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Sammanfattning 

 

Den sexuella hälsan är en förutsättning för människors välmående och har en inverkan på 

ungdomars liv och deras självkänsla. Syftet med den här studien är att undersöka hur 

behandlingspersonal på SiS ungdomshem bemöter placerade ungdomar med olika 

psykosociala svårigheter, i deras sexuella hälsa. En kvalitativ metod i form av fem 

semistrukturerade intervjuer med personal från två olika ungdomshem har genomförts. 

Resultatet visar att behandlingspersonal på SiS ungdomshem saknar specifika riktlinjer inom 

sexuell hälsa, samt att personalen anser att de placerade ungdomarna har en oriktig syn på sex 

och relationer och att de till viss del bemöter ungdomarna olika beroende på deras kön. 

Resultatet indikerar också på att personalen gör skillnad i vilken sexualitet som är accepterad 

och inte accepterad hos ungdomarna. Studiens slutsats är att samtal är en central del i 

bemötandet av sexuell hälsa, samt att ungdomarna riskerar att stigmatiseras och tvingas in i 

heteronormativa föreställningar utifrån att personalens handlingsutrymme begränsas av brist 

på riktlinjer. 
 

 

Nyckelord: sexuell hälsa, sexualitet, ungdomar, SiS personal, genus, heteronormativitet, 
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Abstract 

  

The sexual health is vital for people’s well-being and has an impact on the lives of young people 

and their self-esteem. The aim of this study is to explore how care-workers at SiS youth homes 

approach the youths in residential care in their sexual health. The youths have different 

psychosocial difficulties. Five semi-structured interviews with care-workers from two different 

SiS youth homes carried through in this qualitative study. The result shows that care-workers 

at SiS youth homes lack specific guidelines in sexual health. The care-workers believe that the 

youths have an incorrect view of sex and relationships and that they to some extent respond to 

the youth differently depending on their sex. The result also indicates that the care-workers 

makes a difference in which sexuality is accepted or not 

accepted. The study's conclusion is that conversations are a central part of the treatment of 

sexual health, and that the youth risk being stigmatized and forced into heteronormative 

conception based on the fact that the care-workers discretion is limited by a lack of guidelines. 
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Inledning 

Ämnet sexuell hälsa har kommit att bli uppmärksammat i samhället i samband med #metoo 

och den efterföljande och uppdaterade sexualbrottslagstiftningen, även kallad för 

Samtyckeslagen (Regeringen, 2019). Debatten har lagt fokus på bland annat unga personers 

sexualitet och erfarenheter, varav forskningen visar att sexuell hälsa är en förutsättning för alla 

människors välmående och har en direkt inverkan på individens liv och dennes självkänsla. 

Vidare beskrivs att sexuella handlingar formas i relation till andra människor och positiva 

erfarenheter har betydelse för en god sexuell hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det vill 

säga, att som ungdom få ha exempelvis trygga och njutbara sexuella erfarenheter och 

möjligheter till att uttrycka sin sexualitet och respekteras för det, får en positiv inverkan på 

ungdomars sexuella hälsa. Studier visar att ungdomar som är placerade på behandlingshem 

även beskrivs ha ett behov av stöd och kunskap från andra om sexualitet och sexuell hälsa 

utifrån deras individuella förutsättningar, som utifrån deras kön eller tidigare traumatiserande 

erfarenheter, som sexuella övergrepp (Lindroth, 2012; Överlien, 2006; Gruber, 2013). 

Forskning visar också att ungdomar som är placerade på Statens institutionsstyrelse (SiS) har 

erfarenheter av oskyddat sex och en tidig sexdebut, att vara alkohol- och drogpåverkade i 

samband med sex samt att ha sex mot sin vilja, i högre grad än andra ungdomar i samma ålder 

(Lindroth, 2012).  
 
Personal som arbetar på SiS ungdomshem ska ge vård åt ungdomar med psykosociala problem, 

som exempelvis upprepat missbruk eller kriminalitet. Den vård och behandling som ges ska 

vara individuellt utformad och innefatta både hälso- och sjukvård samt skola och det ska finnas 

en tydlig koppling mellan ungdomens problematik och behandlingen. Vidare ska SiS verka för 

att främja en trygg och säker sexualitet, bland annat med hjälp av utbildning från RFSU (SiS 

Verksamhetsplan, 2019). Personal som arbetar på behandlingshem kan känna sig osäkra i hur 

de bör bemöta ungdomar i deras sexuella hälsa. Osäkerheten som personal upplever beskrivs 

bero på bristande kunskap gällande hur de bör samtala om samt besvara frågor gällande 

sexualitet med ungdomar, samtidigt som ungdomar uttrycker en besvikelse om hur dessa frågor 

berörs (RFSU & Statens institutionsstyrelse, 2010). Det är därför av intresse att undersöka hur 

behandlingspersonal upplever att de bemöter ungdomar placerade på SiS ungdomshem  

gällande sexuell hälsa. 
 
Att bemöta och behandla klienter är en återkommande handling och arbetsuppgift inom socialt 

arbete. Forskning visar att personal på behandlingshem eller SiS-verksamheter utgår från ett 

heteronormativt tänkande i sitt bemötande med klienterna. Bristande kunskap hos personal kan 

leda till att personal bemöter klienter utifrån ett heteronormativt tänkande, vilket innebär att 

personal utgår från föreställningen om att klienterna är heterosexuella och uppmuntrar 

beteenden utifrån föreställningar om flickor och pojkar (Mattsson, 2010; Laanemets & 

Kristiansen, 2008). Studier som dessa har främst utgått från bemötande med ett övergripande 

perspektiv samt att studiernas datainsamlingsmetoder varit av både kvantitativ och kvalitativ 

karaktär. Den här studien kommer därför att bygga vidare på en kvalitativ metod med ett 

genusperspektiv med fokus på sexuell hälsa och bemötande, för att bidra med ny kunskap i hur 

bemötandet av ungdomars sexuella hälsa kan se ut i en del av det sociala arbetet som sker på 

SiS ungdomshem. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur behandlingspersonal på SiS ungdomshem bemöter 

placerade ungdomar som har olika psykosociala svårigheter, i deras sexuella hälsa. Syftet har 

specificerats i frågeställningarna: 

 

- Vad har behandlingspersonal på SiS ungdomshem för riktlinjer om sexuell hälsa? 

- Hur pratar och agerar behandlingspersonal med ungdomarna på SiS ungdomshem om 

sexuell hälsa?  

- Hur kan bemötandet och eventuella skillnader i bemötandet förstås ur ett 

genusperspektiv? 

Kontextualisering 

Följande avsnitt syftar till att ge en bakgrund av SiS som organisation utifrån beskrivningar av 

personalen och de ungdomar som är placerade på SiS ungdomshem. 

Personal på SiS ungdomshem och deras ungdomar 

Studiens målgrupp är personal som arbetar med ungdomar placerade på SiS ungdomshem. På 

SiS verksamheter arbetar det ungefär 3000 tillsvidareanställda, varav personal som innehar 

befattningen “behandlingsassistent” är den största personalgruppen. Behandlingsassistenten 

har ansvar för omvårdnaden av de placerade ungdomarna på avdelningen i vardagen. Utöver 

behandlingsassistenter finns det också bland annat avdelningsföreståndare, behandlings- 

sekreterare, lärare, sjuksköterskor och psykologer (Statens institutionsstyrelse, 2018a). De 

placerade ungdomarna är flickor eller pojkar omhändertagna under Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) [LVU] 2 § och/eller 3 §, som tar grund i 

brister i hemmiljön eller ett destruktivt beteende hos ungdomen. Medelåldern är 16 år och orsak 

till placering kan vara missbruk, kriminalitet eller utagerande beteende. Det innebär att 

öppenvårdsinsatser i form av placering och vård på HVB-hem eller familjehem inte anses 

tillräckliga (Statens institutionsstyrelse, 2018b). Flera av ungdomarna har växt upp i en miljö 

präglad av svårigheter som påverkat deras möjligheter till att lära i skolan. På SiS ungdomshem 

har ungdomarna tillgång till skolundervisning och individuell behandling i form av Kognitiv 

beteendeterapi (KBT), Aggression replacement treatment (ART) och Funktionell familjeterapi 

(FFT), med målet att ungdomarna ska kunna återgå till frivillig vård (Statens institutions 

styrelse, 2018b). Föreliggande studie fokuserar på hur behandlingspersonal bemöter ungdomar 

omhändertagna under LVU, i deras sexuella hälsa.  

Teori och begrepp 

I följande avsnitt presenteras teori och begrepp som utgör en del av studiens tolkningsram i 

analysarbetet. De teoretiska begreppen sexuell hälsa, inkluderat begreppet sexualitet, genus 

och heteronormativitet presenteras, samt hur begreppen ska förstås tillsammans. Vidare 

beskrivs teorin om handlingsutrymme och begreppet bemötande.  

 

Sexuell hälsa och sexualitet 

Sexuell hälsa innefattas av flera aspekter och är inte enbart kopplat till samlag. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) innebär sexuell hälsa en fysisk aspekt, där exempelvis god  
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sexuell hälsa kan innebära frånvaro av sexuellt överförbara infektioner (STI:er). Sexuell hälsa 

innebär också att ha tillgång till kunskap och information om sexualitet och STI:er, vilket i sin 

tur kan leda till ett främjande av den sexuella hälsan, både fysiskt, psykiskt, socialt och 

känslomässigt. Sexuell hälsa kan också fungera främjande för en individs självkänsla, som är 

en viktig del av individens identitetsutveckling. Ytterligare aspekt i definitionen av sexuell 

hälsa är sexualitet, som syftar på hur individen identifierar sig utifrån sexuella sammanhang 

samt hur hen upplever sig i dessa, vilket påverkar individens tankar och handlingar i olika 

sexuella situationer (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
 
Foucault (2002) menar att det finns en skillnad mellan sex och sexualitet, där sex syftar på en 

fysisk handling medan sexualitet innebär njutning, begär och fantasier. Fortsättningsvis menar 

han att sexualiteten också formas av diskurser och makt och att formandet av sexualiteten som 

identitet är en modern företeelse. Vidare inom forskning har sexualitet beskrivits utifrån en 

hierarki där viss sexualitet ses som accepterad medan andra stigmatiseras. Sexuella handlingar 

och sexualitet som utövas inom äktenskapet eller i reproduktiva syften är accepterade 

handlingar och värderas högre än andra sexuella handlingar. Exempel på sexualitet som inte 

anses som accepterade är sex utanför äktenskapet, sex i form av homo- och bisexuella 

praktiker, sex för pengar eller sexuella praktiker innehållandes exempelvis sadomasochism. 

Sexualitet som ses som normal av samhället är innehållandes sexuella handlingar som utförs 

inom hemmet, i en monogam kärleksrelation mellan två personer i ungefär samma ålder, utan 

sexleksaker eller med fetischer inblandade (Rubin, 1984). I den här studien kommer sexuell 

hälsa att syfta på föregående beskrivning, där sexualitet inkluderas i definitionen. Området 

kommer att användas för att definiera hur behandlingspersonalen bemöter ungdomarna i deras 

sexuella hälsa. 

Genus och heteronormativitet 

Inom forskning gällande genus används begreppet för att beskriva bland annat handlingar som 

bidrar till olika föreställningar om kön som därefter formar samhällets gemensamma tolkning 

av vad som är kvinnligt och manligt. Människors handlingar kan också vara en konsekvens av 

föreställningarna om manligt och kvinnligt. Inom forskning används ibland begreppet genus 

och kön som komplement till varandra, varav kön kan syfta på det biologiska könet, men kan 

också användas utifrån begreppet socialt kön, som då i sin tur är synonymt med genus. Butler 

(2007) menar dock att begreppen är synonymer och att kön är det som skapas i människans 

handlingar, tankar och språk, vilket i sin tur skapas av föreställningen om vad som är manligt 

och kvinnligt. 
 
Ambjörnsson (2004) beskriver hur genus behöver återskapas och upprepas i människors 

handlingar, tankar och i språket. Det gör genus till en pågående process där handlingar, vad 

som sägs och vilka tankar som gestaltas fortsätter att forma föreställningarna om vad som är 

manligt och kvinnligt. Liknande resonemang som Butler (2007) och Ambjörnsson (2004) 

beskriver, går vidare att identifiera. Dahl (2016) beskriver att genus kan förstås med hjälp av 

motsatsparen manligt och kvinnligt, vad som skiljer dem åt men också dess relation. 

Skillnaderna och relationen dem emellan används för att kunna sortera människor, för att på så 

vis skapa en förståelse för individen. Exempel på detta är hur människor delas in i kategorier 

utifrån sitt biologiska kön direkt när de föds med frågan “är det en pojke eller en flicka?”. Det 

efterföljande svaret medför sedan en föreställning om barnet, som skiljer sig åt beroende på om 

svaret är flicka eller pojke. I denna studie har vi valt att utgå från definitionen av genus där 

föreställningar kring pojkar och flickor formas av samhällets tankar, handlingar och språkbruk, 

vilket gör att vi ser på kön som socialt konstruerat. Studiens fokus är inte att undersöka hur 
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personalens egen könstillhörighet formar deras arbete utan vi avser att använda genus till att 

skapa förståelse för hur föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar deras bemötande 

gentemot ungdomarna. 

