat område med en övervägande svart befolkning skiljer sig från hur 

maskulinitet kommer till uttryck i ett vitt medelklassområde. Även inom grupper existerar det 

olika typer av maskuliniteter, det finns inte bara en form av svart maskulinitet och inte heller 

bara en form av vit maskulinitet (Connell, 2008: 114). Vidare menar Connell att maskulinitet 

är socialt konstruerat och en ständigt pågående process som formas av relationer i en 

hierarkiskt strukturerad kontext där etnicitet, ”ras” och klass väger in. Relationerna mellan 
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olika former av maskulinitet består av allianser, dominans och underordning. Relationerna 

skapas genom praktiker som utesluter, innefattar och exploaterar (Connell, 2008: 71). Inom 

begreppet maskulinitet finns en hegemonisk maskulinitet till vilken andra former av 

maskulinitet är relaterade. Den hegemoniska maskuliniteten och dess tre delar, 

underordnande, delaktighet och marginalisering, diskuteras nedan.  

2.4 Hegemonisk maskulinitet  

Connell har gett upphov till begreppet hegemonisk maskulinitet i sin bok Gender and power, 

som utkom 1987. Hon har utvecklat begreppet utifrån Antonio Gramscis definition av 

hegemoni som den senare använde för sin analys av klassojämlikhet i samhället. Hegemonisk 

maskulinitetsteori synliggör maktrelationer, dominans och hierarkier mellan män samtidigt 

som den fokuserar på underordning av kvinnor och femininitet. Den kan även förstås som det 

idealiserade sättet att vara man på och som kräver att andra män positionerar sig i relation till 

idealet och legitimerar mäns överordning i förhållande till kvinnor (Connell & 

Messerschmidt, 2005). Hegemonisk maskulinitet står även i relation till den rådande 

patriarkala struktur som finns i samhället och denna struktur bidrar till upprätthållandet av 

denna form av maskulinitet. 

 

Den hegemoniska maskuliniteten är den dominerande, normerande och eftersträvade formen 

av maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet skapas då det finns ett samband mellan kulturella 

ideal, institutionell makt och ett kollektiv. Exempel på sådana miljöer är de högsta nivåerna 

inom militären, näringslivet och staten då dessa erbjuder en relativt övertygande kollektiv bild 

av maskulinitet. Inom dessa och liknande miljöer är det snarare framgången och auktoriteten 

som är kännetecknande för hegemonin och inte våldet, även om våldet ofta underbygger och 

stödjer auktoriteten. Hegemonisk maskulinitet förändras även över tid och ser olika ut i olika 

samhällen (Connell, 2008: 115). 

2.5 Underordnade  

Inom hegemonisk maskulinitetsteori råder ett maktförhållande där heterosexuella män är 

överordnade homosexuella män. Denna underordning av homosexualitet kan komma till 

uttryck genom diskriminering, förtal, trakasserier, hot, våld och mord. Förtrycket placerar 

homosexuella män i botten av mäns genushierarki och de utestängs från att vara en del av den 
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hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008: 116). Men den homosexuella maskuliniteten är 

inte den enda maskuliniteten som är underordnad. Vissa heterosexuella killar och män är 

också utestängda från den hegemoni som de överordnade männen upprätthåller. Denna 

utstötningsprocess sker genom att vissa män stämplas som mes, tönt, fjolla och morsgris, ord 

som inom den hegemoniska gruppen uppfattas som feminina (Connell, 2008: 117).  

2.6 Delaktighet  

Få män lever upp till, eller praktiserar, idealet om den hegemoniska maskuliniteten fullt ut. 

Men trots detta så upprätthålls idealet då män överlag drar fördel av denna patriarkala struktur 

där män är överordnade kvinnor. Delaktigheten grundar sig i att män som drar fördel av den 

hegemoniska maskuliniteten - trots att de själva inte lever upp till idealet - bidrar till att 

hegemonin upprätthålls och legitimeras (Connell, 2008: 117). Samtidigt betonar Connell att 

många män som drar fördel av den patriarkala samhällsstrukturen ändå respekterar sina fruar, 

bidrar till hushållsarbetet och brukar inte våld på sina partners (Connell, 2008: 118).  

2.7 Marginalisering  

Hegemoni, underordning och delaktighet ska enligt Connell ses som inre relationer i 

genusordningen. Marginalisering kan ses en yttre relation där genus samspelar med klass och 

ras. En aspekt av maskuliniteten är just hur män från marginaliserade grupper kan användas 

för att gestalta olika maskuliniteter. Den svarta idrottsstjärnans maskulinitet framställs på ett 

sätt medan den svarta våldtäktsmannen framställs på ett annat vilket i sin tur kan bidra till 

utformandet av en kriminalpolitik som utnyttjas av högerpolitiker (Connell, 2008: 118). 

Connell skriver att begreppet marginalisering kan vara problematiskt när det kommer till att 

beskriva hur olika maskuliniteter är överordnade andra maskuliniteter baserat på klass och ras, 

men att marginaliseringen alltid kan sammankopplas till auktoritetsrelationen mellan den 

överordnade gruppens hegemoniska maskulinitet och den marginaliserade gruppens 

maskulinitet (Connell, 2008: 119).  

2.8 Homosocialitet  

Begreppet homosocialitet innebär att manlig samvaro stärker banden mellan män. Genom att 

skapa starka band i ett manligt kollektiv så stärker män även sin position inom en patriarkal 
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struktur. Genom denna process exkluderar det manliga kollektivet kvinnor, feminina män, 

homosexuella och andra grupper som avviker från de värden som kan råda inom det manliga 

kollektivet. Homosocialitet handlar ofta om att skapa ett sammansvetsat gäng, ett manligt 

kollektiv som signalerar styrka. Det råder en viss jargong inom denna grupp där det uttrycks 

exempelvis homofoba tankar just för att betona heterosexualitet, samtidigt som männen inom 

detta kollektiv i andra sammanhang kan agera helt jämställt, prata om känslor och visa sig 

sårbara (Johannson, 2003: 240). 

2.9 Teoridiskussion  

Goffmans (2014) teori är användbar då den totala institutionen och den interaktion som pågår 

där mellan personal och ungdomar utgör en central del av det som denna uppsats syftar till att 

studera. Goffmans teori i sig redogör för ett maktförhållande och en över- och underordning 

mellan de som arbetar och de som bor inom den totala institutionen. Connells (2008) teori om 

hegemonisk maskulinitet kommer att användas för att undersöka för hur hegemonisk 

maskulinitet konstrueras och hur andra former av maskuliniteter förhåller sig till det 

hegemoniska idealet. Utifrån begreppet homosocialitet kommer olika förhållanden inom både 

personal- och ungdomsgrupperna att analyseras, förhållanden som överrepresentation av 

manlig personal och ungdomsgrupper som enbart består av killar.   

3. Tidigare forskning  

Under detta avsnitt redogör jag för den tidigare forskningen om hur maskulinitet konstrueras 

på totala institutioner. Den tidigare forskningen delas upp mellan svensk respektive 

internationell forskning. På detta sätt blir avsnittet om forskningen på området mer 

överskådligt.  

3.1 Svensk forskning  

Tove Pettersson som är professor i kriminologi på Stockholms universitet är en av de forskare 

som studerat hur maskulinitet konstrueras på totala institutioner. Pettersson (2014) har i en 

studie undersökt hur personal och ungdomar på olika särskilda ungdomshem i Sverige 
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konstruerar maskulinitet i vardagliga situationer inom en sluten institutionsmiljö. Detta 

maskulinitetsskapande menar Pettersson (2014) sker genom en interaktion mellan personal, 

mellan personal och ungdomar samt mellan ungdomar. Pettersson redogör för en rad olika 

praktiker och fenomen vilka genom hegemonisk maskulinitet skapas. Ett av dessa fenomen är 

den manliga fysiska kroppen som är den yttersta markören för maskulinitet vilket gör att den 

fysiska kroppen får en central roll i detta maskulinitetsskapade. Detta kommer till uttryck på 

många olika sätt. Ett är genom en ständig tävlan från ungdomarnas sida gentemot den manliga 

personalen i form av skojbråk, fysisk kontakt och olika kraftmätningar. Denna tävlan sker 

under uttalade men även outtalade former. Ett annat fenomen är ungdomarnas behov av att 

visa sig tuffa, farliga och maskulina, vilket resulterar i den inbördes hierarkin som skapas 

mellan ungdomarna på avdelningen (Pettersson, 2014: 44). Även våldet har en central del i 

detta maskulinitetsskapande då många av de ungdomar som är placerade på dessa institutioner 

har en historia av våld med sig innan de placeras på institutionen. Ett utövande av våld för 

dessa ungdomar blir för dem ett sätt att ”göra maskulinitet” på, både utanför och inne på 

institutionen (Pettersson, 2014: 41).  

 

Två andra forskare som studerat konstruerandet av genus och maskulinitet inom totala 

institutioner i Sverige är Sabine Gruber (2013) och Tina Mattsson (2005). I dessa studier visar 

både Gruber (2013) och Mattsson (2005) hur attityder och sociala praktiker bland personal är 

avgörande för konstruerandet av hegemonisk maskulinitet. Gruber menar att det konstrueras 

en specifik maskulinitet bland personalen som är baserad på fysisk styrka, muskler, mod och 

där rädsla förträngs. Denna form av maskulinitet är särskilt förekommande hos den manliga 

delen av avdelningspersonalen. En maskulinitet som på ett sätt skapar konflikter och motstånd 

men som samtidigt efterfrågas och påstås behövas på avdelningen för att kunna hantera de 

fysiska konflikter som kan uppstå (Gruber, 2013: 49). Denna bild bekräftas även av Mattsson 

(2005) som också lyfter fram skillnader i hur män och kvinnor hanterar våldsamma klienter 

vilket i förlängningen lett till att män rekryteras in i arbetet på andra grunder än kvinnorna. 

