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Abstract	

This study aims to explore how professionals construct their clients depending 
on gender, focusing mainly on males. Furthermore we seek to identify which 
discourses are present in the staff’s descriptions and discussions regarding the 
males. The study is based on social constructionism and a gender perspective. 
Previous research has shown that the construction of clients is influenced by 
professionals’ view on gender and gender roles. 

In this study we have followed a group of social workers in a local municipal 
organization which aims to provide support for young people. We have observed 
how the staff discusses and talks about male clients. The data collected consists 
of observations and a complementary focus group interview. The material has 
been analyzed using discourse analysis. 

Through the analysis we have identified three discourses that are present in the 
staff’s descriptions of male clients: boys, guys and blokes. These describe both 
how the staff talks about male clients and also how they, depending on discourse, 
relate to and approach them. Boys are often described as nice, “little” and as in 
need of extra support and care. Guys is a more general discourse which focuses 
on the males’ psychological wellbeing, their emotions and tends to equate them 
with girls. The blokes-discourse focuses on the males’ specific problematics and 
deviant or anti-social behavior. 

The results of this study indicate that the staff’s descriptions of the males, 
contrary to what previous research shows, rather reflects constructions of clients 
than that of gender. This client construction is contextual and primarily based on 
the behavior, situation and problematic of the males. Gender is, however, still 
present but more as a secondary factor that has no major effect on the staff’s 
description and construction of the male clients. Even though the aim of this 
study hasn’t been to explore this phenomenon for female clients, we have been 
able to see that the construction of female clients also is non-dependent of 
gender. We have also observed that females can be derived to the same 
discourses as males, which indicates that the discourses are not bound by gender. 

Through these discourses we have discovered that the staff’s approach to their 
clients differs between the discourses. This means that depending on how the 
clients are described puts them under a certain discourse. Based on this the staff 
then identifies needs of the client that in turn affects the staff’s approach to the 
client. 
  



Sammanfattning	

Denna studie syftar till att studera hur yrkesverksamma konstruerar sina klienter 
utifrån kön, med fokus på killar. Dessutom söker vi belysa vilka diskurser som 
är närvarande i beskrivningarna och diskussionerna kring killarna. Studien tar 
sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen och genusperspektivet. Vi har tagit 
del av forskning som pekar på att konstruerandet av klienter påverkas av 
yrkesverksammas uppfattningar kring genus och könsroller.  

Vi har följt en arbetsgrupp på ett boende för ungdomar och observerat hur de 
pratat och diskuterat kring killar som är inskrivna på boendet. Studiens empiri 
består med andra ord av observationer samt en kompletterande 
fokusgruppintervju. Materialet har därefter analyserats genom diskursanalys.  

I vår analys har vi identifierat tre diskurser som präglar personalens 
beskrivningar av killarna: pojkar, killar och grabbar. Dessa skildrar både sättet 
personalen pratar kring killarna, men även hur de utifrån diskurserna förhåller 
sig till dem. Pojkar beskrivs ofta som snälla, ”små” och i behov av extra stöd 
och omsorg. Killar är en mer generell diskurs och fokuserar på det psykiska 
måendet, känslouttryck och tenderar även att jämställas med tjejer. Diskursen 
grabbar fokuserar på killarnas problematik och avvikande eller normbrytande 
beteende. 

Studiens resultat pekar på att personalens beskrivningar, i kontrast mot vad 
forskningen pekar på, mer reflekterar konstruktioner av klienter snarare än kön. 
Konstruktionen bygger snarare på kontext och fokuserar på killarnas beteende, 
situation och problematik. Konstruerandet av kön är dock närvarande, men är 
inget primärt som avsevärt påverkar beskrivningarna och framställningen av 
killarna. Trots att det inte har varit studiens syfte att studera framställningar av 
tjejer, har vi valt att redovisa samt diskutera de fall där de förekommer. Detta för 
att ytterligare styrka våra resultat, resonemang och slutsatser. Här har vi kunnat 
se att inte heller tjejer konstrueras primärt utifrån kön. Vidare har vi kunnat 
urskilja att tjejerna kan falla under samma diskurser som killarna, vilket pekar 
på att diskurserna är könsöverskridande. 

Utifrån diskurserna har vi uppmärksammat att personalens arbets- och 
förhållningssätt gentemot ungdomarna skiljer sig åt mellan diskurserna. Med 
detta menas att beroende på hur ungdomarna beskrivs gör att de hamnar inom en 
viss diskurs och att personalen utifrån detta identifierar behov som ligger till 
grund för förhållningssättet.  
  



Författarnas	tack	

Först och främst vill vi tacka personalen på boendet för deras medverkan. Det 
har underlättat vårt arbete att vi vid varje tillfälle välkomnats av er med ett 
leende och vi tycker att det har varit väldigt trevligt och givande att få följa er i 
ert arbete. Tack även till boendets ledning som kunde ta emot oss med så kort 
varsel. Vi önskar er lycka till framöver och tackar ödmjukast för att ni 
välkomnade oss till er och ville ställa upp i vår studie. 

Vi vill också tacka vår handledare Anneli för att du stöttat oss på vägen och 
hjälpt oss med alla våra frågor och omvändningar. Tack för att du fått oss att 
tänka utanför ramarna, vidgat våra vyer och hjälpt oss nå vårt mål. 

Författarna vill dessutom rikta särskilt tack till våra nära och kära – tack för att 
ni trott på oss och stöttat oss hela vägen. Utan ert stöd och inspiration hade 
denna uppsats inte blivit vad den är idag. 

Vi vill även passa på att tacka oss själva för ett gott samarbete. Framförallt då 
valet att skriva ihop var lite av en chansning då vi inte skrivit något ihop innan 
och därmed inte visste hur samarbetet skulle se ut. Farhågorna har dock visat sig 
vara obefogade då tiden ihop bjudit på många skratt och minnesvärda stunder. 

 

 

 

Tack! 

//Jonas & Dino 

Norrköping, våren 2011	 	
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1.	Inledning	

1.1	Aktuellt	forskningsläge	&	problemformulering	

På senare år har forskningen kring genus fått stor uppmärksamhet både i 
forskningsvärlden och samhället i övrigt. Däremot finns det tendenser som pekar 
på att genusperspektivet i större utsträckning används i feministiska 
sammanhang (Carlson 2001:27). Dock har ökningen i feministisk forskning 
även lett till att maskulinitet som forskningsområde har fått större 
uppmärksamhet och betydelse i samhället. Scott Kiesling (2008) menar att 
maskulinitet tidigare betraktats som något homogent i forskningsvärlden, men 
att detta på senare tid kommit att ändras till att istället studera män som en 
variationsrik grupp (Kiesling 2008:3). R. W. Connell1 (1995) hävdar att det 
viktiga i dagens genusforskning inte ligger i det manliga respektive det 
kvinnliga – utan istället i den sociala dimensionen i konstruerandet av kön 
(Connell 1995:69). Den tidigare forskning vi har tagit del av visar även på att 
professionella konstruerar genus i förhållande till klienters biologiska kön och 
att detta är högst närvarande även inom socialt arbete. 

Med detta i åtanke har vi valt att studera hur personal på ett boende för 
ungdomar använder sig av olika diskurser, i förhållande till kön, när de 
diskuterar killar. Vi vill undersöka vad det finns för diskurser som personalen 
använder sig av när de pratar kring de killar som är inskrivna på boendet. För att 
ta reda på detta kommer vi att med hjälp av observationer och en 
fokusgruppintervju utföra en diskursanalys kring hur personalen pratar om 
klienter vid överlämningar mellan arbetspassen och teamträffar. Utifrån detta är 
det vår förhoppning att kunna urskilja om det finns diskurser som dominerar 
personalens framställning av killar. Vidare vill vi, utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, analysera hur personalen konstruerar killar i 
förhållande till deras kön. Trots att det inte har varit studiens syfte att studera 
framställningar av tjejer, har vi ändå valt att redovisa och diskutera kring detta 
för att stödja våra resonemang och slutsatser.  

1.2	Syfte	

Syftet med studien är att belysa och analysera hur killar som är inskrivna vid det 
aktuella boendet framställs av personal och vilka diskurser som används i dessa 
framställningar. Vi kommer att undersöka om det finns några övergripande 
diskurser vid beskrivningen av killarna. Våra forskningsfrågor är således:  

                                                 
1 Förtydligande: Mellan tidpunkterna för de verk vi kommer att använda oss av har författaren R. W. 
Connell genomgått könsbyte. För att undvika missförstånd kommer vi att referera till varje verk 
utifrån det kön författaren tillhörde vid respektive tidpunkt. 
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 Hur framställs killar på det aktuella boendet i förhållande till deras kön? 
 Vilka diskurser använder sig personalen av när de beskriver killar vid 

boendet? 

För att besvara våra frågeställningar kommer vi att fokusera på att undersöka om 
killar framställs på några specifika sätt överlag samt vad det finns för avvikelser 
från detta. Vidare kommer vi även att söka efter eventuella mönster i 
framställningarna. 

Vår avsikt är att belysa de diskurser som användes vid boendet vid just den 
tidpunkt då studien genomfördes, samt kring de inskrivna ungdomar som 
diskuterades av personalen. Studiens resultat och slutsatser ska således inte ses 
som generella sanningar för verksamheten, och heller inte att de diskurser vi 
belyser är konstanta och oföränderliga över tid. 

Vi har vidare ingen önskan att kunna generalisera kunskapen upp till någon 
teoretisk samhällsnivå, men vi anser ändå att studien med fördel kan användas 
inom liknande enheter som underlag till debatt kring arbets- och förhållningssätt 
ur ett genusperspektiv.  

1.3	Varför	studera	framställning	av	killar?	

Större delen av den dominerande forskningen kring genusframställning pekar på 
att det finns tydliga skillnader mellan hur kvinnor respektive män framställs, 
men att det iögonfallande ofta mer fokuseras på kvinnor än män. Connell menar 
att män inte uppmärksammas i samma utsträckning som kvinnor i genusdebatten 
(Connell 1995; 2002). Åsa Carlsson menar att debatten kring genus i stor 
utsträckning riktas mot mer feministiska sammanhang och mer till fördel för 
kvinnor än män (Carlsson 2001). Kerstin Hamreby (2004) finner i sina studier 
att män tenderar att identifieras med deras negativa beteende och aktiviteter i 
större utsträckning än kvinnor (Hamreby 2004). Vidare uppmärksammar både 
Jonathan Scourfield (2003) samt Ingrid Claezon och Mats Hilte (2005) hur 
yrkesverksamma inom socialt arbete konstruerar kön annorlunda utifrån olika 
premisser och föreställningar (Scourfield 2003; Claezon & Hilte 2005). 
Genomgående i den forskning och de studier vi tagit del av upplever vi en trend 
där män i stor utsträckning framställs mer utifrån deras problematiska beteenden 
och ageranden än deras personlighet. Med tanke på de miljöer och kontexter där 
dessa studier genomförts innebär detta att männen framställs i en mer negativ 
dager. Vi anser att det behövs mer forskning som studerar hur yrkesverksamma 
konstruerar sina klienter utifrån kön och som framförallt fokuserar på hur dessa 
konstruktioner skapas. Givetvis bör fokus ligga på likväl män som kvinnor, men 
med tanke på att detta är en relativt liten studie, samt våra egna 
forskningsintressen, har vi valt att avgränsa oss till enbart killar. 
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1.4	Presentation	av	det	aktuella	boendet	

Det aktuella boendet har en personalgrupp bestående av åtta ungdomspedagoger, 
en socialsekreterare och en enhetschef. Verksamheten är en form av stödboende 
och dess syfte är att hjälpa ungdomar som, av olika anledningar, inte är redo att 
bo själva. Ungdomarna, som är i åldrarna mellan ca 17-23, bor på egen hand i 
lägenheter som är spridda runtomkring i staden. Arbetet bedrivs i tre faser med 
målet att ungdomen i slutändan självständigt ska klara sin egen livsföring. Detta 
uppnås genom bland annat motiverande stödsamtal, rådgivning, hjälp med 
fysisk och psykisk hälsa, stöd i skola/sysselsättning, men även mer praktiska 
saker såsom matlagning, tvätt eller ekonomihantering. 