 

Heteronormativitet som begrepp är relevant utifrån genus då heteronormativitet syftar till att 

det finns ett gemensamt antagande, en norm i samhället, som utgår från att människor 

identifierar sig som heterosexuella och har en vilja att leva i en heterosexuell relation utifrån 

tvåsamhet. Antagandet skapar då också en förväntning på att människor ska leva efter 

heteronormen, vilket också inkluderar genus, det vill säga föreställningen om hur flickor och 

pojkar bör vara. I och med heteronormen stärks föreställningarna om vad som särskiljer könen 

åt och vilka tankar, handlingar och känslor som hör till föreställningen om att vara flicka eller 

pojke (Ambjörnsson, 2004). Fortsättningsvis kan heteronormativitet förstås med hjälp av den 

heterosexuella matrisen som beskriver den heterosexuella normen som obligatorisk snarare än 

frivillig för individen. I matrisen placeras könen in avskilda, med kulturella godkända  

föreställningar utifrån genus, sexualitet och begär, därefter sammanförs könen inom den 

heterosexuella relationen. Matrisen beskrivs som påtvingande och att bete sig därefter kan  

förklaras i det närmaste som en handling för överlevnad (Butler, 2007). I studien avser vi att 

använda begreppet heteronormativitet i samband med genus, för att ytterligare förstå 

föreställningen om pojkar och flickor och hur det kan påverka behandlingspersonalens 

bemötande av ungdomarna på SiS ungdomshem.  

Att förstå sexuell hälsa, genus och heteronormativitet tillsammans 

Det har tidigare berörts hur det med hjälp av genus går att förstå hur heteronormativitet i  

samhället skapar föreställningar kring hur flickor och pojkar ska vara. Dessa föreställningar 

som innehåller antaganden och tankar om hur kvinnor och män ska bete sig, vara och se ut 

präglar också den sexuella hälsan. Heteronormativitet bidrar exempelvis till att återskapa och 

upprätthålla bilden av att flickor ska vara på ett visst sätt och det här påverkar då också bilden 

av hur flickor och pojkar ska vara i sexuella sammanhang och i relationer (Butler, 2007;  

Ambjörnsson, 2004; Rubin, 1984). Ambjörnsson (2004) beskriver skillnaden i att uppfylla 

förväntningarna på att vara heterosexuell, men att samtidigt kunna skrida över gränsen från en 

normativ heterosexualitet. Det som skiljer sig åt är att personen definierar sig utifrån den 

sexuella läggningen heterosexuell men utan att leva upp till de andra föreställningarna av att 

vara heterosexuell, som exempel på det ger Ambjörnsson (2004) en 70-årig kvinna som har 

sex med 20-åriga män. Kvinnan utför då en heterosexuell handling, det vill säga att hon har sex 

med det motsatta könet, men handlingen skrider samtidigt över gränsen för det normativa 

beteendet, som i exemplet är åldersskillnaden mellan kvinnan och männen. 
 
Heteronormen innefattas alltså inte bara av en sexuell läggning utan också av föreställningen 

om kön och hur människor bör handla och tänka. En flicka eller pojke som identifierar sig som 

heterosexuell kan alltså fortfarande falla utanför heteronormen, beroende på om de rör sig 

utanför gränsen för en normativ heterosexualitet eller inte. Ambjörnsson (2004) beskriver 

vidare att den sexuella hälsan påverkas av individens tankar och handlingar utifrån hens 

uppfattning om sig själv i sexuella sammanhang samt sin sexualitet, vilket då innebär att 

heteronormen även påverkar den sexuella hälsan. 

Handlingsutrymme 

Professionella inom socialt arbete behöver förhålla sig till flera aspekter för att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter. Teorin om handlingsutrymme innebär att de som arbetar inom en 
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organisation behöver ta hänsyn till regler, riktlinjer och förväntningar inom organisationen 

samt vilka resurser som finns tillgängliga. Professionella behöver också i sitt arbete ta hänsyn 

till klienters förväntningar och behov samt deras egna förväntningar på sin yrkesroll (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Tillsammans utgör de här aspekterna ett handlingsutrymme som 

professionella därför behöver förhålla sig till för att kunna utöva sitt arbete. Det här gör att 

handlingsutrymme är föränderligt och skiljer sig åt beroende på organisation, klienter och vem 

den yrkesverksamma är som individ (Svensson et al., 2008). Det sociala arbetet ses som en 

normativ praktik då det formas efter de lagar och regler som utformats i samhället, baserat på 

politiska beslut. Det innebär att det i samhället finns föreställningar av vad det sociala arbetet 

ska innefatta, vilka som ses som klienter och vilka som ska utföra arbetet, som också påverkar 

hur handlingsutrymmet utformas (Svensson et al., 2008). 
 

Vidare är det också nödvändigt att skapa förståelse för begreppet bemötande, då det är en del 

av professionellas handlingsutrymme och ett centralt begrepp i föreliggande studie. För att 

utöva socialt arbete är det nödvändigt att professionella har olika former av möten med både 

klienter och med arbetskollegor, vilket gör att samtal är en viktig del av arbetet. Ett 

professionellt möte kan vara både informell och formell i sin karaktär, men oavsett behöver 

den professionelle bemöta sin klient på ett visst sätt utifrån organisationens riktlinjer. Sättet 

som parterna väljer att agera på i mötet formas också av deras roller, förväntningar och tidigare 

erfarenheter, något som påverkar vad som anses lämpligt i situationen. Bemötande definieras 

därför som ett förhållningssätt och hur den professionelle möter, agerar och handlar gentemot 

sina klienter (Svensson et al., 2008). I föreliggande studie avses teori och handlingsutrymme, 

innefattat av begreppet bemötande, till att användas för att få förståelse för 

behandlingspersonalens handlingar och agerande i sitt arbete med ungdomarna.  

Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras nationell och internationell forskning inom det valda området för 

studien och forskningen har tagits fram med ambitionen att vara den senaste inom området. 

Tidigare forskning som berör just hur behandlingspersonal på institution bemöter ungdomar i 

deras sexuella hälsa är begränsad, vilket gör att forskningen som presenteras nedan även berör 

hur professionella generellt bemöter ungdomar och inte enbart utifrån deras sexuella hälsa. 

Forskningen som presenteras fokuserar även på sambandet mellan missbruk och mindre god 

sexuell hälsa samt hur genus kan förstås i relation till behandlingspersonalens bemötande och 

deras yrkesroller. Publikationer utförda inom SiS med fokus på ungdomar och deras sexuella 

hälsa berörs också i avsnittet. 

Personals bemötande i behandlingsarbete med ungdomar 

Bemötandet gentemot ungdomar inom institutionsvård kan förstås utifrån ett genusperspektiv. 

Det här tar uttryck i bland annat Laanemets och Kristiansens (2008) nationella studie, där 

behandlingspersonal beskriver flickor, i jämförelse med pojkar, som mer komplexa i sin 

behandling samt anses sköra och i behov av att skyddas, vilket resulterar i ett annorlunda 

bemötande än mot pojkar från personalen. Det tar uttryck i att personalen är måna om att inte 

kränka flickorna och att istället stärka deras självkänsla och självförtroende. Flera behandlare 

anser att känslan av misslyckande i största mån ska undvikas hos flickor och att de därför låter 

flickorna göra saker i sin egen takt. Vidare i beskriver Laanemets och Kristiansens (2008) att 

arbetet med flickor beskrivs som mer utvecklande och utmanande även om flickorna till viss 

del också beskrivs som manipulativa. Det här skiljer sig dock åt i hur flickor framställs i  

internationell forskning, där flickor beskrivs som mer manipulativa, mer krävande och bitchiga 
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och personalen upplevde det som mer negativt att arbeta med flickor (Barters, 2006). Pojkar 

framställs också på olika sätt inom forskningen där de dels beskrivs som öppna och ärliga 

(Barter, 2006) och dels som farliga och i behov av struktur, tydlighet och gränser i sin 

behandling (Laanemets & Kristiansen, 2008). Beskrivningen av pojkar är även att de är 

omogna och har svårigheter att uttrycka sina känslor samt att det av personal upplevs som att 

en hierarki finns inom pojkgrupper, som personalen behöver bryta och på så vis överordna sig 

pojkarna (Laanemets & Kristiansen, 2008). Ungdomar framställs därför på olika sätt inom 

internationell och nationell forskning beroende på deras biologiska kön.  
 

Behandlingspersonals bemötande utifrån ett genusperspektiv kan också beskrivas och förstås i 

relation till heteronormativitet, något som Barter (2006) lyfter i sin studie, som baseras på 

intervjuer med behandlingspersonal. Ett heteronormativt bemötande beskrivs utifrån exemplet 

att flickorna i studien anses vara i dåliga relationer och att de är det utifrån synen att kärleken 

till partnern är viktigare än att bli behandlad väl. I studien uttryckte personalen att flickorna 

visade irritation när personalen uttryckte till flickorna att de bör söka sig till sunda och bättre 

relationer. Personalens agerande beskrivs också formas av föreställningen att en flickas klädval 

ökar hennes ansvar om en pojke utsätter henne för ett sexuellt övergrepp. Det vill säga, 

beroende på flickans klädval, ökar eller minskar mängden ansvar som personalen tillskriver 

henne. Den pojke, vars handling som utsätter flickan för övergreppet förklaras som ett 

normaliserat manligt beteende, som pojken själv inte kan hjälpa, då pojken anses ha en 

svårighet att styra sin sexualitet när han blir frestad av flickas klädval (Barter, 2006). Den  

tidigare forskningen redovisar hur bemötande kan förstås med hjälp av teorier om genus och 

heteronormativitet samtidigt som dessa studier endast fokuserar på bemötande överlag och inte 

avsett att undersöka behandlingspersonalens upplevelser av deras bemötande, utan istället  

avsett att undersöka hur bemötandet sker utifrån genus. Med denna studie avser vi att fylla 

luckorna utifrån att fokusera på bemötandet av sexuell hälsa och och på 

behandlingspersonalens egna upplevelser med teorin om handlingsutrymme som komplement 

till genus och heteronormativitet, något som ger annan typ av kunskap i frågan.  

Pojkar som farliga förövare och flickor som utsatta offer?  

Personalens inställning och attityder gentemot flickor och pojkar kan beskrivas vara olika 

beroende på om personalen är kvinnor eller män. Överlien (2006) undersökte hur sexuell 

identitet skapas på en institution för unga flickor med psykosocial problematik genom att 

observera hur behandlingspersonal samtalade om sexualitet både inom personalgruppen och 

med flickorna. Det visade sig att arbetet inom institutionen präglades av ett heteronormativt 

tänkande och att personalen såg på flickornas sexualitet som avvikande och destruktiv,  

antingen som asexuella eller som offer för sexuella övergrepp med tanken om att flickorna 

behövde få en paus från allt som hade med sexualitet att göra. Det i sin tur ledde till  

konsekvenserna att behandlingspersonalen undvek att möta ungdomarna i samtal om övergrepp 

helt för att de upplevde det som ett känsligt ämne att samtala om samt en osäkerhet i hur de i 

så fall skulle bemöta ungdomarna i det (Överlien, 2006). Liknande resultat visar sig i 

behandlingsarbetet med pojkar, där Gruber (2013) i sin fältstudie, baserad på ett hermeneutiskt 

tolkande, beskriver hur hon sällan såg personalen spontant prata om sexualitet med pojkarna, 

fastän pojkarna ofta beskrevs som sexuella och att de ofta tänkte på sex. Det beskrivs att  

pojkarnas sexualitet ofta samtalas om i samband med ung kvinnlig personal, men istället blir 

osynliggjort i koppling till pojkarna själva. Behandlingspersonals attityder och föreställningar 

av ungdomarna de möter och arbetar beskrevs därför påverka deras bemötande och ta uttryck 

i hur de väljer att samtala eller inte samtala om ämnet sexuell hälsa (Gruber, 2013). Föregående 

nationella studier är utförda med hjälp av observationer och kompletterande intervjuer med 
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fokus på sexualitet och sexuella övergrepp. Studierna har endast ett perspektiv på ett kön, 

flickor eller pojkar, varpå denna studie kompletterar med att sammanföra och studera 

personalens bemötande utifrån både flickor och pojkar. Tidigare studiers val av hermeneutik 

som vetenskapsteoretisk ansats, motiverar också genomförbarheten för denna studie med 

liknande val av hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats, vilken presenteras mer ingående 

under kapitlet metod. 