Där männen rekryteras på basis av fysisk styrka och där behandlarkompentens kommer i 

andra hand medan kvinnorna rekryteras i första hand på grund av deras behandlarkompentens 

(Mattsson, 2005: 137-138). Petterson har även i en annan studie som handlar om vårdens 

utformning vid de särskilda ungdomshemmen kunnat konstatera den dubbla roll som den 

manliga delen i personalgruppen får handskas med. Den ena delen av denna roll är att männen 

och deras fysiska kroppar får agera som ett nödvändigt ont som kommer till användning vid 
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fysiska konflikter och den andra delen är att deras fysiska kroppar i sig bidrar till att 

provocera fram fysiska konflikter (Pettersson, 2009: 91). 

 

I skapandet av hegemonisk maskulinitet på dessa totala institutioner så fyller hot, våld och 

hierarkier, enligt Petterson (2014), en central roll bland dessa ungdomar. Hot och våld fyller 

en funktion genom att man mäter sin styrka och visar på sin position i hierarkin bland övriga 

ungdomar på avdelningen, en hierarki som även avgörs av ens erfarenhet av brottslighet 

(Pettersson, 2014: 44). Detta sätt att positionera sig på menar Pettersson är ett sätt för 

ungdomarna att göra maskulinitet på utifrån de värderingar och normer som råder i de miljöer 

som ungdomarna kommer ifrån men även utifrån de värderingar och normer som råder inom 

institutionen (Pettersson, 2014). Ytterligare en aspekt som bidrar till att ungdomarna inbördes 

konstruerar ett maskulint ideal som eftersträvas på avdelningen är den ständiga och starka 

homofobiska attityd som många av killarna har. Denna attityd manifesteras genom att killarna 

visar en föraktfull inställning till homosexuella män. Genom detta förakt så utesluts de 

homosexuella männen på basis av att de inte är ”riktiga män” vilket är kopplat till 

konstruktionen av en hegemonisk maskulinitet som exkluderar feminina kännetecken och 

fysisk svaghet. De homofobiska attityderna blir på detta vis ett sätt att göra maskulinitet på 

genom sin sexualitet (Pettersson, 2014: 45).  

3.2 Internationell forskning  

Internationell forskning om hur maskulinitet konstrueras inom totala institutioner visar på 

liknande resultat som den svenska forskningen. I Finland så har forskarna Päivi Honkatukia, 

Leo Nyqvist och Tarja Pösö i en studie från 2007 kunnat visa hur ungdomar använder sig av 

hot och våld som ett sätt att konstruera maskulinitet. Forskarna har genom ungdomarnas 

fokusgruppsintervjuer kunnat kategorisera och identifiera olika typer av maskuliniteter så som 

aggressiv, tuff, lojal och lugn maskulinitet. Den aggressiva maskuliniteten är ett resultat av 

unga killars våldshandlingar som utförs i relation till ett kollektiv. Denna form av maskulinitet 

utgör inte en del av den hegemoniska maskuliniteten men den bidrar till en hierarki bland 

ungdomarna på institutionen som de måste förhålla sig till (Honkatukia et al., 2007). Här kan 

vi se likheter med Petterssons (2014) studie där våld och hierarki är nära sammankopplade 

med maskulinitet på institutioner bland unga killar; en form av hierarki som är baserad på 

våld och fysisk styrka men även där den heterosexuella normen utgör en del av denna hierarki 
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genom den förtrycker och underordnar homosexuella män (Pettersson, 2014, Honkatukia et 

al., 2007).  

Sociologen Tea Torbenfeldt Bengtsson (2015) i Danmark redogör för ett begrepp som kallas 

hypermaskulinitet, en form av maskulinitet som är kopplat till en arbetarklasskultur. Med 

bakgrund av att begreppet hegemonisk maskulinitet kan ha sina begränsningar när särskilda 

grupper ska problematiseras så väljer Bengtsson ändå att utgå ifrån detta begrepp i sin studie 

av dessa ungdomar. Bengtsson menar att hypermaskulinitet kan ses som ett begrepp som är 

underordnat den hegemoniska maskuliniteten och blir i dessa miljöer ett alternativ när de inte 

kan leva upp till idealet av den hegemoniska musikaliteten (Bengtsson, 2015). Hon har likt 

Pettersson (2014) och Honkatukia et al. (2007) kunnat se hur ungdomar på institution 

använder sig av sociala praktiker för att konstruera sin maskulinitet, en form av 

hypermaskulinitet som är baserad på hot, våld, brottslighet, hierarkier och ett ständigt 

förhandlande. Bengtsson menar att totala institutioner är arenor där denna hypermaskulinitet 

kommer till uttryck men även deras vardagliga liv utanför institutionerna agerar som arenor 

för denna form av maskulinitet. Detta hypermaskulina ideal som i sin tur är kopplat till 

kulturella normer upprätthålls, konstrueras och reproduceras genom praktiker både utanför 

men även innanför dessa totala institutioner (Bengtsson, 2015: 3). Detta hypermaskulina ideal 

menar Bengtsson är en ram för hur manlighet konstrueras inom de miljöer som dessa personer 

rör sig inom, begreppet kan ses som en strävan av att blir en ”riktig man” under särskilda 

former och inom en särskild kontext (Bengtsson, 2015). Kriminologen Thomas Ugelvik har i 

Norge studerat hur den totala institutionens normer och regler bland de intagna på ett norskt 

fängelse starkt bidrar till konstruktionen och upprätthållandet av maskulinitet. Ugelvik (2014) 

menar att det finns inbäddade koder i den kriminella livsstilen och inom anstaltslivet som 

handlar om att inte ange sina medfångar, att inte tjalla eller ”gola”. Ugelvik menar att dessa 

normer och koder fyller en funktion av att stärka ett kollektiv inbördes och gentemot den 

totala institutionen och genom att bryta dessa regler så visar man sig svag och att man inte är 

en ”riktig man”. Sanktionerna av att ett sådant beteende kan leda till att individen förskjuts 

från kollektivet och hamnar längst ner i hierarkin (Ugelvik, 2014: 57-58). Ugelvik menar att 

denna norm eller kod av att inte ange varandra i fängelset är en form av social praktik som 

bygger på att vara stark, lojal och pålitlig vilka kan ses som maskulina drag och ett sätt att 

”göra genus” på (Ugelvik, 2014: 60). I detta resonemang finns det likheter med Bengtssons 

(2015) resonemang om hur kulturella normer inom den totala institutionen skapar och 

upprätthåller ett hypermaskulint ideal och en strävan efter att vara en ”riktig man”. 
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Maskuliniteten uttrycks genom att vara bärare av dessa normer och koder som existerar både 

innanför och utanför den totala institutionen.  

 

Två liknande studier från USA som redogör för hur fängelser och ungdomsinstitutioner 

utarbetat sina behandlingsprogram för att försöka förebygga de normer, koder och det 

hypermaskulina ideal som råder inom vissa totala institutioner är Abrams et al:s (2008) och 

Karps (2010) studier. Dessa studier har väldigt mycket gemensamt där de bland annat påvisar 

hur maskulinitet konstrueras inom en homosocial kontext och hur det inom den totala 

institutionen finns flera olika maskuliniteter representerade. Dessa studier menar att den totala 

institutionen i sig och de strukturer som råder där är kopplade till konstruerandet av 

maskulinitet som i stor utsträckning förstärktes genom institutionella och interpersonella 

mekanismer, där till exempel fysisk styrka, att visa sig tuffa och inte vika ner sig vid 

konflikter, förmågan att kunna utföra sporter och egenskapen att vara ”gatusmart”, 

premierades av både intagna och avdelningspersonal. Detta skapade en överdriven 

maskulinitet hos killarna av att visa sig starka, tuffa och att inte vika ner sig vid konflikter 

(Abrams et al. 2008: 26-27). Vidare beskriver Karp (2010), likt Bengtsson (2015) hur detta 

leder till ett behov och en strävan efter att konstruera en form av hypermaskulinitet som 

fungerar som en mask inom den totala institutionen för att inte visa sig svag eller sårbar. 

4. Metod 

I denna uppsats tillämpas en kvalitativ intervjumetod då intervjuer med behandlingsassistenter 

som arbetar på en total institution ägt rum i syfte att undersöka hur denna yrkeskategori 

upplever att maskulinitet konstrueras på deras arbetsplats. Valet av kvalitativ metod är att 

föredra då ämnet ska studeras djupet snarare än på bredden.  

 

4.1 Val av institution  

Valet av institution föll på SIS ungdomshem Bärby i Uppsala och kan ses som en form av 

bekvämlighetsurval då jag tidigare har arbetat där och lätt kunde få kontakt med 

nyckelpersoner inom institutionen. Det kan finnas en del begränsningar och problem med att 

använda sig av bekvämlighetsurval, men i detta fall övervägde fördelarna de eventuella 
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nackdelarna. Några av dessa fördelar var bland annat att jag fick tillgång till ett 

forskningsområde som i vanliga fall kan vara svårt att få tillträde till. Vidare bidrog min 

tidigare arbetserfarenhet från denna institution till att skapa tillit hos grindvakterna och 

nyckelpersonerna som möjliggjorde detta arbete (Bryman, 2011: 383-384). En annan 

anledning till att intervjuerna genomfördes på denna institution är dess geografiska läge. 