Personalgruppen är indelad i två team om fyra ungdomspedagoger, som 
ansvarar för ungefär hälften av ungdomarna var. Ungdomarna tilldelas i sin tur 
en egen kontaktperson från det aktuella teamet, som har det huvudsakliga 
ansvaret och ska vara ”spindeln i nätet” i kontakten med andra instanser men 
även gentemot övrig personal. 

Verksamheten är tämligen nystartad och har inte varit aktuell för sådana här 
typer av studier tidigare. På grund av detta ser vi ett allmänt behov av att bedriva 
studier kring verksamheten för att belysa den ur olika perspektiv. Dessutom 
hoppas vi kunna bidra till en ökad medvetenhet kring genus inom verksamheten. 
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2.	Studiens	utgångspunkter	

Michael Patton (2002) menar att kvalitativa studier är särskilt lämpliga när syftet 
är att undersöka hur informanterna talar och tänker kring en viss målgrupp. På 
detta vis fångar forskaren effektivt in informanternas föreställningar och 
uppfattningar (Patton 2002:348). Vi utgår från kvalitativa data i form av 
observationer och en fokusgruppintervju för att uppnå detta. 

Denna studie syftar till att undersöka hur yrkesverksamma använder sig av olika 
diskurser för att konstruera klienter i förhållande till deras kön. För att studera 
detta har vi antagit en abduktiv ansats i vårt forskningsförfarande. Abduktion 
utgör en kombination av induktion och deduktion och innebär att studien utgår 
från empiriska fall men använder sig dessutom av teoretiska föreställningar och 
begrepp för att understödja analys och resonemang. Med andra ord sker en form 
av växelverkan mellan empiri och teori fram till dess att mättnad uppnås och 
inget nytt framträder i materialet (Dalen 2008:121; Patton 2002:470,476; Watt 
Boolsen 2007:26f). För vår studie innebär detta att vi, utifrån tidigare forskning 
och en viss egen förförståelse, valde att i förväg identifiera ett antal typologiska 
drag och beskrivningar av killar. Vid våra observationer har vi sedan främst sökt 
efter det som avviker från dessa. Därmed hade vi i förväg en tanke om vad vi 
skulle kunna lyssna efter under observationerna, samtidigt som vi inte var helt 
främmande för de redan identifierade typologiska dragen. 

2.1	Förförståelse	

I och med att vi antar en abduktiv ansats i vårt forskningsförfarande utgörs vår 
förförståelse huvudsakligen av den forskning vi har tagit del av innan vi har gått 
ut och samlat in empirin. Därutöver tillkommer mer generell kunskap kring de 
teorier och genusforskning som vi tillskansat oss genom socionomutbildningen. 

Det skulle även kunna betraktas som en förförståelse att vi båda är män och 
därigenom redan har en viss uppfattning av exempelvis vad som är manligt eller 
i förväg värderar vad som kan härledas till olika kategorier eller diskurser. Detta 
har vi hela tiden försökt vara medvetna om och arbetat aktivt för att undvika. 
Däremot är det givetvis möjligt att studiens resultat skulle kunna ha blivit 
annorlunda om det hade utförts av en forskargrupp med en annan 
könssammansättning. Då en av oss har arbetat på boendet har vi också en viss 
förförståelse och inblick i verksamheten samt hur personalen arbetar rent 
praktiskt. 
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2.2	Ambition	med	studien	

Ambitionen med denna studie är att belysa ett fenomen som är väldigt aktuellt i 
samhället. Mycket av den forskning vi tagit del av pekar på att 
yrkesverksammas uppfattningar och konstruktioner av deras klienter, särskilt 
med avseende på kön, påverkar hur insatser planeras och genomförs. Vi hoppas 
att denna studie ska kunna användas på flera håll inom det sociala arbetets olika 
verksamheter. Studien är tänkt att kunna fungera som en diskussionsstartare 
kring arbetsmetoder och förhållningssätt gällande genusfrågor. 

På senare år har det sociala arbetet kännetecknats av tankegången att klienten 
skall vara i fokus och begrepp som klientinverkan, klientperspektiv och 
klientinflytande är numera en del i det vardagliga arbetet. Då detta har inneburit 
att klienten alltid ska hållas i fokus är det av vikt att alltid vara medveten om hur 
yrkesverksamma bemöter och förhåller oss till sina klienter i alla tänkbara 
situationer. Vår förhoppning är att den kunskap som genereras i den 
föreliggande studien bidrar till att yrkesverksamma inom det sociala arbetet 
uppmärksammar hur deras klienters kön kan komma att påverka arbets- och 
förhållningssättet.  
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3.	Teoretisk	anknytning	

3.1	Socialkonstruktionism	

Grundtanken bakom socialkonstruktionismen är att den verklighet vi befinner 
oss i, såsom vi upplever den, är en social konstruktion som aktivt skapas i det 
sociala samspelet mellan individer i olika kulturella och samhälleliga kontexter 
(Burr 2003:6f; Patton 2002:96f). Genom att studera fenomen utifrån 
socialkonstruktionismen finner vi svar på vad som konstrueras och hur detta 
sker, men framförallt ifrågasätts också innebörden av att något är konstruerat 
(Patton 2002:102). 

Socialkonstruktionismen i sig är en mångfacetterad teori som består av många 
olika inriktningar. Vivien Burr (2003) identifierar ett antal gemensamma 
grunddrag som utgör kärnan i socialkonstruktionismen: kritiskt förhållningssätt 
till kunskap, historisk och kontextuell bundenhet, samt att kunskap genereras ur 
sociala processer och handlingar (Burr 2003:2ff). Socialkonstruktionismen tar 
en kritisk ståndpunkt mot hur vi förstår och tolkar verkligheten utifrån kunskap 
som vi tar för given och uppmanar till ifrågasättande av våra uppfattningar och 
antaganden av verkligheten. Vidare bygger socialkonstruktionismen på 
antagandet att vår uppfattning om verkligheten är historiskt och kulturellt 
bunden. Vår förståelse av begrepp som exempelvis genus är beroende av bland 
annat i vilken tidsperiod eller kultur vi befinner oss i. Slutligen menas att 
individer och grupper konstruerar sin verklighet i samspel med varandra i 
ständigt pågående sociala samspel och processer (ibid.). 

Ingrid Sahlin (1994) menar att dessa konstruktioner och tillskrivningar bidrar till 
olika klassifikationer och kategorier som är en förutsättning för att förstå 
verkligheten som begriplig. Dessa klassifikationer kan tillskriva individer vissa 
likartade egenskaper, där individerna inte nödvändigtvis besitter dessa. Med 
andra ord innebär detta att individer kan komma att delas in i kategorier som 
egentligen inte överensstämmer med deras personliga egenskaper, vilket även 
Carlsson instämmer i (Carlsson 2001:87; Sahlin 1994:16). Samtidigt menar Eva 
Magnusson (2003) att människor ständigt kategoriserar individer de möter, och 
sig själva, utifrån kön, samt att dessa kategorier utgör grundläggande mönster 
för hur vi organiserar, förstår och betraktar verkligheten (Magnusson 2003:26). 
Börjesson och Palmblad (2008) instämmer i dessa resonemang och hävdar 
vidare att kategorier och klassifikationssystem även utgör en central del i 
professionella team. Detta då dessa kategoriseringar bidrar till att skapa en 
gemensam grund och kunskap i arbetet (Börjesson & Palmblad 2008:37f, 41, 
45). Denna grund skapar i sin tur gemensamma förhållningssätt för 
arbetsgruppen kring hur de förklarar och förstår sina klienter (ibid.). Claezon 
och Hilte beskriver hur denna gemensamma grund, eller arbetsplatskultur, är 
överordnad i förhållande till individens egna uppfattningar om klienterna och på 
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så sätt styr den rådande arbetsplatsdiskursen (Claezon & Hilte 2005:16f, 20f, 24, 
79f, 93). Denna kategoriseringsprocess varierar över tid och mellan olika 
kulturer (Magnusson 2003:26; Börjesson & Palmblad 2008:45). Carlsson menar 
också att det finns tydliga skillnader i hur genus konstrueras, men belyser 
samtidigt att det viktiga är att se vad som gett upphov till konstruktionen 
(Carlsson 2001:89). 

Burr menar också att språkbruket, hur vi pratar om något, utgör själva kärnan i 
socialkonstruktionismen. Beroende på hur vi använder oss av olika ord, 
formuleringar, och meningsuppbyggnader, konstrueras verkligheten olika utifrån 
hur vi upplever den (Burr 2003:46f, 62). 

3.2	Genus	

Genusteorin tar sin utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska synsättet och är 
starkt präglat av dess tankegångar. Detta innebär att våra tankar och 
föreställningar kring genus och kön, samt det som ses som manligt respektive 
kvinnligt, är socialt konstruerade (Butler 2007:55f; Carlson 2001:84). Vidare 
menar Butler att genus är något som ständigt konstrueras och förändras i olika 
sociala kontexter under olika förutsättningar (Butler 2007:55f). Genus skapas 
utifrån samhälleliga normer och tillskrivs individer/grupper utan att de för den 
sakens skull identifierar sig med den tillskrivna genusegenskapen (ibid.). Tina 
Mattsson (2005) utgår ifrån Butlers tankegångar och menar på att genus är något 
som görs ständigt genom upprepade handlingar. Exempelvis vad vi talar om och 
hur vi talar om det, hur vi uttrycker oss samt hur vi agerar (Mattsson 2005:23).  