Könsroller i behandlingsarbete 

Det är inte bara ungdomar som tillskrivs olika egenskaper utifrån deras biologiska kön utan 

forskning visar även att det finns olika förväntningar på behandlingspersonal beroende på om 

de är kvinnor eller män. Personal beskriver att kvinnlig personal intar mer av en mammaroll 

och är mer omhändertagande i sitt bemötande av ungdomarna, medan den manliga personalen 

beskrivs som mer sträng i sitt tillvägagångssätt mot ungdomarna (Barter, 2006). Kvinnlig  

personal beskrivs vidare i forskning ha en förmåga att istället ”tagga ner” stämningen och lugna 

ungdomarna, samtidigt som kvinnorna också tog det emotionella ansvaret. Den manliga  

personalen beskrivs ta det mer praktiska ansvaret och har en tendens att ”tagga upp”  

stämningen. Det här innebär att personalen också används olika inom personalgruppen  

beroende på vilket kön de har utifrån vilken stämning de önskar att ungdomarna ska vara i 

(Laanemets & Kristiansen, 2008). Utifrån personalens kön beskrevs också vikten av att  

ungdomarna hade manliga förebilder och kvinnliga förebilder på boendet, utifrån vilket 

biologiskt kön ungdomarna själva hade (Barter, 2006). Samtidigt uppges det att den kvinnliga 

personalen inte inger lika mycket respekt hos ungdomar och därför har svårare att säga till 

ungdomarna och liknande resonemang förs även av Gruber (2013). Där beskrivs den manliga 

personalen som tryggare att ha närvarande i hotfulla situationer utifrån att de beskrivs ha fysisk 

styrka och möjlighet att agera kroppsligt i jämförelse med den kvinnliga personalen. Normen 

för kvinnlig personal beskrivs istället som känslig och med en möjlighet att kunna samtala med 

ungdomarna.  
 
Kvinnlig personal framställs med viss problematik i arbetet med pojkar på institution. Både 

kvinnlig och manlig personal menar att en kvinna som arbetar med pojkar behöver vara äldre 

och ha en förmåga att skapa respekt, vilket kontras med att en yngre kvinnlig anställd skulle ha 

en tendens att trigga pojkarna sexuellt och då inte kunna skapa respekt hos pojkarna (Gruber, 

2013). Det kan beskrivas som att personalens utgångspunkt är heterosexualitet och att det  

mellan kvinnlig personal och de placerade pojkarna skapas en sexuell laddning. Annan  

personal, exempelvis äldre, ”ful” kvinnlig personal eller manlig personal beskrivs inte ha 

samma typ av inverkan på de placerade pojkarna. Ett liknande heterosexuellt perspektiv hos 

personal redogörs av nationell forskning baserad på intervjuer med personal samt observationer 

av Överlien (2006), men utifrån med flickor placerade på institution. Där beskrivs manlig  

personal som en svårighet att ha runt flickorna av annan personal för rädsla att den manliga 

personalen skulle ”gå för långt”, varpå en kvinnlig medarbetare alltid behövde vara på plats 

när en manlig personal var ensam med en flicka för att ”kontrollera” situationen. Manlig  

personal beskrev det själva som att de behöver ha ett avstånd till flickorna, jämfört med den 

kvinnliga personalen, då flickorna beskrivs ha ett gränsöverskridande sexuellt beteende i  

relation till män (Överlien, 2006). Det finns flertalet studier inom forskningsområdet genus och 

personal varav redovisade studier fokuserar på behandlingspersonal som möter ungdomar med 

observationer och kompletterande intervjuer som metod. Föregående studier kan ses som ett 

komplement till denna studie, som har avsikt att bygga ut forskningsområdet gällande  

behandlingspersonal och hur de upplever sitt bemötande av ungdomar i sexuell hälsa. 
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Svårigheter att möta ungdomar och sexuell hälsa 

För att främja god sexuell hälsa beskrivs det inom forskning som nödvändigt att professionella 

som kommer i kontakt med ungdomar i sitt arbete behöver ha kunskap om hur de på bästa sätt 

kan uppmärksamma och bemöta ungdomarna i frågan. Då ungdomar placerade på institution 

av olika slag kan ha erfarenheter av bland annat sexuella övergrepp är det därför viktigt att 

personal har kunskap och är stöttande i frågor som rör sex och sexualitet (Lindroth, 2012), samt 

att kunskap och stöd ges i ett tidigt skede för att fungera främjande för ungdomarnas välmående 

och bidra till en förbättrad sexuell hälsa (Somers et al., 2016). Att professionella inte har  

tillräckligt med kunskap i frågor som rör sexuell hälsa beskrivs även som problematiskt inom 

internationell forskning, se Lee, Fenge och Collins (2018). Där framförs det att sexuell hälsa, 

som är en stor del av en individs fysiska, psykiska och känslomässiga välmående, behöver få 

ta mer plats i utbildningar och på arbetsplatser inom socialt arbete, just för att professionella 

kommer i kontakt med människor som kan ha ett stort behov av att bli väl bemötta. Vidare 

beskrivs det att eftersom frågor om sex och sexualitet kan vara svårt och känsligt att prata om 

blir det extra viktigt att professionella är pålästa inom ämnet för att kunna känna sig så trygga 

som möjligt i något som redan kan vara svåra situationer att ställas inför. En medvetenhet om 

hur normer, traditioner och föreställningar om sex och sexualitet formar och påverkar individer, 

är därför nödvändigt och en viktig del i rollen som professionell (Lee et al., 2018).  

Placerade ungdomars sexuella hälsa 

Nationell forskning baserad på intervjuer med ungdomar placerade på SiS, visar att  

ungdomarna upplever att det inte bör vara någon skillnad i hur många sexpartners en flicka 

eller pojke haft, men att det är mer socialt accepterat om en pojke haft flera sexpartners jämfört 

med flickors antal. De uttrycker också att det är mer accepterat att som flicka vara sexuell och 

romantisk med andra flickor än vad det är för en pojke att vara det med andra pojkar. Flera av 

ungdomarna tycker att sex inte behöver vara kopplat till kärlek men att de föredrar sex med 

någon de känner kärlek till. I motsats till detta uttrycker flera ungdomar att de gjorde sexdebut 

före 15 års ålder för att de ville ”förlora” oskulden och vara en del av den gemenskap som kom 

av att de hade haft sex (Löfgren-Mårtenson, Lindroth & Månsson, 2013). För att förklara  

ungdomarnas agerande användes begreppet sexuella scripts, som beskriver regler och normer 

för vad som styr en persons sexuella handlingar och upplevelser. Det beskrivs att det inte tillhör 

den svenska normen i samhället att sexdebutera i tidig ålder, drogpåverkad med en äldre  

person, men att det för utsatta ungdomar ser annorlunda ut. Det sexuella scriptet och normen 

är då istället att sexdebutera som exempelvis 11-åring, drogpåverkad, med en 18-åring 

(Lindroth & Löfgren-Mårtenson, 2012). 

 
Ungdomar placerade på SiS ungdomshem ses som en riskgrupp utifrån sexuellt risktagande 

och sexuell utsatthet. Det är inte ovanligt att ungdomarna utsätts eller har utsatts för sexuellt 

våld och övergrepp eller att de säljer sex. Medan ett sexuellt risktagande hos ungdomarna kan 

ta uttryck i att de har sex utan kondom och därför löper större risk att få STI:er (Lindroth, 

Tikkanen, Löfgren-Mårtenson, 2013; Statens institutionsstyrelse, 2017a). Flickor och pojkar 

inom SiS har överlag lite kunskap om STI:er och hur de ska skydda sig mot dessa samtidigt 

som deras egna reflektioner är att de upplever oro efter oskyddat samlag inför både STI:er och 

graviditet, men att de väljer att inte skydda sig. Flera flickor uttrycker att de flera gånger inte 

heller varit deras val att ha oskyddat sex utan den de har haft sex med har varit den som bestämt 

(Lindroth et al., 2013). Att ungdomar inom SiS ses som sexuellt risktagande och sexuellt utsatta 

stärks utifrån en sammanställning av svar från ADAD-intervjuer som ungdomar placerade på 

SiS besvarat vid inskrivning, där 46 % av flickorna och 5 % av pojkarna uppger att de blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Svaren visar också att de flesta ungdomarna är sexuellt aktiva, 
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varav en tredjedel uppger att de alltid använder preventivmedel, en tredjedel använder det 

ibland och en tredjedel använder aldrig preventivmedel. 26 % av både flickor och pojkar uppger 

att de har gjort någon gravid eller själva blivit gravida. Ett fåtal av ungdomarna har sex i utbyte 

mot pengar, dock uppger 6% av flickorna att de har haft det många gånger (Statens 

institutionsstyrelse, 2017a). 

 
Placerade ungdomar på SiS ungdomshem beskriver själva att de har erfarenheter av att vara 

alkohol och drogpåverkade i samband med sex samt att de har upplevt sexuella handlingar mot 

sin vilja (Statens institutionsstyrelse, 2015; Lindroth et al., 2013). Internationell forskning  

(se Somers, Day, Decker, Saleh & Baroni, 2016), bekräftar antagandet att missbruk av olika 

substanser har ett samband med en mindre god sexuell hälsa och att ungdomar inom  

institutionsvård är extra utsatta. Somers et al., (2016) redovisar att flickor dömda till sluten 

ungdomsvård eller som på annat sätt vårdas utanför hemmet, som i familjehem, i samband med 

användning av olika substanser har ett sexuellt riskbeteende. På grund av övergrepp som flera 

av ungdomarna varit utsatta för eller att de ofta varit alkohol och/eller drogpåverkade i samband 

med de senaste sextillfällena, upplever ungdomar inom SiS en svårighet i att samtala om  

positiva och bra upplevelser av sex och vad bra sex kan vara (Löfgren-Mårtenson et al., 2013). 

Föregående studier visar vilka föreställningar som flickor och pojkar i behandling på SiS  

ungdomshem har av sex och sexualitet. Studierna redovisar också deras sexuella erfarenheter. 

Föregående studier och forskningsresultat motiverar därför valet av denna studie med  

utgångspunkt i ungdomarnas utsatthet utifrån sexuell hälsa och syftet är att komplettera  

forskningsområdet med hur behandlingspersonal upplever sig bemöta ungdomarna i den  

sexuella hälsan. 

Metod 

I det här avsnittet presenteras den vetenskapsteoretiska ansats som studien inspireras av, följt 

av litteraturanskaffning, urval, datainsamlingsmetod, och tillvägagångssätt vid analys.  

Avslutningsvis presenteras forskningsetiska överväganden samt reflektion om studiens 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Vetenskapsteoretisk ansats 

Föreliggande studie utgår från behandlingspersonal som arbetar på SiS ungdomshem och deras 

syn på hur de bemöter placerade ungdomar i deras sexuella hälsa. För att få förståelse för  

behandlingspersonalens berättelser används hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats i  

studien. Hermeneutik syftar till att skapa förståelse för individers subjektiva upplevelser, något 

som uppnås genom att tolka och hitta mening i den data som samlas in för en studie (Ödman, 

2007). Den här studiens syfte och frågeställningar är formulerade på ett sätt som möjliggör 

förståelse för behandlingspersonalens perspektiv, vilket gör att hermeneutik anses vara i  

enlighet med studiens utformning och bäst lämpad att förhålla sig till för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Centralt inom hermeneutiken är att det som tolkas inte kan förstås 

helt förutsättningslöst, utan den som tolkar bär med sig en förförståelse som påverkar hur  

fenomenet förstås. Det gör att en tolkning kommer att baseras på en annan individs tolkning, 

något som kallas dubbel hermeneutik (Ödman, 2007). Det finns därför en medvetenhet om att 

vår förförståelse kommer att forma hur vi uppfattar och tolkar respondenternas tolkningar av 

hur de bemöter ungdomarna i deras sexuella hälsa, vilket påverkar studiens resultat och analys.  
 
Vår förförståelse formas av att båda har erfarenheter av att arbeta på HVB-hem med ungdomar 

placerade i behandling samt att en av oss arbetar som sexualupplysare för RFSU. Det här gör 
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att det finns antaganden hos oss båda om hur behandlingsarbete och bemötande i ungdomars 

sexuella hälsa bör gå till, vilket kan ha format vårt sätt att tolka respondenternas berättelser i 

arbetet med studien. Vi utgick från att inte informera respondenterna om vår förförståelse innan 

eller under intervjuerna, med antagandet att det hade kunnat påverka dem till att ändra sina 

berättelser och anpassa sina svar efter oss istället för att berätta hur de egentligen arbetar.  

Vidare kan vår förförståelse också ha påverkat analysarbetet genom att de koder och teman 

som framställts har formats efter vad vi anser är relevant, något som gör att andra relevanta 

delar kan ha sorterats bort. I syfte att minska risken för att vår förförståelse ska ha påverkat 

studiens utformning negativt, har vi under arbetets gång därför strävat efter att reflektera och 

vara medvetna om dess betydelse och funktion inom kvalitativ forskning.  