Liknande institutioner finns i övriga landet men ligger långt från Stockholm och kräver andra 

transportmedel än lokaltrafik.  

 

Den initiala kontakten togs genom ett telefonsamtal till institutionschefen där uppsatsidén 

presenterades. Därefter författades, enligt överenskommelse med institutionschefen, ett 

presentationsbrev som skickades till institutionschefen och samtliga avdelningsföreståndare. 

Där beskrevs uppsatsen och det ämne som skulle studeras och en förfrågan om intervju 

gjordes till behandlingsassistenter på respektive avdelning. Efter en vecka kontaktades jag via 

mail av fyra olika avdelningsföreståndare med namn på behandlingsassistenter som anmälde 

sig till att bli intervjuade. Därefter upprättades kontakt med respektive behandlingsassistent 

via mail och intervjuer bokades in. Sex behandlingsassistenter har intervjuats, varav fyra är 

män och två kvinnor. Anledningen till denna uppdelning är att institutionen har en 

överrepresentation av manliga behandlingsassistenter, därav önskades att intervjuerna skulle 

återspegla denna överrepresentation. Behandlingsassistenterna varierar i ålder och även i 

senioritet, det vill säga antal tjänsteår i yrket, vilket sträckte sig från sex månader till 19 år. 

Samtliga arbetar heltid. Detta var ett strategiskt urval för att nå maximal variation. Urvalet 

erbjuder en mångfald bland intervjupersonerna som gör det möjligt att studera hur olika 

erfarenheter kan påverkas av ålder, kön och antal år i yrket. En fördel med denna variation är 

att generaliserbarheten ökar om dess empiri kommer från flera olika individer (Aspers, 2013: 

97). Valet att enbart intervjua behandlingsassistenter grundar sig i att denna yrkeskategori 

arbetar närmast ungdomarna och observerar dem på dygnets alla tider. Samtliga intervjuer 

genomfördes på respektive avdelning där personerna arbetar, antigen i deras besöksrum eller 

konferensrum. 

 

Bärby är en Sveriges största institutioner för unga män och har cirka 60 platser fördelat på åtta 

avdelningar. Bärby tar enbart emot unga män mellan 16 och 21 år som är omhändertagna med 

stöd av LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) eller som är dömda till sluten 

ungdomsvård, LSU. Institutionen består av tre vårdkedjor som utgör dess tre målgrupper; (i) 

unga män med missbruksproblematik, (ii) särskilt vårdkrävande unga män med 
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våldsproblematik och (iii) unga män som är misstänkta eller dömda för sexualbrott. 

Institutionen har ca 150 tillsvidareanställda och ett 50-tal timvikarier.  

 

4.2 Intervjuguide och intervjuerna  

Den kvalitativa intervjumetoden, även kallad forskningsintervju, bygger på en form av 

professionellt samtal med en struktur och ett syfte varigenom kunskap konstrueras i en 

interaktion mellan intervjuaren och intervjuobjektet. Den kvalitativa forskningsintervjun 

syftar till att erhålla beskrivningar av intervjudeltagarens liv utifrån dennes eget perspektiv 

(Kvale & Brinkman, 2009: 18-19).    

Aspers (2013) skriver att det inom det kvalitativa fältet finns olika sorters intervjuer och att 

det som skiljer intervjuerna åt är graden av struktur. I denna uppsats tillämpas den 

semistrukturerade intervjuformen. Den bygger dels på att den är uppdelad i olika teman 

baserat på det som ska behandlas, dels på att forskaren läser upp ett antal tydliga och konkreta 

frågor som besvaras av intervjupersonen. Det finns även utrymme för att som forskare ställa 

följdfrågor kring de svar som behöver utvecklas. Denna form av intervju gör det möjligt att få 

igång en fråga-svarsdialog med personen som intervjuas (Aspers, 2013: 142-143). 

Intervjuformen utgår från forskarens idé om vad denne vill studera och ha svar på samtidigt 

som den kan ses som en informationsinhämtningsmetod. Vidare kan formen ses som 

deduktiv, vilket innebär att den utgår ifrån en teoretisk referensram (Aspers, 2013: 143). 

Kvale & Brinkman (2009) beskriver den semistrukturerade intervjuformen som en 

livsvärldsintervju som har som mål att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i 

syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen som framkommer i intervjun. Fördelen 

med den semistrukturerade intervjumetoden i detta fall var att vissa frågor som var av intresse 

för studien kunde följas upp med ytterligare frågor. En annan fördel var att låta 

intervjupersonen få tala fritt och vika av från det som frågan egentligen gällde för att sedan, 

utan större ansträngningar, med hjälp av intervjuguiden återgå till den aktuella frågan eller 

temat.   

Syftet med intervjuerna påverkade utformandet av intervjuguiden vilket ledde till att en 

semistrukturerad tematisk intervjuguide utformades. Motiveringen till detta är att den 

semistrukturerade intervjuguiden dels kan ha en tematisk uppdelning som kan vara till hjälp 

för att relatera frågorna till de ämnen som ska studeras, dels göra det lättare att genomföra 

samtliga intervjuer på ett någorlunda liknande vis. Genom tematiseringen klargörs också 



 15 

syftet med uppsatsen, vilket underlättades vid genomförandet av intervjuerna (Kvale & 

Brinkman, 2009: 121).  

Intervjuguiden och frågor som har utformats till denna uppsats har utgått från första 

ordningens konstruktioner, vilket innebär att frågorna är formulerade utifrån ett språk och en 

livsvärld som intervjupersonerna känner sig hemma i (Aspers, 2013: 46-47). Detta för att 

intervjupersonerna fritt skulle få svara på frågor som rör det dagliga livet och interaktionen 

mellan personal och ungdomar på institutionen. Intervjuerna varade mellan 45-55 minuter och 

genomfördes under en tvåveckorsperiod. Detta på grund av praktiska skäl som har att göra 

med behandlingsassistenternas schema.   

 

4.3 Etiska överväganden  

Min tidigare erfarenhet från denna institution kommer från att jag arbetade där mellan åren 

2004-2014. Denna erfarenhet medförde en del etiska dilemman under arbetets gång som jag 

har behövt förhålla mig till för att försöka inta en så neutral roll som möjligt till det ämne som 

ska studeras. Jag har som uppsatsförfattare haft en unik förförståelse till institutionen och de 

strukturer som råder där, vilket på flera sätt har varit till fördel genom att jag har kunskap om 

hur organisationen fungerar och hur intervjupersonernas arbete går till. Denna förförståelse 

har dock även varit en utmaning som jag behövt vara medveten om då ämnet ska studeras 

utifrån ett vetenskapligt perspektiv. En nackdel med en sådan förförståelse kan vara att jag 

som forskare tar vissa saker förgivettagna (Aspers, 2013: 38) Mot bakgrund av detta har det 

varit av ännu större vikt att ta hänsyn till de grundregler som en intervjusituation kräver. 

Dessa regler är att lyssna på ett tålmodig och vänligt men intelligent sätt, att inte framhäva 

någon form av auktoritet, inte ge råd eller moraliska förmaningar, inte argumentera med den 

som talar och att intervjuaren bara ska tala eller ställa frågor när det krävs (Ahrne & Eriksson-

Zetterquist, 2015: 37). Vid bearbetningen av datamaterialet och vid analysen har det också 

funnits behov av att vara vaksam på att inte låta mina förkunskaper ta över eller påverka 

arbetet.  

 

Under processen har utgångspunkten varit Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002), vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att det 

skriftligen informerades om uppsatsens syfte och innehåll, att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Denna information upprepades även 
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muntligt innan intervjuerna inleddes. Samtyckeskravet uppfylldes då samtliga deltagare gav 

sitt samtycke till att delta. Konfidentialitetskravet är uppfyllt så till vida att de inspelade 

intervjuerna har förvarats elektroniskt och varit helt anonymiserade vilket varje intervjuperson 

gett sitt medgivande till. I resultatavsnittet har intervjupersonernas riktiga namn därför bytts ut 

mot ett fingerat namn. Även nyttjandekravet är uppfyllt då intervjuerna endast har använts till 

denna uppsats och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Uppsatser på grundnivå i Sverige etikprövas inte (Ahrne & Svensson, 2015: 29), vilket 

innebär att studenter inte ges tillträde till samma fält och miljöer som forskare på högre nivå. 

Detta har inneburit att jag inte har getts möjlighet att intervjua ungdomarna vid institutionen, 

utan enbart personal, vilket i sig är en begränsning för uppsatsen då konstruktionen av 

maskulinitet vid institutionen är något som sker i ett samspel mellan personalen och 

ungdomarna. I och med denna etiska aspekt besvaras frågorna utifrån personalens erfarenhet 

och upplevelser vilket kan ge en ensidig bild av det som uppsatsen har i syfte att studera. 

Vidare är inga frågor ställda så att intervjupersonerna riskerar att bryta den sekretess som 

arbetet vid institutionen omfattas av. Varje institutionsbesök har genomförts på ett så diskret 

sätt som möjligt med hänsyn till intervjupersonerna då jag inte har någon vetskap om 

intervjupersonerna berättat för sina kollegor om intervjun. Även om konfidentialitetskravet är 

uppfyllt och intervjupersonernas namn är fingerade så eliminerar det inte helt möjligheten till 

identifikation (Bryman, 2011: 133). Då det finns en risk att personer som arbetar vid den 

aktuella institutionen kan veta vem respektive intervjuperson är så är det viktigt att förstå att 

citaten som presenteras i resultatdelen är stycken ur ett större sammanhang som bidrar till en 

helhet och bör förstås ur det perspektivet.  

