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The purpose of this study was to examine how staff at residential care homes for youths 

reason about issues relating to sexuality and sexual relations of the youths. The purpose was 

also to examine how staff perceive the availability, or lack thereof, of relevant educational 

resources and guidelines in this area, such as action plans, brochures, further training about 

sexuality during employment, and so forth. The empirical data derives from qualitative semi-

structured interviews with five staff members working for three different residential homes. 

The analysis of the data was guided by two theoretical concepts: “accounts” (Scott & Lyman 

1968) and “sexual scripts” (Simon & Gagnon 1984). The results partly confirmed that staff at 

residential care homes for youths perceive a lack of education regarding sexuality, both before 

and during the employment. The data also indicates that the staff felt that they were expected 

to already have sufficient knowledge in this area (without any pre-existing education) – this 

was referred to as “common sense”. The staff also talked about the importance of bringing up 

the topic of sexuality in a “natural way”. The respondents all said that further education would 

be helpful with the treatment of the youths, and several factors that could affect the work 

emerged, which were thought to be easier to deal with if the right education was given. These 

factors were; the personal interest in the topic sexuality of each individual staff member and 

their superiors, the difference in personality amongst the youths, the gender of the staff and 

the youths, wherever the youths were sexually active or not and what kind of sexual scripts 

the youths and the staff had. The notion of what is correct and positive sexual behaviour could 

sometimes differ between the staff and the youths, with examples such as what kind of 

relationships are suitable, which boundaries are appropriate with whom and how accepting of 

identity differences one should be.  
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Inledning  
 

1.1 Problemformulering 
År 2013 omhändertogs drygt 32 000 barn och ungdomar i Sverige för att få vård utanför 

hemmet, i till exempel familjehem eller HVB-hem. Målet med omhändertagandet är att 

ungdomen ska kunna återvända till sitt eget hem efter en tid (Statens institutionsstyrelse Sis 

hemsida 2015). Under den tid de behandlas vistas de i en miljö där de lever tätt inpå andra 

ungdomar och personal, och eftersom många av ungdomarna har bakgrunder som gör att 

deras sexualitet kan ta sig i uttryck på sätt som skulle kunna anses problematiska, kan deras 

interaktioner med både personal och de andra ungdomarna på boendet ibland bli utmanande. 

Exempel på dessa uttryck kan vara sexuella utspel i form av kommentarer och gester, sexuell 

mobbning (såsom ryktesspridning) och sexuellt utnyttjande av antingen andra elever eller av 

utomstående (Gunnarson & Månsson 1986). Ungdomar på HVB-hem kan även ha 

erfarenheter av kriminalitet, egna upplevelser av sexuella övergrepp och problematiska 

förebilder. I allmänhet har ungdomar som bor på HVB-hem och liknande institutioner upplevt 

större sexuell utsatthet jämfört med andra grupper av jämnåriga, exempelvis visar en rapport 

från SiS (2011) att 12 % av flickorna och 4 % av pojkarna har erfarenheter av sex i utbyte mot 

pengar, alkohol, narkotika eller boende. En annan rapport från folkhälsoinstitutet redogör för 

hur unga i en socialt utsatt position sexdebuterar tidigare än andra jämnåriga, är benägna att ta 

större risker, använder mer sällan preventivmedel och är överrepresenterade när det gäller 

tonårsaborter och sexuellt överförda infektioner. Dessa beteenden är relaterade till hög 

användning av alkohol och droger, men också otrygga uppväxtförhållanden, bristande 

självkänsla och en oförmåga att värna om egna behov (Forsberg, Margareta, 2005) Ungdomar 

som omhändertas och/eller behandlas på HVB- hem kan ha ett ”sexuellt script” (Simon och 

Gagnon 1984), det vill säga ett ”manus” för sitt sexuella beteende, som kan vara skadligt för 

dem och som även kan skapa problem i mötet mellan dem och personalen på hemmen.  

 

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) redogör i en av sina rapporter för en konferens 

på Malmö Högskola och den vidareutbildning som de höll i på ett specifikt HVB-hem 

(Bergström & Laack. 2005). Konferensen handlade om sexualitet i socialt arbete och riktade 

sig till yrkesverksamma inom den sociala sektorn och studenter vid landets socialhögskolor. 

Konferensen var den första i sitt slag, och utvärderingen av initiativet visade att många 

deltagare var nöjda med att konferensen erbjöd kunskap om ämnet, men de uttryckte också 

5 
 



frustration över det inte ingick i deras grundutbildning och inte heller diskuterades på de 

yrkesverksammas arbetsplatser. Bergström & Laack (2005) redogör även i sin rapport för en 

vidareutbildning i ämnet socialt arbete och sexualitet på ett specifikt HVB-hem. På hemmet, 

hade personalens förhållningssätt till ungdomarnas sexualitet innan vidareutbildningen 

handlat mer om gränser och förbud än sexualupplysning och samtal och dels att lösa akuta 

situationer, snarare än att arbeta förebyggande med sexualitet. Rapporten beskriver även hur 

det inte fanns något lämpligt forum för samtal kring ämnet sexualitet utan de skedde mer 

oplanerat och sporadiskt, och att initiativet till att ta upp frågor kring sexualitet hade fått ske 

på ungdomarnas initiativ (ibid.). En rapport skriven av Malmö stad i samarbete med Region 

Skåne vid namn ”våga fråga om sex - metoder för att inkludera sexualitet inom socialtjänsten” 

(Gradner 2014) tar upp behovet av utbildning och reflektion hos anställda inom socialt arbete 

för att bättre kunna bemöta och uppmärksamma klienternas sexualitet. Eftersom många som 

jobbar inom socialt arbete känner en osäkerhet inför att hantera frågor om sexualitet och att på 

eget initiativ ta upp ämnet kan det ”osynliggöra” problem hos klienten och i förlängningen 

också skapa olika sorters problem för denne. Författarna till rapporten anger bristen på 

kunskap om sexualitet som skäl till att ämnet inte prioriteras i det praktiska sociala arbetet, 

men också otillräcklig samverkan, upplevd otrygghet, brist på metoder och otillräckligt 

förankrande riktlinjer bidrar till bristen på prioritet. Rapporten efterfrågar en utökad 

professionalisering och allmän kompetens på området. Alla författarna till de artiklar och 

rapporter jag har redogjort för här förespråkar alla behovet av vidareutbildning inom området 

sexualitet för personal som jobbar nära inpå människor, och som därmed kan bli vittne till 

deras sexuella beteenden, problematik och relationer. Om nu inte utbildning inom sexualitet 

(exempelvis inom sexologi) eller bemötande relaterat till sexualitet inte finns för personalen 

från början, vart ska de då få den? Idag ingår fortfarande inte ämnet sexualitet i 

Socionomprogrammet vid Lunds Universitet, men däremot kan socionomstudenterna i Malmö 

välja att läsa en kurs i sexologi som valbar kurs i programmet. 1 Frågan är hur kunskapen i 

ämnet lärs ut och hur det ser ut bland aktiv personal idag.   

 

1 Yrkesutbildningar såsom socialpedagog och behandlingspedagog verkar beröra ämnet mer då det nämns i flera kursupplägg på 
utbildningarnas hemsidor, och man det står dessutom uttryckligen att man som antigen social- eller behandlingspedagog kan arbeta med 
människor som utsatts för sexuella övergrepp.  
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1.2 Syfte   
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur behandlingspersonal på HVB-hem resonerar 

om ungdomars sexualitet och hur de ser på sin egen och andras professionella kompetens och 

kunskap inom detta område. 

 

1.3 Frågeställningar 
*Hur beskriver personalen att ungdomarnas sexualitet yttrar sig på hemmen och sitt 

bemötande av detta?  

*Hur resonerar personalen kring det rådande kunskapsläget gällande sexualitet inom 

behandling på HVB-hem?  

*Vilka sexuella ”script” påverkar personalen och ungdomarna och hur rättfärdigar och 

förklarar personalen sitt eget och andras bemötande av ungdomarnas sexualitet?  

 

1.4 Begreppsdefinitioner   
 
1.4.1 HVB-hem 
HVB-hem, hem för vård eller boende, är behandlingshem som tar emot enskilda för vård eller 

behandling i förening med boende. Verksamheten bedrivs yrkesmässigt. HVB-hem drivs av 

privata vårdgivare, kommuner eller landsting. En privat vårdgivare, det vill säga ett bolag, en 

förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ, måste ha tillstånd av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva verksamheten. I Sverige finns över 

400 HVB-hem. De barn och ungdomar som bor där vårdas antingen frivilligt med stöd av 

socialtjänstlagen (SoL) eller har blivit tvångsomhändertagna med stöd av lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Skälet till placeringen kan bland annat vara att de har 

farit illa i sin hemmiljö, eller att de har problem med aggressivitet, kriminalitet eller droger. 

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen av HVB-hem. 

(Statens institutionsstyrelse Sis hemsida) 

1.4.2 Sexualitet 
I denna studie utgår jag ifrån det sociologiska perspektivet på sexualitet, vilket innebär att 

sexualitet analyseras först och främst som en social företeelse. Det vill säga att människans 

sexuella beteende förstås som inlärt snarare än medfött. Det betyder inte att biologiska 

faktorer inte spelar någon roll, utan att man ser på hur förståelsen för de biologiska faktorerna 

kan vara socialt och kulturellt konstruerat. Vilket innebär att konstruktionen av sexualiteten är 
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föränderlig, och skapas i interaktion med andra människor och samhället (Häggström-Nordin 

m.fl. 2009).   

I studien kommer jag således att utgå ifrån att sexualitet är något som finns på ett eller annat 

sätt hos varje individ, och som har påverkan på den egna identiteten men även det sociala 

samspelet människor emellan. Med sexualitet menar jag inte endast den fysiska aspekten, det 

vill säga sex, utan även sexuell identitet och sexuellt beteende.  

2. Kunskapsläget   
I arbetet med denna uppsats har jag sökt efter artiklar och litteratur som berör 

ungdomssexualitet på HVB-hem och personalens bemötande av den, och även hur 

kunskapsläget ser ut för personal på HVB-hem i allmänhet. Jag har valt att primärt söka efter 

samhällsvetenskaplig forskning eftersom jag undersöker den sociala dimensionen av 

sexualitet och hur olika faktorer relaterat till det sociala kan påverka interaktionen mellan 

människro. För att hitta relevant forskning har jag gjort sökningar på LubSearch, Libris och 

Google Scholar med sökord såsom ”HVB-hem”, ”ungdomar”, ”sexualitet”, ”personalens 

utbildning”, ”resdidental care”, ”youths” och ”sexuality”.  

 

Med min studie ämnar jag att fokusera på personalens erfarenheter och syn på de ungdomar 

de behandlar, utifrån en socialkonstruktivistisk ansats. Men jag har också ett fokus på 

personalens kunskap och utbildning inom ämnet sexualitet, och jag avser analysera vad denna 

kunskap och synsätt kan ha för påverkan på bemötandet av ungdomarna. Denna nisch är 

relativt outforskad. Även om det har skrivits rapporter om HVB-personals kompetens i stort 

så finns det inget som specifikt beskriver deras kunskap relaterat till sexualitet och 

bemötandet av den. Jag hoppas på att kunna bidra till att peka på behovet av kunskap och 

fortbildning för anställda inom socialt arbete, och då främst för anställda inom HVB-hem. De 

studier som jag har funnit om specifikt sexualitet på HVB-hem har tagit upp framförallt 

genus, sexualundervisning för ensamkommande, riskbeteenden och synen på 

tvångsomhändertagna flickors sexualitet. Jag har funnit endast ett fåtal studier om specifikt 

personalens kunskap och bemötande relaterat till sexualitet på HVB-hem, varav en var en C-

uppsats- och som hade ett upplevelseperspektiv till skillnad från min studie. Det verkar alltså 

som att just detta kunskapsområde är tunt, och framförallt verkar det inte finnas mycket om 

just personalens egna tankar och erfarenheter. Ett syfte med uppsatsen är alltså att 

8 
 



uppmärksamma det här och dela med mig av de resonemang och svårigheter som 

respondenterna delger mig, för att kunna skapa intresse för området.  

 

Gällande forskning inom sexualitet med anknytning till socialt arbete har förekomsten av 

denna varit begränsad fram tills de senaste åren, då intresset för området fick ett uppsving, 

och framförallt Malmö Högskola med sin sexologiska forskaravdelning har utökat 

förekomsten av forskning kring sexualitet och socialt arbete i Sverige. Även internationellt 

har intresset för forskning på sexualitet inom socialt arbete ökat de senaste åren, trots att det 

fortfarande finns ett visst tabu kring ämnet, vilket har tillskrivits de förändringar gällande 

människor sexualliv och relationsformer som sker och har skett inom olika kulturer. Dessa 

förändringar sker på grund av faktorer såsom globalisering och den teknologiska utvecklingen 

och dess påverkan på hur människor kommunicerar. Generellt har dock sexualitet varit ett 

relativt outforskat ämne inom socialt arbete internationellt. Mycket av den forskning som 

finns handlar om kunskapsbrist hos professionella grupper och om problematiska aspekter av 

sexualitet och svårigheterna att bemöta dem. Detta kan tyda på en ökad förståelse och 

engagemang för att området behöver utvecklas. När det gäller specifikt forskning om 

sexualitet på HVB-hem är antalet studier få, och jag kommer redogöra för de flesta av dem 

under följande avsnitt. Nedan kommer jag redogöra för relevant forskning om 

ungdomssexualitet, genus på HVB-hem och kunskap hos HVB-personal och annan personal 

inom socialt arbete för att ge en ökad förståelse för mitt syfte och mina efterforskningar.  