Urval 

Syftet med studien är att intervjua personal som arbetar på SiS ungdomshem i behandlingen 

med ungdomarna. Två SiS ungdomshem valdes efter tillgänglighet i geografisk position och 

vilken målgrupp ungdomshemmen hade. I och med att studien har ett genusperspektiv valdes 

ett hem med flickor (ungdomshem 1) och ett hem med pojkar (ungdomshem 2).  

Respondenterna som deltog i intervjuerna rekryterades med hjälp av verksamhetsansvarig för 

varje ungdomshem, som förmedlade vidare information om studien till personal som sedan 

valde att delta. Studiens urval är därav ett strategiskt urval, som innebär att respondenter väljs 

ut med antagandet att de på ett lämpligt sätt kan besvara intervjufrågorna i enlighet med  

studiens syfte (Alvehus, 2013). Kriteriet som fanns för att delta i studien var att personalen 

skulle arbeta i det dagliga behandlingsarbetet med ungdomarna, inga andra kriterier uppgavs 

eller fanns i syfte att undersökas. Slutligen bestod urvalet av fem respondenter, tre respondenter 

från ungdomshem 1 samt två respondenter från ungdomshem 2 med det valda kriteriet uppfyllt. 

Respondenterna informerades om frivilligheten i studien och ett skriftligt samtycke  

inhämtades. 

Datainsamlingsmetod samt konstruktion av intervjuguide 

I denna studie avsåg vi att undersöka behandlingspersonal på SiS ungdomshem egna  

uppfattningar. För att kunna samla in data i enlighet med ett hermeneutiskt perspektiv behöver 

datainsamlingsmetoden vara av kvalitativ karaktär, vilket kan vara intervjuer av olika slag 

(Westlund, 2009). Semistrukturerade intervjuer har därför valts som datainsamlingsmetod i den 

här studien. Med semistrukturerade intervjuer får respondenterna tillfälle att tala mer fritt och 

svara öppet på frågor, med möjlighet att kunna ställa följdfrågor efter vad de berättar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under intervjuerna användes en intervjuguide som bestod av fem olika  

teman: 1. Bakgrundsfrågor, 2. berätta om ungdomarna, 3. sexuell hälsa, 4. sexuell hälsa i  

relation till missbruk och 5. genus och heteronormativitet. Intervjuguidens frågor och teman 

utformades främst utifrån studiens syfte och frågeställningar, för att relevant data skulle samlas 

in till studien. Viss inspiration för teman i intervjuguiden gällande personalens kunskap om 

sexuell hälsa, inhämtades från tidigare studier och avhandlingar gjorda på området (se t.ex. 

Lindroth, 2012).  
 
Frågeställningarna i intervjuguiden är utformade som främst öppna frågor relaterade till temat 

som berörs. I intervjuguiden finns också vinjetter utformade, hämtade från skrifterna: SiS unga 

berättar (Socialstyrelsen, 2012; 2014; 2017), med syfte att väcka associationer hos  

respondenterna om hur de agerar och pratar med ungdomarna. Vinjetterna som lästes upp var 

av olika karaktär beroende på ungdomshem, där vinjetterna till viss del valdes utifrån vilket 

kön som berättaren i vinjetten hade, samt valdes med inspiration från teori och tidigare  
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forskning. Som exempel lästes en vinjett upp på U1 som handlade om en flicka som beskriver 

hur hon upplever att andra ser på hennes klädval (Se Bilaga 2). De följdfrågor som ställdes 

under intervjun kunde vara att respondenten skulle ge exempel utifrån sitt svar eller utveckla 

vad hen menar med begrepp eller liknande. Respondenterna intervjuades på plats i 

ungdomshemmen och utfördes efter varandra. Intervjuerna spelades in i avskilda rum och 

samtliga var mellan 35 till 60 minuter långa. Under två intervjuer kom annan personal in i 

rummet och avbröt intervjun en kort stund, men utan att detta förändrade strukturen i intervjun 

eller deltagandet hos respondenterna. En av respondenterna hade även en annan anställd med 

sig som gick bredvid den ordinarie personalen för upplärning, som inte deltog eller 

kommenterade under intervjun. 

Tillvägagångssätt vid analys 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning med inspelningsutrustning lånat från  

Örebro universitet. Transkriberingen av intervjuerna skedde i största mån ordagrant,  

disfluenser som “eh” och “öh” har delvis utelämnats och vissa tecken har använts för att  

underlätta i kommande analys av materialet. De tecken som användes under transkriberingen 

har inspirerats från Kvale och Brinkmann (2014), exempelvis användes (.) för att visa på en 

längre paus, samt understreck för att visa på när respondenten framhävde vissa ord. Inga namn 

eller annat som kan kopplas till enskilda individer har använts utan istället har kodningar som 

“(namn)” skrivits ut för att bevara konfidentialiteten i studien.Transkriberingarna av  

datamaterialet har använts som underlag i analysarbetet. När datamaterialet transkriberats 

skrevs det ut och lästes igenom en första gång och för att sortera ut vad som varit aktuellt för 

analys i datamaterialet, har vi förhållit oss till kodning, tematisering och summering. 

 

Kodning innebär att läsa igenom datamaterialet och markera det som anses vara av relevans 

för vidare analys och för att avgöra det kan studiens syfte och frågeställningar användas som 

stöd. Att tematisera innebär att det som kodats sedan kategoriseras efter vad koderna visar, som 

slutligen presenteras i flytande text (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid kodning hanterades 

materialet som enskilda delar utifrån varje intervju och det som framträdde som relevant för 

studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkt markerades. Vidare jämfördes  

intervjuerna med varandra för att hitta gemensamma drag eller teman som framträtt under den 

första hanteringen av materialet och en del omläsningar av datan gjordes. Slutligen fastställdes 

fem stycken teman som presenteras i studiens resultat och analysavsnitt:  

Behandlingspersonalens yrkesroll: att förmedla trygghet och jämställdhet, Ungdomarna ur 

behandlingspersonalens perspektiv, En skev bild av sex och relationer - ett förändringsarbete, 

Samtal - en lösning på sexuell ohälsa? samt Att begränsa ungdomars sexuella hälsa, vilka har 

utformats med grund i studiens syfte och frågeställningar samt studiens teoretiska  

utgångspunkter i form av genus, heteronormativitet och handlingsutrymme. Det här sättet att 

arbeta med analys på är i enlighet med hermeneutiken som är studiens vetenskapsteoretiska 

ansats, då vi fokuserat på att analysera genom att tolka datamaterialet. Hermeneutisk  

meningstolkning kan beskrivas utifrån den hermeneutiska cirkeln, som syftar till att data tolkas 

och förstås i en växelverkan mellan dess delar och helhet. Att arbeta på det här sättet möjliggör 

en djupare förståelse och tar analysarbetet framåt, då förförståelsen successivt ökar för det som 

undersöks (Kvale & Brinkmann, 2014). Det här innebär att vi under analysens gång växlat 

mellan att tolka intervjuerna var för sig och tillsammans för att få förståelse för datamaterialet, 

som sedan bidragit till att studiens teman samt resultat och analysavsnitt utformats.  
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Forskningsetiska överväganden 

I studien har forskningsetiska överväganden gjorts i enlighet med GDPR då studiens  

datainsamlingsmetod innefattar intervjuer med personal. Studien har utgått från  

Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer vilka är informationskravet,  

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att ta hänsyn till principerna 

har respondenterna i studien fått ta del av muntlig och skriftlig information om studiens syfte, 

att det är frivilligt att delta, hur konfidentialitetshantering går till samt hur datamaterialet  

kommer att användas. För att bevara konfidentialitet har respondenternas namn ändrats och 

bytts ut till pseudonymer och respondenterna har fått information om att deras medverkan inte 

kommer att kunna identifieras av andra utomstående. Respondenterna har vidare informerats 

om att ljudupptagningar och transkriberingar av datamaterialet inte kommer att spridas till  

obehöriga och att de kommer förstöras efter att studien färdigställts. Ett skriftligt samtycke har 

tagits emot av respondenterna, där de samtycker till att delta i studien samt att de delgivits 

ovanstående information (Se bilaga 1).  
 
Utöver Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer har vi tagit hänsyn till etiska  

överväganden i forskningsprocessens olika stadier. Att bli intervjuad kan vara en stressande 

situation och det är därför av vikt att respondenterna bemöts respektfullt samt att de uppgifter 

som de delger framställs på ett lämpligt sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Studiens  

intervjuguide är utformad så att vi inledningsvis ställde bakgrundsfrågor i syfte att få  

respondenterna att känna sig bekväma i intervjusituationen. Vidare ledde vi in på de teman som 

kan uppfattas som mer känsliga att samtala om och för att möjliggöra för respondenterna att 

inte behöva samtala utifrån enbart egna exempel, användes vinjetter. Som tidigare nämnt  

påverkar förförståelse en studies utformning (Ödman, 2007), vilket gör att vi i arbetet med 

transkribering och analys har strävat efter att tolka och framställa respondenterna i största mån 

på ett objektivt sätt. Det går dock inte att bortse från att vår förförståelse delvis påverkat hur 

respondenterna framställts. Den bild vi ger av behandlingspersonalen och deras bemötande är 

formad utifrån vad vi uppfattar som ett heteronormativt bemötande eller i motsats till det, ett 

lämpligt bemötande. Eftersom den här studien enbart bygger på berättelser utifrån  

behandlingspersonalens perspektiv, har vi också haft i åtanke att det vi fått veta om  

ungdomarna inte är ungdomarnas egna berättelser och att vi i resultatet därför har tänkt på hur 

även de framställs. 

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning kan begreppen trovärdighet och pålitlighet användas för att avgöra 

en studies kvalité. Lincoln och Guba (1985 refererad i Lindgren, 2014) menar att trovärdighet 

syftar till hur rimliga och tillförlitliga argumenten och slutsatserna är i en studie. I den här 

studien har vi därför strävat efter att noggrant arbeta med vår intervjuguide så att den bidragit 

till att samla in relevant information som efter analys kunnat besvara studiens syfte och  

frågeställningar. Under arbetets gång har vi också strävat efter att kontrollera utformningen av 

studiens teori- resultat- och analysavsnitt, så att avsnitten utformats i enlighet med studiens 

syfte och frågeställningar. Vi har i studiens utformning arbetat med flera steg i  

forskningsprocessen och valt att redovisa stegen i metodavsnittet, där bland annat  

tillvägagångssättet vid transkribering och analys presenteras. Vi har också valt att redovisa hur 

urvalet gått till och hur studiens intervjuguide utformats, varav informationsbrev och  

intervjuguide redovisas som bilaga. Pålitlighet handlar om hur öppen och tydlig beskrivningen 

är av forskarens tillvägagångssätt i sin forskningsprocess (Lincoln & Guba, 1985 refererad i 

Lindgren, 2014) och utifrån tidigare beskrivning av hur vi valt att redovisa forskningsprocessen 
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kan därför studies pålitlighet betraktas som stark, då vi möjliggjort att kontrollera vad vi  

informerat och frågat respondenterna om. 

 
Generaliserbarhet syftar till huruvida studiens resultat kan appliceras på andra verksamheter, 

situationer eller människor och inte enbart gälla den enskilda studien, med en viss statistisk 

säkerhet. Kvalitativa studier kan inte alltid ses som generaliserbara på grund av att urvalet ofta 

är ett strategiskt urval där respondenter medvetet har valts ut för att passa studiens syfte. Den 

kvalitativa motsvarigheten till generalisering kallas därför för överförbarhet (Thornberg & 

Fejes, 2009; Lindgren, 2014). Då den här studiens urval är ett strategiskt urval samt består av 

ett lågt antal respondenter kan vi inte statistiskt påstå att överförbarheten av studiens resultat 

skulle bli detsamma på andra ungdomshem inom SiS. Däremot är en överförbarhet möjlig om 

målgrupp och kontext liknar ungdomshemmen som den här studien utgår från, vilket innebär 

professionella som på något sätt arbetar med ungdomar i behandling. Då bemötande i 

ungdomars sexuella hälsa kan vara något som professionella möter i sitt arbete oavsett  

organisation, kan den här studiens resultat därför bidra till en förståelse för andra professionella 

på andra arbetsplatser och studiens resultat kan därför komma till nytta inom fler organisationer 

än enbart SiS. 

Resultat och analys  

I avsnittet nedan presenteras studiens resultat tillsammans med analyser av den data som  

samlats in. Inledningsvis presenteras SiS ungdomshem som organisation utifrån  

respondenternas perspektiv, vilket leder vidare in på hur personalen uppfattar och bemöter  

ungdomarna i deras sexuella hälsa.  