4.4 Transkribering och dataanalys  

Efter varje intervjutillfälle genomfördes transkriberingen, antingen samma dag eller dagen 

efter. Detta för att intrycken från intervjun är färskt efter genomförandet. Transkriberingen 

genomfördes med hjälp av datorprogrammet Express Scribe, ett program för uppspelning av 

ljudfiler. Transkriberingen har skett ordagrant och på så vis har talspråk, slang och interna ord 

som används vid institutionen upptagits. Anledningen till detta är att försöka fånga meningen 

i intervjupersonernas berättelser och den eventuella kultur som kan råda inom institutionen 

(Kvale & Brinkman, 2009: 195-197). Även pauser, betoningar, ironi och känslomässiga 



 17 

uttryck har skrivits ner ordagrant för att försöka få med så mycket som möjligt av 

intervjupersonerna berättelser.  

 

När transkriberingen var klar gick jag igenom alla intervjuerna, styckesindelning gjordes och 

citat markerades baserat på teman i intervjuguiden. Syftet med detta var sortera och reducera 

materialet så att dataanalysen skulle blir mer hanterbar. Att sortera materialet handlar om att 

skapa ordning inför den kommande analysen. Att reducera materialet innebär att välja det som 

ska vara med och välja bort det som inte ska vara med. Båda dessa delar har direkt att göra 

med själva kodningen (Ahrne & Svensson, 2011: 220). Att koda materialet innebär att sortera 

och markera ut för uppsatsen viktiga uttalanden och citat. En kod skulle kunna förklaras som 

en meningsbärande enhet som skapar en innebörd för det som ska studeras (Dahlin-Ivanoff, 

2015: 91). Det finns olika sätt att koda material. I denna uppsats har först den initiala/öppna 

kodningen använts, som är av en mer spontan karaktär där markeringar i texten görs där det 

finns intressanta teman. Denna typ av kodning innebär att forskaren som är påläst i teorin och 

den tidigare forskningen markerar ut intressanta teman utan att tänka på helheten. Därefter har 

den selektiva/fokuserade kodningen tillämpats som är mer direkt och markerar ut specifika 

och konkreta teman och citat där något meningsbärande för intervjuns syfte händer. På detta 

sätt lyckades jag fånga de teman och citat där intervjupersonerna ger uttryck för uppsatsens 

ämne (Rennstam & Wästerfors, 2015: 224). Under transkriberingen och presentationen av 

resultaten har jag även försökt sätta teorin inom parentes, vilket innebär att teorin fungerat 

som ram för hur resultaten av studien ska presenteras. På så sätt har teorin inte fått styra 

alltför mycket och det har även gett mig som uppsatsförfattare möjlighet att studera första 

ordningens konstruktioner (Aspers, 2013: 100-101).  

4.5 Tillförlitlighet och äkthet  

Validitet och reliabilitet är två termer som är förknippade med den kvantitativa forskningen 

och begreppen används för att mäta studiers kvalitet. Validitet innebär att studien undersöker 

det som den avser att undersöka. Reliabilitet kan kallas för tillförlitlighet och rör frågan om 

huruvida resultaten från en studie blir desamma om studien genomförs på nytt eller om det är 

tillfälligheter som avgjort utfallen för studien (Bryman, 2011: 49-50). Inom den kvalitativa 

forskningen upplevs dessa två sätt att mäta kvaliteten på studier i många fall som 

problematisk trots att de används och förekommer ofta. Den kvalitativa forskningen har 

försökt anpassa sig till dessa två begrepp samtidigt som det har utformats egna termer för att 
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avgöra kvaliteten på kvalitativa studier. Lincoln och Guba (1985; 1994) har bidragit till att 

utveckla begreppen tillförlitlighet och äkthet som ett alternativ till validitet och reliabilitet. 

Tillförlitlighet bedöms utifrån kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheterna att styrka och konfirmera. Äkthet bygger i sin tur på att ge en rättvisande bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet 

(Bryman, 2011: 354-357).  

 

Trovärdighet innebär att forskaren säkerställt att studien utförts i enlighet med de regler som 

finns och att forskaren återkopplar sina resultat till de personer som deltagit i studien för att 

dessa ska få chansen att bekräfta att forskarens uppfattat dem rätt. Med överförbarhet menas 

att som forskare skapa fylliga och täta beskrivningar (jfr. Geertz, 1973) av de detaljer som 

ingår i ett sammanhang, vilket i sin tur ska skapa så mycket information att andra personer 

kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Pålitlighet kan ses som en 

motsvarighet till validitet och reliabilitet. Detta innebär att forskaren ska kunna presentera en 

så fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen som möjligt. 

Det fjärde kriteriet, som handlar om möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att forskaren 

säkerställer att denne har agerat i god tro samt att inte medvetet ha låtit sig bli påverkad av 

personliga värderingar eller att den teoretiska inriktningen ska ha påverkat slutsatserna i ens 

studie (Bryman, 2011: 354-356). Äkthet bygger i sin tur också på en rad kriterier och 

frågeställningar som syftar till att säkerställa studiens kvalitet. Dessa frågeställningar kan ses 

som en sorts vägledning i arbetet kring hur forskaren kan förhålla sig till de som studeras och 

hur studien i sig eventuellt kan påverka deltagarna. Bland annat rör frågor om äkthet huruvida 

deltagarna fått möjlighet att bättre förstå sin situation och sin sociala miljö samt i så fall hur 

de getts möjlighet att påverka sin situation och sociala miljö (Bryman, 2011: 357).  

 

I denna uppsats har jag återkopplat de citat som valts ut till respektive intervjuperson samt 

gett dem möjlighet att ge sina synpunkter på hur de uppfattar dessa i syfte att öka 

trovärdigheten Även kriteriet avseende överförbarhet är uppfyllt genom de intervjuer och den 

intervjuguide som användes vilket möjliggör att tillämpa liknande intervjuer i en annan 

kontext. Kriteriet gällande pålitlighet har det tydligt redogjorts för ovan samt hur 

tillvägagångssättet skett genom hela arbetsprocessen. När det gäller det fjärde kriteriet har, 

såsom diskuterats ovan, ansträngningar gjorts till det yttersta för att inte låta påverkas av 

tidigare erfarenheter från den aktuella institutionen samt för att inte vara allt för styrd av den 

teoretiska referensram som har tillämpats.  



 19 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat genom att lyfta fram citat och resonemang utifrån 

intervjuerna i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Målet med detta avsnitt är 

skapa förståelse för vilka maskuliniteter som kan identifieras på en total institution, genom 

vilka sociala praktiker dessa maskuliniteter skapas samt hur maskuliniteterna är relaterade till 

varandra. Analysen görs genom att utgå från de teorier som legat till grund för uppsatsen samt 

genom återkoppling till den tidigare forskningen.  

5.1 Identifierandet av maskuliniteter  

Genom behandlingsassistenternas intervjuer går det att identifiera hur olika typer av 

maskuliniteter konstrueras och kommer till uttryck på institutionen, både bland personal och 

ungdomar. Konstruerandet av samtliga maskulinitetsformer sker genom sociala praktiker 

vilket innefattar handlingar som sker i relation till andra människor. Det innebär att individers 

maskulinitetsskapande handlingar är något som sker hela tiden och i relation till andra vilket 

gör det till ett stort forskningsområde i sig. Jag kommer i detta resultatavsnitt att fokusera på 

de mest uppenbara sociala praktikerna som kan kopplas till konstruktionen av maskulinitet. 

Under intervjuerna växer det även fram en bild av hur den totala institutionen som fenomen 

utgör en potentiell arena där sociala praktiker, normer, föreställningar och oskrivna regler är 

en del av den påtvingade vardagen samtidigt som det är grunden för konstruktionen av 

maskulinitet. Institutionen i sig, kombinerat med sina inbäddade villkor och den målgrupp av 

ungdomar som bor där verkar alltså skapa en arena för konstruerandet av maskulinitet. Jag 

kommer här nedan att presentera de olika maskulinitetsformerna som identifierats under mina 

intervjuer och var för sig diskutera hur varje maskulinitetsform konstrueras och kommer till 

uttryck samt hur de relaterar till varandra. Jag kommer även att redogöra för vilken roll 

normer och föreställningar har vid konstruerandet av respektive maskulinitetsform.  

5.2 Hegemonisk maskulinitet 

Inom den institutionella miljön kan den hegemoniska maskuliniteten ses som den 

dominerande formen av maskulinitet som kunde identifieras bland personalen. Bland de unga 
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männen var den marginaliserade maskuliniteten den mest dominerade även om många av de 

ungdomarna eftertraktade en form av hegemonisk maskulinitet. Konstruerandet av den 

hegemoniska maskuliniteten bland personalen kan ses ur två perspektiv. Det ena perspektivet 

handlar om den manliga personalen och ungdomarnas relation och det andra perspektivet 

handlar om den manliga personalens relation till sina kvinnliga kollegor. De sociala praktiker 

som ligger till grund för identifierandet av personalens hegemoniska maskulinitet handlar om 

beteenden och förhållningsätt kopplade till arbetet hos den manliga delen av personalen och 

som i sin tur värderas högt av ungdomarna. Här redogör intervjupersonerna för hur vissa av 

de manliga behandlingsassistenterna blir en form av förebilder för ungdomarna, dels genom 

sitt sätt att utföra sitt arbete på men även genom sitt sätt att vara man på som i sin tur verkar 

ha en normerande inverkan på ungdomarna: 

Det är ju den här personalen som är duktig på att bygga relation och är trygg helt enkelt och är 

bright, som kan sätta sig ner och samtala med dem och förklara saker och ting med livet. De blir rätt 

imponerade av personal som både kan saker och som är allmänbildade, det tycker de är 

imponerande. (Stina)  

Citatet ovan beskriver hur ungdomarna ser upp till vissa av männen som arbetar vid 

institutionen och hur de försöker positionera sig gentemot detta ideal och på så sätt legitimerar 

de personalens hegemoniska maskulinitet. Här verkar det, som Connell (2008) skriver, 

snarare vara framgången och auktoriteten hos dessa män som är kännetecknande för 

hegemonin och inte våldet eller något brottsligt ideal som ungdomarna annars ser upp till. 