 

2.1 Forskning om ungdomssexualitet  
 

Enligt Häggström- Nordin, Magnusson & Berg (2009), fil dr. i medicin respektive psykologi 

och sociologi, har Sverige en tradition av en positiv och tolerant inställning till ungdomars 

sexualitet, och en lång erfarenhet av preventivt arbete. Men trots det ansåg dessa författare att 

litteraturen kring ungdomars sexualitet är begränsad, då det saknas studier som både ger en 

helhetsbild och innehåller mer specifik kunskap. Enligt författarna har det alltid funnits ett 

intresse för ungdomars sexualitet hos allmänheten och hos det vetenskapliga fältet men under 

de senaste åren har unga människors livsstil fått allt mer uppmärksamhet. Mestadels på grund 

av ökningen av problematik såsom sexuellt överförbara infektioner och aborter bland 

ungdomar, men också på grund av en så kallad ”sexualisering” i media. Mycket av den 

forskning som har gjorts har fokuserat på de ”negativa” aspekterna av ungdomars sexualitet 

såsom riskbeteende och utsatthet, men de betonar även den positiva vikten av sexualitet för 
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ungdomars utveckling.  (Häggström- Nordin, Magnusson & Berg2009). Dessa nämnda 

riskbeteenden kan vara missbruk, riskfyllt sexuellt beteende, våld, normbrytande socialt 

beteende och psykiska besvär såsom självmordsförsök, depression och ätstörningar. 

(DiClemente m.fl., 1996).    

 

Chris Magnusson (2009) konstaterar att alla teoretiker är överens om att sexualitet har en stor 

betydelse i tonårsutvecklingen. Magnusson citerar Godeau Ross och Dias (2004) som 

definierade sexuell hälsa som något som är viktigt för tonåringars sociala, allmänna och 

personliga välbefinnande, och som inbegriper relationer till andra människor. Tonåringar 

behöver lära sig att bli trygga med sig själva, att handskas med sina sexuella känslor och att 

relatera till andra människor på ett sunt sätt. Vissa beteenden som är relaterade till 

tonårsspontanitet, social omognad och risktagande påverkar många aspekter som är relaterade 

till sexuell hälsa. Man kan sammanfatta det med att säga att sexualitet är essentiell för 

tonåringars utveckling, men att sexualitet, förutom alla positiva aspekter, också kan ha 

negativ påverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Den sociala miljön ungdomen vistas i 

har stor betydelse i detta avseende, exempelvis kan en problematisk hemmiljö leda till olika 

svårigheter såsom sexuellt risktagande. (Magnusson 2009).  

 

 

Den forskning som görs inom området ungdomars sexualitet är i stor del kartläggande och 

fokuserar på det som kan relatera till sexuell hälsa och ohälsa. Exempel är den nationella 

studien UngKAB09 som kartlade kunskaper, attityder och sexuella beteenden hos unga 

mellan 15 och 29. Studien visade att de allra flesta är positiva till sina sexuella erfarenheter, 

men att det är vanligt förekommande med sexuella risktaganden, framförallt hos utsatta 

grupper där ungdomar placerade utanför hemmet ingår. (Tikkanen m.fl., 2011) Andra 

kartläggande avhandlingar och rapporter har berört ämnen såsom ungdomars inställning till 

preventivmedel, tillfälliga sexuella kontakter och könsbundna föreställningar som påverkar 

sexuellt risktagande. (Exempel på dessa är Ekstrand 2008 och Christianson, Lalos, Westman 

& Johansson, 2007) Pornografi och ungdomars tankar kring och användande av det är också 

något som efterforskats, och det ses till ofta som något som kan vara negativt för ungas 

sexuella utveckling (se exempelvis Sørensen & Knudsen, 2006). Man har även forskat på 

ungas erfarenheter av att sälja sex (Abelsson och Hulusjö 2008) och ungas utsatthet på 

internet (Ungdomsstyrelsen 2009:9) När det kommer specifikt till unga som är placerade 

utanför hemmet, antigen frivilligt eller med tvång, är det svårt att jämföra med internationell 
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forskning då vården av unga ser olika ut från land till land. (Löfgren-Mårtenson m.fl. 2013). 

Inom svensk forskning lyfts det ofta fram att omhändertagna unga är en riskutsatt grupp, 

framförallt de som blir tvångsomhändertagna (se exempelvis Andersson m.fl. 2001). Dessa 

nyss nämnda rapporter, tillsammans med de andra som delar samma fält, har oftast en 

sociologisk, socialpsykologisk eller antropologisk ansats. I de senaste studierna som gjorts på 

HVB-hem rent generellt ligger fokusen ofta på negativa beteenden, såsom våldsutsatthet 

bland ungdomarna, och nyare problem såsom behandling av ensamkommande unga. De 

studier som specifikt berör personalens bemötande och syn på ungdomarnas sexualitet är få i 

antalet, och den som mest liknar det jag studerat är Gunnarsson & Månssons 

intervjuundersökning bland HVB-personal från 1986. Andra studier, som jag redogjort för 

mer ingående nedan, undersöker ofta genusaspekter av sexualiteten bland ungdomarna 

(exempelvis Överlien 2004 & 2006 och Laanemets & Kristiansen, 2008). Dessa studier har 

oftast en samhällsvetenskaplig ansats, med inriktning på socialt arbete. 

 

2.2 Genus på HVB-hem  
 
Även om denna uppsats inte har ett uttryckligt syfte att anlägga ett genusperspektiv så är det 

ändå något som tydligt framträder i intervjumaterialet och verkar styra hur personalen 

bemöter ungdomarnas sexualitet. Därför har jag valt att här inkludera ett avsnitt om genus för 

att illustrera för läsaren hur det kan se ut när det gäller genus på HVB-hem och dess påverkan 

på vården. Killars och tjejers sexualitet betraktas på olika vis av samhället i stort men också 

av de som behandlar dem. Det finns ett antal olika studier som ger en överblick över detta, 

och de beskriver också hur sexualitet i allmänhet bemöts på hemmen. Enligt forskarna var det 

uppenbart en central uppgift på de aktuella hemmen att hantera frågor om intimitet och 

sexualitet i relation till behandlingsarbetes målsättningar för den enskilda ungdomen. Detta 

arbete grundade sig mycket i genus och skapade då i sin tur genus. Studien visade att 

inställningen till ungdomarnas sexualitet åt; man var rädd för att tjejerna skulle ta ”skada” av 

killarnas sexualitet och bli utnyttjade, och frågor om sexualitet diskuterades mer med tjejerna.  

(Laanemets och Kristiansen 2008)  

 

Just dessa former av ”särskiljning” av sexualitet och genus tar även Carolina Överlien (2004) 

upp i sin avhandling, som beskriver hur behandlingspersonal på ett hem för endast flickor 

problematiserar tjejernas sexualitet. Denna sexualitet sågs som destruktiv och som en icke-

normal sexualitetsutveckling, och personalen resonerade att tjejerna skulle kunna få ta ”paus” 
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ifrån denna under behandlingstiden och på så vis få börja om på nytt. För att kunna hantera 

tjejernas sexualitet valde personalen att se dem som ”barn” och inte som kapabla subjekt. På 

så vis ville man skydda tjejerna från den eventuella sexuella energin i mötet med manliga 

behandlare och på samma gång skydda de manliga behandlarna från tjejernas ”destruktiva” 

sexualitet. Enligt Överlien (ibid.) ledde det här synsättet på ungdomarna till att det fanns en 

risk att tjejerna inte fick den behandling de var i behov av, då man inte utgick från den ”plats” 

i livet och som individer de befann sig i.   

 

2.3 Personalens utbildning och kunskap  
 
Malmö Stad och Region Skåne publicerade nyligen en rapport (Gradner, 2014) om behovet av 

utbildning och kunskap för personal inom socialt arbete. Rapporten tar upp att exempelvis 

unga som har varit i kontakt med Socialtjänsten genom institutionsplaceringar är mer sexuellt 

risktagande än andra. Den tar också upp att många som jobbar inom socialtjänsten känner en 

osäkerhet inför att ta upp frågor som rör sexualitet. Rapportförfattarna anser att frågor och 

samtal kring sexualitet och sexuell hälsa kan och bör integreras i befintliga rutiner, 

styrdokument och arbetsmetoder. Länsstyrelsernas och Socialstyrelsens tillsyn (2009a) 

konstaterade att cirka 22 % av de 363 undersökta HVB-hemmen i rapporten inte uppfyllde de 

uppsatta kriterierna gällande ungdomarnas tillgång till sex-och samlevnadskunskap och 

preventivmedel fullt ut, och det framkom även att 40 % av hemmen saknade rutiner för hur 

man ska förhindra, förebygga och agera kring sexuella övergrepp (ibid). Kriterierna för 

hemmen är att omhändertagna barn och ungdomar ska få ta del av sex- och 

samlevnadskunskap samt relationskunskap i förhållande till deras mognad; att verksamheten 

ska erbjuda dem kontakt med ungdomsmottagning eller motsvarande; att de med hänsyn till 

deras mognad och på ett integritetsfullt sätt, genom enskilda samtal, ska få tillgång till stöd i 

att använda preventivmedel. Det ska även finnas rutiner för hur verksamheten ska agera om 

en ungdom blir gravid (Lst & SoS, 2009b).  

 

När det kommer till att bemöta sexualitet inom vård och behandling finns det andra områden 

där personalen har svårigheter. Ett talande exempel är vården av äldre då det också innefattar 

att, som inom vård av ungdomar, man som personal kommer nära inpå en utsatt grupp och ska 

ha en hjälpande roll gentemot den. Jag ska här nedanför redogöra för aspekter som kan vara 

liknande de som gäller för personal på HVB-hem för ungdomar. Detta för att visa på att 
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svårigheter med att hantera ämnet sexualitet inte är begränsat till de som arbetar med 

ungdomar.  

 

När det gäller vården av äldre har Margareta Rämgård (2010) beskrivit hur äldres sexualitet 

nästan inte ”får finnas” och det blir att personalen kontrollerar de äldres handlingar, direkt 

eller indirekt, genom att till exempel försöka skapa en så kallad asexuell miljö. Man separerar 

på par och på män och kvinnor, och sexualitet ses inte som en naturlig del i vardagen, utan 

något som stör vården. De boende är i stor utsträckning beroende av vårdpersonalens attityder 

när det gäller deras möjlighet till avskildhet och integritet. Personalen kan uppleva svårigheter 

i att hantera interna konflikter hos dem själva, i förhållande till respekt för den äldres 

integritet och det obehag man kan känna inför omsorgspersonens handlingar med andra äldre, 

men också om de riktar sin sexualitet mot personalen. Att vårdarna går in och ”styr” lite i 

relationer mellan brukare kan också förekomma, exempelvis när det kommer till relationer 

som de skulle definiera som otrohetsaffärer. Rämgård redogör för vårdarnas frustration över 

sina känslor av otillräcklighet när det kommer till frågor som dessa, de kan vara svåra att 

hantera och kan leda till skuldkänslor hos personalen. Författaren pekar också på behovet av 

utbildning för personalen, till exempel inom sexologi, och hur man ska bemöta brukare och 

anhöriga. Hon nämner också andra punkter såsom upprättandet av handlingsplaner och 

workshops.  

3. Metod 
 

3.1 Val av metod och metodens förtjänster och 
begränsningar  
 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod då jag vill ta del av informanternas tankar, 

åsikter och erfarenheter på ett djupare plan än vad man kan få fram i en kvantitativ 

undersökning. Detta val gjorde jag redan innan jag började utföra mitt insamlande av empiri. 

Specifikt har jag använt mig av kvalitativa intervjuer då dessa också speglar de intervjuades 

ståndpunkter och vad de tycker är viktigt, och inte primärt forskarens intressen (Bryman 

2011). Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer, där jag utgår ifrån en 

intervjuguide, när jag pratar med respondenterna. Detta eftersom jag är intresserad av ett 

specifikt fenomen, men samtidigt vill ge intervjupersonerna utrymme att utveckla sina tankar 

och för att kunna ha en flexibilitet gällande det som kunde diskuteras under samtalen. Men jag 
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ville inte heller att frågorna ska vara för öppna, då jag ville kunna uppnå en viss nivå av 

jämförbarhet. Min ansats har varit abduktiv, då jag ville kunna växla mellan att å ena sidan 

fördjupa mig i relevanta teoretiska perspektiv och annan forskning, å andra sidan fördjupa 

mig i det empiriska materialet (Ahrne & Svensson 2011).   

 

Den kritik som riktas mot kvalitativa metoder är att de är svåra att replikera, och 

undersökningspersonerna kan påverkas av forskarens personliga egenskaper, såsom dennes 

ålder, personlighet och kön. Det finns också risk för att forskarens subjektiva åsikter påverkar 

undersökningen, vilket kan även skapa problem med transparensen. Även generaliserbarhet 

kan vara svårt att uppnå, men detta kan undvikas genom att generalisera till teorier och inte 

populationer (Bryman, 2011). Och ytterligare något som kan vara problematiskt är frågan vad 

en utsaga egentligen betyder; den kan ha en annan innebörd än vad intervjuaren vet eller 

förstår, även om den intervjuade har ärliga intentioner. (Ahrne & Svensson 2011) Denna 

”osäkerhet” är en del av kvalitativ metod som jag var medveten om. Jag har haft avsikten att 

vara uppmärksam på de brister och svårigheter jag upptäckt under arbetets gång och att ha en 

kritisk attityd under processen. 