Permanenta och utbredda mönster inom de sociala relationerna skapar det som 
inom samhällsvetenskapen benämns som sociala strukturer. Connell (2002) 
menar att genus, i den bemärkelsen, måste förstås som en social struktur 
(Connell 2002:21). Vidare menar hon att genus är en säregen slags social 
struktur då den har ett särskilt förhållande till den mänskliga kroppen. Detta då 
den allmänna uppfattningen är att genus ses som en avspegling av naturliga 
skillnader, nämligen den mellan kvinnliga respektive manliga kroppar. Faran 
med detta, menar hon, är att de sociala och kulturella mönster som vi skapar 
kring genus och kön, riskerar att gå förlorade om fokus enbart läggs på det rent 
kroppsliga (ibid.). Således bör genus ses som hur samhället och vi förhåller oss 
till människokroppen och könsskillnader, samt vilka konsekvenser det får för 
oss i vardagen (Connell 2002:22). Ytterligare en synpunkt som hon lyfter fram 
är att genus fortplantas socialt, till skillnad mot biologiskt, genom sociala och 
kulturella strukturer (ibid.). Connell framlyfter att vi tenderar att allt som oftast 
koppla samman biologiska skillnader med de sociala faktorerna, genom 
principen om egenskapernas dikotomi (Connell 2002:58). Med andra ord att 
kvinnor och män antas besitta vissa motsatsegenskaper utifrån sitt biologiska  
kön. Exempelvis antas män vara aggressiva, rationella och analytiska medan 
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kvinnor antas vara intuitiva, omvårdande och känslosamma (ibid.). I sina 
resonemang tenderar Connell att göra en distinktion mellan det fysiska könet 
och begreppet genus. Hon förefaller inte förkasta att en biologisk skillnad 
existerar, men menar dock, att denna påverkar våra tankar och handlingar och 
således inverkar på skapandet av genus. Butler går ett steg längre i diskussionen 
om kön kontra genus. Hon ställer sig undrande till frågan om vad kön 
överhuvudtaget är, och menar på att även det biologiska könet skulle kunna vara 
en social konstruktion (Butler 2007:56). 

Definitioner, samt problematiseringar kring begreppen genus och kön, är 
åtskilliga och mångfacetterade. Eva Magnusson menar att dessa ges olika 
betydelse beroende på samhälleligt sammanhang eller ämnesdisciplin. Vidare 
menar hon att forskare är oeniga om vilket begrepp som anses vara det bästa 
(Magnusson 2003:24ff). På 1970-talet kom det förslag från ett antal teoretiker 
att en klar åtskillnad mellan begreppen kön och genus skulle göras. De menade 
på att kön var den rent biologiska ”skillnaden mellan hona och hane hos 
djurarten människa”. Genus, å andra sidan, skulle ses som det socialt 
konstruerade begreppet, med fokus på antaganden om olika kvinno- respektive 
mansroller (Connell 2002:50).  

Med detta i åtanke kommer även vi att göra samma distinktion mellan 
begreppen i denna studie. Vid användningen av ordet kön menar vi det 
biologiska könet, samt vid användningen av begreppet genus menar vi det som 
anses vara socialt konstruerat i förhållande till könsroller. 
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4.	Tidigare	forskning	

Hydén och Månsson (2006) framlyfter att den allmänna bilden av en man är att 
han är aktiv, självhävdande och dominant som person. Vidare menar de att 
eventuella skillnader, eller alternativa uppfattningar, sällan är närvarande i 
vardagliga diskussioner och samtal (Hydén & Månsson 2006:277). Istället 
menar de att dessa samtal allt som oftast är präglade av stereotypa antaganden 
kring vad som är kvinnligt respektive manligt (ibid.). 

Kerstin Hamreby uppmärksammar att män och kvinnor bemöts och framställs 
olika i sociala kategoriseringsprocesser (Hamreby 2004:167f). Hon menar att 
detta beror på en grundläggande traditionell föreställning om att det biologiska 
könet är psykologiskt och socialt determinerande, det vill säga att det ligger till 
grund för en indelning i vad som är kvinnligt respektive manligt (ibid.). 
Hamreby studerar bemötande i socialt barnavårdsarbete och rapporterar att 
kvinnors beteende och sociala problem ofta framställs genom egenskaper som 
uppfattas härstamma från deras inre och deras personlighet. Männens beteende 
och problem, å andra sidan, framställs med utgångspunkt i egenskaper och 
faktorer som påverkas av yttre omständigheter och således ligger utanför dem 
(Hamreby 2004:135f, 167ff). Det Hamreby påpekar är att mäns problem och 
beteende, till skillnad mot kvinnors som kopplas till deras personlighet, snarare 
kopplas till det biologiska i form av grundläggande drifter, såsom exempelvis 
aggressivitet och sexualitet (ibid.). Detta innebär, med andra ord, att kvinnors 
biologiska kön i större utsträckning kopplas till deras personlighet, medan mäns 
biologiska kön kopplas till yttre, mer opåverkbara faktorer. Detta leder även till 
att mäns beteende och problem ibland förklaras med faktorer som ligger utanför 
individen (ibid.). 

Jonathan Scourfield har gjort en studie om hur klienter skapas inom det engelska 
sociala arbetet med barn2. I denna intresserar han sig för hur klienter (föräldrar) 
framställs i förhållande till deras kön. Studien pekar på att vuxna klienter 
konstrueras utifrån genusspecifika egenskaper (Scourfield 2003:164). Bland 
annat uppfattas kvinnorna besitta en elementär ansvarskänsla för att skydda sina 
barn medan männen uppfattas vara mer hotfulla och frånvarande (Scourfield 
2003:73, 104). Dessa framställningar påverkar i sin tur hur socialarbetarna 
bemöter klienterna samt hur de utformar åtgärderna. Exempelvis kan mannen 
osynliggöras och uteslutas vid valet av en insats (Scourfield 2003:104). 
Dessutom tenderar mycket av diskursen kring män och maskulinitet att vara 
negativt laddad, och leder följaktligen till att socialarbetarna har lägre 
förväntningar på manliga klienter (Scourfield 2003:82). Enligt Scourfield 
bygger dessa antaganden delvis på patriarkala och feministiska diskurser 
                                                 
2 I England benämns detta arbete som child protection services, där den främsta uppgiften är att 
skydda barn från ogynnsamma miljöer. De föreställningar och diskurser som redovisas, med 
utgångspunkt i Scourfields studie, skall således förstås ur det sammanhanget.  
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(Scourfield 2003:150). Vidare menar han på att det finns olika genusdiskurser 
inom det sociala arbetets arbetsplatskultur, och att dessa formar den kunskap 
som socialarbetare besitter (Scourfield 2003:151).  

Claezon och Hilte har i en studie undersökt könsperspektivet inom 
institutionsvård av ungdomar och pekar på att det finns ständigt närvarande 
diskurser kring hur ungdomarnas beteende och problem framställs och 
konstrueras av personal (Claezon & Hilte 2005:17, 56, 93f). De menar att 
ungdomarna tillskrivs vissa egenskaper och identifieras genom personalens 
föreställningar kring genus (Claezon & Hilte 2005:17). Därigenom uppstår 
skillnader mellan pojkar och flickor, som i sin tur förstärks genom att personal 
tillskriver ungdomarna olika sorters emotioner, förmågor och en särskild 
sexualitet. Författarna menar att detta förkroppsligar det manliga respektive det 
kvinnliga, vilket gör att skillnaderna i slutändan ter sig naturligt och genomsyrar 
personalens framställningar av ungdomarna (Claezon & Hilte 2005:35). På så 
sätt beskrivs exempelvis pojkar som oförmögna att uttrycka känslor, såsom 
rädsla och oro, och att de istället uttrycker sig genom ilska och aggression. På 
samma sätt framställs flickors beteende som mer komplext och avancerat och 
kopplas i större utsträckning till en mer psykologisk nivå. På liknande sätt 
förklaras pojkars beteende som mer socialt betingat (Claezon & Hilte 2005:36, 
38, 41, 54f). Författarna uppmärksammar även en tendens där ungdomarna 
kategoriseras efter deras specifika problem, snarare än behov, och att 
behandlingen läggs upp utifrån detta (Claezon & Hilte 2005:84). Vidare menar 
författarna att ungdomarnas sexualitet används för att ytterligare understryka 
könsskillnader bland ungdomarna. De beskriver hur personalen utgår från en 
heteronormativ syn som grundas i stereotypa könsroller och att detta gör att 
ungdomarna framställs som avvikande mot den traditionella könsnormen. Vilket 
de menar innebär att flickornas sexualitet framställs som hotfull och pojkarnas 
som avvikande (Claezon & Hilte 2005:42-47, 57, 93). 

I sin avhandling berör Ingrid Sahlin fenomenet kring konstruerandet av klienter 
och pekar på att personalens tillskrivning av vissa egenskaper på klienter får 
konsekvenser för hur behandlingen utformas (Sahlin 1994:33). Studien 
fokuserar på kategoriseringen av klienterna som aktörer eller offer (stackare 
eller skurkar). Hon menar att dessa föreställningar kring klienterna skapas av 
personal när klienterna och deras insatser beskrivs, diskuteras och utformas 
(Sahlin 1994:7). Detta bidrar till att klienterna tillskrivs vissa egenskaper utifrån 
vilka insatser och åtgärder de erhåller, snarare än deras individuella 
karaktärsdrag. Sahlin benämner denna stereotypisering som konstruerade 
klienter (Sahlin 1994:6f). Problemet som hon belyser är att individer som förs in 
i en kategori kan antas besitta andra egenskaper som är typiska för just den 
kategorin. På så sätt kan en individ som benämns som skurk (aktör) tillskrivas en 
rad negativa egenskaper som egentligen inte stämmer in på klienten. Detta kan 
komma att innebära att klientgrupper i större utsträckning beskrivs i termer av 
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lågstatusegenskaper hellre än de egenskaper som är relevanta för den enskilde 
klientens insatsbedömning (Sahlin 1994:32f). 

Berit Andersson (1998) undersöker i en studie vilka effekter omformningen av 
en könsblandad ungdomsinstitution till en institution för enbart flickor medförde. 
Studien genomfördes på en § 12-institution, som bedriver tvångsvård för 
ungdomar, och bestod av intervjuer med ungdomar och en enkätundersökning 
med personalen (Andersson 1998:13). Syftet med studien var att undersöka 
svårigheter vid behandling av ungdomar och huruvida detta kunde kopplas 
samman med ungdomarnas kön (Andersson 1998:1f, 3-6). Andersson menar att 
institutionsvården är könsdifferentierad och lyfter fram att personalen hade en 
tydlig kontrastbild kring vilka svårigheterna var. Vidare beskriver hon hur 
personalen betraktade och förklarade ungdomarna utifrån traditionella, 
könsstereotypa termer och roller (Andersson 1998:123-126). Pojkar sågs som 
utåtagerande och impulsstyrda samt lättare att handskas med, medan flickor sågs 
som mer inåtvända och mer komplicerade att arbeta med, då deras problem 
ansågs ligga djupare inom dem (Andersson 1998:45-47). Andersson pekar på en 
tendens där ungdomarna jämförs mot motsatta könsnormer - att pojkarnas 
beteende jämförs mot det kvinnliga och vice versa, vilket ytterligare förstärker 
framställningarna av det avvikande (ibid.). Vidare upplever Andersson att 
personalen i viss utsträckning kategoriserar ungdomarna som offer eller aktörer 
och att detta till viss del bidrar till att ytterligare åtskillnader mellan könen 
skapas (Andersson 1998:46f, 53). 

Tina Mattsson undersöker i sin studie hur kön konstrueras av personal inom 
olika institutioner i missbruksvården. Mattsson visar på att personalens 
uppfattningar och tankar kring könsroller har ett samband med hur behandlingen 
sedan utformas. Vidare pekar hon på att dessa föreställningar oftast är 
heteronormativa (Mattsson 2005:90f). Detta gör att behandlingen exempelvis 
kan utformas på så sätt att killar ständigt hålls sysselsatta med olika aktiviteter, 
då det antas att det skingrar deras tankar och minskar suget efter droger 
(Mattsson 2005:94). På liknande sätt antas kvinnorna på ett annat 
behandlingshem behöva lugn och ro för eftertanke och reflektion. Med andra ord 
antas sysslolöshet främja behandlingsarbetet med kvinnliga klienter (ibid.). 
Ytterligare en aspekt är att personalen söker att visa det som är det ”normala” i 
förhållande till sitt kön. Detta medför att den normalitet, som personalen 
förväntas visa i kontakten med klienterna, i första hand går ut på att visa hur de 
är som kvinnor respektive män (Mattsson 2005:74). Förhållningssättet är, som 
tidigare nämnt, heteronormativt och Mattsson menar att eventuella avvikelser 
från denna norm sällan synliggörs av personalen gentemot klienterna (ibid.). 