Översikt: respondenterna 

På SiS ungdomshem ansvarar personalen för ungdomar som blivit tvångsplacerade enligt LVU, 

vården som ges ska vara individuell och anpassad efter ungdomen (Statens institutionsstyrelse, 

2018). I denna studie har intervjuer utförts med totalt fem anställda personer inom SiS  

ungdomshem, varav tre stycken med titeln behandlingsassistent, en avdelningsföreståndare och 

en behandlingssekreterare. Samtliga uppger sig ha daglig och kontinuerlig kontakt med  

ungdomarna i det behandlande arbetet. Respondenter från ungdomshem 1 (U1) bestod av 

kvinnlig personal och på ungdomshem 2 (U2) var det manlig personal, varav valet av  

könsuppdelning bestämdes av verksamhetsansvariga och var därmed inte ett aktivt val av oss. 

Följande tabell visar respondenternas utbildning, antal år på arbetsplatsen, befattning samt  

vilket ungdomshem respondenten hör till. 
 

Respondent Ungdomshem Utbildning Antal 

år 
Befattning på 

arbetsplatsen 

Nathalie U1 Beteendevetare. Fortbildning av RFSU. 4,5 Behandlingssekreterare 

Annica U1 Behandlings- 

pedagog. Fortbildning av RFSU. 
13 Behandlingsassistent 

Petra U1 Behandlingsassistent. Fortbildning av 

RFSU. 
1 Behandlingsassistent 
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Josef U2 Ledarskap. Interna kurser inom sexuell 

hälsa. 
15 Avdelningsföreståndare 

Adam U2 Pågående studier till 12stegs terapeut. 

Ingen fortbildning inom sexuell hälsa. 
3 Behandlingsassistent 

 

Behandlingspersonalens yrkesroll: att förmedla trygghet och 
jämställdhet 

Personal inom SiS ska arbeta främjande för ungdomars sexuella hälsa och personal ska under 

kommande år utbildas främst av RFSU, för att på bästa sätt kunna möta ungdomarna utifrån 

deras behov (Statens institutionsstyrelse, 2019). Respondenterna på U1 har avslutad utbildning 

inom behandling och fortbildning inom sexuell hälsa framtagen av RFSU. Respondenterna på 

U2 uppger sig ha ledarskap och en pågående utbildning som 12-stegs terapeut på frågan om 

utbildning. Josef uppger sig ha gått flera interna kurser om sexuell hälsa, däremot har Adam 

inte någon fortbildning alls inom ämnet. Arbetsuppgifterna beskrivs av samtliga respondenter 

som varierande men överlag innebär det att umgås med ungdomarna, dokumentera och ha  

kontakt med socialtjänsten. Annica från U1 beskriver arbetet som att vara “en trygg vuxen helt 

enkelt, som närvarar över hela dagen”. Fortsättningsvis beskrivs arbetsuppgifterna innefattas 

av att ha kontakt med ungdomarna i deras vardagliga aktiviteter samt att ha behandlingssamtal 

och möta ungdomarna där de är i sin situation. Motivera och stärka ungdomen till förändring 

är också en beskrivning som samtliga uppger tillhör arbetet. Även Josef som arbetar som  

avdelningsföreståndare och Nathalie som behandlingssekreterare beskriver sina 

arbetsuppgifter som att ha en god kontakt med ungdomarna och att delta i deras vardag och 

behandling. Josef har också visst ekonomi- och personalansvar och Nathalie har ett mer 

övergripande ansvar för att ungdomarnas behandlingsplaner följs av personalgruppen. 
 
För att få förståelse för hur behandlingspersonalen arbetar med sexuell hälsa fick de frågan om 

det finns riktlinjer eller liknande som de arbetar utefter och om dessa berör sexuell hälsa. Petra 

och Nathalie från U1 nämner bland annat SiS Värdeord: Respekt, omtanke och tydlighet, som 

styr dem i deras arbete. Värdeorden kopplades sedan till sexuell hälsa, med fokus på framför 

allt ordet respekt, som beskrivs såhär i SiS etiska riktlinjer från 2015: “Jag respekterar dig som 

människa, bemöter dig med öppenhet och accepterar våra olikheter. Jag värdesätter din 

 kunskap och dina erfarenheter” (s. 8). På U2 beskrivs ingen uttalad riktlinje för sexuell hälsa 

av någon respondent, men Adam uppger att sättet de ska bemöta ämnet på finns informellt 

inom arbetsgruppen. Det här uppger även Josef från U2, som berättar att ett jämställdhetstänk 

genomsyrar verksamheten och han uttrycker sig såhär: 
 
 

Vi är ju en statlig myndighet så vi måste självklart följa riktlinjerna i vårt arbete med våra ungdomar. 

Utifrån behov och insatser som man har kommit fram till som behövs inom vården. Så att, lite 

jämställdhetsfrågor till exempel, det är någonting som vi arbetar flitigt med, kontinuerligt […]  
Normkritik och så. Det är det som har präglat den senaste tiden inom myndigheten. 

 
Josef pratar här om att riktlinjer gällande jämställdhetsfrågor och normkritik är ett självklart 

inslag i hans arbete utifrån att SiS ungdomshem är en statlig myndighet. Ett handlingsutrymme 

formas delvis av en organisations regler, resurser och förväntningar på sina anställda i deras 
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yrkesroll, något som påverkar vilka möjligheter och begränsningar professionella har att agera 

(Svensson et al, 2008). Därför ska behandlingspersonalens sätt att arbeta med sexuell hälsa 

förstås som att det formas av riktlinjer och bestämmelser inom SiS, något som också anses 

påverka vilka möjligheter och begränsningar de har att agera i sin yrkesroll. Att resultatet visar 

att det inte finns tydligt uttalade riktlinjer om sexuell hälsa specifikt och hur det ska bemötas, 

är därför en begränsning i personalens handlingsutrymme som påverkar deras möjligheter att 

bemöta ungdomarna i frågor om sex och relationer. 

Ungdomarna ur behandlingspersonalens perspektiv 

Personalen på ungdomshemmen arbetar och möter de placerade ungdomarna i deras vardag 

och deras uppfattningar av ungdomarna formas därefter. Personalens syn på ungdomarna och 

vilka ungdomarna uppfattas vara är centralt, för att få en förståelse för personalens  

utgångspunkt i mötet med ungdomen. Vid intervjuerna ombads personalen beskriva hur de 

uppfattar ungdomarna, deras problematik och anledning till varför de är placerade på SiS.  

Orsaker till varför ungdomarna är placerade beskrivs vara olika beroende på vilket  

ungdomshem det gäller. På U1 är flickorna främst placerade på grund av eget beteende enligt 

LVU 3 § och deras problematik och orsak till placering beskrivs av Nathalie som något “som 

är osunt på något vis, att man ägnar sig åt kriminella handlingar, att man missbrukar, att man 

självskadar, suicidhotar, såna saker, psykiskt väldigt dåligt mående. Kan också vara att man 

säljer sig, prostituerar sig”. På U2 beskriver Adam att pojkarnas orsak till placering är på 

grund av missbruk och kriminellt beteende och att det är det som personalen främst fokuserar 

på att förändra. Enligt SiS (2018) kallas det Nathalie och Adam beskriver för att ungdomarna 

är placerade på grund av psykosociala svårigheter. Att personalens beskrivningar skiljer sig åt 

mellan ungdomshemmen kan bero på att verksamheterna de arbetar inom har olika avdelningar 

avsedda för olika typer av problematik, men det kan också ha att göra med hur personalen 

uppfattar ungdomarna de möter i sitt arbete. 

 
Pojkarna på U2 beskrivs vid flertalet tillfällen av respondenterna som missbrukare och att de 

har problem när det kommer till sex och relationer. Adam beskriver pojkarna utifrån att sexuell 

ohälsa är något som finns närvarande i samband med deras drogproblematik, vilket också Josef 

berättar om: “Men man pratar öppet om relationer, har man sunda relationer när man 

 missbrukar eller är påverkad? [...] Och just hos missbrukare så har man ingen sund syn på 

sexlivet”. Josef beskriver här att pojkarna har osunda relationer i samband med sitt missbruk 

och båda respondenterna beskriver pojkarna som att de inte har en sund syn på sex. Det finns 

gemensamma föreställningar om att flickor och pojkar ska vara på ett visst sätt i samhället 

(Ambjörnsson, 2004) och personalens beskrivningar av pojkarna kan därför anses förstås 

präglas av samhällets bild av kön och hur en pojke inom SiS ska vara. 

 

Flickorna beskrivs i jämförelse med pojkarna på ett annorlunda sätt. På U1 beskrivs flickorna 

av samtliga i personalen som att de har varit eller är utsatta och Nathalie beskriver: 
 
 Vi förutsätter att våra ungdomar har varit med om övergrepp på något vis, för det är genomgående, när 

man gör undersökningar, så är man uppe på 95 % av alla tjejer inom SiS är utsatt för sexuella övergrepp 
på något vis, och vi tror ju att det är ännu mer. Så jag har nog inte träffat någon som inte varit 
utsatt på något vis. 

 

Nathalie uppger här att 95 % av alla flickor inom SiS har erfarenheter av att ha varit utsatta för 

sexuella övergrepp på något vis, något som inte stämmer överens med en undersökning av SiS 

(2017a), där 46 % av flickorna vid inskrivning uppger att de någon gång varit med om ett 

sexuellt övergrepp. Skillnaden i respondentens uppfattning och undersökningen från 2017 kan 
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bero på att flickorna inte uppfattar sina erfarenheter som övergrepp på samma sätt som 

behandlingspersonalen gör. Personalens sätt att se på flickorna som utsatta återfinns även inom  

tidigare forskning, där flickor placerade på behandlingshem tenderar att ses som offer för  

sexuella övergrepp av personalen (Överlien, 2006). Att resultatet visar att flickor tenderar att 

ses som utsatta och att de inom tidigare forskning tenderar att ses som offer anses därför bero 

på samhällets gemensamma föreställningar av vad en flicka ska vara. Samhällets  

föreställningar om kön gör skillnad på manligt och kvinnligt för att kunna sortera människor i 

syfte att skapa förståelse för individen (Dahl, 2016; Ambjörnsson, 2004). Skillnaderna som 

personalen på U1 och U2 gör i sina beskrivningar av ungdomarna och deras problematik, 

flickor som utsatta och pojkar som missbrukare och kriminella, förstås därför vara ett uttryck 

för att sortera in ungdomarna i kön för att på så vis också kunna få förståelse för dem. 

En skev bild av sex och relationer – ett förändringsarbete 

Majoriteten av respondenterna från ungdomshemmen beskriver ungdomarnas bild av sex och 

relationer som avvikande och skev från vad de menar är en normal och hälsosam syn på sex 

och relationer. Adam från U2 beskriver ungdomarnas problematik utifrån sexuell hälsa såhär: 

 
Ja, det skulle jag nog kunna säga att de har. Dom har ju, nu ska man inte säga alla, men dom flesta  
har ju ett liknande mönster liksom och den är ju lite skev, kan jag personligen tycka och det jobbar ju  
vi med väldigt mycket. 

 
I ovanstående citat beskriver Adam att pojkarna har en problematik med deras sexuella hälsa 

utifrån att pojkarnas mönster i deras sexuella hälsa och sexualitet uppfattas som “skev” av  

honom. Flera respondenter uttrycker sig liknande som Adam och beskriver det som att  

ungdomarna har en snedvriden bild eller en osund inställning till relationer och sex. På båda 

ungdomshemmen framkommer det därför att ungdomarnas bild av sex och relationer ses som 

problematisk.  

 
Sexualitet har i forskning beskrivits utifrån ett hierarkiskt perspektiv där sexualitet delas in i 

accepterade och icke-accepterade sexuella handlingar. Den hierarkiska uppdelningen av  

sexualitet leder i sin tur till att icke-accepterade handlingar som exempelvis att ha sex för 

pengar eller sex utanför äktenskapet stigmatiseras (Rubin, 1984). Respondenternas sätt att  

uppfatta ungdomarnas sexualitet som snedvriden och problematisk, ska därför förstås som ett 

uttryck för att ungdomarna utför sexuella handlingar utöver vad som är en accepterad sexualitet 

(se tidigare avsnitt, med exempel på icke-accepterad handling där ungdomarna beskrivs sälja 

sig). Det kan därför hävdas att personalen uppfattar det som att ungdomarnas sexualitet behöver 

korrigeras till ett mer accepterat beteende, vilket medför en risk att ungdomarna bemöts med 

att deras sexualitet inte är accepterad och därför riskerar att bli stigmatiserade. 
 
Överlag beskriver respondenterna ungdomarnas bild av sex och relationer som avvikande från 

vad som uppfattas vara ett sunt beteende, vilket gäller personal från båda ungdomshemmen. 