Ytterligare exempel som visar på relationen och den eventuella förmågan att agera förebild 

kommer ur ett sätt att stå upp för de ungdomar som blir utstötta eller på något sätt 

trakasserade:  

Så trots att man har blivit utstött så ser verkligheten ut så att man måste umgås ändå. Där har 

personal mycket att säga till om, för personal har oftast, duktig personal är ofta omtyckta och liksom 

som jag sa tidigare, det är vi som bestämmer och det är vi som äger strukturen och det är vi som är 

populära, missförstå mig inte där men vi är förebilder och om en förebild accepterar alla killarna 

och kanske ibland lägger lite mer krut på den killen som är utsatt och gör honom viktig inför andra 

så blir det svårare att inte tycka om honom alltså. Förstår du hur jag menar? Så vi har också ett 

väldigt viktigt jobb här som vi gör. Att för oss som personal att det spelar ingen roll om du har tjallat 

eller golat vi gillar dig ändå. (Hassan) 

Det flesta av intervjupersonerna redogör för just det här fenomenet av hur vissa av de manliga 

behandlingsassistenterna blir förebilder för ungdomarna. Det som männen verkar uppvisa är 

ett ideal som innefattar föreställningar om makt, kunskap, auktoritet, hierarki kombinerat med 

en form av omhändertagande som påminner om en patriarkal figur. Samtidigt går det, från 
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detta citat, att uttolka en form av maktrelation och hierarki bland personalen och ungdomarna 

som dels redogör för vilka som bestämmer och äger strukturen och dels vilka personal som 

uppfattas som populära och har en förmåga att leda andra män. Dessa egenskaper är 

förknippade med den hegemoniska maskuliniteten. Beskrivningen som denne 

behandlingsassistent redogör för skulle även kunna förstås med bakgrund av Connells (2008) 

resonemang om hur vissa yrken är förknippade med en bild av maskulinitet. I detta fall skulle 

den kollektiva bilden av de manliga behandlingsassistenterna utgöra en del av den 

hegemoniska maskuliniteten hos männen. Konstruerandet av männen som förebilder, och i 

förlängningen den hegemoniska maskuliniteten sker genom den process som Connell (2008) 

redogör för. Konstruerandet av den hegemoniska maskuliniteten på institutionen synliggör 

även en relation mellan männen på institutionen där normer och föreställningar synliggör en 

bild av vilka män det är som beskrivs som förebilder och vilka fysiska kännetecken dessa 

män, samtidigt synliggörs också en föreställning om kvinnans roll på institutionen:  

Det är ju ofta maskulina killar och karlar som sagt, som är självsäkra som har bra argument och 

värderingar. (Fredrik)  

 

Alltså man kan gränsa de ganska hårt, även framför folk och de accepterar det därför att vi har byggt 

en relation, när jag anser de har gått för långt. Så därför är relationen det viktigaste sen om en 

kvinna gör samma sak, de har en mycket mjukare relation än oss män, på något sätt blir de en 

mamma-typ för dem här inne, då blir det samma sak, de accepterar mycket mer där. (Ahmed)  

Okej, om kvinnorna får någon slags mammaroll vad får männen då, en papparoll eller? 

Jag tycker det är förebild och det ser man ofta på ungdomarna, vilka de drar sig till och då ser man 

vad syftet är på jobbet av personalen. (Ahmed) 

Den första beskrivningen som redogör för vilka som blir förebilder synliggör en uppdelning 

av män. Denna föreställning separerar de maskulina männen från de icke-maskulina, men 

även de självsäkra från de icke-självsäkra. Detta skulle även kunna beskrivas som en del i den 

process som diskuterats tidigare om hur den hegemoniska maskuliniteten är socialt 

konstruerad. Den andra beskrivningen redogör för en eventuell risk där den kvinnliga delen av 

personalgruppen underordnas männen och tillskrivs egenskaper som kan liknas vid en 

”mammaroll” snarare än en behandlingsassistent eller en förebild. Båda dessa beskrivningar 

går att tolka med Connells (2008) beskrivning av hur den hegemoniska maskuliniteten 

underordnar kvinnor och det som kan uppfattas som feminint. 
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En annan social praktik som två intervjupersoner redogjorde för och som är förknippad med 

hur personal på institution konstruerar maskulinitet är hur män och kvinnor blir delaktiga i 

konflikter, hur dessa konflikter löses samt hur personalen sätter gränser för ungdomarna: 

Ja, det tycker jag, män har ofta en tendens att pumpa upp sig eller liksom hävda sig på ett annat sätt. 

Kvinnor, som jag har haft erfarenhet av är mer verbala i vissa situationer försöker ofta prata sig ur 

vissa situationer, försöker ofta mer motivera varför man sätter gränser och så till skillnad från män 

som tenderar att gränsa med att höja rösten eller markera med kroppsspråket ibland att såhär är det 

det bara för att de ska rätta sig in i ledet. (Hassan) 

Även om just denna sociala praktik inte är direkt förknippad med Connells (2008) beskrivning 

av den hegemoniska maskuliniteten så redogör den för en social praktik som Pettersson 

(2014) menar är en markör för hur män använder sina kroppar för att markera makt och status 

och i förlängningen konstruera hegemonisk maskulinitet. Både Pettersson (2014) och Gruber 

(2013) har i sina studier redogjort för hur männen på institution använder sina fysiska kroppar 

som ett sätt att konstruera maskulinitet gentemot ungdomarna. Denna sociala praktik, då män 

använder sina kroppar, för att sätta gränser, lösa konflikter eller visa på en maktposition, 

menar Connell (2008) är en av grunderna för hur maskulinitet konstrueras. Exemplet ovan 

visar också på en föreställning, och inte bara en social praktik, där en manlig 

behandlingsassistent menar att kvinnor och män sätter gränser och löser konflikter på olika 

sätt och som i förlängningen kan bidra till konstruerandet och upprätthållandet av 

maskulinitet. På många av institutionens avdelningar så existerar det en stark 

överrepresentation av manliga behandlingsassistenter. I en miljö där nästan samtliga 

medarbetare är män så finns det en risk att det skapas en homosocial kultur på arbetet. Denna 

homosociala kultur skulle eventuellt kunna leda till att banden mellan män stärks och att det 

medvetet eller omedvetet sker en exkludering av kvinnor i vissa situationer:  

Absolut i mitt team är det så, det har blivit lite att vi har skojat om det ”jaså då stannar Maja då”, så 

är det. Jag har ingenting emot att stanna kvar på avdelningen men jag skulle definitivt klara av att 

följa med på larmsituation men någonstans finns det bild av att jag ska stanna. (Maja) 

 

Exemplet ovan redogör för hur en kvinnlig behandlingsassistent på sin avdelning, på ett 

skämtsamt sätt blir ombedd att stanna kvar på avdelningen ifall överfallslarmet ringer och 

övriga avdelningar behöver assistans så att männen kan få möjlighet att hantera det. Detta 

implicerar att det kan förekomma tendenser där männen stärker sin gemenskap och på ett 

omedvetet sätt underordnar kvinnorna vilket i förlängningen kan bidra till ett konstruerande 

av hegemonisk maskulinitet. Kring denna fråga råder det dock delade meningar. Vissa av 
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intervjupersonerna menar att det handlar om att männen är starkare och därför blir de som får 

hantera sådana situationer för att inte bruka mer fysisk kraft än nödvändigt.  

 

Enligt intervjupersonerna så förekommer det maktrelationer, dominans och hierarkier bland 

ungdomarna. Fenomen som den hegemoniska maskulinitetsteorin synliggör, men trots det är 

det svårt att säga att ungdomarna lever upp till bilden av den hegemoniska maskuliniteten 

även fast de i många avseenden eftersträvar att leva upp till det idealet. Det förekommer dock 

vissa sociala praktiker och föreställningar hos ungdomarna som skulle kunna kännetecknas av 

den hegemoniska maskuliniteten men identifieringen av ungdomarnas maskuliniteter stämmer 

bättre in på den underordnade maskuliniteten och den marginaliserade maskuliniteten vilka 

redovisas här nedan.  

5.3 Underordnad  

Enligt personalen verkar synen på den underordnade maskuliniteten redan vara konstruerad 

bland en del av ungdomarna innan de blir intagna på institutionen. Detta blir tydligt då vissa 

ungdomar är beredda att ta till våld för att visa sitt förakt för homosexuella eller andra 

ungdomar som på något sätt avviker. En fråga som diskuterades med behandlingsassistenterna 

var ifall det fanns några beteenden inom ungdomsgruppen som kunde leda till att de blev 

utsatta för hot, trakasserier eller utstötning:  

Homosexualitet, definitivt, skulle de komma in på avdelningen och uttrycka sexuell attraktion till 

andra killar så skulle de bli spöade direkt. (Maja)  

Hur har du märkt det? 