Scott Kiesling menar att människor använder sig av sitt språkbruk för att 
uttrycka sociala fenomen såsom makt, identitet, status och kön (Kiesling 
2007:653). I sina studier studerar han bland annat hur män använder sig av sitt 
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språk för att uttrycka maskulinitet och hur andra individer uppfattar dem utifrån 
detta (ibid.). Kiesling belyser ett problem i att män ofta ses som en osynlig 
standard och förklaringsnorm mot vilken andra gruppers språkbruk jämförs 
(Kiesling 2007:653ff, 668). Istället menar han att män bör ses som individer som, 
likt andra grupper, ständigt likställs med samhälleliga stereotyper kring kön och 
språkbruk (Kiesling 2007:655). Kiesling menar att maskulinitet är socialt 
konstruerat och består av olika kvaliteter och en samling handlingar som 
stereotypiskt kopplas samman med män. Detta innebär dock inte alltid att allt 
män gör är maskulint eller att alla maskulina företeelser utförs av män (ibid.). 
Maskulinitet är med andra ord inte något som ärvs – det är något som skapas i 
utförandet av sociala handlingar som betraktas som maskulina (Kiesling 
2007:656). Kiesling identifierar kulturella diskurser som består av egenskaper 
och sociala praktiker som människor värdesätter, åtrår och strävar efter. 
Diskurserna handlar bland annat om dominans, makt, homosocialitet och 
könsskillnader. Maskulinitet skapas i sin tur i mötet mellan sociala handlingar 
och olika kombinationer av dessa diskurser (Kiesling 2007:657ff). Beroende på 
hur män uttrycker sig språkligt kopplas de således till de kulturella diskurserna 
och med hjälp av kulturella modeller, som ytterligare specificerar diskurserna, 
kan narrativa jämförelser mellan männen göras. Därigenom kan männens 
maskulinitet värderas i förhållande till diskurserna (Kiesling 2007:659-663). 
Problemet som Kiesling lyfter fram här är att detta oftast värderas utifrån 
övergripande gruppnormer istället för den enskilda individens egenskaper 
(Kiesling 2007:660f). Dessutom beror detta även till stor del på de personer som 
individen interagerar med, framförallt med avseende på deras kön, samt i vilket 
sammanhang det sker i (Kiesling 2007:663f). Tystnad, till exempel, från en man 
som kopplas till den dominanta diskursen, kan ses som en styrka medan det för 
en mer underordnad man kan uppfattas som en svaghet (Kiesling 2007:664). På 
samma sätt beskriver Kiesling hur en del män aktivt undviker språkformer som 
är ”typiskt kvinnliga” då de underminerar deras maskulinitet (Kiesling 
2007:667). 

Abrams et al (2008) har forskat kring genusfrågor rörande unga män. Studien är 
utförd i USA och dess syfte är att undersöka hur maskuliniteter skapas på två 
olika ungdomsanstalter där unga män är överrepresenterade. Studien visar på att 
det inte förs någon diskussion kring genus. Frånvaron av genusdiskussioner 
bidrar till att maskulinitetsdiskursen, som bland annat ofta är präglad av en 
positiv attityd till kriminalitet, på så sätt skapas och bibehålls (Abrams et al. 
2008:23). Detta trots att flera studier visat på att anstalter och andra 
socialtjänstinstitutioner har en betydande roll gällande skapandet av klienternas 
identitet, däribland könsidentitet (ibid.). Studien pekar snarare på att personal i 
stor utsträckning uppmuntrade de unga männens uppfattningar om maskulinitet 
genom att exempelvis förstärka den rådande hierarkiska ordningen eller 
uppmuntra ”tävlingsinstinkten” (Abrams et al. 2008:31, 35). Vidare tenderade 
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personalen att inte ingripa eller påpeka att vissa diskussioner som de unga 
männen förde var olämpliga. Dessa kunde exempelvis vara av sexistisk karaktär 
i förhållande till det motsatta könet eller negativt laddade gällande 
homosexualitet (Abrams et al. 2008:32). Ytterligare ett sätt på vilket diskurserna 
förstärktes var förhållningssättet som manlig personal hade gentemot kvinnlig. 
Författarna menar att detta underbyggde, snarare än ifrågasatte, den rådande 
diskursen (Abrams et al. 2008:37). Detta medförde att den maskulina diskursen 
som präglade anstalten, på ett subtilt sätt, kunde tolereras och bevaras (ibid.). 
Studien visar även att de terapisamtal som de intagna genomgick, individuellt 
eller i grupp, var fruktsamma. Många av de intagna tyckte att det var en lättnad 
att, under terapisessionerna, kunna utrycka känslor som inte uppfattades som 
manliga, såsom ledsamhet eller dåligt mående. Dock hamnade dessa framsteg i 
skymundan då miljön på anstalten i övrigt inte var lika tillåtande, varken inom 
ungdomsgrupperna eller från personalens sida (Abrams et al. 2008:33). 
Exempelvis tilläts de intagna enbart visa och uttrycka känslor som personalen 
fann vara lämpliga (ibid.). Slutligen finner studien starka bevis på att dessa 
institutioner sällan diskuterar och ifrågasätter rådande diskurser kring 
maskulinitet. Dessa gestaltas ofta i beteenden och uttryck i form av exempelvis 
tävlingsinriktning, kamp om makt och sexistiska eller homofobiska uttalanden. 
Studien visar snarare på att personalen vid anstalterna var högst aktiva aktörer 
vid skapandet och bibehållandet av diskursen (Abrams et al. 2008:38). 
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5.	Metod	

5.1	Urval	

Informanterna i denna studie består av personal vid det aktuella 
ungdomsboendet. Personalgruppen är, som tidigare nämnt, indelad i två team 
bestående av fyra ungdomspedagoger vardera. I det studerade teamet ingår tre 
kvinnor och en man. Varje team ansvarar för ett visst antal klienter och arbetar 
efter samma metoder och tillvägagångssätt. Då teamen är så pass lika varandra 
och studien inte syftar till att göra någon form av jämförelse mellan teamen 
bestämde vi oss för att enbart studera ett av teamen. Valet av team att studera 
slumpades således fram. Vi kom i kontakt med det aktuella boendet genom att 
en av oss har arbetat där, varför detta kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval.  

5.2	Datainsamlingsmetod	

Eftersom vi vill studera något som till stor del sker i det undermedvetna hos 
personalen har vi valt att använda oss av direkta observationer för att försöka 
fånga de diskurser som personalen använder sig av. För att komplettera detta 
genomfördes även en fokusgruppintervju där personalen fick diskutera öppet 
kring teman som vi tidigare identifierat vid observationerna samt härlett ur den 
tidigare forskningen. Gerson och Horowitz (2002) framhäver att observationer 
och intervjuer erbjuder olika sätt att betrakta och angripa ett fenomen på. Vidare 
menar de att en kombination av dessa metoder bidrar till styrkan i en kvalitativ 
studie då de kan ge en kontrastfylld bild av helheten (Gerson & Horowitz 
2002:199). Med tanke på att vi, i våra observationer, vill fånga det 
undermedvetna hos personalen har vi valt att i intervjun fokusera på teman som 
lyfter fram de mer medvetna processerna. Detta för att komplettera våra 
observationsdata så bra som möjligt. 

Den insamlade empiri består av direkta observationer samt en 
fokusgruppintervju. Observationerna har genomförts vid två sorters tillfällen där 
teamet arbetar på olika sätt. Dels teamträffar där arbetsgruppen en gång per 
vecka ingående diskuterar de ungdomar teamet ansvarar för, samt allmänna 
frågor kring teamets arbete och förhållningssätt, dels överlämningar som äger 
rum varje dag när arbetsskiften växlar. Överlämningarna innebär att 
dagspersonal rapporterar vidare till kvällspersonal. Här diskuteras vad som skett 
under dagen och vad som behöver göras, samt ges aktuell information om 
ungdomarna. Sammanlagt har vi utfört åtta observationer bestående av tre 
teamträffar och fem överlämningar. Under dessa har personalgruppen diskuterat 
18 ungdomar av vilka tretton är killar och fem är tjejer. Utifrån våra 
observationer har vi sedan utarbetat olika teman som personalen fick diskutera 
under fokusgruppintervjun. 
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5.2.1	Observationer	

Observationer i sig är väl lämpade som underlag för analys i kvalitativa studier, 
men fungerar även väl som komplement till andra datainsamlingsmetoder. 
Patton lyfter fram flera fördelar med att använda sig av observationer när något 
fenomen skall studeras. Exempelvis har forskaren, vid observationer, lättare att 
förstå och fånga kontexten inom vilken de observerade personerna interagerar 
och befinner sig i (Patton 2002:262). Vidare, menar Patton, tenderar forskaren 
att vara mer upptäcktsorienterad när denne inte har någon uppfattning eller 
förförståelse kring det som ska studeras. Med andra ord är forskaren mer öppen 
för nya upptäckter om ingen åsikt har skapats utifrån det som denne har läst eller 
hört om det objekt eller fenomen som ska studeras (ibid.). George Gaskell 
(2002) menar också att observationer ger större djup och bredd i materialet i och 
med att forskaren är mer öppen för detta, samt att forskaren har lättare att följa 
upp teman och fenomen som observeras (Gaskell 2002:44). Ytterligare en fördel 
med observationer är att forskaren har möjlighet att studera fenomen som den 
studerade gruppen eventuellt inte är medvetna om. Enligt Patton kan detta bero 
på att alla sociala system präglas av rutiner, och att aktörerna inom dessa rutiner, 
slutar vara medvetna om vissa processer och företeelser som förekommer 
(Patton 2002:263). Vidare menar han att fenomen inom dessa rutiner kan vara 
påtagligt tydliga för en utomstående forskare som ännu inte blivit en del av 
rutinerna. Detta kan bidra till att forskaren då lättare kan upptäcka företeelser 
som eventuellt ingen inom gruppen tidigare tänkt på. Slutligen, menar Patton, 
kan forskaren lära sig sådant som informanterna eventuellt inte är villiga att 
uttrycka i ord för främmande personer vid exempelvis en intervju. Denna ovilja 
kan främst visa sig vid beröring av känsliga ämnen (ibid.). Gerson och Horowitz 
skriver att observationer utgör en lämplig metod för att fånga och undersöka 
undermedvetna processer då observationen sker i en naturligt social miljö som 
är en del av den vardagliga kulturen. Observatören kan således betrakta 
fenomenet i dess sannaste form. En intervju skulle, å andra sidan, visserligen 
fånga hur informanten tänker kring fenomenet, men en intervju för samtidigt 
informanten bort från den naturliga miljön. Istället ombeds informanten att 
betrakta och förklara fenomenet på avstånd, vilket kan göra det svårt att 
observera fenomenet fullt ut (Gerson & Horowitz 2002:214f). Däremot 
kompletterar de båda metoderna varandra utmärkt och kombinerade ger de 
forskaren en unik insikt i fenomenet (Gerson & Horowitz 2002:199f). Vidare 
menar Gerson och Horowitz att observationer lämpar sig väl för att studera 
grupper och deras kollektiva handlingsmönster (Gerson & Horowitz 2002:216). 