Bland respondenterna på U1 urskiljer sig dock Petra i sitt sätt att beskriva ungdomarnas  

erfarenheter, och hur hon uppfattar dem i frågor om sex och relationer. Petra beskriver: “att 

man inte alltid ser det som något negativt utan att det faktiskt kan vara en fin sexuell  

erfarenhet”. Petra menar på att hon i samtal tillsammans med flickor som berättar om sina 

sexuella erfarenheter, arbetar för att inte automatiskt utgå från att flickans erfarenhet är något 

negativt. Petra urskiljer sig från sina kolleger i och med att hon samtalar om att sex kan vara 

något positivt och normalt, istället för att inte enbart samtala med ungdomarna om vad som 

kan gå fel. Heteronormativitet handlar om den gemensamma föreställningen att människor är 

heterosexuella, vilket skapar förväntningar som påverkar hur människor handlar och agerar 
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gentemot flickor och pojkar (Ambjörnsson, 2004). Petras förhållningssätt ska därför förstås 

som att hon i sitt bemötande och i samtal med flickorna arbetar med att frångå den  

heteronormativa föreställningen att flickorna inte kan ha positiva erfarenheter av sex.  

Ungdomar inom SiS kan uppleva det svårt att samtala om positiva erfarenheter av sex eller ha 

begränsade erfarenheter av vad det kan vara (Löfgren-Mårtenson et al., 2013). Petras  

förhållningssätt ses därför som en möjlighet för flickorna att få samtala med någon som ger ett 

annat perspektiv på vad sex och relationer kan innebära. Det här förstås som att Petra inte 

stigmatiserar ungdomarna utifrån deras sexualitet, så som tidigare resonerats utifrån Rubin 

(1984), utan snarare försöker bortse från vad som kan ses som accepterat och icke-accepterat i 

mötet med ungdomen. Liknande värderingar utifrån vilka sexuella uttryck som är accepterade 

och inte, finns att identifiera hos Adam på U2:  

 

 
Många killar uttrycker att de saknar närhet, de saknar inte bara sexet utan de saknar att umgås med tjejer 

[...] och det kan vara ett ganska schysst samtal jag har med en kille, för då märker jag att det handlar inte 

bara om sex [...] det räcker bara att vi går till en butik och så är det någon jättesnäll, då får jag höra ‘åh 

blev helt kär av å se henne’ och då märker jag att de är inte bara det här: ‘de hade varit schysst å pippa 

lite just nu’” 

 
Adam berättar om att han upplever det som positiva samtal när han pratar med en ungdom som 

inte bara pratar om sex, utan istället om känslor i samband med tjejer. Sexuella handlingar som 

sker utanför en monogam kärleksrelation är inte en accepterad del av en persons sexualitet 

(Rubin, 1984). Föreställningen om att endast vissa sexuella handlingar och sexualiteter är  

accepterade grundar sig i heteronormativiteten, där bland annat heterosexualitet och monogami 

antas vara det normala (Ambjörnsson, 2004). Att Adam upplever det som att samtal om känslor 

och närhet är mer positiva än samtal där ungdomen uttrycker ett begär av sex utanför en  

kärleksrelation, hävdar vi beror på föreställningen om att sexuella handlingar som utförs  

utanför en monogam kärleksrelation inte ses som en del av normen och är därför inte  

accepterade. 
 
Det går att identifiera olika föreställningar om den problematiska bild som ungdomarna antas 

ha av sex och relationer mellan ungdomshemmen. Den bild som beskrivs som onaturlig i  

förhållande till flickorna på U1 är att flickorna har en avvikande uppfattning om vad en sund 

och nära relation till en pojke ska vara. Flertalet ur personalen beskriver det som att flickorna 

inte alltid förstår det osunda i sina relationer och erfarenheter, exempelvis att det som  

personalen tolkar som ett övergrepp inte alltid uppfattas som ett övergrepp av flickorna eller 

att flickorna säljer sig för att finansiera sitt missbruk. Annica från U1 berättar om sina tankar: 

“så deras referenser är oftast i utkanten, och de har mycket funderingar. De vill gärna prata 

om det och då är det ju jätteviktigt att jag som vuxen går in och hjälper till i det samtalet“. Här 

beskriver Annica att flickorna hon möter i arbetet ofta har erfarenheter som inte hör till det 

vanliga och att det då är viktigt att hjälpa ungdomen i det. Beskrivningen av flickornas bild av 

sex och relationer skiljer sig från den beskrivning som respondenterna från U2 uppger att  

pojkarna har. Föreställningen om pojkarnas bild handlar istället om att de har en negativ  

kvinnosyn som enligt personalen behöver förändras. Josef berättar: 
 

Man märker ganska fort, när en ungdom har en lite mer, om jag får säga, skev bild av just det här ämnet, 

som lite gränslös i sitt beteende. Litegrann, i språk och uttrycker sig på ett lite mer nedvärderande sätt 

kring kvinnor och sex och den biten.  
 
I föregående citat berättar Josef om hur pojkarnas skeva bild innefattas av att de är gränslösa 

utifrån att de är nedvärderande i sitt språk mot kvinnor kopplat till sexuella sammanhang. I 
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jämförelse med resultaten från de olika ungdomshemmen visar det att respondenterna uppfattar 

ungdomarnas kvinnosyn olika därför att flickornas kvinnosyn uppfattas påverka dem själva 

och pojkarnas syn uppfattas resultera i ett gränslöst beteende. Båda respondenterna från U2 

anser att när pojkarna uppvisar en felaktig syn på kvinnor ska de tillrättavisas. Josef fortsätter 

berätta: “jag skulle bevisa honom att han har fel. Jag skulle säga att det inte stämmer.”. Här 

uppger Josef att han vid situationer där pojkarna uttrycker sig i negativa ord om kvinnor är hans 

avsikt att bevisa pojkarna fel genom att tillrättavisa pojkarna. Föreställningar om vad socialt 

arbete ska innefattas av styrs genom politiska beslut, lagar och regler, vilket i sin tur gör det till 

en normativ praktik, där personalen agerar utifrån samhällets normer (Svensson et al., 2008). 

Respondenternas uppfattning av att ungdomarnas kvinnosyn behöver förändras ska därför  

förstås utifrån den normativa praktiken som socialt arbete präglas av. Att Josef och Adam  

upplever att de ska tillrättavisa pojkarna och att Annica upplever det som att hon behöver  

samtala med ungdomarna utifrån sex och relationer hävdar vi grundar sig i att deras bemötande 

formas av att socialt arbete är normativt. Förändringsarbetet med ungdomarnas bild av sex och 

relationer förstås därför vara under påverkan av samhällets föreställning av vad personalens 

arbetsuppgifter faktiskt är.  

Samtal – en lösning på sexuell ohälsa? 

I behandlingspersonalens bemötande är samtal en central del i att hantera frågor om sex och 

relationer med ungdomarna och i en del fall används också föreläsningar eller lektionstid till 

att diskutera sex och relationer enligt respondenterna. Samtliga respondenter fick frågan om de 

upplever sig bekväma i att prata om sex och relationer, varpå respondenterna från U2 uppgav 

flertalet gånger att sex inte är ett svårt ämne att prata om med pojkarna och att de gör detta 

dagligen samt upplever sina kunskaper som goda inom ämnet. Båda respondenterna hänvisade 

till att de i samtalen med ungdomarna utgår från sig själva och egna erfarenheter gällande sex 

och relationer. Josef, från U2, uttrycker sig följande: “Med all respekt, hur svårt kan det vara 

att svara på en sexfråga? Jag är trots 40 år snart och jag har en rätt så sund bild”. Josef menar 

att han i och med sin ålder har samlat på sig en viss mängd erfarenhet och att han därför har en 

sund bild som han kan använda sig av i mötet med pojkarna. Hur professionella väljer att 

bemöta sina klienter formas delvis av deras tidigare erfarenheter som påverkar hur mötet och 

samtalet med klienter utformas (Svensson et al., 2008). Att båda respondenterna uppger sig 

utgå från en subjektiv syn på sex och relationer med sina tankar om hur sex och relationer bör 

se ut, ses därför som ett uttryck för att de anser att det är tillräckligt i mötet med pojkarna.  
 
Respondenterna på U1 uppger sig inte heller ha några större svårigheter att prata om sex, men 

upplevde det som en svår balansgång vid vissa tillfällen, vilket exemplifieras av Nathalie i 

följande uttalande: “Det är lite som att cykla på lina när man ska prata om sex med  

ungdomarna, de kan ha så mycket olika erfarenheter, så mycket ohälsosamt men som de kanske 

inte upplever”. I citatet syftar Nathalie från U1 på att flickornas olika erfarenheter kräver olika 

mycket kunskap och att det kräver mer kunskap av personalen att bemöta flickorna om deras 

tidigare erfarenheter kan innefatta eventuella trauman. Personal som arbetar på SiS med  

ungdomar har tidigare uttryckt sig osäkra i att bemöta sexuell hälsa (RFSU & Statens  

institutionsstyrelse, 2010). Viss osäkerhet framkommer även i denna studie från personalen på 

U1, men att osäkerheten främst berör balansgången mellan att samtala om flickornas eventuella 

utsatthet av sexuella övergrepp jämfört med att samtala om sex på en mer allmän nivå. Petra 

beskriver att osäkerheten kan bero på att personalen blir osäkra på hur det blir för flickan att 

behöva samtala om sitt eventuella övergrepp. 
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Bemötande syftar till hur personal möter sina klienter där samtal fyller en viktig funktion i 

mötet dem emellan och det är viktigt att personal bemöter klienter utifrån vad organisationens 

riktlinjer har uttalat då det är en del av att vara professionell (Svensson et al., 2008). Att  

personalen samtalar med ungdomarna i frågor om sex och relationer anses därför vara ett  

uttryck för att de i sitt handlingsutrymme strävar efter att vara professionella genom att möta 

ungdomarna i samtalen. Tidigare forskning visar att för att motverka osäkerheten som  

professionella kan uppleva i frågor om sexuell hälsa behöver de få tillgång till kunskap inom 

ämnet. Professionellas kunskap är också avgörande för hur bemötandet upplevs av mottagaren 

(Lee et al., 2018). Även om resultatet visar att respondenterna överlag upplever sig säkra i att 

bemöta ungdomarna i ämnet sex och relationer, är det nödvändigt att bemötandet inte baseras 

på personalens subjektiva upplevelser och ibland upplevda osäkerhet då det anses påverka  

bemötandet och ungdomars upplevelser av det.   
 
På U2 uttrycker Adam att deras metod för att arbeta med dessa frågor är att “ta in ungdomarna 

på ett samtal: ‘hur tänker du där? tycker du verkligen så?’”. Adam berättar här att de brukar 

prata med ungdomarna och ställa frågor om hur de tänker och vad de tycker, vilket även  

uttrycks liknande av respondenterna på U1. Där beskrivs samtalen innehålla öppna frågor med 

ett syfte att inte vara dömande. Annica berättar: 

 
Man kan inte gå in och säga såhär ”din pojkvän är inte bra för dig”, för vad väcker det i flickan [...] det 

är inte jag som ska sitta och berätta för henne vad som är bra eller dåligt, det måste man komma på själv 

och då handlar det ju om att man pratar jättemycket om värderingar och vad flickan tycker. Så att flickan 

själv sen kan belysa och jämföra för att sen kanske själv komma på att ja men det här kanske inte var så 

bra.  
 

Det Annica beskriver är att hon i sitt bemötande i samtalen inte kan säga åt flickorna om vad 

som är rätt och fel utan att flickorna, med hjälp av personal som utforskar och reflekterar i 

samtalet, behöver komma på själva vad de behöver. Nathalie på U1 beskriver hur arbetet med 

flickornas sexuella hälsa och sexualitet oftast är en del av deras behandlingsplaner och att den 

typen av samtal ofta är planerade i förväg. Personalen på U2 nämner inte att samtal om 

sexualitet och sexuell hälsa är en del av behandlingsplanen och att dessa samtal sällan är 

planerade i förväg eller att de på eget initiativ berör sex och relationer med ungdomen. Adam 

på U2 berättar: “Ah nej, nej men det gör man väl kanske inte. Prio ett är droger och kriminalitet. 

Och det är det våra killar sitter inlåsta för. På vår avdelning så, kommer det upp tar vi itu med 

det”. Adam beskriver att fokus på U2 är ungdomens missbruk och eventuella kriminalitet men 

om frågor om sexuell hälsa uppstår möter personalen upp det. Liknande resultat bekräftas inom 

tidigare forskning där personal sällan spontant samtalade med pojkarna om sexualitet, även fast 

pojkarna ofta beskrevs som sexuella av personalen (Gruber, 2013). Josef från U2 uttrycker sig 

liknande: “Att fånga upp situationen, direkt och samtala om det”. En föreställning som  

identifierats hos respondenterna på U2 är därför att den sexuella hälsan inte anses vara en del 

av behandlingen, utan mer som något som ”fångades upp” när kommentarer från pojkarna  

fälldes.  