Ja dels på sistone har vi haft två killar som har blivit backade från andra avdelningar på grund av att 

de har slagit en som är homosexuell. (Maja)  

Utifrån det här exemplet skulle man kunna utläsa aspekter av hur utsatt den underordnade 

maskuliniteten kan vara i en sådan här miljö. Connells (2008) resonemang kring 

maktförhållandet inom den hegemoniska maskuliniteten visar i citatet ovan hur heterosexuella 

män tar till våld för att markera sin egen maskulinitet i förhållande till något som uppfattas 

som feminint eller avvikande. Våldshandlingen kan här tolkas och förstås på flera olika sätt 

där bland annat våld blir ett sätt att utöva dominans och på så vis markera sin maskulinitet 

(Petterson, 2003: 140). Våldshandlingen i sig kan även tolkas, med bakgrund av Connells 

(2008) resonemang, som en social praktik som konstruerar maskulinitet och bidrar till att 

placera homosexuella män i botten av mäns genushierarki vilket även leder till en 
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utestängning från den hegemoniska maskuliniteten. Även om våldet inte är kännetecknande 

för den hegemoniska maskuliniteten så verkar det ändå här fylla en funktion av att utöva 

makt, förnedring och förstärka sin egen maskulinitet. Bland de unga männen råder det även 

normer och föreställningar som kan beskrivas som homofobi och kommer till uttryck i 

vardagliga händelser på avdelningen. Genom att skämta och distansera sig från tanken om det 

skulle finnas homosexuella i deras närhet så markerar de sin egen maskulinitet och 

heterosexualitet:  

Hur menar du att det skämtas?  

Jamen ibland liksom såhär om någon kille drar sig för att duscha för att någon annan är därinne, 

”jaha är du orolig”, förstår du. Ibland slängs det är lite med homofobi som jag tror att de flesta inte 

ser ens. Och jag kan fatta typ att de här killarna behöver ha någon liten homofobiskt tendens för dom 

är så nära hela, hela tiden och de ville busa med varandra och skulle de själva känna att det finns en 

sexuell underton skulle det bli väldigt obehagligt men ibland känner jag att personal inte tar det 

tillräckligt på allvar. (Maja) 

Andra tydliga sociala praktiker som kan förknippas med konstruerandet av maskulinitet är 

olika former av skojbråk och fysiska kraftmätningar. Samtliga intervjupersoner redogjorde för 

hur skojbråk är en sådan aktivitet som lätt spårar ur och kan leda till fysiskt våld, vilket har 

lett till ett förbud mot all form av skojbråk på institutionen. Pettersson (2014) menar att 

skojbråkandet, den fysiska kontakten och våldet är tydliga markörer för konstruerandet av 

maskulinitet vilket bekräftas av en intervjuperson: 

Vad tror du att skojbråkandet kan stå för?  

Det kan vara olika saker det kan vara att man tycker om varandra, att man vill ta och känna på 

varandra fysiskt, det kan vara en grej, det kan vara att man vill markera för varandra här är jag lite 

större och starkare så du behöver passa dig om det skulle smälla. Och sen kan det vara att man vill 

liksom trycka ner och förnedra varandra. (Hassan)   

Denna beskrivning skulle kunna förstås som en social praktik med två dimensioner. Den ena 

dimensionen går ut på att markera sin egen styrka och konstruera sin maskulinitet i 

förhållande till en annan ungdom genom att kränka och underordna en annan ungdoms 

maskulinitet för att förstärka sin egen. Den andra dimensionen skulle också kunna tolkas som 

social praktik av hegemonisk maskulinitet som ungdomarna praktiserar och används som ett 

sätt att förtrycka andra ungdomar med en underordnad maskulinitet.   
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5.4 Delaktighet  

Connell (2008) menar att denna maskulinitetsform inom den hegemoniska maskulinitetsteorin 

kan vara svår att upptäcka då män generellt är överordnade kvinnor samtidigt som samhället 

bygger på en patriarkal struktur. Med den empirin som intervjuerna har genererat så har det 

varit svårt att hitta evidens som kan bekräfta eller dementera ifall denna maskulinitetsform går 

att identifiera bland personalen eller ungdomarna. Dock har jag kunnat se tendenser på vad 

som skulle kunna beskrivas som delaktigt maskulinitet. Dessa tendenser har att göra med den 

överrepresentationen av manliga behandlingsassistenter som finns på nästan samtliga 

avdelningar vilket kommer att diskuteras i diskussionsavsnittet.  

 

5.5 Marginalisering  

 Enligt intervjupersonerna så verkar den marginaliserade maskuliniteten vara den 

dominerande formen av maskulinitet bland de unga männen och konstrueras genom sociala 

praktiker, normer och föreställningar. En stor del av de vardagliga händelserna och i 

interaktionen mellan ungdomarna själva skulle kunna tolkas och förstås som sociala praktiker 

som konstruerar marginaliserad maskulinitet. Dessa sociala praktiker verkar vara ett sätt för 

ungdomarna att positionera sig gentemot varandra och skapa hierarkier baserat på stryka, 

brottslig erfarenhet, intelligens och egenskaper som värderas högt inom ungdomsgruppen. 

Sociala praktiker bland ungdomarna kan vara allt ifrån hot, våld, trakasserier eller olika 

kraftmätningar. Dessa exempel är kanske de tydligaste markörerna för konstruerandet av 

marginaliserad maskulinitet och kommer till uttryck på olika sätt på respektive avdelning. 

Men de vanligaste sociala praktikerna som konstruerar och upprätthåller det marginaliserade 

maskulina idealet behöver inte alltid ske via hot eller våld utan de sker oftast genom subtila 

beteenden som inte ifrågasätts av de andra ungdomarna vilket i förlängningen legitimerar 

hierarki- och statuspositioner som kan utnyttjas för att reproducera maskulinitet:   

Det kan vara på olika sätt. Det är alltså den som kan sitta först framför teven, den som håller i 

kontrollen, vart man sitter vid matbordet, hur trygg man är när man går, vem de lyssnar på, vilken 

sport man ska utöva, det är mycket som syns och hörs. (Ahmed) 

Ett exempel på vad som skulle kunna vara marginaliserad maskulinitet kommer till uttryck 

när intervjupersonerna redogör för ungdomarnas bakgrund och vilka förebilder de har. 

Ungdomarna, som enligt intervjupersonerna, ofta kommer från marginaliserade sociala 

hemförhållanden med missbruk och kriminalitet har ofta förbilder som är kriminella och lever 

i en marginaliserad del av samhället men som genom brottslighet, våld och ett hypermaskulint 
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ideal lyckats bli förbilder för dessa ungdomar. Utifrån de normer och föreställningar som 

råder i de miljöer som ungdomarna rör sig i så verkar det skapas ett form av 

maskulinitetssökande som kommer till uttryck genom att hitta förebilder:  

Det är ofta äldre kriminella som ungdomar ser upp till och de brukar inte hymla om det, det är så det 

är, det är äldre kriminella människor som ofta är från deras egen stadsdel, som har kanske gjort 

pengar på kriminalitet och fått respekt från sånt. Egenskaper som de respekterar, är att de är fysiska, 

alltså våldsbenägna, att de kan ta för sig, att de har mycket pengar, mycket tjejer och mycket brudar, 

och droger. Glamorösa livet som de anser som det handlar om då. Och de får mycket inspiration från 

musiken. (Hassan) 

Exemplet ovan redogör för vilka maskulina drag och egenskaper som ungdomarna värdesätter 

hos de personer som de har som förebilder utanför institutionen samt hur detta ideal står i 

kontrast till den hegemoniska maskuliniteten. I detta fall ställs ungdomarnas marginaliserade 

maskulinitet i relation till personalens hegemoniska maskulinitet. Där personalen på ett sätt 

identifierat denna from av marginaliserad maskulinitet men erkänner den inte utan utmanar 

ungdomarna till att hitta nya förebilder. En anledning till att den marginaliserade 

maskuliniteten verkar vara den mest dominerande bland ungdomarna kan bero på att de flesta 

ungdomar inte lever upp till idealet om den hegemoniska maskuliniteten och då blir den 

marginaliserade maskuliniteten ett enklare alternativ att leva upp till. Normer som konstruerar 

marginaliserad maskulinitet bland ungdomarna verkar oftast vara förknippade med 

värderingar och förväntningar som kan kopplas samman med de sociala koder som råder inom 

deras brottsliga livsstil. Den mest utmärkande normen är att det är förbjudet att ”gola”, vilket 

är ett slang som betyder att ange någon annan. Att bryta mot denna norm kan enligt 

personalen leda till att individen stöts ut från ungdomsgruppen, hamnar längst ner i hierarkin 

och tillskrivs egenskaper som kännetecknar den underordnade maskuliniteten: 

Ja det finns ett uttryck att ”golare har inga polare” men de golar allihop på ett eller annat sätt men där 

beror det ju också på vilken status du har. Om du är golare och ledare så är det okej. Men om du inte 

är ledare så kan du ligga illa till. (Stina) 

Genom att inte ”gola” så upprätthåller ungdomarna en form av kriminellt och maskulint ideal 

som kan jämföras med Ugelviks (2014) resonemang av hur intagna på fängelser visar sig 

starka och tillhöra kollektivet samtidigt som de visar att de är ”riktiga män” när de lever upp 

till normen om att inte ”gola”. Denna norm är i sig en social praktik och skulle kunna 

innebära att de konstruerar en form av marginaliserad maskulinitet. Samtidigt verkar denna 

sociala praktik kunna kopplas samman med status och hierarki och det i sig verkar avgöra ens 

möjligheter av att bli utstött eller om man får behålla sin plats inom gruppen och hierarkin. 
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Intervjupersonerna redogör även för en rad olika förställningar som kan kopplas samman med 

konstruerandet av marginaliserad maskulinitet. Två gemensamma föreställningar som 

samtliga intervjupersoner redogör för är dels ungdomarnas brottsliga världsbild som verkar 

vara sammankopplad med hierarki, status, respekt och tidigare brottsbelastning:  

Ja alltså vi har killar som ofta kommer från förorter som är kriminellt belastade som oftast har gjort 

grövre brott, oftast handlar det om vapen och sådana saker och de brukar vara högst i hierarkin, vi 

har haft killar som gjort saker på avdelningen som har kommit och blivit fritagna härifrån och liksom 

de är ändå kapabla så absolut det finns en hierakri. Och den här hierarkin är tydlig och man blir 

också respekterad för den. (Hassan)  

Denna förställning som personalen redogör för påminner om Bengtssons (2015) studie om hur 

maskulinitet kontureras på danska ungdomsinstitutioner. Hennes beskrivning av ett 

hypermaskulint ideal skulle kunna tillämpas vid intervjupersonernas beskrivningar av 

ungdomarna. Föreställningen om hur hierarki och makt konstruerar maskulinitet är förknippad 

med den inbördes rangordningen som existerar inom den kriminella världen där vissa typer av 

brott och brottslingar befinner sig högre upp i hierarkin och uppfattas som mer maskulina. 