5.2.2	Fokusgruppintervju	

Gaskell menar att valet att ha flera intervjuer, inte nödvändigtvis, innebär bättre 
kvalitet eller mer detaljerad information i den samlade empirin (Gaskell 
2000:43). Vidare menar han att människor, i en specifik miljö, tenderar att ha 
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delade uppfattningar kring gemensamma problemområden. Detta skulle, menar 
han, inte framkomma vid individuella intervjuer där informanterna ofta tenderar 
att beröra samma temaområden (ibid.). Detta, bland annat, har gjort att vi valt att 
intervjua personalen på det aktuella boendet i grupp, då vi, i enlighet med 
Gaskell, inte tror att skillnaderna skulle vara så stora om intervjuerna hade gjorts 
individuellt. Samtidigt ville vi fånga hur personalen konstruerar genus som 
arbetsgrupp och inte individuellt. Ytterligare en faktor som påverkade valet av 
intervjumetod var tidsaspekten. 

Grundtanken med en fokusgruppintervju är att låta en utvald grupp reflektera 
och diskutera kring ett visst, av forskaren givet tema (Gaskell 2000:43). Syftet 
med detta är att söka skapa, till skillnad mot en individuell intervju, en 
naturligare social miljö där deltagarna stimuleras till interaktion. På så sätt blir 
det enklare för forskaren att fånga den mening och de diskurser som gruppen 
genererar genom det sociala samspelet. Vidare kan vissa grupper vara indelade i 
undergrupper där de tenderar att ha polariserade attityder och på så sätt utmanar 
varandras åsikter och värderingar (ibid.; Wibeck 2010:51ff). Detta var en av 
anledningarna till av vi valde en fokusgruppintervju då vi sökte få en så stor 
variation som möjligt från informanterna. 

Halkier (2010) menar att en av de största fördelarna med fokusgruppintervjuer 
är att denna metod är bra på att fånga data om olika gruppers förståelse, 
interaktioner mellan deltagare samt deras normer (Halkier 2010:10). Vidare blir 
datamaterialet fylligare då deltagarna tenderar att komplettera varandra genom 
att exempelvis ställa följdfrågor samtidigt som alla informanter förstår kontexten 
som intervjun berör. Detta bidrar till att komplexiteten ökar och på så sätt blir 
datamaterialet djupare (Halkier 2010:12). Ytterligare en fördel med 
fokusgrupper är att den data som produceras blir koncentrerad kring ett visst, av 
forskaren bestämt, tema (ibid.). Halkier lyfter fram att fokusgrupper med fördel 
kan kombineras med andra datainsamlingsmetoder (Halkier 2010:13). Med detta 
ökar studiens tillförlitlighet samtidigt som metoderna genererar olika data som 
kompletterar varandra (ibid.). 

5.3	Praktisk	tillämpning	

5.3.1	Observationer	

Observationerna genomfördes på plats i sin naturliga miljö och bestod av både 
teamträffar och överlämningstillfällen. Överlämningstillfällen hålls en gång per 
dag när personalen skiftar mellan kvälls- och morgonpass och är av en mer 
praktisk karaktär. Överlämningarna sker med båda teamen närvarande, vilket 
gjorde att vi enbart fokuserade på det som personal från vårt aktuella team sade, 
och lade ingen vikt vid det andra teamets uttalanden. Vid teamträffarna 
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diskuterar teamet mer ingående kring de ungdomar teamet ansvarar för och 
fokuserar mer kring ungdomarnas mående och hur insatser ska läggas upp. 

Eftersom vi gjorde direkta observationer var vi inte på något sätt deltagande i 
teamets interaktion, utan placerade oss i bakgrunden. Då målet har varit att ha så 
naturliga observationer som möjligt, har vi heller inte på något sätt försökt 
påverka eller styra samtalsämnet eller vilka ungdomar som skulle diskuteras. 
För att försäkra oss om att inte gå miste om något placerade vi oss på ett sådant 
sätt så att vi skulle kunna höra och ta del av så mycket som möjligt av teamets 
diskussion och arbete.  

Inför det första observationstillfället informerades teamet om hur vi skulle 
observera och ombad dem att i största möjliga mån bortse från att vi var 
närvarande så att interaktionen kunde fortlöpa så naturligt som möjligt. För att 
inte ytterligare störa den naturliga miljön valde vi att inte använda oss av någon 
form av ljudupptagning vid observationerna. Istället antecknade vi för hand på 
separat håll.  

Vi lyssnade efter hur personalen pratade kring sina klienter och hur de 
återberättade deras beteenden och situationer. Praktisk information blev således i 
stort sett irrelevant men gav ändå en del information beroende på hur det lades 
fram. För att urskilja den information som var av intresse för oss och vår studie 
tog vi utgångspunkt i vår tidigare forskning som pekar på att det finns vissa 
typologiska drag och karaktäristika som utgör konstruktioner av kön. Dessa kan 
exempelvis vara specifika beteenden, språkbruk eller aktiviteter. Utifrån detta 
skisserade vi i förväg ett antal typologiska drag som vi kunde använda oss av vid 
observationerna. På så sätt kunde vi lättare identifiera och lyssna efter det som 
avviker från vad den tidigare forskningen pekar på. Däremot var vi givetvis även 
öppna för det som ligger till stöd för forskningen men även nya teman som 
framkom under observationstillfällena. 

För att hålla informationen så detaljrik som möjligt satte vi oss ned efter varje 
observationstillfälle och sammanställde våra anteckningar, samt förde 
diskussion om hur vi hade upplevt observationstillfället. 

5.3.2	Fokusgruppintervju	

Fokusgruppintervjun genomfördes, med fyra medverkande, i samband med en 
av teamets träffar och pågick i ca 45 minuter. Efter att vi genomfört våra 
observationer satte vi oss ned och arbetade fram tre teman som vi ville att 
personalen skulle diskutera kring (se bilaga 1). Dessa framtogs utifrån vad vi 
observerat samt utifrån tidigare forskning. Tanken var att temana skulle starta 
diskussioner där vi kunde få fram data som kompletterade den från 
observationerna. De teman vi arbetade fram var olika typer av killar på boendet, 
skillnader i förhållningssätt mot ungdomarna beroende på kön, samt stöd och 
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hjälp (se bilaga 1). Med tanke på att vi i observationerna studerat 
undermedvetna processer hos personalen, valde vi att i intervjun fokusera på det 
medvetna och därigenom ge personalen tillfälle att diskutera mer kring temat. 
För att lättare skapa en diskussion bland personalen omformade vi våra teman 
till frågor. Vi hade även på förhand formulerat ett visst antal exempel och 
underfrågor som vi kunde använda oss av som stöd ifall diskussionen skulle 
utebli eller avta. Dessa kom att bli något som vi fick använda oss av och således, 
kan det sägas, blev formen på intervjun inte fokusgruppintervju i dess sanna 
bemärkelse. Snarare kom den att bli mer som en gruppintervju eller strukturerad 
fokusgruppintervju. 

Intervjun spelades in med videokamera för att underlätta transkribering, 
framförallt med tanke på att informanterna i en fokusgruppintervju får prata fritt 
och inte blir tilldelade ordet. Detta tror vi skulle ha försvårat transkriberingen 
om vi hade använt oss av en diktafon eller liknande hjälpmedel. För att gardera 
oss mot eventuella dataförluster på grund av tekniska problem, förde en av oss 
anteckningar under hela intervjun. Samtidigt agerade den andre av oss 
moderator och ledde intervjun. 

5.4	Analysmetod	

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur personalen framställer killar söker 
vi belysa de diskurser som personalen använder sig av när de talar kring 
ungdomarna. På grund av detta har vi valt att använda oss av diskursanalys som 
metod vid bearbetningen av datamaterialet. I och med att studien tar sin 
utgångspunkt i socialkonstruktionismen föreföll valet av diskursanalys som 
lämpligt, då denna har sin grund i socialkonstruktionismen (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000:11; Bergström & Boréus 2005: 327f; Börjesson 2003:25).  

Diskursanalys är en mångfacetterad analysform med många olika inriktningar 
och tillvägagångssätt, men gemensamt för dessa är att analysen innebär 
systematiska studier av diskurser (Bergström & Boréus 2005:307). Begreppet 
diskurs har många olika definitioner men övergripande kan det förklaras som en 
samling sammanhängande uttryck, begrepp eller utsagor som skapar mönster för, 
och organiserar vårt agerande i olika sociala miljöer. Diskurser hänvisar således 
till den sociala konstruktionen av vår verklighet i och med att sociala fenomen 
och deras betydelse ständigt definieras av de sociala aktörerna i vår omgivning. 
Således är diskurser inga slutna enheter utan omformas ständigt i kontakten med 
andra diskurser (Bergström & Boréus 2005:305, 327; Börjesson 2003:25; Watt 
Boolsen 2007:170; Winther Jørgensen & Phillips 2000:7, 13). 

Bergström och Boréus (2005) menar att diskursanalys kan ses som ett studium 
av samhällsfenomen där språket står i fokus och där det, oavsett analysinriktning, 
finns ett givet sätt att se på språk och språkbruk (Bergström & Boréus 2005:305). 
Språket står i fokus eftersom att det är en social aktivitet i vilken olika sociala 
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fenomen, såsom exempelvis identitet och relationer, formas genom individers 
språkbruk. Med andra ord återger inte språket verkligheten direkt utan bidrar 
snarare till att forma och konstruera den (Bergström & Boréus 2005:305, 307, 
326; Winther Jørgensen & Phillips 2000:15, 25). 

Meningen med diskursanalys är att synliggöra hur vissa återgivningar och 
framställningar av händelser eller personer konstrueras och uppnås (Burr 
2003:62). Syftet med diskursanalysen är med andra ord inte att förklara hur 
verkligheten ser ut - det handlar snarare om att kunna urskilja mönster i det som 
faktiskt har sagts eller gjorts. Utifrån dessa mönster kan forskaren i sin tur 
undersöka vilka konsekvenser olika diskursiva framställningar av verkligheten 
medför (Winther Jørgensen & Phillips 2000:28f). Bolander och Fejes (2009) har 
liknande tankegångar och menar att diskursanalys med fördel kan användas för 
att studera hur sanningar om det normala och onormala skapas genom 
beskrivningar i text och tal (Bolander & Fejes 2009:81f). Dessutom menar de att 
denna analysmetod lämpar sig väl då forskaren inte är intresserad av att visa hur 
verkligheten ser ut, utan hur den konstrueras, samt söker att belysa det som tas 
för givet eller det som osynliggörs (Bolander & Fejes 2009:81f, 102).  