 

3.2 Urval 
 
Jag har valt att använda mig av ett målstyrt urval (Bryman 2011), då jag var klar över vilken 

yrkesgrupp jag ville intervjua och vilka frågor jag ville ha svar på. För att kunna undersöka 

mitt syfte gjorde jag ett tvåstegsurval (Ahrne & Svensson 2011), det vill säga att jag först 

letade upp HVB-hem som matchade mina kriterier, och sedan tog kontakt med föreståndarna 

på HVB-hem som har ungdomar som behandlingsgrupp. Detta i syfte att be om deras 

tillåtelse att ta kontakt med personalen i intervjusyfte. Genom arbetsprocessen blev det att jag 

även använde mig av ett så kallat snöbollsurval (Bryman 2011) då jag fick hjälp av 

intervjupersonerna eller de föreståndare jag kontaktat att komma i kontakt med andra 

passande intervjupersoner. Något som jag tror kan ha bidragit till mina initiala svårigheter att 

rekrytera personer att intervjua är att ämnet kan uppfattas som känsligt och för personligt av 

vissa. Vilket kan bidra till att intervjupersonerna består av den grupp människor som är mer 

bekväma med att prata om ämnet, och att jag därmed inte får så stor representation av dem 

som känner annorlunda. Jag har också varit medveten om att det kan vara svårt för personalen 

att tala om sina klienter, framförallt när man pratar om ett område som de kanske inte känner 
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att de är tillräckligt insatta i; de kan ha gå i försvarsställning om de själva upplever att de inte 

har gjort tillräckligt för dem eller vet för lite. (Andersson & Swärd, 2008) 

 

I urvalsprocessen fäste jag ingen betydelse för vilken sorts problematik ungdomarna på 

hemmen hade, då jag ansåg att det inte hade någon relevans för uppsatsens syfte. Jag lade 

endast vikt vid att det skulle vara ungdomar som HVB-hemmen skulle behandla, det vill säga 

individer mellan cirka 12 och 20 år, då det är en ålder då den sexuella identiteten utvecklas 

som mest. Jag lade inte heller vikt vid privata egenskaper hos personalen (såsom ålder, kön 

etc.) då detta inte är relevant för uppsatsens syfte, utan endast vid personalens 

arbetslivserfarenhet  

 

3.3 Metodens tillförlitlighet 
 
Huruvida begrepp som validitet och reliabilitet är relevanta för kvalitativ forskning kan 

diskuteras, men de kan till viss del appliceras även på kvalitativ forskning (Bryman, 2011, 

s.351) Man kan fortfarande se till de begrepp som återfinns inom kvantitativ forskning, men 

att de även har andra specifika definitioner när det kommer till just kvalitativ forskning.  Att 

kvalitativa studier är svåra att upprepa har jag nämnt tidigare, så begreppet generaliserbarhet 

är svårt att applicera. Detta beror på att forskaren alltid påverkar i någon mån när processen 

inte är lika standardiserad som kvantitativ forskning. Det behöver dock inte betyda att 

resultaten inte speglar någon sorts sanning, om man ställer sig kritisk till det 

samhällsvetenskapliga begreppet realism (vilket innebär att det finns en definitiv social 

sanning som det är samhällsvetenskapens uppgift att beskriva) ser man att det finns flera 

versioner av ”verkligheten.” (Bryman, 2011) Eftersom jag har använt mig av en 

socialkonstruktivistisk ansats så har jag valt att ta avstånd från realismen som vetenskaplig 

ansats. Min intention var att beskriva den sociala verklighet och kontext som personalen på 

HVB-hemmen befinner sig i. Det har varit upp till mig personligen att vara så öppen som 

möjligt i forskningsprocessen, då detta initialt inte har kontrolleras av någon annan än 

handledaren. Att jag redogjort för mina etiska överväganden och använt en beprövad metod, 

och haft förståelse för dess för- och nackdelar, bidrar till transparensen. Att jag har beskrivit 

de olika mina processer som är en del av arbetet, exempelvis hur datainsamling har gått till, 

redogjort för relevant förförståelse etc. är ett sätt att redogöra för validiteten. Jag har ämnat 

redovisa analysen och empiri på ett sätt som ger läsaren möjlighet att själva värdera 

undersökningen. Avseende reliabiliteten har det varit min intention att producera empiri med 
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så hög kvalitet som möjligt, såsom att ha spelat in intervjuerna och transkribera och koda dem 

på ett så pass tillgängligt sätt som möjligt. Jag presenterar intervjuguiden som bilaga till 

denna uppsats så att läsaren kan förstå vad som ligger till grund för den empiri jag redovisar.  

 

3.4 Presentation av intervjupersoner  
 
Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna och vilken sorts HVB-hem och grupp 

av ungdomar som de arbetar med. Två av de intervjuade var män och tre var kvinnor. En var i 

tjugoårsåldern, tre av dem i trettioårsåldern och en i sextioårsåldern. Anledningen till att jag 

presenterar intervjupersonerna är att jag vill att läsaren ska få en bild av urvalet av 

respondenter och deras respektive erfarenhet.  

 

Intervjuperson 1 (IP1): Är anställd på ett HVB-hem som behandlar ungdomar som inte kan 

bo hemma på grund av brist i omsorg från föräldrarna eller konflikt ungdomen och 

föräldrarna emellan. Hemmet tar emot både killar och tjejer. IP1 är utbildad socialpedagog 

och fritidspedagog, och har arbetat på HVB-hem i cirka tio år.   

 

Intervjuperson 2 (IP2): Är anställd på ett hem som har både tjejer och killar i åldrarna 15-21 

år med psykosocial problematik och neuropsykiatriska funktionshinder. IP2 har jobbat inom 

HVB-hem i cirka tre och ett halvt år och är utbildad till socionom.  

 

Intervjuperson 3 (IP3): Har varit anställd inom HVB-verksamhet i cirka ett och ett halvt år. 

IP3 är utbildad till behandlingspedagog och har bland annat jobbat med vuxna missbrukare 

innan.  

 

Intervjuperson 4 (IP4): Jobbar på ett HVB-hem som behandlar ungdomar från 15 år och 

neråt. Även dessa ungdomar har olika former av neuropsykiatriska diagnoser och/eller 

psykosocial problematik. IP4 hade vid intervjutillfället varit anställd i cirka ett halvår inom 

behandlingsarbete.   

 

Intervjuperson 5 (IP5): Jobbar inom ett mindre HVB-hem som tar emot tjejer och killar 

mellan 15 till 19 år, som kan ha familje- och relationsproblem, bristande hemmiljö eller 

beteendeproblem. IP5 har gått en tvåårig kvalificerande yrkesutbildning inom socialt arbete, 

med inriktning på KBT, och har en flerårig erfarenhet av behandlingsarbete.  
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4. Etiska överväganden 
 
Min förhoppning har varit att respondenterna kan se det som att de ”utbildat” mig i något; att 

de känt jag är intresserad av att ta del av just deras erfarenhet, men intervjuarrollen har 

givetvis sina begränsningar, då intervjuaren bestämmer frågorna, och kan därmed kanske 

omedvetet ”tystar” andra möjliga berättelser. Utmaningen ligger i att fånga intervjupersonens 

perspektiv och att inse att det finns många ”verkligheter”, och olika perspektiv på samma 

”verklighet.” (Andersson & Swärd, 2008) För att värna om informanterna har jag tillämpa 

fyra hänsynstaganden; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och 

nyttjandekravet. Det första är själva grunden för att uppfylla det andra, det vill säga att endast 

genom att ge intervjupersonerna information om studien, metoder, förvaring av empirin och 

vem som är ansvarig för projektet kan man få ett giltigt samtycke. Jag har också meddelat 

dem om att den information jag fått av dem är konfidentiell, då jag har tystnadsplikt. För att 

anonymisera intervjupersonerna har jag skapat fingerade namn för dem, bestående av 

bokstäverna ”IP” (vilket står för ”intervjuperson”) och ett nummer. Jag har även anonymiserat 

deras arbetsplatser och annat som jag tycker bör skyddas som dykt upp i intervjuerna, genom 

att infoga en hakparentes där det står en beskrivning av vad det är som omtalas. Jag har även 

upplyst dem om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta när som helst, och att 

empirin har förvarats på ett sätt som gör att inga obehöriga kan komma åt den, och även att 

den information de lämnar inte kommer att användas till något annat än just denna studie. 

(Kalman & Lövgren 2012)  

 

Jag har valt ett ämne som kan vara känsligt att diskutera. Även om det inte berör just 

intervjupersonernas egen sexualitet kan det ändå upplevas som intimt att diskutera. 

Intervjupersonerna kan eventuellt känna att de inte vill ”lämna ut” ungdomarna genom att 

berätta om incidenter och exempel, vilket har kunnat hindra deras berättande. Jag har varit 

öppen om vad det är jag tänkt studera i mitt informationsbrev och har utgått ifrån de som 

valde att ställa upp på intervju har gjort det för att de är bekväma nog med att diskutera 

ämnet. För att försäkra mig om detta har jag alltid frågat intervjupersonerna om de är 

införstådda med vad vi ska prata om innan jag har inlett intervjuerna och bandningarna av 

denna. Jag har även meddelat intervjupersonerna om att jag är tillgänglig för att diskutera 

uppsatsen, processen eller annat relevant efter intervju ifall de behövt det eller har frågor. 

Eftersom jag i studien indirekt har berört en utsatt grupp (det vill säga de boende ungdomarna, 

trots att jag inte talat direkt med dem) så har jag varit medveten om att det är lätt att applicera 
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ett normativt tänkande om ”normalitet” på dem och därmed måla ut dem som en avvikande 

grupp (Andersson & Swärd, 2008). Framförallt inom ett ämne som sexualitet är normer 

väldigt närvarande, och det har jag haft i åtanke under arbetsprocessen. Jag har valt att 

utforma en undersökning som inte inbegriper att jag måste tala direkt med ungdomarna för att 

få svar på mina frågor. Jag bedömde att det skulle bli alltför svårt att få tillåtelse till det, både 

från vårdnadshavare, personal och kanske eventuellt ungdomarna med. Dessutom kan 

ungdomarna ha erfarenheter som gör att det är alltför känsligt för mig som utomstående och 

inte tillräckligt utbildad att ställa vissa frågor till dem.  

5. Positionering 
Eftersom jag personligen hyser ett engagemang för ämnet sexualitet påverkar det sannolikt 

min förförståelse. Också mina erfarenheter spelar in; jag har själv sett och fått höra hur 

sexualitet kan vara ett närmast tabu ämne inom socialt behandlingsarbete, trots att det är en så 

pass stor del av individen och det sociala samspelet. Jag har haft som inställning att hålla mig 

så neutral till mina egna ställningstaganden i ämnet som möjligt, och att redogöra för vad som 

eventuellt skulle kunna vara mina egna åsikter i mina reflektioner. 

6. Bearbetning av empiri  
Jag har spelat in mina intervjuer för att kunna analysera det som sagts mer exakt än vad 

endast anteckningar kan erbjuda. Att spela in intervjuerna har även möjliggjort för mig att 

fokusera på samtalet utan att bli distraherad av behovet av att anteckna, och för att min empiri 

ska få högre kvalitét och reliabilitet. (Bryman 2011) Sedan har jag transkriberat intervjuerna 

så snabbt jag har haft möjlighet efteråt, för att inte tappa några detaljer som annars hade 

kunnat gå förlorade, exempelvis hur kroppsspråk har använts för att ge en viss mening till det 

som sagts. Jag har gjort några små förändringar i det transkriberade materialet, exempelvis 

tagit bort upprepade ord, för att göra materialet lättare att läsa, och därmed att analysera, men 

också utifrån respekt för intervjupersonerna. Jag anser inte att det har ändrat substansen i det 

som har sagts, utan ändringarna syftar till att göra materialet mer lättanvänt. Mitt nästa steg 

har varit att koda mitt material för att göra det mer strukturerat och lättare att analysera genom 

att skapa kategorier och begrepp som är relaterade till mitt syfte och frågeställningar, vilket 

belyser samband och information som inte belyses lika väl av en enkel genomläsning. 

(Bryman 2011) Jag hart använt mig av ett tematiskt tillvägagångssätt när jag har kodat mitt 

material, där jag letade efter nyckelbegrepp utifrån det som har funnits i mitt empiriska 
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material. De mönster jag funnit och de teorier jag applicerat har jag gjort utifrån vad mitt 

material har kunnat ge mig (Bryman 2011). Jag har, efter genomläsning av mitt material, 

använt mig av exempelvis koderna könsskillnader, personligt/privat, relationsfokuserat, 

naturligt, sunt förnuft, personliga egenskaper, bortprioriterat, personliga egenskaper, rädsla 

för juridiska påföljder och strategi för att markera ut de likheter som jag har funnit i de 

transkriberades intervjuer. Jag har också noterat det som har särskilt från mängden, eller som 

har varit intressanta exempel.  