 
Att ”fånga upp” situationer eller kommentarer från ungdomarna beskriver samtliga  

respondenter i studien tillhör arbetet med den sexuella hälsan. Ibland kan samtalen innefattas 

av att flera ungdomar är med och att samtalen hålls i grupp. I andra sammanhang, när  

situationen är mer känslig eller allvarlig, hålls enskilda samtal med ungdomen om vad som 

sagts i situationen. Det här innebär att det är personalen som väljer vilka samtalsämnen som 

“fångas upp” men också vilka kommentarer hos ungdomarna som inte bearbetas. Normativ 

heterosexualitet syftar till heterosexuella handlingar som uppfattas som accepterat enligt  

normen, vilket gör att handlingar som skrider utanför de normativa uppfattas som onormala 
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(Ambjörnsson, 2004). Personalen väljer därmed att “fånga upp” situationer där de tycker sig 

höra det som tidigare benämnts som de “skeva” föreställningarna om sex och relationer med 

ungdomarna. Bemötandet anses därför vara uttryck för att kontrollera och förändra  

ungdomarna i deras sexuella hälsa då ungdomarnas beteende inte uppfattas som  

heteronormativa handlingar.  

Att begränsa ungdomars sexuella hälsa  

Personalen på båda ungdomshemmen uttrycker att de i samtal med ungdomarna försöker få 

ungdomarna att förändra sin bild av sex och relationer och att ungdomarna ska göra “bättre” 

val utifrån sin sexualitet och sexuella hälsa. Som tidigare berörts under temat en skev bild av 

sex och relationer - ett förändringsarbete, arbetar personalen med ungdomarnas kvinnosyn, 

något som samtliga respondenter menar brister hos ungdomarna och sättet som kvinnosynen 

beskrivs brista på skiljer sig åt mellan ungdomshemmen. Personal på U1 menar att flickornas 

syn på sig själva och på kvinnor generellt, är att kvinnan är underordnad i samhället och inte 

kan vara den som bestämmer, vilket personalen då aktivt försöker samtala om för att stärka 

flickorna i deras självbild. Arbetet beskrivs som att skydda flickan och pressa henne till att ta 

andra val och samtliga ur personalen på U1 beskriver det främst utifrån flickornas val av kläder. 

Petra berättar om hur det inom arbetsgruppen diskuteras huruvida personalen ska bestämma 

vad flickorna ska ha på sig och om det ska vara en del av deras arbetsuppgifter eller inte:  

Det här med hur flickorna klär sig, de klär sig väldigt lättklätt och vad är då vår uppgift? Jag kan ju  
tycka att de får gå klädda som de vill, alla har rätt att se ut som dom vill och de ska inte bli utsatta  
eller dömda på något sätt för det. Och vissa hävdar då att vi ändå måste kunna begränsa och att man inte 

kan gå klädd hur som helst för att då kan man kan utsätta sig för fara. 
 
Här beskriver Petra hur arbetsgruppen har delade åsikter i vad deras uppgifter är, om det är att 

tala om för flickorna hur de ska gå klädda i syfte att undvika att de utsätts eller att utgå från att 

flickorna får klä sig som de vill utifrån att de inte bör bli dömda i sitt klädval. Personalen 

uppfattas inte vara helt överens om hur de ska arbeta med flickorna i den här typen av frågor. 

Nathalie beskriver bemötandet med flickornas val i kläder och utseende utifrån att: 

Jag vill inte sätta in ungdomarna i en liten låda och där ska de vara, samtidigt som jag vill linda in dem i 

bubbelplast för att dom inte ska råka ut för nå skit, för allt de här kommer ju ur en omsorg för tjejerna, 

för jag vill inte att de ska bli utsatta. 

Nathalie uttrycker att hon vill skydda flickorna från att råka illa ut samtidigt som hon inte heller 

vill begränsa flickorna i deras klädval och utseende. Nathalie upplevs mena att flickans klädval 

och utseende skulle kunna leda till att flickan blir utsatt. Forskning beskriver hur  

behandlingspersonal uppgett att om en flicka inte klär sig på ett lämpligt sätt enligt den norm 

som finns, ökar hennes ansvar om hon skulle bli utsatt för ett sexuellt övergrepp av en man. Då 

mannen inte kan hjälpa sitt beteende när han blir frestad utifrån ett lättklätt klädval motiveras 

hans handling med att kvinnan bör ha klätt sig annorlunda för att minska mannens sexuella 

drift (Barter, 2006). Personalens upplevelser av att behöva begränsa flickornas klädval förstås 

utifrån den heterosexuella matrisen, där godkända föreställningar om kön, sexualitet och begär 

blir påtvingade och nästintill en handling för överlevnad (Butler, 2007). Det anses därför att 

personalens bemötande i att begränsa flickorna i deras klädval utgår från att flickornas utseende 

i exempelvis klädval inte tillhör de accepterade föreställningarna i hur en flicka kan uttrycka 

sig utifrån sina kläder. Personalens vilja att skydda flickorna i att begränsa dem blir därefter 

utifrån att flickorna ska överleva i samhället. 
 

Som tidigare nämnt beskrivs pojkarna på U2 med att de har en kvinnosyn som behöver  
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förändras då de enligt personalen inte har ett accepterat beteende i relation till kvinnor. Utöver 

beskrivningen av deras felaktiga kvinnosyn beskrivs de också som frustrerade, Adam från U2 

berättar: “de ser kvinnan som ett sexobjekt och det kombinerat med att du är inlåst, så blir du 

ganska frustrerad, både sexuellt och frihetsfrustrerad”. Adam beskriver här pojkarna som  

frustrerade när de är inlåsta för behandling och att de delvis också blir sexuellt frustrerade av 

att vara inlåsta. På U1 diskuteras istället flickornas sexualitet av personalen om den ska  

uppmuntras eller inte. Petra berättar om en diskussion inom personalgruppen gällande att dela 

ut kondomer till flickorna, exempelvis i samband med permissioner: “det hade ju varit väldigt 

bra om vi faktiskt kunde tillhandahålla, men då hamnar man också i det här: är det att  

uppmuntra dom eller är det att hjälpa dom att skydda sig?”. Enligt Petra upplever personalen 

en ambivalens i hur de ska bemöta flickorna i deras sexualitet och att de inom arbetsgruppen 

diskuterat vilka signaler de sänder ut om de skulle dela ut kondomer till flickorna. Personalen 

är inte överens om ifall kondomerna skulle uppmuntra ett osunt beteende eller om det skulle 

hjälpa dem till att skydda sig. 
 
Tidigare forskning visar att ungdomar placerade på SiS ungdomshem ses som en riskgrupp 

utifrån sexuellt risktagande och utsatthet, som att exempelvis utsättas för sexuella 

övergrepp (Lindroth et al., 2013; Statens institutionsstyrelse, 2017a). Argumentation för att 

sexualitet formas av diskurser finns att finna teoretiskt, vilket syftar på hur samhällets  

uppfattning om sexualitet och hur människor pratar om det formar sexualiteten (Foucault, 

2002), det innebär att personalens diskussioner om hur de ska bemöta ungdomarna i deras  

sexualitet påverkas av att ungdomar inom SiS ses som en riskgrupp. Hur ungdomarna beskrivs 

överlag har under tidigare teman benämnts utifrån föreställningen av att de finns en skillnad 

mellan manligt och kvinnligt (Dahl, 2016), varav denna skillnad även går att se hur de beskrivs 

utifrån deras sexualitet. Att Petra upplevt en diskussion kring om flickornas sexualitet ska  

uppmuntras eller inte och att Adam upplever det som att pojkarna inte får utlopp för sin  

sexualitet när de är inlåsta, förstås utifrån att det finns en upplevd skillnad mellan flickors och 

pojkars sexualitet. Flickornas sexualitet ses därför inte som lika naturlig då den kan uppmuntras 

och inte antas finnas där naturligt, medan pojkarnas sexualitet antas finnas där och istället leda 

till frustration om den inte utövas. 

Slutdiskussion 

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur behandlingspersonal på SiS ungdomshem  

bemöter placerade ungdomar som har olika psykosociala svårigheter i deras sexuella hälsa. 

Den första frågeställningen i studien behandlar vilka riktlinjer som behandlingspersonal på SiS 

ungdomshem har gällande sexuell hälsa. Det framkommer att inga exakta riktlinjer finns  

anpassade just för den sexuella hälsan hos ungdomarna eller hur behandlingspersonalen ska 

arbeta med dessa frågor. Respondenterna uppger till viss del SiS värdeord: respekt, omtanke 

och tydlighet och menar att det i arbetet ingår i ordet respekt, att exempelvis respektera någons 

sexualitet. Riktlinjerna uppges också präglas av normkritik och ett jämställdhetstänk.  

Slutsatsen är att bristen på mer specifika riktlinjer gällande sexuell hälsa samt hur den ska 

bemötas gör att personalen har begränsade möjligheter till att agera och samtala med  

ungdomarna om sex och relationer. Deras bemötande behöver därför förstås utifrån att deras 

handlingsutrymme till viss del är begränsat. Utöver att personalens bemötande behöver förstås 

utifrån att deras handlingsutrymme är begränsat på grund av brist på riktlinjer, behöver  

bemötandet också förstås utifrån att socialt arbete är en normativ praktik (Svensson et al., 

2008). Det innebär att samhällets föreställningar om vad personalens arbetsuppgifter ska  

innefatta påverkar arbetets utformning och därför deras sätt att arbeta med förändring hos  
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ungdomarna.  

 
Den andra frågeställningen i studien har berört hur behandlingspersonal pratar och agerar med 

ungdomarna om sexuell hälsa, med andra ord, hur de bemöter ungdomarna gällande ämnet sex 

och relationer. Här pekar resultatet på att personalen bemöter ungdomarna utifrån upplevelsen 

att ungdomarna har en onormal syn på sex och relationer och att den onormala synen kan  

förändras och förbättras med hjälp av samtal. I situationer där personalen uppfattar  

ungdomarnas ”skeva” eller onormala syn, är samtal med ungdomen ett centralt  

tillvägagångssätt för att förändra ungdomens syn på sex och relationer. Ett agerande som de 

flesta av respondenterna uttryckte att de inte hade några svårigheter med. På U1 visar också 

resultatet på att frågor om sexuell hälsa och sexualitet berörs utifrån att vara planerade samtal 

där ungdomarna får hjälp med att reflektera över situationer gällande deras sexuella hälsa. På 

U2 nämns inte planerade samtal och varpå personal uttrycker att det är missbruksbehandlingen 

hos ungdomen som ligger i fokus och därför hör det heller inte till att beröra sexuell hälsa i 

behandlingen. 
 
Den tredje frågeställningen avser hur bemötandet och eventuella skillnader i bemötandet  

förstås ur ett genusperspektiv. I resultat och analys framgår det att respondenternas bemötande 

går att förstås motsägelsefullt. Resultatet visar överlag att ungdomarnas sexualitet ses som icke 

accepterad, medan Petra från U1 förstås bemöta utifrån en vilja att ungdomarnas sexualitet är 

accepterad och att bemötandet då minskar i heteronormativitet. Vidare hävdar vi utifrån  

resultatet att diskursen om ungdomarnas sexualitet påverkar personalens bemötande och att 

skillnaden som identifierats förklaras utifrån föreställningen om manligt och kvinnligt (Dahl, 

2016). Skillnaden som identifierats är bland annat att pojkarnas sexualitet förstås som mer  

naturlig än utifrån vad resultatet på U1 visar att flickornas sexualitet skulle uppfattas som, då 

den snarare beskrivs i former av att kunna uppmuntras. Slutsatsen blir därför att personalens 

bemötande till viss del utgår från heteronormen och vad som är en accepterad sexualitet, med 

risk att det stigmatiserar och tvingar in ungdomarna i heterosexuella normer utifrån den  

heterosexuella matrisen (Butler, 2007). En annan skillnad som identifierats är hur  

respondenterna uppfattar att de arbetar med att begränsa och förändra ungdomarnas kvinnosyn, 

då exempelvis flickor framställs som i behov av att skyddas, medan pojkarna istället bemöts 

med att vara i behov av att tillrättavisas för att begränsas och förändra sin negativa kvinnosyn. 
 
Vi vill lyfta vad som tidigare forskning visat inom ämnet och påpeka relevansen att inom all 

behandling och socialt arbete gällande ungdomar, att ha sexuell hälsa som en del av 

behandlingen, men kanske framförallt när det kommer till ungdomar placerade på SiS. 

Inledningsvis påvisades att frågor om sexuell hälsa och sexualitet i samband med behandling 

för ungdomar (och ungdomar i allmänhet) behöver uppmärksammas för att förhindra att 

personal utan kunskap i ämnet upplever sig osäkra eller agerar utifrån egen erfarenhet (RFSU 

& Statens institutionsstyrelse, 2010; Mattsson, 2010). Resultatet i denna studie visar att vissa 

av respondenterna bemöter utifrån subjektiva erfarenheter eller känner en osäkerhet i hur de på 

bästa sätt kan bemöta samtal om exempelvis sexuella övergrepp på ett lämpligt sätt. Att SiS 

även ska arbeta för att främja en trygg och säker sexualitet (SiS verksamhetsplan, 2019), gör 

det därför intressant att diskutera hur personal ska kunna arbeta med den här typen av frågor 

och främja en god och säker sexualitet, när personalen själva inte uppger sig ha vetskap om 

riktlinjer inom området. 
 