Diskursanalysen har flera olika orienteringar där de främsta förespråkarna inom 
dessa kan sägas vara Fairclough, Laclau och Mouffe, samt Foucalt. Dessa 
karaktäriseras av, bland annat, ett gemensamt förhållningssätt till hur språk 
används och förstås, samt att de utgår från socialkonstruktionistiska tankegångar. 
I och med detta tar även diskursanalysen, likt socialkonstruktionismen, sin 
utgångspunkt i ett kritiskt förhållningssätt till hur vi förstår och tolkar 
verkligheten utifrån kunskap som vi tar för givet. Ytterligare ett gemensamt drag 
är att den, för givet tagna, kunskapen ses som en produkt av sociala interaktioner 
och processer (Winther Jørgensen & Phillips 2002:4ff). 

Norman Fairclough (1992) menar att diskursanalys som sådan inte har en given 
mall eller ett givet tillvägagångssätt som ska följas fullt ut. Snarare är det så att 
forskare tillämpar diskursanalysen olika med tanke på studiens syfte såväl som 
forskarens syn på diskurser (Fairclough 1992:225). Winther Jørgensen och 
Phillips instämmer i detta och menar att en forskare kan utforma en egen 
diskursanalys genom att kombinera inslag från de olika inriktningarna (Winther 
Jørgensen & Phillips 2002:4). Däremot, menar Fairclough, finns det generella 
riktlinjer som genomsyrar arbetsgången i analysen, oavsett inriktning 
(Fairclough 1992:225). Med detta sagt kommer vi i denna studie inte att 
fördjupa oss i någon av dessa inriktningar, då vi söker att använda oss av 
diskursanalys på ett övergripande plan. Således kommer diskursanalysen att 
användas som en generell och övergripande analysmetod. Dock kommer 
analysen, i grova drag, att utgå ifrån Gills (2000) modell för diskursanalys (Gill 
2000:188f). 
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5.4.1	Genomförande	

Efter det att datainsamlingen var genomförd transkriberades allt material så att 
vi skulle kunna utföra vår analys. I transkriberingen har vi valt att benämna de 
ungdomar som nämnts av personalen med en specifik siffra, i given ordning, så 
att vi lättare skulle kunna urskilja vem som är vem. Efter transkriberingen av 
materialet började vi, i enlighet med Gills steg för diskursanalys, med en 
genomläsning av materialet, bestående av anteckningar från observationerna 
samt transkriberingen av intervjun. Därefter gjordes en kritisk genomläsning där 
vi markerade upp teman och mönster som vi uppmärksammade. Utefter dessa 
teman kunde vi påbörja vår kodning av materialet. I första skedet av kodningen 
satt vi på varsitt håll och kodade in materialet efter olika kategorier, uttryck eller 
begrepp som vi uppmärksammade i den kritiska genomläsningen. Därefter 
gjorde vi en sista, gemensam kodning. På så vis kunde vi lättare urskilja de 
kategorier och mönster som var relevanta för analysen och som kom att utgöra 
de diskurser som ligger till grund för vår analys. 

Nästa steg i analysen innebar att söka efter mönster och samband i materialet 
som kunde användas för att formulera hypoteser. Dessa hypoteser testades mot 
materialet för att stärka validiteten i analysen genom att, bland annat leta efter 
avvikande fall som kunde komma att bekräfta de mönster vi observerat. Vidare 
har vi sökt att finna den övergripande arbetsplatskulturen inom teamet, som 
Claezon och Hilte menar styr rådande arbetsplatsdiskurser (Claezon & Hilte 
2005:20f). Således kommer vi inte att redovisa vem av personalen som säger 
vad. Därefter gjordes en sammanfattning av resultatet som kopplades samman 
med de teorier och den forskning vi har tagit del av. Utifrån detta formulerades 
sedan slutsatser. 

5.4.2	Tre	diskurser	

Vid bearbetningen av datamaterialet har vi identifierat tre diskurser som fångar 
in hur personalen vid boendet framställer och pratar kring killarna. Vi har valt 
att benämna diskurserna som pojkar, killar och grabbar. Dessa benämningar är 
de som personalen använder sig av när de pratar om ungdomar av manligt kön. 
Vi uppmärksammade att personalen ibland använder sig av dessa termer olika 
beroende på hur och vad de diskuterar kring ungdomarna. Därav fann vi det 
lämpligt att använda oss av dessa för att beskriva de diskurser vi identifierat i 
materialet.  

Diskurserna består av en samling uttryck, begrepp och utsagor som personalen 
använder sig av när de diskuterar ungdomarna. Syftet med diskurserna är att 
kategorisera personalens framställningar av ungdomarna - inte ungdomarna i sig, 
vilket exempelvis innebär att en ungdom kan placeras inom flera diskurser 
beroende på rådande omständigheter. Hur personalen pratar och diskuterar kring, 
samt vad de fokuserar på, beror på dessa omständigheter, som kan vara 
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exempelvis situation eller beteende. Detta medför att vid redovisning av empirin 
kan det hända att, även fast personalen uttryckligen använder sig av termen 
pojke, så härleder vi det ändå till diskursen grabbar beroende på i vilket 
sammanhang det uttrycks och vad själva essensen i påståendet är. I vår 
redovisning av analys och resultat har vi valt att markera ut vilka ungdomar 
citaten rör för att ytterligare förtydliga att de kan hamna under flera diskurser. 
Diskurserna kan även, utifrån de beskrivningar av tjejer som återfinns i 
materialet, sägas vara könsöverskridande, då vi på samma sätt även har 
uppmärksammat att tjejer beskrivs utifrån diskurser som kan likställas med de 
för killar. 

Viktigt att påpeka är att det är vi, och inte personalen på boendet, som har 
konstruerat dessa diskurser. Idén bakom vår benämning av diskurserna dök upp 
under datainsamlingen i de mönster som vi uppmärksammade i personalens 
beskrivningar av ungdomarna. De tre begreppen pojke, kille och grabb är ofta 
återkommande begrepp i personalens framställningar, varför vi fann det naturligt 
att använda oss av dem.  

Våra diskurser är således: 

 Pojkar – Diskursen pojkar innebär ett mer beskyddande och förstående 
förhållningssätt gentemot killarna. Personalens beskrivningar präglas av 
en viss föräldrainstinkt och omsorgskänsla inför ungdomarna. Diskursen 
kan sägas vara mer positivt laddad än de övriga eftersom den är av en mer 
förlåtande, berömmande och belönande karaktär gentemot ungdomarnas 
beteende. 

”Den här lilla killen” 

”Ååh, ringer han själv? [till boendet]” 

 Killar – Diskursen killar innebär en mer neutral och generell bild av 
ungdomarna samt har ett mer förklarande eller ursäktande förhållningssätt 
gentemot dem och deras beteende. Personalens beskrivningar präglas av 
att fokus läggs på ungdomarnas psykiska mående, deras känslouttryck och 
visar på tendenser där killarna likställs och jämförs med tjejer. Fokus 
ligger till stor del på det praktiska kring ungdomarna och personalen för 
här även mer ingående diskussioner kring deras situation och ansvar. 

”Han har ju verktygen för att bli drogfri.” 

”Han är en sån som behöver mer tid.” 

 Grabbar – Diskursen grabbar innebär ett mer kritiskt och tuffare 
förhållningssätt gentemot ungdomarna. Fokus ligger huvudsakligen kring 
ungdomarnas specifika problematik och avvikande eller normbrytande 
beteenden. Personalens beskrivningar präglas av kravställande och 
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ansvaret läggs över på individen. Diskursen är med andra ord mer negativt 
laddad och inte lika förlåtande eller förstående som de övriga diskurserna. 

”Han söp sig stenfull” 

”Jag blir inte klok på honom!” 

5.5	Validitet	&	tillförlitlighet	

Validitet innebär att mätinstrumentet mäter vad det är avsett att mäta. I kvalitativ 
forskning utgörs mätinstrumentet av forskaren och det är dennes kunskap, 
erfarenhet och kompetens som avgör validiteten i en studie (Patton 2002:14). Vi 
ser det som en styrka för studiens validitet att vi är två stycken som har utfört 
studien. Detta har bland annat gjort att vi kunnat diskutera kring och på så sätt 
blivit mer medvetna kring vår förförståelse (Patton 2002:552f). Att vara två har 
också bidragit till att analysen har blivit mer stabil och mer djupgående. Detta 
genom att vi utförde både kodning och analys enskilt innan dessa 
sammanfogades och vägdes samman. Ytterligare en styrka är att vi löpande 
under studiens gång har förhållit oss till och jämfört resultaten med den tidigare 
forskningen och våra teorier. 

Patton menar vidare att studiens tillförlitlighet kan stärkas genom användande av 
bland annat triangulering och att ge studien transparens (Patton 2002:553, 560). 
Vårt kodnings- och analysförfarande kan sägas vara en form av triangulering då 
vi oberoende av varandra kodade och analyserade materialet innan det 
sammanfogades till den stora analysen. För att ytterligare stärka studiens 
tillförlitlighet har vi varit noga med redovisa alla våra tankegångar, metodval 
och beslut för att på så sätt hålla en så god transparens som möjligt genom hela 
studien.  

5.6	Etiska	överväganden	

Under hela studiens förlopp har vi aktivt arbetat för att förhålla oss i enlighet 
med Vetenskapsrådets riktlinjer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet 2002). Inför datainsamlingen har vi varit tydliga 
med att informera informanterna om studiens syfte, vad det är som kommer att 
fokuseras på och hur materialet kommer att användas i studien. Informanterna 
har givit samtycke till studien och våra datainsamlingsmetoder, samt har 
informerats om var studien kommer att publiceras. Informanternas medverkan är 
frivillig och de har informerats om att de har full rätt att avsluta sin medverkan 
när som helst. 

I och med att vi har varit i kontakt med uppgifter och information som är 
sekretessbelagda och av känslig natur för såväl klienter som personal, har vi i 
enlighet med boendets riktlinjer undertecknat ett tystnadspliktsavtal. Vidare har 
all information och samtliga uppgifter som vi använt oss av i studien 
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anonymiserats för att i största möjliga mån försvåra identifiering av både 
personal eller klienter.  

Ett annat etiskt övervägande för studien har varit att en av oss har arbetat på det 
aktuella boendet och delvis känner personalen sedan tidigare. Däremot har 
denne arbetat endast ett fåtal tillfällen under de senaste 1,5 åren. Snarare, kan det 
sägas, har det blivit en tillgång för studien att en av oss är insatt i boendets 
arbetsgång samt kan de beteckningar på insatser och förfaranden som personalen 
använder sig av. 
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6.	Kritisk	reflektion	

6.1	Datainsamling	

En av de största kritikerna som riktas mot observationer som 
datainsamlingsmetod är att forskarens närvaro kan komma att påverka de som 
observeras. Argumenten är främst fokuserade på att informanter kan bete sig 
annorlunda när de vet att de blir studerade (Patton 2002:93, 269). För att 
undvika detta upplystes informanterna, inför första observationstillfället, om hur 
vi skulle uppträda under observationerna och vilken roll vi hade. Det vill säga att 
vi inte på något vis skulle delta eller ställa frågor. Därefter har en avstämning 
gjorts efter de inledande observationstillfällena kring hur personalen upplevt vår 
närvaro, samt om denna har påverkat deras interaktioner och diskussioner. 
Personalen har uppgett att de inte kände sig nämnvärt påverkade, och att de 
därmed, medvetet skulle ha formulerat sig på ett visst sätt. Däremot har vi 
upplevt att vi i viss mån ändå har påverkat observationerna då personal vid 
enstaka tillfällen har vänt sig direkt till oss för att exempelvis förtydliga eller 
förklara något som de trott att vi inte förstått. Dock kände vi att personalen ändå 
kunde vara tämligen avslappnad och känna sig bekväma i att vi var närvarande. 
För att undvika att störa den naturliga miljön ytterligare, valde vi att inte ha 
någon form av ljudupptagning vid observationerna. I efterhand känner vi dock 
att detta eventuellt skulle ha underlättat sammanställningen av materialet då vi 
ibland stötte på svårigheter att hinna skriva ned allt som sades. Vidare upplevde 
vi emellanåt vissa svårigheter att hänga med i vissa resonemang samt vilket 
sammanhang som dessa fördes i.  