7. Teori  
 

7.1 Teoretiska utgångspunkter  
 
Jag har använt mig av en socialkonstruktivistisk ansats i studien, med utgångspunkten att den 

sociala verkligheten är något som skapas kontinuerligt, och att språket inte är något 

”genomskinligt” medium för överföring av tankar utan något som används för att konstruera 

världen och jaget. Socialkonstruktivism är ett kunskapsteoretiskt sätt att se på ”verkligheten” 

som något socialt konstruerat människor emellan och inte som en objektiv sanning. Den syftar 

till att avslöja sådant som oftast tas för givet och som naturligt, och oftast är det språket, 

institutioner som fenomen och kunskap som granskas. Vår kunskap om verkligheten är 

konstruerat i förväg genom diskursen och språket, vilket innebär att individer ser och förstår 

världen olika utifrån deras erfarenheter och tankesätt. Genom samtal individer emellan kan 

deras respektive världsbilder förändras. (Börjesson 2010). Vår förståelse av världen är bunden 

till en speciell tid och kultur, och kunskap är också något som vi människor skapar emellan 

oss. Denna kunskap får inflytande på hur vi behandlar sociala problem, eftersom synen på 

vilket ursprung sociala problem har och vår värderingar av grupper kan förändras. Hur vi talar 

om, eller inte talar om, vissa grupper och ämnen får konsekvenser i hanterandet av dem (Burr 

2003). Anledningen till att jag har valt socialkonstruktivism är för att jag vill ha ett kritiskt 

förhållningssätt och därmed ifrågasätta de underliggande strukturer som kan tas för givet 

gällande sexualitet. Genom socialkonstruktivism kan jag också visa på de konstruktioner som 

präglar arbetet med ungdomarna och den syn som styr förhållningssättet gentemot dem.   

 

Jag har valt att använda mig av de teoretiska begreppen ”accounts”, myntat av Marvin B. 

Scott och Stanford Lyman (1968) och ”sexuella script”, skapat av William Simon och John H. 

Gagnon (1984) för min analys. Begreppet accounts bidrar till att analysera hur personalen 
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resonerar kring, och rättfärdigar, sitt och andras tänkande och handlande. Till exempel kan 

accounts belysa olika resonemang hos intervjupersonerna gällande synen på kunskap och 

kunskapsbildande kring bemötande av sexualitet. Teorin kan även användas för att lyfta fram 

hur personalen resonerar kring och eventuellt rättfärdigar och ursäktar sitt och andras 

handlande (eller brist på handlande) och bemötande gentemot ungdomarna. Begreppet 

sexuella script bidrar till att belysa och problematisera de ”manus” som styr synen på 

ungdomarnas sexualitet och vilka konsekvenser det kan få i bemötandet gentemot dem från 

både personal och överordnade. Teorin kan även belysa vilka normer som påverkar huruvida 

en specifik kunskap (i det här fallet kunskap om sexualitet och ungdomar) prioriteras eller ej. 

Båda teorierna är konstruktivistiska i sin ansats. Min avsikt är inte att hävda att personalen 

försöker bortförklara ”felaktiga” handlingar utan istället att illustrera hur personalen resonerar 

och pratar kring anledningarna som kan vara grund till att deras utbildning kring sexualitet 

varit relativt frånvarande och hur det kan påverka deras val av handlingar.  

 

7.2 Accounts  
 
Det saknas en allmänt vedertagen svensk översättning av det teoretiska begreppet accounts, så 

för att undvika missförstånd kommer jag att använda mig av den engelska termen. Accounts 

är ett lingvistiskt verktyg som används när en handling värderas och granskas, och för att 

rättfärdiga och ursäkta handlande som faller utanför det förväntade. Vissa accounts är 

standardiserade inom kulturer på så vis att de rutinmässigt förväntas i relation till ett visst 

handlande. Dessa verktyg är viktiga för det sociala samspelet eftersom de förhindrar 

konflikter genom att minska avståndet mellan handling och förväntningar. Exempel på ett 

account kan vara ett yttrande från en aktör som är till för att förklara ett beteende som kan 

anses oväntat eller avvikande. Detta yttrande kan syfta till att förklara aktörens, eller någon 

annans, beteende, för att återskapa konsensus i relationen eller återställa det som kan ha tagit 

skada av en tidigare yttring eller handling. Scott och Lyman (1968)  beskriver accounts som 

bryggan mellan det lovade och det utförda. En account är bara gångbar i rätt kontext, det vill 

säga att den enbart accepteras av de inblandade om den sociala kontexten är rätt. Det handlar 

också om vilka bakgrundsförväntningar som den andra personen har gentemot aktören, och 

hur pass allvarlig händelsen eller yttringen var. Scott och Lyman delar upp begreppet 

accounts i två typer; excuses och justifications, vilka jag kommer att redogöra för närmare 

nedan.  
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7.2.1. Excuses  
 
Excuses är en typ av accounts där aktören erkänner att handlingen i sig är felaktig, men inte 

vill ta på sig fullt ansvar. Begreppet excuses delas in i fyra varianter; appeal to accidents, 

appeal to defeasibility, appeal to biological drives och scapegoating. Jag kommer att redogöra 

för de ”excuses” som jag kommer ha användning för inbakat i analysen.   

 

7.2.2 Justifications  
 
Justifications är en typ av accounts som också syftar till att neutralisera en händelse eller dess 

konsekvenser, men till skillnad från excuses så tillskrivs en justification ett positivt värde. 

Aktören uttrycker ansvar för händelsen, men förnekar eller förminskar de negativa 

konsekvenserna. Exempelvis kan aktören ursäkta ett felaktigt beteende med hänvisning till att 

hen gjorde något som anses viktigare, till exempel att hen blivit sen på grund av att hen 

behövde göra läxor.  

 

7.3 Sexuella script  
 
William Simon och John H. Gagnon (1984) myntade teorin om ”sexuella script”. Script kan 

översättas och förklaras som ett manus som påverkar människors sexuella beteende. 

Utgångspunkten är att den biologiska förmågan inte räcker för att sex ska ske, utan sexualitet 

är ett socialt och kulturellt fenomen. Sexuella handlingsmönster formas av 

inlärningsprocesser, som i sin tur är präglat av kulturellt och socialt konstruerade manuskript. 

Dessa manuskript påverkar med vem, när, var, hur och varför man har sex, och i vilka sociala 

miljöer och sammanhang. De är också föränderliga över tid. Sexuella script måste ses mot 

bakgrund av sitt specifika sammanhang och utifrån ålder, kön, etnicitet och klass hos 

individerna. Framförallt könsskillnaderna har en framträdande roll. Det är genom 

interaktionen med andra som människan lär sig hur hen ska agera som sexuell varelse, 

exempelvis hur handlingar, gester och symboler kan tolkas och hur situationer kan avkodas 

och förstås. (Simon & Gagnon 1984). Centrala antaganden för denna teori är att 

kommunikation bygger på människors förmåga att inta olika roller för att kunna förstå 

varandra. En bristande kunskap och inlevelseförmåga för andras sexuella script kan leda till 

sammanbrott i kommunikationen (Månson 2012).  
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Ur ett ”scripting”-perspektiv har sexualitet inget inneboende värde, utan blir betydelsefull 

genom att den definieras så av det kollektiva, eller genom att den tillskrivs en särskild 

betydelse via människors individuella erfarenheter. I dagens samhälle är stödet för de 

traditionella föreskrifterna för sexuellt beteende inte längre lika starka, och med det kommer 

ett ökat tryck på individen att utforma sitt eget script. Sexualiteten i det senmoderna samhället 

präglas av en rad parallella och ofta motstridiga handlingsmönster och normer, något som 

framförallt är aktuellt för ungdomar (Månsson 2012). Med hjälp av teorin om sexuella script 

kan jag belysa och begripliggöra hur personalen påverkas av nutida och kontextuella sexuella 

script, och hur det, i sin tur, kan påverka bemötandet av och resonerandet kring ungdomarnas 

sexualitet. Vilka script som är aktuella kan utläsas ur både normer i samhället i stort, men 

också från de normer som finns bland personal inom socialt arbete- som i det här fallet är 

personal på HVB-hem. De script som finns hos personalen påverkar deras tänkande och 

bemötande gentemot ungdomarna, till exempel hur man som personal resonerar kring 

ungdomarnas relationer och beteenden.  

8. Analys 
 
Denna analys är uppdelad i två huvudsakliga teman: ” Professionell kunskap och personligt 

engagemang” och ”Bemötande av ungdomars sexualitet”. Varje tema har organiserats i ett 

antal underrubriker för att skapa en tydligare struktur i analysen, Det första temat analyserar 

respondenternas resonemang kring sina egna och andras färdigheter och egenskaper i relation 

till vården av ungdomarna och även deras resonemang kring sin egen och andras 

professionella kunskap om ungdomarnas sexualitet. Det andra temat beskriver hur personalen 

pratar och resonerar om olika aspekter av ungdomarna och deras beteende, och hur dessa kan 

påverka personalens bemötande.  

 

8.1 Professionell kunskap och personligt engagemang 
 
I detta avsnitt ämnar jag redogöra för och analysera faktorer som specifikt berör personalen, 

det vill säga de, förkunskaper, engagemang och färdigheter som det har talats om i 

intervjuerna och hur det samspelar med faktorer såsom utbildning (och brist på utbildning), 

kunskap, avsaknaden av handlingsplaner och policys med mera. I materialet har jag funnit att 

det pratas mycket om ens personlighet och engagemang i relation till ens bemötande och 
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kunskapsnivå som personal, och därför vill jag lyfta fram de mest tydligt framträdande 

aspekter som relaterar till detta.  

 

Inledningsvis vill jag redogöra för återkommande mönster som har framkommit under 

intervjuerna, som har varit gemensamt för alla eller flertalet av intervjupersonerna. Jag anser 

att det är information som anser läsaren bör veta under läsning av de nästföljande styckena. 

Empirin visar på att ingen av intervjupersonerna hade hört talas om eller läst någon policy på 

arbetsplatsen angående hur de bör bemöta och hantera situationer relaterade till ungdomarnas 

sexuella beteende. Ingen uppgav heller att det fanns riktlinjer att följa angående bemötande, 

frånsett ifrån tillvägagångssättet vid anmälan av brott eller andra situationer som 

socialtjänsten bör veta om. Ett hem hade material tillgängligt i form av kondomer och så 

kallade ”praktikor” från RFSU som de äldre ungdomarna kunde få ta del av. Ett annat hem 

delgav mig ett dokument över deras handlingsplan vid eventuella sexuella övergrepp. I övrigt 

kunde ingen av intervjupersonerna visa upp något annat informations- eller 

utbildningsmaterial. Alla var överens om att tillgänglighet till sådant material vore 

användbart, och en av intervjupersonerna hade även själv efterfrågat sådant på arbetsplatsen. 

Några respondenter hade på eget initiativ gått kurser eller själv läst på och hade mycket tankar 

om ämnet och vad som borde förbättras inom utbildning och praxis, medan andra inte hade 

läst på lika mycket på eget initiativ och uppfattade inte bristen på kunskap som något som 

hade behövts åtgärdas särskilt akut. Men trots det ansåg alla att sexualitet är ett viktigt 

område.  

 

8.1.1 Det personliga intresset  
 
Som sagt vidhöll samtliga respondenter att sexualitet är ett viktigt ämne som bör 

uppmärksammas i högre grad. Alla fem respondenter använde faktiskt ordet ”viktigt” under 

intervjun för att beskriva sina känslor för ämnet sexualitet, oavsett deras åsikter i övrigt. Hur 

respondenterna själva hanterade ungdomarnas sexualitet och allt relaterat till det, och hur 

deras kollegor och andra hanterade det, förknippades med det personliga engagemanget för 

ämnet. Exempelvis nämnde de flesta av intervjupersonerna att det var upp till en själv att läsa 

på om man ville bli mer insatt i ämnet, då det hade erbjudits väldigt lite, eller ingen, 

utbildning och liknande på samtliga arbetsplatser. En rapport av Region Skåne och Malmö 

stad (Grander 2014) visar att yrkesverksamma inom socialt arbete ofta känner en otrygghet 

och en okunskap kring att samtala om frågor som handlar om sexualitet, vilket är en av de 
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största anledningarna till att frågorna väljs bort. Rapporten lyfter fram vikten av den enskilda 

anställdas egna engagemang och medvetenhet för förändring angående prioriteringen av 

ämnet sexualitet inom socialt arbete. Nedan följer ett exempel, utav flera, på när 

respondenterna omnämner det personliga intresset. Hen pratade om att till och med på 

arbetsplatser där det är förutsatt att de anställda ska veta mycket om sexualitet, i det här fallet 

ungdomsmottagningen, där det finns sådant som missas på grund av att personalen inte har 

satt sig in tillräckligt mycket: 

  
IP2: För det vet jag ju själv att ungdomsmottagningen inte är så bra på det. (…) Utan det är 

såhär ”äh, det [klamydia i halsen] får ju ingen”. Nä, fast… jo någon får ju det.  (…) Till och med 

dom som är inne i det yrket kan ju [inte vara tillräckligt insatta], mycket kan ju falla mellan 

stolarna… 

KTM: Ja det känns ju som det. 

IP2: Man får väl, som du säger, man får nog ha ett eget intresse i det kanske, och försöka utbilda 

sig själv.  

 

Hur pass prioriterat ämnet sexualitet var även från ledningens sida hade också att göra med 

faktorn ”personligt intresse” enligt respondenterna: Närvaron av utbildning, material etc. 

påverkades av hur pass intresserade individerna i ledningen och ägarna var rent personligen, 

något som denna respondent ger exempel på:   

 
IP4: Men den allra bästa utgångspunkten hade varit att alla har samma grundutbildningar. 

Liksom att företaget på något sätt hade sett till att när man börjar [arbeta inom HVB-hem], att 

man får läsa upp det som behövs. 

KTM: Mm, mm. Ja men precis, så att kanske sen där efter att de personliga egenskaperna sen 

kan komplettera och möta olika studenter, eller elevers, klienter behov liksom. Ja, det tycker jag 

också. 

IP4: Som sagt, det ligger återigen lite i arbetsledningens ansvar och i ens eget intresse att det ska 

kunna bli en sådan sak. 