Den andra föreställningen grundar sig i en uppfattning som ungdomarna har om institutionen 

där personalen säger att ungdomarna tror att de behöver visa sig tuffare eller starkare än vad 

de egentligen är för att de av andra fått höra att det är så man behöver vara på institutioner. 

Detta skulle kunna förstås och tolkas med bakgrund av Goffmans (2014) beskrivning av den 

totala institutionen:  

Ja till viss del så kan det vara men, oftast kan det vara i början, första veckorna, att de målar upp en 

egen fasad, det märker man ganska snabbt när den håller på att fallera och det måste de göra för att 

skydda sig själv för att de vet inte vad som väntar. Det är osäkerhet och oftast är de väldigt rädda 

och måste ha en viss jargong, att de måste vara den här tuffa killen, ja de sätter upp en egen mur som 

sagt och det gör dem de första veckorna och sen fallerar den oftast och sen får man se vilka de 

egentligen är liksom och de flesta är ju snälla och trevliga personer. (Fredrik) 

Beskrivningen visar på en föreställning om vad den totala institutionen kan innebära och att 

det möjligtvis pågår ett liv där inne som kräver att ungdomarna konstruerar en form av 

maskulinitet för att kunna klara av den miljö som eventuellt skulle kunna existera där. Denna 

föreställning verkar dock enligt Fredrik bli omvärderad under den tid ungdomen är placerad 

på institutionen. 

Ytterligare ett exempel på hur den marginaliserade maskuliniteten konstrueras och kommer 

till uttryck inom den institutionella miljön redogör en av intervjupersonerna för:  

Oftast bottnar det sig i att de är väldigt osäkra. Att de har liksom fått höra, de har målat upp en bild 

av hur det är på institution och pratar om den här kulturen, den här fängelsekulturen, och att man 
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inte ska visa sig svag och man hela tiden ska vara tuff så absolut det finns. Hos vissa killar syns det 

mycket mer tydligt, jag har sett många killar som har sett upp till oss från början och har sett lite så 

här taniga, töntiga ut om man får säga så och sen över en period av två månader så hade den här 

killen förändrats i både attityd, i sin stil, i sitt sätt att prata och liksom i klädstilen till och med att han 

har ändrats helt. Så vissa syns det mer tydligt på än andra. Andra kommer liksom in som färdiga 

produkter redan och vissa andra killar rättar sig i ledet. (Hassan)  

Citatet här ovan kan med bakgrund av Goffmans (2014) teori förklara flera aspekter av miljön 

inom den totala institutionen och kopplingen till konstruerandet av maskulinitet. Den ena 

aspekten är en sorts föreställning kring institutionen och den fängelseliknande kultur som kan 

råda där. Den andra aspekten är en sorts ”rollförlust” som resulterar i att ungdomarna tar sig 

an en ny roll baserad på tuffhet, förändrade attityder och att inte visa sig svag. Genom att 

vissa ungdomar inom den institutionella miljön skapar stereotypa ideal, oftast maskulina, som 

de andra ungdomarna försöker eftersträva kan även förstås med bakgrund av Connells (2008) 

teori som menar att maskulinitet är socialt konstruerat och en ständig process som formas av 

relationer i en hierarkisk strukturerad kontext. Det som intervjupersonen redogör skulle kunna 

vara en sådan process där ungdomarnas maskulinitet omvandlas från vad som skulle kunna 

beskrivas som den underordnade formen till en mer marginaliserad form i en miljö som är 

hierarkiskt strukturerad.   

6. Avslutande diskussion  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka former av maskulinitet som kan identifieras 

bland personal och tvångsomhändertagna unga män vid ett SIS ungdomshem samt försöka ta 

reda på genom vilka sociala praktiker dessa maskuliniteter konstrueras och hur de är 

relaterade till varandra. Frågeställningen har fokuserat på vilka sociala praktiker, normer och 

förställningar som konstruerar de olika maskuliniteterna.  

 

Med den här uppsatsen har jag lyckats ge en bild av vad studien haft i syfte att redogöra för. 

Samtidigt är denna studie begränsad till sex behandlingsassistenters subjektiva upplevelser 

som jag har tolkat och dragit slutsatser ifrån. Det kan tänkas att dessa behandlingsassistenters 

upplevelser inte till fullo stämmer överens med deras kollegors, men å andra sidan gör 

uppsatsen inte anspråk på att redogöra för vad samtliga behandlingsassistenter vid 
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institutionen tycker i frågan. Uppsatsen är även avgränsad i det avseende att den fokuserar på 

personalen på institutionen och inte på de intagna ungdomarna, som därmed inte har fått 

komma till tals och ge sitt perspektiv på vad personalen redogör för. I en mer omfattade studie 

hade det varit en klar fördel att även intervjua de intagna.  

 

Uppsatsen har delvis lyckats identifiera hur den hegemoniska maskuliniteten kommer till 

uttryck, men även hur underordnad och marginaliserad maskulinitet utgör en del av det 

maskulinitetsskapande som sker vid institutionen. Den delaktiga maskuliniteten har inte 

identifierats på samma sätt även om det funnits tendenser till det. Uppsatsen svarar även på 

den frågeställning som legat till grund för denna studie och visar på hur sociala praktiker, 

normer och föreställningar både hos personalen och ungdomarna konstruerar olika former av 

maskuliniteter och hur dessa maskuliniteter förhåller sig till varandra.  

I resultatavsnittet har jag försökt att presentera de mest grundläggande dragen som 

intervjupersonerna redogör för kring hur hegemonisk maskulinitet konstrueras vid 

institutionen. Dessa drag synliggör hur relationer, status och hierarki mellan den manliga 

personalen skapar ett ideal som ungdomarna relaterar till och försöker eftersträva. Här får 

Connells (2008) teori stöd i att den hegemoniska maskuliniteten fungerar som ett slags ideal 

som andra maskulinitetsformer behöver förhålla sig till. Just detta perspektiv är tydligt då det 

visar hur den marginaliserade maskuliniteten som är dominerande bland ungdomarna 

förhåller sig till den hegemoniska maskuliniteten som är dominerande bland vissa av de 

manliga behandlingsassistenterna. Detta fenomen att ungdomarna relaterar till och 

positionerar sig gentemot det ideal som framstår som mest maskulint, innehar mest makt och 

liknar en patriarkal figur kan eventuellt bottna i deras behov av att hitta förebilder. Ett behov 

som verkar grunda sig deras bakgrund med frånvarande fäder och enbart marginaliserade 

förebilder i form av kriminella personer i deras hemmiljö. Denna omvandling av vad som 

skulle kunna kallas en process för konstruerandet av den hegemoniska maskuliniteten 

bekräftar Connells (2008) teori ytterligare och visar hur den hegemoniska maskuliniteten inte 

ett är slutet system med en klar hierarki utan något som är föränderligt och varierar beroende 

på kontext. Detta illustrerar hur en form av maskulinitet i en specifik miljö kan vara den mest 

eftersträvade, medan det i en annan miljö kan en helt annan maskulinitet som eftersträvas.  

 

Sociala praktiker är det mest grundläggande för konstruerandet av hegemonisk maskulinitet, 

vilket uppsatsen har kunnat visa genom genom intervjupersonernas redogörelser. Samtidigt 

verkar normer och föreställningar bland personalen och ungdomarna på institutionen ha en 
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viktig roll i upprätthållandet av idealet om den hegemoniska maskuliniteten. Här visar det sig 

att det existerar normer och föreställningar, både hos personal och bland ungdomarna, kring 

synen på vad som kan uppfattas som en uppdelning mellan maskulina och icke-maskulina 

män. Det går även att se tendenser av att det råder en homosocial miljö på institutionen som 

riskerar att underordna kvinnor och tillskriva dem en form av modersroll istället för att 

betrakta dem som behandlingsassistenter eller förebilder, vilket i förlängningen kan bidra till 

konstruerandet av ett hegemoniskt ideal på institutionen. Men det kan även vara så att den 

homosociala miljön bland behandlingsassistenterna omedvetet underordnar kvinnorna i ett 

försök att vara överbeskyddande vid situationer som kräver fysisk styrka, till exempel vid 

fysiska och våldsamma konflikter mellan ungdomarna. Med bakgrund av Connells (2008) 

teori om hegemonisk maskulinitet så visar resultaten bland annat hur olika former av 

maskuliniteter skapas och förhåller sig till varandra vilket ger stöd för att teorin går att 

applicera inom en sådan miljö som uppsatsen fokuserar på. 