Vidare riktas kritik mot observationer då forskaren, allt som oftast, närvarar 
under en längre period och kan således komma att utveckla en relation till de 
personer som studeras, vilket i sin tur kan påverka studiens resultat (Gerson & 
Horowitz 2002:212). Detta är dock inte fallet i denna studie då vi inte har varit 
närvarande över en längre tidsperiod samt att antalet observationer varit 
begränsat. Häri kan ytterligare kritik riktas mot att vi valde observationer som 
huvudmetod i datainsamlingen då dessa, i sann forskningsanda, ska utföras över 
en längre tidsperiod. Men med tanke på studiens omfattning och tidsram har 
detta inte varit möjligt att genomföra. Vi har dock försökt utnyttja tiden som gott 
som möjligt och har närvarat vid varje observationstillfälle som givits.  

Det kan tänkas att vi istället för att göra observationer kunde ha studerat 
dokumentation kring ungdomarna. Patton menar att dokumentationer kring 
klienter är en informationsrik källa och mycket väl kan ligga till grund för 
analys (Patton 2002:293). Vidare hävdar Hodder (1998) att texter i form av olika 
dokument är av betydelse för den kvalitativa forskningen. Han anser att 
informationen som kan erhållas ur dessa kan skilja sig från, samt kan vara 
otillgänglig, i talform (Hodder 1998:111). Den dokumentation som finns 
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tillgänglig vid det aktuella boendet består av journaler, utredningar (ADAD) och 
genomförandeplaner som upprättas för varje ungdom. Dokumentationen förs 
dock oftast av enskilda personer (ungdomens utsedda kontaktperson) och inte av 
hela teamet. Med tanke på studiens syfte och uppläggning gör detta det svårt att 
fånga de övergripande diskurser som vi är intresserade av att studera. Häri anser 
vi även att en av studiens största styrkor ligger. I och med att vi inte har tagit del 
av någon dokumentation kring ungdomarna har vi således inte kunnat bilda oss 
en mening om dem. Detta har gjort att vi, vid observationerna, kunnat fokusera 
enbart på själva beskrivningarna av ungdomarna utan att kunna koppla dessa till 
en specifik ungdom och vår uppfattning om denne.   

Valet att enbart studera ett av teamen kan också kritiseras. Det kan tänkas att det 
finns variationer mellan vilka diskurser som teamen använder sig av, vilket hade 
varit intressant att studera, samt hade bidragit till ett mer variationsrikt resultat. 
Men i och med att studiens syfte inte är att utvärdera eller göra någon form av 
jämförelse mellan teamen, valde vi att enbart studera ett av dem. Visserligen 
hade vi kunnat ha som utgångspunkt att inte göra jämförelser, men vi tror ändå 
att det hade varit svårt att undvika. Vi såg även en risk att en sådan jämförande 
del i studien kunde komma att flytta fokus bort från studiens syfte och 
frågeställningar. Valet att studera ett team var även en medveten avgränsning 
från vår sida med hänsyn till flera aspekter. Bland annat fanns, av praktiska skäl, 
ingen möjlighet att observera båda teamens träffar då de oftast sker samtidigt, 
samt att vi inte ville dela på oss för att därmed riskera att gå miste om viktig 
information. Urvalet kan med andra ord tyckas vara litet, men vi anser att det är 
mer än tillräckligt för vår studie. Patton menar att validitet i kvalitativa studier 
beror mer på innehållsrikedom och forskarens analytiska förmåga snarare än 
urvalets storlek (Patton 2002:245). Däremot kan vi själva se att det hade varit 
gynnsamt att ta hänsyn till det andra teamets utsagor vid överlämningstillfällen, 
då även de delgav information som hade kunnat vara till extra stöd för vår 
analys.  

En kritik som kan riktas mot användningen av fokusgrupper vid datainsamlingen 
är att enskilda deltagare, på grund av närvaron av övriga i gruppen, kan delge 
svar som anses vara socialt accepterade. På så sätt kan vissa åsikter och 
perspektiv gå förlorade (Halkier 2010:11). Å andra sidan, menar Halkier, finns 
det inte några garantier för att så inte skulle vara fallet vid individuella intervjuer 
heller. Hon framlyfter att denna aspekt ständigt är närvarande och att 
informanter kan ge socialt acceptabla svar, oavsett datainsamlingsmetod (ibid.). 
Ur denna aspekt riktas kritik mot fokusgrupper då metoden oftast används i 
sammanhang där gruppsammansättningen är på ett sådant sätt att deltagarna inte 
känner varandra väl. Detta är inte något som är lika påtagligt inom den gruppen 
som vi har valt att intervjua då de samarbetar väldigt nära varandra och på så 
sätt inte är lika främmande för varandra.   
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Istället för en fokusgruppintervju hade vi kunnat använda oss av enskilda 
intervjuer som ett komplement till observationerna. Detta hade dock medfört att 
vi hade haft svårare att fånga den övergripande diskursen som teamet använder 
sig av. Vidare ville vi komma åt själva diskussionen i en fokusgruppintervju för 
att på så sätt försöka urskilja eventuella polariserade åsikter. 

6.2	Analysmetod	

Valet att använda oss av diskursanalys kan kritiseras ur flera synpunkter. Bland 
annat menar Winther Jørgensen och Phillips att det krävs en större studie för att 
forskaren skall kunna fånga en hel diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 
2002:141). Häri ligger en av de större kritikerna mot valet av denna metod då vi 
inte har haft den möjligheten att bedriva en så pass stor studie. Då studien syftar 
till att fånga framställning samt konstruerande av klienter föreföll sig vårt val av 
analysmetod ändå som tämligen naturligt. Detta med avseende på att vi sökte att 
fånga just diskurser och det sätt som personalen pratar på kring och om 
ungdomar. Ytterligare kan kritik riktas mot att vi har valt att hålla 
diskursanalysen på en mer generell nivå. Således har vi inte fördjupat oss i 
någon av de olika inriktningarna som eventuellt hade bidragit till att analysen 
blivit mer ingående och på så sätt givit studien mer djup. 
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7.	Analys	&	resultat	

7.1	Pojkar	

”Han är så snäll” 

Pojkdiskursen präglas av att personalen pratar mer omsorgsfullt om och visar 
mer omsorg samt agerar mer beskyddande gentemot ungdomarna. På så sätt kan 
denna diskurs sägas vara präglad av att personalen intar en föräldraliknande roll 
i sin relation till killarna och agerar som kompensatorisk förälder. Diskursen är 
även mer förlåtande, tolererande och berömmande och således mer positivt 
laddad än de övriga. 

Den forskning som till stor del kännetecknar denna diskurs är Ingrid Sahlins 
kategorisering av klienter som offer (stackare). Hon menar att personal 
konstruerar klienterna när diskussioner förs kring dem och deras behandling 
(Sahlin 1994:7). I denna diskurs innebär det att killarna ses mer som unga pojkar 
och på så sätt som mindre mogna, mer utsatta och övergivna. Detta 
exemplifieras i flera yttranden under intervjun: ”[...] lite skörhet va […] 
övergivna å […] de känns väldigt sköra… på nåt sätt som skiljer sig lite faktiskt 
från flickorna”. Diskussionen som förs fokuseras på ungdomarnas utsatthet och 
övergivenhet där hela personalgruppen nickar instämmande och är överrens om 
att den beskrivningen är korrekt. Vid flera andra tillfällen under intervjun 
återkommer dessa tankegångar ”[…] utsatthet, att de har blivit utsatta, så 
tänker vi också att det känns som de blivit mobbade.” Vidare menar en 
annan ”[…] och det är en väldigt stor procent som har blivit svikna, så att 
nästan alla, så det är ju jätteviktigt”. Att personalen upplever att ungdomarna 
har blivit svikna, övergivna och är utsatta är ständigt återkommande under 
intervjun: ”[…] taskiga, eller varit utsatta av någon vuxen, eller de är 
misstänksamma […]”. Vidare utvecklar en i personalgruppen:  

”Jag tror generellt att många är besvikna på vuxna så där va att vuxna 
[…] man har blivit sårad. Men jag vet ju att det kan va så många 
gånger när man träffar ungdomar så här för de är så tacksamma alla så 
här när man gör nånting med dem eller nåt dom får eller att man 
ställer upp som dom inte har förväntat sig det kan räcka med att man 
ger dom skjuts eller kommer dit och hjälper sätta upp gardiner eller att 
man det är många har inte förväntat sig att dom får det va så dä. Å då 
kan man känna att det liksom gud oj vad har dom fått dom är så 
besvikna.” 

Personalen uttrycker att många av ungdomarna har blivit svikna av vuxna i deras 
omgivning. Det som personalen syftar till som jätteviktigt är att det är bra för 
ungdomarna att personalen frågar om vad som hänt sista tiden, att de följer upp 
hur det har gått för ungdomen samt visar intresse för exempelvis skolgången. 
Detta menar de är positivt för ungdomarna i och med att de blivit svikna tidigare 
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i den bemärkelsen att ingen vuxen i deras omgivning visat den omtanken i 
tillräckligt stor utsträckning: 

”[…] å intresset kan jag tycka också att man visar intresse för 
skolgången och man frågar hur det gick eller att man kopplar tillbaka 
det rinner inte bara ut i sanden. Där ser man ju tycker jag en direkt 
respons […] man följer upp att det verkligen menar det man säger får 
man en respons att man kan se och läsa av att det är viktigt och dom 
känner sig betydelsefulla om man frågar om man går vidare i vad dom 
sysslar med kanske i skolan eller hur gick det på provet bara såna här 
saker.” 

Detta intresse visar sig även i form av att personal hjälper ungdomarna kring 
skolan vilket framkommer vid två observationer angående samma ungdom: 
måste påminnas om skolan, skjutsades till skolan, fick läxhjälp av personalen, 
personal närvarade vid skolmöte med kurator och studievägledare (ungdom 2). 
Det kan även sägas att personalen visar en tendens att visa mer intresse samt är 
villiga att göra ”det lilla extra” för ungdomar inom pojkdiskursen. Vid ett 
observationstillfälle uppmuntrar personal de övriga i gruppen att hålla kontakt 
med en ungdom som egentligen flyttat ut: ”men du kan ringa han ändå, han 
behöver ju strukturen” (ungdom 1). Personal undrar även lite oroligt ”vem är 
det som ska hjälpa honom där borta”. Vidare uppvisas samma tendenser till 
detta genom: ”[…] så jag har sagt att vi ska köpa lite fina grejer åt henne, 
blommor, gardiner, vas, tavla, ljus. Så det blir lite mysigare.” (ungdom 7). Vi 
har även uppmärksammat hur personalen har en större tendens i diskursen 
pojkar att uttrycka den här omtanken genom beröm och belöning, samt mer 
fysisk kontakt i form av exempelvis kramar ”Fan vad bra du var, lycka till!” 
eller ”behöver mänsklig kärlek” (ungdom 7). Personalen uttrycker dock en viss 
svårighet häri då de upplever att det generellt sett är ”lättare att krama om en 
tjej”. När det gäller killar menar de att det behövs en närmare relation innan det 
känns naturligt, även fast de samtidigt uttrycker att ”alla är i behov av det”. 