  

Några respondenter kopplade ihop den ”glömska” gällande ämnet sexualitet hos de ansvariga 

med ett ointresse och/eller okunskap inför behovet av utökad kunskap hos personalen. Det 

fanns exempel från vissa av respondenterna där de beskrev att de själva har tagit upp denna 

önskan, exempelvis på sin utbildning eller framfört tankar om att vissa material ska finnas 

tillgängliga för ungdomarna etc. Detta gjorde de utifrån ett självupplevt behov av utbildning, 

och dessa respondenter trodde inte att initiativet hade tagits upp av antingen lärarna inom 

socialt arbete eller av ägarna av hemmen om man inte som elev/personal tar upp det först. 
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Flertalet av respondenterna resonerade om att initiativet till exempelvis utbildning och 

utbildande material ska komma ovanifrån; att det borde vara av intresse bland högre instanser, 

men samtidigt påpekade några respondenter att initiativ även kan komma underifrån från 

personalen själv. Det sätt på vilket respondenterna förklarar sitt och sina överordnades 

handlande kan förstås utifrån begreppet ’appeal to defesiability’, vilket är en slags ursäkt 

(”excuse”). Detta baseras på konsensusen att alla handlingar baseras på två ”mentala delar”- 

vilket är kunskap/ vetskap och vilja. Aktören kan påstå att varken vetskapen eller viljan att 

handla fel fanns hos henom– till exempel genom att säga att hen hade agerat annorlunda om 

hen hade haft en viss kunskap och/eller att hen inte hade för avsikt att den effekt som uppstod 

av handlingen skulle ske (Scott & Lyman 1968). Ifall man som personal och/eller ledning 

saknar en viss kunskap, i detta fall vetskapen om vilka konsekvenser ens brist på kunskap kan 

få, har det rättfärdigat ens handlande. För att se de problem som potentiellt kan uppstå på 

grund av kunskapsbrist krävs det att man som personal eller ledning är insatt i ämnet, vilket är 

en följd av ett personligt intresse. Detta ”ursäktande” förstärks av faktorer såsom rädslan för 

att ge ett dåligt bemötande, och de svårigheter som denna rädsla kan skapa för upprättandet av 

riktlinjer för bemötande. Dessa faktorer kan fungera rättfärdigande då det skapar anledningar 

till att inte ”ge sig in på” ämnet- då det kan skapa negativa konsekvenser som det finns 

poänger i att undvika. Exempel på det här presenteras i kommande stycken.  
 

8.1.2 Individanpassning  
 
Undvikandet av att ta upp bemötandet av ungdomarnas sexualitet på agendan inom 

personalgruppen kan härstamma från en rädsla att kränka både personal och ungdomar.  En 

respondent beskrev vad hen trodde att denna oro hos ansvariga inom socialt arbete skulle 

kunna komma ifrån. Hen pratade också om vad som kan vara bidragande till att dessa 

ansvariga, exempelvis lärare på utbildningar inom socialt arbete, inte tar upp ämnet sexualitet 

självmant. Delvis beror det på en förväntan på att de som jobbar med socialt arbete ska ha ett 

”sunt förnuft” – vilket gör att utbildning inom sexualitet bortprioriteras, men också: 

 
IP5: (…) och sen tror jag man vill gärna vara open minded, men det finns kanske människor 

som sitter med personliga åsikter som kanske inte är så open minded. Och då tänker man ”nä 

men då väcker vi inte den björn som ligger och sover”, lite så. Då lyfter vi inte frågorna [med 

kollegorna].  
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Att uppmärksamma frågorna, det vill säga att diskutera och/eller införa någon form av 

utbildning eller slå fast vilket bemötande som personalen ska agera efter, anses kunna skapa 

missnöje och stöta på motstånd hos individer som inte är lika öppna eller har annorlunda 

åsikter. Flera respondenter nämner att något som också kan bidra till detta är att ämnet 

sexualitet är omgärdat med många personliga åsikter och värderingar, vilket gör det svårt att 

manövrera för de som skulle vilja införa förändringar eller slå fast riktlinjer för personalen. 

Denna respondent ger även exempel på andra faktorer som kan bidra till en ovillighet hos 

både personalgruppen och ledningen att ta upp ämnet: 
 

IP4: Jag tror att det är kombinationen där liksom att pinsamhet, tabu, personliga värderingar, allt 

ligger liksom, det ligger för mycket vikt i det.  

KTM: Ah, precis. 

IP4: Så att det… det halkar efter för man vill liksom inte ta tag i det.  

 

Etablerandet av riktlinjer kan också försvåras av att vården och bemötandet bör vara 

individanpassat.  Alla respondenter påpekar vikten av lägga fram information och bemöta 

ungdomarna utefter deras personligheter och mognadsnivåer. Detta tror vissa respondenter är 

en bidragande faktor till att det anses svårt att utforma riktlinjer för bemötandet, då det helt 

enkelt blir för komplext, framförallt i kombination med hur personalen kan skilja sig åt när 

det kommer till hanteringen av ämnet sexualitet. Här följer ett citat från en respondent som 

talar om behovet av individanpassning, och om svårigheter i att utforma riktlinjer för 

personalen:  
IP2: Ah precis. Vi har nog inga sådana tydliga riktlinjer på hur vi ska gå tillväga. 

KTM: Nä. 

IP2: Det är lite svårt i sådana lägen för dom [ungdomarna] är så olika, vi har så olika approach 

till dom eller vad man säger. För att vissa kan man inte alls, vissa kan ju inte ens beröra ämnet 

överhuvudtaget, utan dom tycker det är jättejobbigt, och andra pratar ju som sagt jätteöppet om 

det. (…) Men det känns så uppenbart att det är ingen här i personalen som är på det sättet liksom 

[har ”fel” åsikter] (…) så att man inte behöver utforma dom punkterna. Men, det är klart det vet 

man ju aldrig, det kan ju vara någonting att fundera på kanske. 

 

För att det individanpassade bemötandet ska kunna bli verklighet måste det finnas initiativ till 

åtgärder, och vid brist på intresse medföljer brist på initiativ. Ledningen utgår ifrån att 

personalen har rätt åsikter och inställning i frågor som rör sexualiteten, och ett utformande av 

vissa ståndpunkter skulle kunna skapa problem i personalgruppen. Det vill säga att åsikter och 

personliga värderingar om ämnet sexualitet skulle komma upp på ytan och därför eventuellt 
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skapa problem ifall dessa åsikter och värderingar skiljer sig åt bland personal och ansvariga. 

Prioriterandet av vissa åsikter framför andra kan uppfattas som kränkande och är 

svårhanterligt, och respondenterna anser det vara bidragande orsaker till att ämnet sexualitet 

inte har varit prioriterat inom utbildning, policy- och riktlinjeskapande med mera. Återigen; 

dessa omständigheter kan rättfärdiga en brist på handlande; det vill säga ett undvikande av att 

ta upp frågan om en gemensam vidareutbildning, vilket kan tolkas med teorin om accounts. 

Underlåtelsen att ta upp frågan på agendan kan rättfärdigas (”justification”) med att detta 

undviker att potentiella problem och negativa konsekvenser dyker upp.  

 

8.1.3 ”Ett naturligt tillvägagångssätt” 
 
En intressant aspekt i intervjumaterialet är att nästan alla respondenter påpekade behovet av 

att samtal om sexualitet med ungdomarna bör ske på ett ”naturligt sätt”, exempelvis när 

ungdomarna själva tog upp ämnet eller om det hade uppstått en situation där det behövdes 

samtal. Överlien (2004) belyser i sin avhandling hur personalen, på grund av sin brist på 

kunskap och redskap relaterat till sexualitet och bemötandet av det, heller valde tystnaden än 

att öppna för en process de inte var säkra på att de kunde hantera. Därför lade man över 

initiativet på ungdomarna att själva ta upp sina problem. Detsamma konstateras också av 

Bergström och Laack (2005). Det saknas således kunskap om hur man som personal ska 

kunna kringgå problemet på ett konstruktivt sätt. En av respondenterna sammanfattar det på 

följande vis:  

 
KTM: (…) upplever du att man [som personal] ibland inte riktigt vill ta upp sådant här, att man 

drar sig från att ta upp sådana frågor? 

IP5: Mm, man vågar inte riktigt.  

KTM: Har du märkt det i ditt arbete då?  

IP5: Absolut har jag det. 

KTM: Brukar det i så fall vara att, eller när tar man i så fall upp dom här problemen? Bara när 

man tvunget måste göra det? 

IP5: Ah, men det känns nästan som det blir ett tvång, och sen tänker jag att det handlar om att … 

alltså jag tror det handlar om okunskap. Jag tror vi är rädda för att ”men gud jag ska kanske inte 

säga det för det blir obekvämt”. 

 

Osäkerhet gällande hur en situation ska hanteras på bästa sätt kan motivera underlåtelse att ta 

initiativ till samtal innan ungdomen själv har gjort det. Personal kan hänvisa till att eventuella 

försök till samtal skulle kunna kränka ungdomen, och att de då inte avsiktligen handlar fel då 
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ungdomen inte kan ta direkt skada av att man inte tog upp ämnet. Utan tvärtom har man 

undvikit en situation som skulle kunna vara skadlig. Detta är ett exempel på en ”justification” 

(Scott & Lyman 1968), det vill säga ett rättfärdigande, där man tillskriver sin handling, eller 

brist på den, ett positivt värde. I brist på kunskap, eller intresse av, hur man ska gå tillväga 

verkar det bästa alternativet att vara att låta ungdomarna avgöra när de är redo att prata om 

sexualitet. Flera respondenter nämnde strategier för att ta upp ämnet sexualitet på ett mer 

otvunget sätt. Till exempel kunde man ”fånga” ögonblicket genom att vara delaktig i de 

diskussioner som kan uppstå mellan ungdomarna. Exempel på detta gavs av intervjuperson 1:  

 
IP1: Och när det dyker upp frågor kring det här ämnet så kan vem som helst av oss prata med 

dom om det, och vi är rätt avslappnade i det, känner jag (…) Och det kan ju vara allt ifrån att vi 

har en liten pojke från [ett annat land] som har sina tankar kring det, till en flicka som har varit 

utsatt för saker när hon var mindre- dom kan sitta och diskutera vad det är att vara oskuld till 

exempel, och då kan det bli en väldigt både rolig och seriös diskussion. Som poppar liksom upp 

i stunden. 

 

Det var dock inte den enda strategi som personalen använde sig av; om det verkade som att en 

ungdom inte mådde bra eller hade något problem relaterat till sexualitet och relationer uppgav 

de flesta att de tog initiativet till samtal innan ungdomen själv gjorde det. Men att ta initiativ 

till samtal med ungdomarna när det inte fanns en klar ingång beskrevs av några 

intervjupersoner som något som kan vara potentiellt jobbigt för både personal och ungdom. 

Flera intervjupersoner menade att initiativet att prata om sexualitet bör komma från 

ungdomarna själva, när de har behov av det och är bekväma med det, medan andra 

problematiserade detta och uttryckte en önskan om att ha kunskap i hur man ska föregå 

ungdomarna. Ett citat som illustrerar den förstnämnda åsikten är följande: 

 
IP2: Det blir lite såhär, nu är det [samtal om sexualitet] inte aktuellt till exempel, och då behöver 

man ju inte gå ut och bara; ”bara så att ni vet”… ” [påpeka fakta eller annat relaterat till 

sexualitet] ”Jaha varför ska vi veta det? ”Liksom, det är inget problem. Så att man, det är ju 

dumt att lyfta problem som inte existerar. För att dom har ju andra saker som dom kan lägga 

fokus på istället. 

 

Denna respondent tyckte att det var viktigt att inte ta upp ämnet vid vad som kan vara ”fel” 

tillfällen, eller vid tillfällen där det kunde uppfattas som obefogat för ungdomen. En annan 

intervjuperson för ett liknande resonemang, men hen påpekar också att ett alltför undvikande 

förhållningssätt till att samtala om sexualitet kan få negativa konsekvenser.  
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IP4: Nä för jag tycker, liksom tanken att man inte ska vara pushig mot elever och prata sexuell 

kunskap och bla bla bla, det är inte det som det handlar om. Men att när du väl sitter där så en 

elev kommer ”jag har ett problem” (…) Då har situationen redan uppstått, och du har ingen, du 

har inte hunnit förebygga, du har inte kunnat göra någon förberedelse inför detta. 

 

Båda påtalar att det är eller kan uppfattas som negativt att vara alltför ”pushig” gentemot 

ungdomarna då det kan uppfattas som ett dåligt, och eventuellt kränkande, bemötande. Men 

det fanns en skillnad i vad som ansågs vara den konsekvens som man som personal helst ville 

undvika mellan dessa respondenter; antigen att inte kränka ungdomen eller att riskera att 

ungdomen råkar illa ut på grund av ens underlåtelse att ta upp ämnet sexualitet. Flertalet av 

respondenterna resonerade att någon form av utbildning eller stöd i bemötande skulle göra det 

lättare för personalen att veta hur och när de kan ta upp ämnet på ett sätt som gör att 

ungdomen tar emot det väl.   