 

Genom intervjuerna går det även att identifiera hur den underordnade maskuliniteten 

konstrueras, kommer till uttryck och förhåller sig till andra maskuliniteter. Det är tydligt här 

hur ungdomarna som lever upp till den marginaliserade maskuliniteten förtrycker och 

förminskar ungdomar som på något sätt avviker från den norm som existerar i deras brottsliga 

värld. Här visar det sig hur ungdomar med en marginaliserad maskulinitet tar till våld och 

trakasserier som en social praktik för att markera sin maskulinitet, men även sin 

heterosexualitet i förhållande till någon annan som uppfattas som underordnad, feminin eller 

avvikande. De ungdomar som kan kategoriseras inom den underordnade maskuliniteten 

verkar vara den grupp av individer som har svårast att anpassa sig till den institutionella 

miljön. Detta kan bero på de normer och föreställningar som råder inom den miljö som utgörs 

av kriminella ungdomar och som har en specifik syn på det som uppfattas som avvikande och 

feminint. Här får Connells (2008) teori stöd av det maktförhållande som teorin om den 

hegemoniska maskuliniteten redogör för kring hur olika maskuliniteter förhåller sig till 

varandra. Detta maktförhållande går även att tolka utifrån en status- och hierarkimarkering 

från de ungdomar som brukar hot och våld mot andra ungdomar som verkar avvikande eller 

feminina. Genom att bruka våld mot dessa underordnade maskuliniteter separerar de starkare 

ungdomarna sig själva från de svagare, vilket kan tolkas som att de separerar maskulinitet från 

femininitet.  
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Den maskulinitetsform som varit svårast att identifiera är den delaktiga maskuliniteten. Detta 

kan bero på att de flesta män överlag gynnas av den könsmaktsordning som existerar i 

samhället och kanske därför inte riktigt kunnat identifiera strukturer eller ge beskrivande 

exempel på denna maskulinitetsform. Under intervjuerna har jag dock kunnat se tendenser på 

vad som skulle kunna beskrivas som delaktig maskulinitet. Dessa tendenser har att göra med 

den överrepresentationen av manliga behandlingsassistenter som finns på nästan samtliga 

avdelningar. Där kan män överlag eventuellt dra fördel av att det existerar ett hegemoniskt 

ideal bland vissa inom personalgruppen. Denna fördel skulle eventuellt kunna ge de män som 

inte lever upp till den hegemoniska maskuliniteten en fördel i arbetet med ungdomarna.  

 

Bland ungdomarna framstår den marginaliserade maskuliniteten som den mest dominerande 

maskulinitetsformen. Denna form av maskulinitet konstrueras likt andra maskuliniteter genom 

sociala praktiker och verkar upprätthållas genom normer och föreställningar. Ungdomarna 

som placeras på institutionen kommer ofta från marginaliserade hemförhållanden och miljöer 

där normer och föreställningar som kan förknippas med manlighet och maskulinitet utgörs av 

ett brottsligt ideal. Samtliga intervjupersoner redogör för hur ungdomarna, vid ankomsten till 

institutionen, pratar om dessa brottsliga förebilder som ett ideal de ser upp till. Men under 

institutionsvistelsen verkar detta brottsliga ideal bytas ut mot ett hegemoniskt ideal som 

ungdomarna ser upp till hos personalen. Likväl konstrueras fortsatt bland ungdomarna en 

marginaliserad maskulinitet genom att hota, bruka våld, positionera sig gentemot varandra 

och underordna de svagare ungdomarna. En slutsats skulle kunna vara att ungdomarna, i brist 

på alternativ och förmåga att leva upp till den hegemoniska maskuliniteten, använder sig av 

den marginaliserade maskuliniteten för att uppnå status, makt och klättra inom en inbördes 

hierarki bland övriga ungdomar.  

 

Den marginaliserade maskuliniteten har flera likheter med den form av hypermaskulinitet som 

Bengtsson (2015) redogör för. Det hypermaskulina idealet tenderar att bli som ett sekundärt 

ideal bland brottsliga ungdomar och män som inte kan leva upp till det hegemoniska idealt. 

Här verkar hot, våld och brottslighet fungera som sociala praktiker för att konstruera 

maskulinitet. Likaså fyller normer, föreställningar och kulturella koder en viktig roll för 

ungdomarna i konstruerandet av maskulinitet. En av dessa normer är en så kallad kulturell 

kod om ett förbud mot att ”gola”. Precis som en av intervjupersonerna uppgav så finns det 

sanktioner kopplade till brytandet av denna norm. Upprätthållandet av denna norm redogör 

Ugelvik (2014) för som en social praktik av att vara ”en riktig man”. Här kombineras normer 
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och sociala praktiker för konstruerandet av marginaliserad maskulinitet utifrån en 

föreställning som existerar inom den brottsliga och marginaliserade världen, som många av 

dessa ungdomar kommer ifrån.  

 

Ett intressant perspektiv på relationen mellan maskuliniteter är kopplingen mellan Connells 

(2008) teori om hegemonisk maskulinitet och Goffmans (2014) teori om den totala 

institutionen. Båda dessa teorier ger stöd för ett maktförhållande inom den totala institutionen 

som bygger på en hierarki av positioner, där personalen utgör en överordnad position och 

ungdomarna en underordnad och marginaliserad position. Denna sociala relation går att 

jämföra med hur den hegemoniska maskuliniteten i sig utgörs av en överordnad position 

vilket i detta fall kan förknippas med personalens överordning av ungdomarna. Det är således 

strukturer av hierarki mellan personal och ungdomar kombinerat med de relationer som 

skapas inom den totala institutionen som möjliggör konstruerandet av den hegemoniska 

maskuliniteten. Ett annat existerande fenomen på institution som också verkar bidra till 

konstruktionen av hegemonisk maskulinitet är den homosociala miljö som råder på 

institutionen. Genom att bryta denna struktur skulle det eventuellt kunna skapas alternativ till 

att individuellt utveckla sin egen form av maskulinitet.  

 

För att få en djupare förståelse för detta ämne föreslås att fler studier görs med fokus på vilken 

roll sociala praktiker, normer och föreställningar har för konstruerandet av maskulinitet för 

unga män i denna miljö. Dessa studier bör även fokusera på konstruerandet av maskulinitet i 

relation till den miljö de unga männen lever i utanför den totala institutionen, detta för att 

undersöka likheter och skillnader i vilka mekanismer som ligger till grund för deras olika 

maskuliniteter. Ytterligare ett förslag på vidare forskning är studier kring vilken roll brotts- 

och våldspreventivt arbete, med fokus på maskulinitet, på totala institutioner kan ha för att 

förebygga återfall i brott för den målgrupp unga män som är placerade på dessa SIS-

institutioner.  
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Bilaga – Intervjumall  

Introduktionsfrågor 

Skulle själv kunna berätta hur gammal du är, hur du kom in i yrket, hur många år du arbetat 

här och vilken utbildning du har? Vilken typ av avdelning är det arbetar på, hur ser er 

målgrupp ut, hur ser fördelningen ut könsfördelningen ut på din avdelning?  

 

Personal 
Beskriv med egna ord vad som kännetecknar en kompetent personal?  

När du arbetar, vilken typ av personal känner du dig tryggast med?  

Finns det någon typ av personal som du inte skulle känna dig trygg med under ett arbetspass?  

Skulle du med egna ord kunna beskriva en person som inte passar för detta arbete? 

Skiljer sig arbetsuppgifterna åt mellan män och kvinnor på avdelningen?  

Hur upplever du att kollegorna du arbetar med kompletterar varandra?  

 

Hot, våld och konflikter  
Hur ofta förekommer det hot och våld på sin avdelning?  

Vad utlöser hot från ungdomarna?  

Finns det olika sätt för män och kvinnor att lösa konflikter på som uppstår på avdelningen? 

Hur blir man utmanad som personal av ungdomarna, fysiskt eller psykiskt? 

Är det någon skillnad på hur män och kvinnor blir utmanande?  

 

Ungdomarna 
Vilka beteenden bland ungdomarna skulle de kunna blir retade för?  

Finns det några beteenden bland ungdomarna som skulle göra att de blev utstötta från 

ungdomsgruppen?  

Har vissa ungdomar mer status än andra, vad avgör den statusen i så fall? 

Är det okej att ungdomarna till exempel ägnar sig åt skojbråk, armbrytning eller tävlar om i 

olika kraftutmaningar mot varandra?  

Har ungdomarna egna oskrivna regler sinsemellan som de måste förhålla sig till?  

Hur upprätthålls sådana regler?    

Hur pratar ungdomarna om hur det är att vara kille/man?  

Finns det några ämnen som är tabu att prata om?  

Finns det några typer av kriminalitet som är mer står högre i kurs än andra bland 

ungdomsgruppen? 

Vilka fysiska aktiviteter ägnar sig ungdomarna åt på institutionen? 

Hur uttrycks kämparandan när ni idrottar? 

Förebilder 
Baserat på din erfarenhet, vilka typer av förbilder har ungdomarna som är placerade på din 

avdelning? Hur pratar ungdomarna om förebilder?  

Händer det att ungdomarna hittar förbilder bland personalen, vilken typ av personal är det 

som blir förebilder bland ungdomarna?  

 

Institutionen  

Om du med egna ord beskriver vad en institution är och står för, hur skulle du beskriva den? 

Vad finns det för fördelar och nackdelar med en låst institution? 

Hur påverkar institutionen och dess regler relationen mellan personal och ungdomar? 

Hur tror du att det faktum att ungdomarna är på institution påverkar deras beteende? 
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