Det behöver också tas i beaktande att ungdomars självkänsla och identitetsutveckling är  

beroende av en god sexuell hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018). Då flickor och pojkar inom 

SiS överlag har bristande kunskap inom ämnet och ungdomarna är sexuellt risktagande och 
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sexuellt utsatta, samtidigt som de flesta också uppger sig som sexuellt aktiva (Lindroth et al., 

2013; Statens institutionsstyrelse, 2017a). Det är därför viktigt att behandlingspersonal i sitt 

arbete får möjligheter att använda sitt handlingsutrymme utifrån mer utvecklade riktlinjer samt 

får stöttning i hur de på ett lämpligt sätt kan främja ungdomarnas välmående i deras sätt att 

bemöta. Att personal på U1 har fått tillgång till utbildning av RFSU ses därför som ett steg i 

rätt riktning för att ta arbetet med sexuell hälsa inom SiS framåt. Många av dessa ungdomar, 

behandlas också för missbruksproblematik, varpå det finns ett samband mellan en mindre god 

sexuell hälsa och användandet av olika substanser (Somers., et al, 2016; Lindroth et al., 2013; 

Statens institutionsstyrelse, 2017a; SiS, 2015). Vi vill därför poängtera att ungdomars  

behandling, även om det är en behandling som fokuserar på missbruk, behöver inkludera  

sexuell hälsa och särskilt vara en planerad del av ungdomens behandling. 

Studiens begränsningar och styrkor samt framtida forskning 

Studiens resultat och slutsatser är av relevans för socialt arbete då de belyser hur professionellas 

bemötande utifrån genus kan förstås samt vilka konsekvenser det medför för ungdomarnas 

sexuella hälsa. För det sociala arbetets fortsatta utveckling är det därför nödvändigt att inom 

SiS, men också inom allt arbete som rör ungdomar, sträva efter att lyfta frågor om sexuell hälsa 

på arbetsplatser samt utbilda personal i frågor om sex och relationer, för att förbättra deras 

bemötande. En begränsning med studien är att resultatet enbart bygger på en 

datainsamlingsmetod. Resultatet baseras därför på behandlingspersonalens beskrivningar av 

sitt arbete och inte på hur de faktiskt arbetar, något som hade varit möjligt om observationer 

hade använts som kompletterande datainsamlingsmetod. Det går inte att utesluta att 

arbetsplatser och omständigheter skiljer sig åt och därför kan studiens resultat kritiseras utifrån 

de båda ungdomshemmens omständigheter. Exempel på detta i studien är personalens olika 

kunskapsnivå, varpå RFSU en tid innan intervjuerna besökt och utbildat personalen på U1. Det 

kan därför inte fastställas att det resultat som framkom hade varit detsamma om 

omständigheterna varit annorlunda, studiens resultat bekräftas däremot av annan tidigare 

forskning vilket stärker resultatet oberoende av omständigheterna. 

 
Det som ses som en styrka med studien är hur vi arbetat med vår förförståelse, något som 

behöver tas i beaktande samt användas av forskaren för att kunna utföra en studie med  

hermeneutisk ansats (Ödman, 2007). En av studiens styrkor är därför att vi reflekterat över vår 

förförståelse, vilket visar att en medvetenhet om denna finns. Det kan i sin tur motverka att 

tolkningar blivit påverkade av förutfattade meningar som hade kunnat påverka resultatets  

trovärdighet. Vi har också valt att se på vår förförståelse som en tillgång då vi använt den under 

arbetets gång vilket tagit tolkningsarbetet framåt. Den här studien är en empirisk studie som 

bygger på data från personal som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom SiS. Valet 

av respondenter anses bäst lämpade för att besvara studiens syfte och frågeställningar och ses 

därför också som en styrka med arbetet. Då studien utgår från ett genusperspektiv har det inte 

heller kunnat avstås från att diskutera om resultatet blivit annorlunda ifall könsuppdelningen 

hos personalen sett annorlunda ut. Samtidigt har inte studiens syfte varit att undersöka  

personalens bemötande utifrån deras könstillhörighet och vi har undvikit att värdera  

personalens svar utifrån detta. Med den här studien tillförs kunskap om att samtal är en central 

del i bemötandet av sexuell hälsa, samt att ungdomarna riskerar att stigmatiseras och tvingas 

in i heteronormativa föreställningar utifrån att personalens handlingsutrymme begränsas av 

brist på riktlinjer. Tidigare forskning som undersöker hur just behandlingspersonal bemöter 

placerade ungdomar utifrån sexuell hälsa har identifierats som begränsade. I den här studien 

har vi valt att undersöka med datainsamlingsmetoden semistrukturerade intervjuer och det är 
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därför önskvärt att i framtida forskning utföra studier som bygger på flera 

datainsamlingsmetoder, som kan bidra till djupare förståelse för det valda området.  
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Bilagor 

Nedan redovisas bilagor använda under studiens gång, som informationsbrev och 

intervjuguide. 

 

Bilaga 1. Information om deltagande i examensarbete 

Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka hur behandlingspersonal på SiS ungdomshem bemöter 

placerade ungdomar som har problem med alkohol och droger, i deras sexuella hälsa. Studien 

kommer att utgå från ett genusperspektiv. I examensarbetet kommer semistrukturerade 

intervjuer att utföras med behandlingspersonal, om hur de bemöter ungdomar i deras sexuella 

hälsa. Med bemötande menar vi hur behandlingspersonal agerar och kommunicerar med 

ungdomarna. 

 

Intervjuerna spelas in (audio) med utrustning som tillhandahålls av Örebro universitet och 

transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna bevaras till dess att det självständiga 

studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, varefter de raderas. Det är frivilligt 

att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete på (namn på arbetsplatsen). Dina 

personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska 

dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de 

ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 

 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 

examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att 

göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att 

arbetet har examinerats och godkänts och publicerats på DIVA har du rätt att dra tillbaka ditt 

samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 

Alla personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på 

person, och platser och verksamheter kommer att ersättas med pseudonymer. 

 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 

uppgifter som samlats in. För information om studentarbetet kan du även kontakta vår 

handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 

lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 

Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

 

Kontaktuppgifter                                                                Handledare 

Linnéa Gillstam                              Beatrice Johansson              Jürgen Degner 

 

Samtycke till deltagande i examensarbete  

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 

socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Linnéa Gillstam och Beatrice 

Johansson. 

 

 ____________________                         ________________________________ 

Namn                                                                          Ort, datum 

 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide  
Intervjun kommer delvis bygga på exempel som vi presenterar för dig där du får berätta vad 

du tänker om dem. Exemplen är skrivna utifrån boken SiS unga berättar, där ungdomar själva 

beskriver hur de ser på sin livssituation.  
 

Definitioner 

Relation: med relation syftar vi på kärleksrelation eller sexuell relation. 

Sexuellt överförbara infektioner (STI): exempelvis klamydia, HIV/AIDS, gonorré. 

Ömsesidighet: Att stärka ungdomen i att känna efter när och om de vill ha sex/vara i nära 

relation, samt stärka ungdomen i ett ansvarstagande för den eller de andra som berörs. 
 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för utbildning? Har du någon fortbildning gällande sexuell hälsa? 

Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?   
Vad innebär dina arbetsuppgifter? 
Hur kan en arbetsdag se ut? 
Har ni riktlinjer ni arbetar efter? 

Inkluderar dessa riktlinjer ungdomarnas sexuella hälsa? 

Hur arbetar ni med sexuell hälsa på arbetsplatsen? 

 

Berätta om ungdomarna 

Vad har de för problematik? Varför är de placerade på SiS? 
Hur ser ungdomarnas dagar ut på avdelningen? 

Skulle du säga att ungdomarna har problematik när det kommer till sexuell hälsa och 

sexualitet?  

 

Sexuell hälsa 

Nu kommer vi att gå in lite mer på området om sexuell hälsa, och beröra hur du agerar och 

kommunicerar med ungdomarna om sexualitet och sexuell hälsa.  

 

Hur känner du inför att kommunicera med ungdomarna om sex? 
Hur upplever du din kunskap gällande att förmedla vidare ungdomen i frågor om sexuell 

hälsa, som du själv inte kan besvara? 
Tar du initiativ till att prata om frågor som rör tankar, känslor och handlingar gällande sex 

och relationer med ungdomarna? Och isåfall, hur? 
 

Exempel 1: ungdomshem 1 

“Min pappa var narkoman så jag fick aldrig träffa honom för det var inte bra för mig i den 

åldern. Men det förstod jag men det är därför jag söker närhet av en man och blir lätt 

utnyttjad sexuellt så det blir mkt skitsnack runtomkring. Jag blev kallad för hora och slyna av 

många i min närhet men ingen förstod varför och det gjorde inte jag heller.” 

- Tjejen från Örebro!, SiS unga berättar 2017b. 

 

Exempel 1: ungdomshem 2 

“Jag började med skit för grupptryck och omgivningen. 

Jag började med butiksrån när jag var 13. 

Grova stölder narkotikasmuggling 14, 

Bankrån 15, 

Värdetransport och er banker vid 16 års ålder. 

Har haft sex med över 100 stycken vackra tjejer.” 



 

 

- såhär är det.. - SiS unga berättar 2012 

 

Hur tänker du kring det här exemplet? 

Här kan det tänkas att det finns risk för STI:er, hur skulle du bemöta det? 
Hur agerar och kommunicerar du när du uppfattar att en relation som en ungdom har eller 

haft inte är jämlik?  
Hur uppmuntrar du ömsesidighet i relationer och sexuella aktiviteter i ungdomarnas 

relationer överlag, även utanför SiS? 

Vilket förhållningssätt har ni om en relation skulle uppstå mellan två ungdomar? Hur skulle 

du bemöta en sådan situation? 

 

Sexuell hälsa i relation till missbruk 

Nu kommer vi att gå in lite mer på området om sexuell hälsa i samband med missbruk, och 

beröra hur du agerar och kommunicerar med ungdomarna om bruk av alkohol/droger i 

samband med sexuella handlingar. 

 

Exempel 2: ungdomshem 1 

“Jag har alltid varit för svag för att klara mig själv. Jag behövde bekräftelse, jag behövde 

känna att jag dög till något och jag behövde känna mig älskad. Så redan som 14 åring började 

jag låta killar använda min kropp. Det jag inte insåg var att det förstörde mig mer psykiskt 

och jag hade blivit en sexmissbrukare. …. Efter några dagar började jag prostituera mig igen 

till gamla gubbar, vilket jag gjorde nästan varje dag för att ha råd med mitt missbruk som 

snabbt eskalerade från att röka på och dricka varje dag till att injicera heroin. “ 

- Mitt eskalerande missbruk, SiS unga berättar 2017b. 

 

Exempel 2: ungdomshem 2 

“När jag knarka’t behövde jag ej höra rösterna eller lyda deras regler. Jag kunde leva som en 

normal tonåring, festa, och knulla med folk jag inte kände eller skulle komma ihåg. 

Baksmälla och minnesluckor.“ 

- Försvartat., SiS unga berättar 2014 

 

Hur tänker du kring det här exemplet? 

Hur kommunicerar och agerar du i en situation där en ungdom berättar något liknande som 

ovanstående exempel? 

Pratar du med ungdomarna om sex kopplat till alkohol och droger? Om ja, hur?  

 

Genus och heteronormativitet 

Nu kommer vi att gå in lite mer på området om genus, och beröra hur du agerar och 

kommunicerar med ungdomarna om gällande sexualitet i samband med könsstereotyper. 

 

Exempel 3: ungdomshem 1 

“Monga kollade konstigt på mig i afären, och det brukade folk göra när jag gick i afärer bara 

för att jag går i väldigt utmanande kläder och Jag vet vad folk tänker om mig när dom ser mig 

dom första gångerna ”Fan vilken hora hon är bitchig och tunn som en tråd usch.” 

- En tjej från Göteborg, SiS unga berättar 2017b. 

 

Vad tänker du om det här exemplet? 

Hur bemöter du en situation där en flicka klär sig i vad som skulle kunna tolkas som 

utmanande eller lättklätt? 

 



 

 

Exempel 3: ungdomshem 2 

“Om jag blir miljonär så kommer brudarna bli kåta!”  
- Mitt liv på fagared fyren, SiS unga berättar 2017b.  

 

Vad tänker du om det här exemplet? 

Hur bemöter du en sådan situation där en pojke skulle påstå att mycket pengar skulle öka 

hans chanser till att bli mer attraktiv bland flickor? 

 

Avslutande 

Har du något du undrar över eller vill tillägga? 
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