 

8.1.4 ”Sunt förnuft” 
 
Ett återkommande begrepp som dök upp under intervjuerna och som fångade mitt intresse var 

uttrycket ”sunt förnuft”. Något som respondenterna kände att man förväntades ha som 

behandlingspersonal och som de även ansåg att ens kollegor borde ha. ”Det sunda förnuftet” 

beskriv som både ett personlighetsdrag och en samling åsikter på samma gång, och det är 

avgörande hur och om man som person agerar i vissa situationer eller inte. Exakt vilka åsikter 

eller personlighetsdrag som ingår i ”det sunda förnuftet” beskrevs inte närmare, men några 

faktorer som nämndes av några respondenter var exempelvis att inte vara homofobisk, att vara 

tolerant och öppen mot ungdomarna, och inte ha ”gammeldags” uppfattningar. Detta kan 

tolkas som ett ”script” (Simon & Gagnon 1984) för de personer som anställs inom socialt 

arbete, som kan påverkas av normer i samhället i stort men som också kan vara specifikt för 

just den här yrkesgruppen. Ens inställning till sexualitet förväntas vara på ett givet sätt inom 

denna yrkesgrupp, och enligt vad respondenterna har uttryckt är det så självklart att det sällan 

ifrågasätts. Några av respondenterna reflekterade dock över varför det tycks anses som 

självklart att behandlingspersonal automatiskt har sunt förnuft avseende sexualitet. 

 
I5: Jag tror att man har någon tanke om att folk som väljer att studera socialt arbete, och jobbar 

inom socialt arbete ska ha den här sunt förnuft- tankegången. 

KTM: Ah, det har jag hört, det har dykt upp, ”sunt förnuft”. 
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I5: Ah, och vad är sunt förnuft? Till skillnad från, ”när är det jag känner att detta blir 

obekvämt?” 

KTM: Mm. 

I5: Det hade varit bra att ha med sig något verktyg för att kunna hantera situationer. 

 

 Denna respondent ifrågasatte också vad sunt förnuft egentligen är, och önskade få ”verktyg” 

för att kunna hantera situationer istället för att behöva förlita sig på det antagande om att hen 

instinktivt vet hur vissa situationer ska hanteras. Medan andra respondenter ansåg att det 

sunda tänkandet var något som var mer självklart att man som personal har och bör använda, 

även om de också såg nytta med vidareutbildning. Följande intervjuperson sa att hen inte sett 

ett större behov av vidareutbildning då man kan använda sig av sitt sunda förnuft, men 

började sen reflektera över varför det ansåg som så självklart: 

 
IP3: Det kan ju alltid vara bra och så, jag ser väl inget större behov, men jag tänker att det 

[utbildning inom sexualitet] kan vara bra att ha med sig liksom (…) 

KTM: Okej. Om du inte, när du säger att det finns något större behov, vad tänker du, kan du 

liksom utveckla det? 

IP3: Alltså, jag tänker att man med lite sunt förnuft, hur bemöter man andra människor, oavsett 

sexuell läggning alltså?  Det är lite så… Men samtidigt kan det vara bra att ha det i bagaget 

alltså (…) Och det kan också vara alltså… låt säga att en tjej eller kille blivit utsatta för 

någonting, hur bemöter vi detta? 

KTM: Ja, är det något som har dykt upp också? 

IP3: Det har inte dykt upp så länge jag har varit [anställd inom socialt arbete], alltså så, men det 

bara slog mig nu. Hur bemöter jag det? Ja visst, jag kan ju använda mitt sunda förnuft men jag 

har ju ändå inte grunderna till hur jag pratar med den här personen om detta?  

 

När denna respondent gör en djupare reflektion av vad det sunda förnuftet är framkommer det 

hos denna respondent att sunt förnuft kanske inte är något som självklart bidrar till en 

kunskap om hur problem kan lösas. En annan respondent ger exempel på hur personalens 

olika personligheter, och även inställning till ämnet sexualitet, kan påverka bemötandet. I 

detta fall gäller det en beskrivning av någon som intervjupersonen har arbetat med:  

 
IP4: Han har jobbat på låsta avdelningar med LVU och SiS och sådant, och han har sett alla 

möjliga scenarier. Men när det kommer till sexuella grejer så blir han helt ”öh, öh, öh…”  

 

Att vara avslappnad och kunnig när det kommer till ämnet sexualitet är alltså inte givet endast 

för att man är anställd inom socialt arbete. Förutom detta exempel kunde flera respondenter 
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berätta om åsikter och handlande som de bevittnat som de bedömde som ett dåligt bemötande. 

Trots det verkar det som att kunskap och rätt inställning förväntas finnas hos en i egenskap av 

personal. Laanemets och Kristiansen (2008) beskriver hur det ”sunda förnuftet” tillhör den 

”äldre skolan” bland anställda inom behandling. En ny våg av högre utbildade har börjat ta sig 

in i arbetet, och de har ett större intresse för forskning och teorier, men denna tanke om det 

sunda förnuftet finns fortfarande kvar i stor utsträckning. Och med det ett fokus på det 

praktiska i behandlingsarbetet, där man anser att man inte behöver teorier och forskning för 

att göra ett gott arbete (ibid.) Marie Sallnäs (2000), professor i socialt arbete vid institutionen 

för socialt arbete vid Stockholms Universitet, tar upp hur det inom behandlingsarbete ofta 

finns en syn på att nyckeln till att vara en bra behandlingsarbetare ligger i hur man är, och inte 

vilka professionella färdigheter man har förvärvat.  Hon nämner också psykologen och 

socialpedagogen Widinghoff (1997) som kallade tankarna om det sunda förnuftet för 

personalens ”menings- och kunskapskonstruktioner” och enligt honom baserades 

behandlarnas föreställningar om behandlingen av ungdomarna mest på vad han kallade 

”vardagspsykologiskt kunnande”. Om man som ägare och/eller ledning förväntar sig att de 

man anställer (och om man som personal förväntar sig att de andra kollegorna) ska ha detta 

sunda förnuft, och naturliga förmåga att ta itu med de problem som dyker upp relaterat till 

ungdomarnas sexualitet, så kan det vara en anledning till att man inte prioriterar 

vidareutbildning, policyutformning och skrivandet av handlingsplaner inom området. Att ta 

reda på hur det ser ut med personalens kunskap om sexualitet verkar enligt personalens 

utsagor således bero på det personliga intresset för ämnet hos de överordnade, men det kan 

också bero på huruvida personalen själva nämner ämnet eller ej. Återigen blir det ett fall av 

Appeal to defeasability, där man i egenskap av antigen personal eller överordnad inte sätter 

sig in i hur kunskapsläget ser ut och behöver därmed inte agera. Vid ett ifrågasättande kan 

man hävda att man handlat på det vis man trodde var rätt utifrån den kunskap man hade. 

(Lyman & Scott 1968). Om man antar att rätt kunskap redan finns kan man rättfärdiga en brist 

på handlande och en brist på prioriterande av situationen. Då blir det upp till dem som 

ifrågasätter självklarheten i att anta att rätt kunskap och rätt ”behandlarpersonlighet” finns 

som en självklar faktor hos de flesta inom socialt arbete som kan förändra kunskapsläget.      

 

8.2 Bemötandet av ungdomarna; deras egenskaper, åsikter 
och relationer 
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I detta kapitel kommer jag redogöra för mönster som har dykt upp i intervjuerna och som 

beskrivs som faktorer som kan ha en inverkan på arbetet med ungdomarna kopplat till 

sexualitet. Respondenterna har talat om faktorer som kan försvåra eller underlätta bemötandet 

eller som har en tydlig påverkan på hur ämnet sexualitet hanteras av dem själva eller andra 

inom HVB-verksamhet. I det förra kapitlet pratade jag om egenskaper och färdigheter hos 

personalen som kan påverka hur de hanterar och ser på sexualitet på HVB-hem. I detta kapitel 

kommer även egenskaper som ungdomarna kan ha och dess påverkan på hur personalen 

resonerar kring sexualitet tas upp.  

 

8.2.1 Könsskillnader  
 
Flera av respondenterna lyfte fram betydelsen av kön för bemötandet av ungdomarna, 

exempelvis att det ansågs lättare för både ungdomarna och personalen att prata om sexualitet 

med någon av samma kön. Flera uppgav också att killarna på hemmen var mindre benägna att 

ta upp ämnet, och därför var det också svårare att närma sig dem med ämnet. Man överlät 

ibland ungdomarnas frågor till en kollega av annat kön med hänvisning till att de antagligen 

visste bättre. Exempel följer nedan: 
 

IP2: (…) jag har nog lättare för att prata om det med tjejerna, för att jag själv är tjej då. Dom har 

nog lättare för att öppna upp sig också mot mig, och för att jag är lite yngre med, tror jag. Så det 

kanske är lite lättare för dom att relatera. Sen killarna har jag inte pratat så mycket med, någon 

gång har det väl hänt, men dom är lite mer avståndstagande när det kommer till att prata om sex 

just. Men då brukar jag ofta hänvisa till manliga kollegor och bara ”ta det du istället”, liksom.  

 

Denna, och ytterligare en respondent nämnde också betydelsen av ålder för bemötandet, men 

det lades mer vikt på diskussionen om betydelsen av kön för bemötandet. Följande 

intervjuperson diskuterar samma sak som ovan citerade respondent, och hen säger också mer 

uttalat att det finns en rädsla att bli missförstådd om man som personal tar upp ämnet 

sexualitet med en ungdom av annat kön: 

 
KTM: (…) på hemmet här, hur tycker du att det är att prata om ämnet [sexualitet] generellt 

liksom? Är det något som är jobbigt eller lätt eller…? 

IP3: Nä jobbigt ska jag inte säga att det är, och inte lätt heller… Som jag upplever det så är inte 

killar så öppna med det. Inte våra killar i alla fall, utan det är kanske mer tjejer som… det blir ju 

svårare upplever jag, som kille, att bemöta tjejer.  

KTM: Mm. 
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IP3: Någonstans kanske jag tänker att, och jag kan ju tänka helt fel här kanske men… I det här 

ämnet kanske tjejer har lättare att förstå tjejer. Och det kan liksom kanske kan bli en djupare 

diskussion om det är någon [av samma kön] (…) Men jag tänker ”om jag säger så här så kanske 

hon misstolkar det” (…) Jag tror det handlar mycket om min personliga spärr där liksom, jag 

kanske tänker till lite mer där, när jag pratar om det [sexualitet], och kanske inte får fram det jag 

egentligen ville ha sagt, för jag är rädd för att det ska misstolkas. 

 

Det tycks alltså finnas en uppfattning om att det är lättare att diskutera sexualitet med 

ungdomar som är av samma kön för att man då skulle förstå varandra bättre. Detta är något 

som nästan alla respondenter nämnde som en faktor som har stor inverkan på hur, när och 

med vem ämnet sexualitet tas upp. Det sägs också bland respondenterna att man tror att 

ungdomarna har lättare för att i sin tur vända sig till någon av samma kön. Detta kan tolkas 

med teorin om sexuella script; de script som dikterar hur män och kvinnors sexualitet ska se 

ut har en stark påverkan på människor. Berg (2009) talar om den självklara tvåkönsmodellen 

ur ett konstruktionistiskt perspektiv, och hur analysen av ungas sexualliv genomsyras av 

genusmärkta föreställningar. Konstruerandet av olikheter mellan könen kommer prägla 

praktiserandet av tvåsam sexualitet, speciellt den heterosexuella. Denna tvåsamma sexualitet 

skapar ett avstånd mellan de som anses tillhöra gruppen kvinnor och de som anses tillhöra 

gruppen män. Allt det här anser Berg (2009) vara socialt konstruerat och jag kommer att dela 

denna utgångspunkt i analysen. Oavsett hur medveten man som personal är om samhällets 

könsnormer så agerar man oftast utifrån dem. Laanemets och Kristiansen (2008) beskriver hur 

bilden av hur män och kvinnor ”är” kan påverka vården av institutionaliserade ungdomar. 

Killar anses kunna tåla mer, de bemöts mer direkt och ges inte alltid samma variation av 

beteende- och uttrycksmöjligheter som tjejerna. Enligt studien hade man en mjukare approach 

gentemot tjejerna, och som personal gick man en balansgång mellan att försöka komma dem 

nära men utan att kränka dem. Man betraktade tjejerna som skörare och som mer 

komplicerade- man sökte oftare efter emotionella och bakomliggande faktorer till deras 

beteende och handlande. Baserat på de script som finns gällande vad som anses vara manlig 

och kvinnlig sexualitet kan det relateras till teorin om ”accounts”, framförallt den som kallas 

”appeal to biological drives”; exempelvis att man drar sig för att diskutera sexualitet med 

killarna för att de är/anses vara mer slutna och att man förstår tjejerna mer om man själv är 

kvinna. Även det här baseras på en rädsla för att kränka och/eller ge ungdomarna ett dåligt 

bemötande. Andra exempel på vart denna rädsla kan komma ifrån är oron för juridiska 

konsekvenser, vilket några respondenter berättade om. Exempelvis var en säkerhetsåtgärd var 

att aldrig gå in på en ungdoms rum ensam om man var av motsatt kön till dem. Konsekvensen 
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av det, eller av att man som personal försökte prata med en ungdom av motsatt kön om 

sexualitet, kunde vara att ungdomen uppfattade situationen som obehaglig och kanske till och 

med anmälde en. Det är dock inte endast personalens bemötande utifrån kön som befäster 

könsrollerna, ungdomarna är inte några blanka kort när det kommer till deras 

genuserfarenheter, utan de har ofta internaliserat de förväntningar som finns på dem utifrån 

sitt kön (Laanemtes och Kristiansen 2008). Vilket innebär att ungdomarna också bidrar till 

bildandet av genus på behandlingshemmen. Ett fåtal respondenter uttryckte en önskan om att 

kön borde spela mindre roll för när och med vem ämnet kan diskuteras, utan att det mer borde 

handla om behandlarens och ungdomens personligheter och personkemi, men dessa 

respondenter var också medvetna om att det är en faktor som kan vara svår att påverka. 

Föreställningarna om manligt och kvinnligt är alltså en faktor som har en klar påverkan på 

personalens arbete med ungdomarna och hur de upplever att man som personal kan bemöta 

dem, vilket ofta innebär att man som personal upplever att det är lättare att prata med 

ungdomar av samma kön om sexualitet. Detta kan också ses som ett rättfärdigande 

(justification) av att undvika att ta upp ämnet, eftersom konsekvenserna kan vara påtagliga.  

  

8.2.2 ”Rätt manus” 
 
Det verkade tydligt att en del av personalens indirekta uppgifter är att lära ut ”korrekta” 

sexuella script- och därmed beteende till ungdomarna. Ett exempel som dök upp gällde 

beteende som man som personal hade fått bemöta var följande exempel. Det handlade om två 

flickor som högst skulle kunna vara 15 år vid incidenten, då respondenten jobbade på en 

avdelning som var till för ungdomar för 15 år och nedåt: 

 
IP4: Vi har två tjejer där nere som gärna utnyttjar sin sexualitet… inte fysiskt men psykiskt mot 

grabbarna för att få sin vilja igenom (…) Där får vi gå in och stötta upp och säga ”det är ju inte 

riktigt okej. (…) Och dom utnyttjar ju det, de har insett det redan ju, och då har vi ju fått gå in 

och säga, lära dom om sociala spel, vad som är socialt acceptabelt och vad som är inte. 

 

Att använda sin sexualitet som ett maktmedel eller på ett annat sätt som går utanför ramen för 

en ”sund sexualitet” anses inte vara bra, kanske framförallt inte när det är så pass unga 

individer. Att det finns en oro kring intagna unga människors sexualitet, som baseras på att de 

mycket oftare än andra ungdomar har ett sexuellt beteende som faller utanför den önskade 

ramen, redogör Löfgren-Mårtenson m.fl. (2013) för. Ungdomar placerade på institution har 

större frekvens av exempelvis erfarenheter av egen eller partners graviditet och sex i utbyte 
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mot pengar, alkohol, narkotika eller boende. De har även erfarenhet av sexuella övergrepp, 

antigen som förövare eller offer, och mindre kunskap om sexualitet än andra jämnåriga. 

Annat riskbeteende är tidig sexdebut, större antal sexpartners, låg kondomanvändning och 

större risk för könssjukdomar. I vissa fall omhändertas ungdomar till och med på grund av 

sexuellt beteende, men det är nästan uteslutande flickor. (Löfgren-Mårtensson m.fl. 2013) 

Omhändertagna ungdomars sexualitet kan alltså ses som ohälsosam för både den unge och de 

den kommer i kontakt med och behöver därför ”läras om” till något som är mindre skadligt. 

Ungdomarnas beteenden ses ofta som en konsekvens av deras tidigare erfarenheter; de kan ha 

fått ”fel” influenser innan eller har inte fått lära sig vad som anses vara ett korrekt socialt 

beteende, eller åsikter relaterat till ämnet, innan. Några respondenter ger exempel på det, och 

nämner hemmiljön och föräldrarnas inflytande som en faktor, men även diagnoser och annan 

problematik anses kunna påverka. Ett felaktigt handlande från ungdomarna kan få framtida 

konsekvenser för dem, och målet verkar vara att ”normalisera” deras beteenden så att de inte 

råkar illa ut eller gör andra illa i framtiden. Ett exempel på en situation där det behövdes 

denna typ av ”upplärning” var följande: 

 
IP5: (…) jag brukar tänka att det handlar inte bara om vad som är ett problem här och nu, utan 

det handlar om hur deras liv kommer se ut längre fram. Och det som är bekymmer här, det kan 

vi tackla här för att hjälpa dom (…) Vi hade för inte all så länge sen, två veckor sen, en ungdom 

här som blev jätteförälskad i en flicka i skolan. (…) Där dom sociala koderna inte riktigt sitter. 

Där han trodde det var okej att, ”men jag går efter henne så förstår hon att jag tycker om henne”. 

Hon tycker ”gud vad obehaglig du är” (…) Och helt plötsligt skulle lärare skjutsa henne hem för 

det blev så pass påtagligt, och vi pratade med honom om det; ”det är jättefint att du är kär 

liksom, och det är en jättehärlig känsla att vara kär” och han var helt lycklig liksom. Men det blir 

väldigt fel när man gör så här. Det tog en liten stund, nu har det landat hos honom, han förstår att 

det kanske inte var den mest logiska sättet att gå tillväga.  

 

Detta är ett illustrativt exempel på hur de två ungdomarnas sexuella script inte gick ihop, och 

inte heller de script som personalen hade i relation till den aktuelle ungdomen. Att lära ut rätt 

beteende till denna ungdom ansågs viktigt av intervjupersonen, då det till och med kunde få 

juridiska konsekvenser för ungdomen. Något annat som framkom i empirin var att man ville 

lära ut script om tolerans till ungdomarna, exempelvis gällande sexuell identitet. Någon 

nämnde det positiva med att en kollega var homosexuell, då skulle det ”falla sig väldigt 

naturligt”, det vill säga att ungdomarna skulle få en chans att bli mer toleranta genom att lära 

känna någon som är öppet homosexuell. Att acceptera ungdomarnas sexuella identitet 

nämndes av flera, och man nämnde att det var viktigt att påpeka för ungdomarna att det var 
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okej att vara den man är och vara inkluderande. En respondent gav exempel på hur man kan 

vara inkluderande mot ungdomarna genom att fråga om den har en partner och inte om den 

har flickvän eller pojkvän. Några uttryckte att ungdomars sexuella identitet kan vara något 

som det kan uppstå problem kring, och tolerans från andra på hemmen, både personal och de 

andra ungdomarna, ansågs viktigt. Här följer ett exempel:  

 
IP3: Sexualitet, alltså det är ett laddat ämne kan man säga, alltså, ”är det okej att vara 

homosexuell, är det okej att vara bisexuell?” Alltså så (…) Och då försöker vi ju föra en vettig 

dialog med dom (…) För vissa ungdomar är det ”ja jag har kompisar som är det” och andra är 

”åh nä det är ju hemskt”.  

 

IP5: Och är det så att du sitter och är en 15-årig kille och sitter på ett HVB-hem eller på en låst 

institution, och du är homosexuell men du vågar absolut inte komma ut med det därför att du vet 

om att det inte är okej i den miljön du befinner dig i. Så ska inte en vuxen säga något sådant 

[homofobiskt]. (…) Som liksom öser på den rädslan ännu mer att ”nej, jag får inte vara jag.” 

 

Så tolerans, och att det är personalen som ska lära ut tolerans, verkar vara viktigt. Men det 

finns också en medvetenhet om att det kan vara problematiskt att utgå ifrån att alla i 

personalen delar de åsikterna. Även om alla respondenter generellt tyckte att samarbetet kring 

frågor relaterat till sexualitet fungerade väl i personalgruppen kunde några nämna flera 

tillfällen då åsikterna gått i sär inom personalgruppen, och exempel på när kollegor sagt något 

homofobiskt eller opassande. Det fanns alltså en medvetenhet om att det kanske togs för givet 

att de anställda delade den uppfattning om sexuella script som var normen på just det hemmet 

(och kanske för majoriteten av personal inom socialt arbete.) Det finns en outtalad norm för 

vilka åsikter man ska ha som personal, och att man ska lära ut denna till ungdomarna. Hur 

man kan se till att det verkligen sker verkar det inte finnas något tydligt direktiv för.  

 

8.2.3 Relationer  
 
I tidigare avsnitt har jag beskrivit olika omständigheter som kan bidra till upplevda 

svårigheter att tala om sexualitet med ungdomarna, bland annat att det finns en ovilja eller 

svårighet att ta upp ämnet från personalens sida om det inte finns en tydlig orsak till det. En 

faktor som det dock verkade underlätta för respondenterna att ta initiativ till samtal var ifall 

en ungdom, eller flera, hade en känd sexpartner. Vilket innebar oftast en partner 

(pojk/flickvän), men det kan också innebära andra relationsformer. Häggström- Nordin m.fl. 

(2009) diskuterar Gagnon & Simons teori om script och hur den kan appliceras för att 
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beskriva konstruktionen ”mogen för sex”- alltså när och med vem en ungdom anses mogen att 

ha sex. Ungdomar skapar mening kring sexuell praktik med sina jämnåriga, men dessa 

meningsskapande processer präglas av vuxenvärldens problematiserande förhållningssätt till 

deras sexuella praktiker. De ”manuskript” som ungdomarna skapar blir präglade av vuxnas 

värderingssystem där tvåsamt sex förknippas med kärlek och monogami. Denna koppling 

mellan kärlek och sex håller på att luckras upp, men sex i inom ett kärleksfullt förhållande 

anses fortfarande vara den bästa praktiken (ibid.) Kanske speciellt för utsatta ungdomar, där 

”sunda” relationer anses hjälpa i deras utveckling mot ett tryggare liv. Nedan följer exempel 

på när respondenterna redogör för de initiativ de har tagit eller kan ta om det står klart att en 

ungdom träffar någon:  

 
IP2: (…) Det är lite mer efter behov. Alltså vi känner av, om vi diskuterar att, ja okej till 

exempel, hon har träffat en ny kille och hur ska vi… vad är det för kille och ska vi prata om hur 

deras relation ser ut, behöver vi göra lite förebyggande?” 

 

IP4: (…) jag är ju mer rättfram, och jag bara så ”du, vem var den här killen du stod och hade kul 

med?”. 

Och: 
IP3: (…) eftersom de rör sig fritt, de flesta ute på stan. Så helt plötsligt så ”jag har träffat en 

kille”, då tar vi och snackar om vikten av att ”men hallå tänk nu på…” (…) Eller om ”jag har 

träffat en tjej” det är lika viktigt där också så att… ”kom till oss, ha inte oskyddat sex.” 

 

Dessa exempel visar alltså att respondenterna tar upp ämnet sexualitet om de har fått reda på 

att det kan förekomma en ny (eller befintlig) sexpartner i ungdomarnas liv. I relation till detta 

tar man som personal upp ämnen såsom preventivmedel och säkert sex, och kan göra en 

”kartläggning” av vem den nya partnern är och hur den aktuella ungdomens kunskap ser ut 

gällande sexualitet. Det förekommer alltså mer initiativ ifrån personalens sida under dessa 

omständigheter, troligtvis för att det är tydligt att ämnet är eller kan vara relevant. Något som 

kan höra samman med resonemanget kring ”naturliga situationer”.  För de ungdomar som 

personalen inte trodde ha relationer eller som inte rör sig så mycket utanför institutionen 

verkade man vissa respondenter inte se samma anledning till att ta upp ämnet. Exempel på det 

följer här: 

 
IP2: (…) samma sak är ju med sexuella kontakter också, att har dom ingen partner till exempel 

och dom inte går ut och träffar kompisar, vi har ju ungdomar här som bara träffar mamma till 

exempel och ingen annan. Ja då kanske man inte behöver ta något sexsamtal eller prata om det.  
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Ett rättfärdigande av bristen på samtal och info kring ämnet sexualitet med ungdomarna kan 

kanske förklaras med att personalen tänker att det inte behövs om ungdomen inte är sexuellt 

aktiv. Kanske bottnar det också i den tidigare diskuterade rädslan för att ge ett dåligt 

bemötande, och därmed försätter man sig inte i den potentiellt jobbiga situationen ”i onödan”, 

utan man tänker att man tar itu med problemen om och där de finns.   

 

Relationer mellan ungdomarna på hemmen var inte tillåtna på de flesta av hemmen, på ett 

annat hade man en lite mer tillåtande inställning till det men såg det fortfarande inte som 

något helt positivt. På de övriga hemmen sågs det som rentav problematiskt, och det kunde till 

och med leda till att en av de aktuella ungdomarna fick flytta ifrån hemmet. Motiveringen var 

att relationen skulle störa ungdomarnas vård alltför mycket, och i ett fall hade ett hem en 

informell policy om att de boende där borde vara som syskon för varandra. På det hem som 

var lite mer toleranta gentemot relationer inom hemmen ansågs relationer inom hemmen 

också som något som stör vården, men där fanns mer inställningen om att det var fel att 

”förbjuda” relationer och att försöka styra vad ungdomarna gjorde på sin fritid. Inom HVB-

hemmets väggar fick de dock ta hänsyn till andra och inte vara alltför öppna med sina 

ömhetsbetygelser. Gunnarsson och Månsson (1986) tar upp synen på ungdomars relationer på 

HVB-hemmen, och hur den kan ses som ett hinder i behandlingsarbetet. Inte alla av deras 

respondenter tyckte att det var ett problem, men de som var av den åsikten ansåg det vara 

problematiskt att ungdomarna kan bli så uppslukade av varandra och dra sig undan från andra. 

De trodde att det kunde påverka den behandlande relationen mellan personal och ungdom, då 

den unge är fokuserad på något annat än anledning till varför de är på hemmet. Enligt 

författarna hade en del av deras respondenter gått in och försökt bryta förhållanden (något 

som också omnämndes av mina intervjupersoner). Dock så var många i Gunnarson och 

Månssons studie positiv till att ungdomarna hade förhållanden utanför institutionen, och de 

tog upp hur personal kan tycka att det är problematiskt att relationer etableras mellan just 

ungdomar på HVB-hem, då man är rädd för att dessa ungdomar, med sina enskilda problem, 

ska ha ett negativt inflytande på varandra. (ibid.) Utifrån teorin om sexuella script (Simon & 

Gagnon 1984) kan man hävda att den här sortens förhållanden kan bryta mot de normer och 

önskningar som personalen kan ha för sina ungdomar, nämligen att de anser att förhållanden 

ska vara något ”hälsosamt” för ungdomen, vilket kanske inte kan uppnås med någon som har 

mycket problem själv. Tidigare nämnde jag konstruktionen ”mogen för sex”, vilket handlar 

mycket om när och med vem som en sexuell relation anses vara bra och önskvärd, vilket kan 
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förklara varför personalen gärna vill ”kartlägga” vem ungdomarnas nya partners är, sannolikt 

för att ta reda på hur de är som personer och vilket inflytande de kan ha på de aktuella 

ungdomarna. Det kan finnas en önskan av att ungdomarna ska etablera relationer med 

ungdomar som är mer ”stabila” och kan visa på hur en relation bör vara, därav intresset från 

personalens sida att ha koll på ungdomarnas relationer. Några respondenter nämnde också att 

det var lättare för både dem och ungdomarna att tala om sina relationer, jämfört med att tala 

om andra ämnen som mer explicit hade med sexualitet och göra, och därmed blev 

diskussioner om partners en lättare ”väg” in på ämnet jämfört med andra sådana. Närvaron av 

en romantisk och/eller sexuell partner i ungdomens liv är alltså en situation som sporrar till att 

själva ta upp ämnet för personalen, men enligt respondenterna skedde självklart även initiativ 

när man som personal hade vetskapen om att ungdomen var sexuellt aktiv med individer som 

inte kan klassas som just en romantisk partner. Det kan vara vad som anses som opassande 

”relationer”; exempelvis om en ungdom prostituerade sig och/eller utsatte sig för andra 

potentiellt skadliga sexuella praktiker.  

9. Avslutande diskussion 
 
I detta avsnitt ämnar jag sammanfatta studiens resultat, men innan dess vill jag reflektera över 

resultaten ur ett metodkritiskt perspektiv. Eftersom jag endast har intervjuat ett litet antal 

respondenter, fem stycken, är det svårt att uttala sig om hur allmängiltiga deras erfarenheter 

och åsikter är. Analysen påvisar dock en stark samstämmighet i respondenternas svar. Något 

som också kan påverka en bedömning av denna studie är att jag inledningsvis har utgått ifrån 

ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att jag har anpassat mitt syfte och 

frågeställningar efter den empiri jag införskaffat istället för tvärtom. Det här är något som kan 

ha påverkat analysen då jag vid tillfället för intervjuerna inte hade helt klart för mig vad 

slutprodukten skulle bli och har kanske därför inte frågat efter sådant som skulle kunnat vara 

intressant för den riktning som min empiri förde mig. Men det här tillvägagångssättet har 

också gett mig möjligheten att ta tillvara på vad empirin faktiskt visar på, istället för att 

försöka anpassa den efter ett redan fixerat syfte och frågeställningar.  

 

Respondenterna har under våra samtal tagit upp flera aspekter av som kan påverka hur de 

bemöter ungdomars sexualitet och sexuella beteenden. Det dök upp flera exempel på 

situationer och omständigheter som kunde vara problematiska att hantera. Dessa 
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omständigheter kan vara faktorer såsom vilket kön personalen och ungdomen har, huruvida 

ungdomen är sexuellt aktiv och om ungdomen har en problematisk bild av acceptabelt 

sexuellt beteende (”sexuellt script”). Om personalen hade ett annat kön än en ungdom man 

ämnade att diskutera sexualitet med var det en försvårande omständighet, då en uppfattning 

var att det är lättare för en ungdom att prata om ämnet om personalen var av samma kön. Just 

kring denna aspekt fanns det en extra stark rädsla att inför att ungdomen skulle känns sig 

kränkt, och det var en hindrande aspekt i att ta upp ämnet. Denna rädsla för att ge ett dåligt 

bemötande gällde även andra aspekter och motiverade flera olika beteenden och resonemang 

kring ämnet. En strategi för att slippa situationer som potentiellt kunde skapa problem mellan 

ungdom och personal pratade flera respondenter om något som jag valt att kalla ”ett naturligt 

tillvägagångssätt”. Detta tillvägagångssätt innebar att försöka ta upp ämnet sexualitet på ett 

sätt som minskade risken för att situationen skulle kännas onaturlig och forcerat, exempelvis 

genom att försöka bli delaktig i ungdomarnas egna situationer, låta ungdomarna själva ta 

initiativ till att diskutera ämnet eller att själv ta initiativ till det då det stod klart att det fanns 

ett behov av det. Att föregå ungdomarna genom att ta upp ämnet i en situation där det skulle 

kunna upplevas som obefogat ansågs som potentiellt problematiskt, både för personal och 

ungdom. Vissa faktorer påverkade hur pass mycket initiativ till samtal och agerande som 

personalen gjorde, och dessa var om man visste eller trodde att en ungdom var sexuellt aktiv 

och/eller hade en partner och ifall en ungdom hade ett sexuellt beteende som ansågs 

opassande och/eller intolerant gentemot andra. Dessa faktorer gav en klar anledning för 

personalen att ta själva initiativ.  

 

Liksom slutsatser från tidigare studier har denna uppsats pekat på att det finns en brist på 

utbildning, både innan och under anställningen, för personal på HVB-hem. Dock hade jag 

förväntat mig att det faktiskt skulle finnas ett större utbud av utbildningsmaterial, 

handlingsplaner och policys än vad som var fallet. Jag har bara intervjuat ett fåtal 

respondenter, så det vore fel att dra en allmän slutsats om alla HVB-hem i Skåne och/eller 

resten av Sverige, men det ligger i linje med den forskning som jag har tagit del av, och på det 

här området verkar det inte har skett några större förändringar från när den senaste studien om 

sexualitet inom socialt arbete skrevs. I intervjuerna delgav respondenterna tankar kring hur 

deras kunskap om sexualitet skulle kunna förbättras. De var positivt inställd till att det skulle 

finnas en nytta med vidareutbildningar och med att HVB-hem skulle kunna lära av varandra 

på olika vis, exempelvis genom rapporter, gemensamma diskussionsgrupper och utbildning. 

Förutom vidareutbildning inom bemötande relaterat till de ungas sexualitet såg 
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intervjupersonerna även ett behov för utbildning om sexualitet och ungdomarnas 

internetanvändande, som man tyckte var ett komplicerat och svårtillgängligt område. Flera av 

respondenterna sa att handledning var ett bra sätt för dem att hantera situationer som var 

problematiska, och att en mer frekvent handledning kunde vara bra för att hantera situationer 

relaterade till ungdomarnas sexualitet.  

 

Något som jag har kunnat skönja genom mitt arbete har varit faktorn ”personligt intresse”, 

vilket styr hur pass välutbildad personalen är i frågan om sexualitet, om de har sökt 

information på egen hand eller ej och vilka tankar de har kring sitt arbete. Det personliga 

intresset verkar också påverka huruvida sexualitet är ett prioriterat eller ”bortglömt” ämne på 

arbetsplatserna eller ej; ifall det fanns ett intresse hos ledingen fanns det en större chans att det 

förekom en chans för vidareutbildning inom området. Alla respondenter uttryckte att det 

tyckte att sexualitet är ett viktigt område, även om det varierade något i hur pass viktigt 

respondenten tyckte att det var att åtgärda kunskapsbristen. Antagligen har det personliga 

intresset för frågan en påverkan också här. Intervjupersonerna såg också ett värde i mer 

utbildning och annat stöd i att hantera frågor relaterat till sexualitet för att kunna ge ett bättre 

bemötande gentemot ungdomarna. Ämnet ansågs vara svårt att hantera eftersom det kan vara 

så komplext och eftersom alla ungdomar och individer inom personalgruppen är olika, och 

även om man tyckte att man själv var bra på att ta upp problem man såg så fanns det tankar 

om hur man kan föregå ungdomarna och ta upp ämnet innan det hade inträffat någonting som 

krävde agerande.  

 

Det verkar finnas en uppfattning om att personalen vid anställning redan ska ha en 

personlighet och värderingar som gör att de kan hantera de situationer och problem som 

eventuellt kan uppstå relaterat till ungdomarnas sexualitet vilket jag har benämnt som ”sunt 

förnuft. Respondenterna ansåg generellt att det var något som de tyckte att de själva och 

kollegorna hade, men att det kanske kunde vara problematiskt att förutsätta att det är ett givet 

personlighetsdrag hos personal inom socialt arbete. Det här antagandet i kombination med 

bristen på utbildning, material och uttalad policy kan få konsekvenser i hur personal bemöter 

och hanterar ungdomarna, exempelvis att deras problem osynliggörs eller att de inte kan få 

rätt stöd och hjälp. Malmö stad har börjat prioritera ämnesområdet allt mer, kanske med tanke 

på den växande närvaron av sexologi på Malmö Högskola. Deras, och min, förhoppning är att 

detta är ett område som kommer tas allt mer på allvar.  Frågan är om och när det personliga 

41 
 



intresset, hos både personal och ledning, kommer sluta vara relevant för hur det ser ut med 

tillgång till utbildning och kunskap inom sexualitet och bemötande inom de flesta HVB-hem?  
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Bilaga-Intervjuguide  

 

Frågeställningar- Teman: 

Inledande frågor: Hur länge har du jobbat här? Trivs du med det arbete du gör 
här?  Vad har du för bakgrund gällande utbildning och erfarenhet av socialt arbete?  

 
1. Vilken utbildning inom ämnet sexualitet har intervjupersonen fått på sin 

yrkesutbildning/grundläggande utbildning?  
a.) Fick ni, på den utbildning du gick innan din anställning, någon sorts 

utbildning eller information angående temat sexualitet? 
b.) Om ja, fick ni någon specificering i just hur man ska hantera sexualiteten 

hos sina klienter? (Exempelvis bemöta närmanden, prata om sex och 
samlevnad, hantera relationer med ungdomarna etc.)  

c.) Har du ett intresse för och ser du ett behov för att lära dig mer om detta? 
Varför/varför inte?  
 

2. Vilken utbildning har intervjupersonen fått och/eller får på 
arbetsplatsen? 

Inledning 

Tack så mycket för att du hjälper mig genom att ställa upp på denna intervju!  Har jag din tillåtelse 

att spela in intervjun? (Gör ljudtest -d.v.s. Spela in några sekunder och se om det funkar som det ska.)  

Jag vill börja med att upplysa dig om premisserna för denna intervju; ditt deltagande är helt frivilligt, 

intervjun får avbrytas närsomhelst och det som sägs kommer inte användas för något annat än min 

uppsats. Du kommer vara anonyma i studien; med fingerat namn, och namnet på det HVB-hem som 

du arbetar på kommer inte heller nämnas. Jag har tystnadsplikt och kommer förvara mina 

ljudupptagningar på ett sådant vis att inga obehöriga kommer kunna ta del av det. 

Jag vill gärna att du svarar så utförligt som möjligt; du behöver inte vara rädd för att ”sväva ut”. Du får 

gärna nämna konkreta exempel ifall du kommer på sådana, det är bra för mig att ha. Du behöver inte 

vara orolig för om det du säger är relevant för mig eller inte; om jag upplever att vi går i en riktning 

som jag upplever inte riktigt handla om det jag vill prata om så kommer jag styra in lite på ett annat 

ämne.  
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a.) Har ni fått någon form av utbildning inom området sexualitet under din 
anställningstid här? 

b.) Anser du att det finns ett behov för den här sortens vidareutbildning? Varför 
tycker du att det behövs/inte behövs?  

c.) Hur tycker du att din arbetsplats, rent generellt, hanterar närvaron av 
sexualitet på arbetsplatsen? 

d.) Har du på egen hand sökt upp information eller kurser om sex och 
samlevnad för att underlätta i ditt arbete? 
 
 

3. Använder arbetsplatsen sig av någon form av undervisningsmaterial, för 
ungdomarna eller personalen?  
a.) Finns det någon form av undervisningsmaterial eller annat material rörande 

ämnet sexualitet på din arbetsplats? (Exempelvis material om undervisning i 
sex och samlevnad, och informativa broschyrer? Eller handlingsplaner?)Kan 
jag få se dem?  

b.) Om ja, tycker du att det är viktigt att detta finns? Har du exempel på varför 
det är viktigt eller ej?  

c.) Tycker du att materialet används på det sätt som det är tänkt? Om inte, har 
du exempel?   
 

4. Hur ser intervjupersonen på ungdomarnas sexualitet?  
a.) I vilka situationer upplever du att ungdomarnas sexualitet visar sig/blir 

påtaglig?  
b.) Tycker du att närvaron av ungdomarnas sexualitet är något som skapar 

utmaningar på arbetet?  Och om så är fallet, hurdå?  
a.) Hur upplever du att det är att svara och bemöta känslor, tankar, frågor och 

agerande relaterat till sex och samlevnad på arbetsplatsen? T.ex. svara på 
ungdomarnas frågor och sätta gränser gentemot dem. 

c.)  
 

5. Hur ser intervjupersonen på sexualitet i allmänhet?  
b.) Vad tänker du om, och hur du agerar i, en utmanande situation relaterat till 

detta ämne om det uppstår?  
c.) Är det något som gör vissa situationer lättare eller svårare?  
d.) Hur tycker du att man ska bemöta/ ha för inställning till ungdomarnas 

sexualitet på HVB-hem rent generellt?  
 

 
 

 

 

 

 

Avslutning  

Tack så mycket för att du har avsatt tid till att 

prata med mig, det hjälper mig oerhört.  

Får jag kontakta dig för att eventuellt ställa fler 

frågor, ex via mail eller telefon?   
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