”[…] men sen med killar det blir lite annorlunda […] med vissa är det 
ju så att känner man ju att de är mottagliga å det måste man ju va lite 
fingerkänsla […] Annars kan man ju skrämma iväg, vissa kan ju bli 
livrädda om man skulle göra nåt, så det det gäller att tänka efter.” 

Berit Andersson bygger på Sahlins forskning och menar att personalen kan 
kategorisera ungdomarna som offer eller aktörer (Andersson 1998:46f, 53). Ur 
denna aspekt kan sägas att personalen diskuterar kring killarna utifrån sin 
uppfattning att ungdomarna har blivit svikna och på så sätt ses mer som offer. 
Denna uppfattning kan sägas bidrar till att pojkdiskursen är mer förlåtande på så 
sätt att oönskade beteenden i vissa fall osynliggörs: ”Han håller igång på 
dagarna, med [***] och kompisar, så han ligger ju inte hemma” (ungdom 4). 
Detta gör att just det att ungdomen i fråga inte har någon sysselsättning hamnar i 
skymundan trots att boendet har som krav att alla inskrivna ungdomar har en. 
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Vidare kan diskussionerna inom denna diskurs vara på sådant sätt att personal 
söker efter det positiva i en annars mindre positiv situation: ”en liten sak har 
han fixat” (ungdom 11) samt ”[…] svår att träffa, svarar dock i telefon för det 
mesta” (ungdom 4). Detta kan även urskiljas vid rådgörande kring en tjej där 
personal vill ge ungdomen belöning samt ställer krav som hon kan 
uppnå: ”korta och små saker som hon klarar av, beröm och uppmuntran behövs” 
och ”men hon kämpar ju på, tjejen” (ungdom 7). 

Pojkdiskursen är även präglad av att ungdomarna, mer framträdande, framställs i 
positiva ordalag i förhållande till de övriga två diskurserna. Killarna beskrivs 
med ord som exempelvis väldigt trevlig, glad, rar, väldigt gullig och snäll 
(ungdomar 1, 4, 17, 18). Dessa egenskaper kan sägas bidrar även till att 
personalen, vid diskussioner kring dessa ungdomar, uttrycker sig i termer 
som ”den här lilla killen” (ungdom 4) samt ”han är så liten” (ungdom 1). På 
liknande vis beskriver personalen en av tjejerna som ”varm och mysig” 
och ”jättegullig” (ungdom 7). När personalen beskriver ungdomarna på detta 
sätt innebär det även att de kan komma att identifieras som pojkar genom termer 
som ”han måste tuffa till sig” (ungdom 1). I detta beskyddande påstående syftar 
personalen till att, för att kunna klara sig i verkligheten, så måste den här killen 
lära sig att stå på sina egna ben. 

Under fokusgruppintervjun blir det tydligt vad det är som personalen anser att 
ungdomarna behöver mest. Under temat stöd och hjälp undrade vi: Vilket stöd 
ungdomarna får oftast samt vilket stöd personal anser vara viktigast? Den första 
responsen blir: 

”[…] vuxna förebilder, både när det gäller män och kvinnor för jag 
tänker många pojkar som jag möter tycker jag är så besvikna på sina 
morsor så där för att då kan jag tänka mig att allt det hära vad bra att 
vi kan vara vuxna förebilder och visa nånting annat […]” 

Detta kan direkt härledas till Mattssons forskning som visar på att personal inom 
vården (missbruks-) söker att visa det som är det ”normala”. Detta resulterar i att 
den normalitet, som personalen visar i kontakten med klienterna, oftast går ut på 
att visa det som anses vara normalt för en kvinna respektive man (Mattsson 
2005:74). Citatet ovan är ett tydligt exempel på detta då personalen uppger att de 
ska vara vuxna förebilder och samtidigt kopplar det till att pojkarna är besvikna 
på sina mödrar. Vidare menar informanten att det är bra att personal kan visa 
någonting annat än det ungdomarna är vana vid och syftar till stabilitet. 
Informanten styrker sina tankegångar med att hänvisa till små undersökningar 
som ibland görs på boendet kring ungdomar och deras mående: ”[…] ja jag 
tänker så här när vi gör ibland såna här små undersökningar, vi har gjort det ett 
par somrar, just att ungdomar inte har så hög tillit till vuxna överhuvudtaget så 
där va”. Resonemanget utvecklas ytterligare i följande citat: 
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”[…] att vi soctanter vi kan hitta ett annat förhållningssätt å vi är inte 
där för att utnyttja eller vara taskiga eller vi är med för att ställa upp. 
Både när det gäller män och kvinnor att vi är vuxna och vi ger dem ett 
förtroende till vuxna.” 

Kärnan i pojkdiskursen kan därmed sägas bestå i att personalen uppfattar att 
vuxenvärlden har svikit dessa ungdomar. Detta då personal ofta uppfattar 
ungdomar inom denna diskurs vara sårade, utsatta och besvikna på vuxna. På så 
sätt ses ungdomarna, i enlighet med Sahlins och Anderssons forskning, som 
offer. Genom att framställa klienterna på detta vis tenderar diskursen att vara 
beskyddande och mer förlåtande. Vidare intar personal en föräldra- liknande roll 
vilket, som empirin ovan visar, gör att personalen ”ställer upp” och strävar efter 
att vara stabila och pålitliga vuxna i ungdomarnas omgivning. 

7.2	Killar	

”[…] han måste få uttrycka sina känslor och tankar.” 

Diskursen killar karaktäriseras av att killarna framställs som känslosamma, 
ibland rädda samt att, till skillnad mot forskningen, belyser att även killar har 
dåligt psykiskt mående och dålig psykisk hälsa. Den forskning som vi har tagit 
del av framställer sällan en kille som känslig eller rädd. Exempelvis lyfter 
Claezon och Hilte fram att killar beskrivs som utåtagerande och oförmögna att 
uttrycka känslor. Vidare framhålls det att killar istället uttrycker sig genom ilska 
och aggression (Claezon & Hilte 2005:36f). Med detta menas inte att killar är 
oförmögna att uttrycka sig verbalt, snarare så att det uppfattas vara feminint att 
prata om känslor. Abrams forskning visar på att unga killar uttryckligen fann det 
vara en lättnad att kunna prata om och uttrycka känslor som vanligtvis antas 
vara kvinnliga, såsom exempelvis oro, dåligt mående eller ledsamhet (Abrams et 
al. 2008:33). I studien framkommer det även att killarna uttryckte dessa känslor 
när miljön var tillåtande såsom exempelvis under terapisamtalen. Vidare pekar 
deras forskning på att klienterna tilläts visa endast de känslor som personalen 
finner vara lämplig (ibid.). I vår empiri finner vi stöd för det Abrams menar med 
en tillåtande miljö. Under observationerna framgick det att killarna gavs 
möjligheten från personalens sida att prata om sina känslor.  Vid en observation 
informerade en personal de övriga om ett samtal med en kille där det framgår att 
ungdomen känner tillräckligt med förtroende att kunna prata om relationen till 
pappa och sina tankar kring detta. Han kunde även uppvisa, enligt forskningen 
kvinnliga känslor, där personal säger ”han uttrycker oro för pappa” (ungdom 2). 
Vid ett annat tillfälle diskuterades en annan ungdom och personal framlyfter att 
ungdomen inte vill träffa sin mamma ”men är samtidigt jätteorolig för mamma” 
(ungdom 5). Personalen beskriver även två andra killar som är oroliga där 
personalen återger ett samtal med ”han är orolig och rädd för halvsystern” 
(ungdom 1), samt ”han är rädd” (ungdom 13) angående inflyttning. I dessa 
exempel ser vi att diskursen som förs kring killarna inte framställer de som 
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oförmögna att visa känslor. Personalen visar både de situationer där ungdomen 
själv uttrycker sin oro men framlyfter även sin uppfattning i att de upplever 
ungdomen som orolig.  Vidare är de känslorna inte typiskt manliga där personal 
pratar om att killar uppvisar oro och rädsla. Denna diskurs blir tämligen påtaglig 
under fokusgruppintervjun där personal ombeds att diskutera kring, samt 
beskriva, den typiska killen som är inskriven på boendet. Diskussionen präglas 
tidigt av utsagor som: 

”[…]de här andra grabbarna som är så otroligt känsliga så att dom 
nästan gråter, som pratar om känslor å det också liksom” 

”[…] och kanske vill utge sig för att kunna mer, va tuffare, men när 
det kommer till kritan kan de faktiskt inte, då är man rädd […]och lite 
blyga […]” 

Därmed, kan sägas, tenderar diskursen i dessa fall inte att sakna beskrivningar 
av killar som känsliga, rädda eller förmögna att uttrycka sig. Under ett 
observationstillfälle framkom det även att just känslouttryckande sågs som något 
positivt och eftersträvansvärt där personal tydligt sa ”han måste få uttrycka sina 
känslor och tankar” (ungdom 6), och syftade till att det skulle vara till hjälp för 
ungdomen med dennes problematik. Således, kan sägas, förefaller det vara som 
att personalen söker att skapa en tillåtande miljö där ungdomar ges möjlighet 
till- och uppmuntras att uttrycka sina känslor. Vidare uppfattas det inte som 
något avvikande eller typiskt kvinnligt att killar visar känslor, snarare tvärtom. 

Berit Andersson uppvisar liknande resultat som Claezon och Hilte och pekar på 
att killar ses som utåtagerande, impulsstyrda samt lättare att arbeta med 
(Andersson 1998:45-47). Vidare menar Claezon och Hilte att ungdomarna 
tillskrivs vissa egenskaper utifrån personalens uppfattningar kring könsroller. 
Häri, menar författarna, uppstår det en skillnad mellan pojkar och flickor då de 
exempelvis tillskrivs olika känslor beroende på vilket kön de tillhör (Claezon & 
Hilte 2005:17, 35). Killdiskursen ställer sig i kontrast till detta där personalen 
vid flera olika tillfällen, samt om olika killar, pratade om dem i termer som 
oftare tillskrivs flickor och deras problematik. Exempelvis nämns det vid samtal 
om en kille att ”han är ju med [***] på helgerna, mår inte bra” och ”han är 
deprimerad” (ungdom 5). Liknande beskrivning kan urskiljas vid diskussion om 
två andra killar där den ena framställs på följande vis: ”han behöver det då han 
mår dåligt ibland”, ”vi vet ju att han mår dåligt ibland”, ”[…] ledsen, är han 
depressiv?”, ”han kanske behöver lite mer stöd, deprimerad” (ungdom 6). Den 
andra framställs på snarlikt sätt: mår jättedåligt, deprimerad, ”flytt skapar ju 
bara mer ångest och han klarar inte det just nu”, ”han är en sån som behöver 
mer tid, annars hamnar han nere i en depression igen” (ungdom 10). 

Som det framgår av dessa observationer berörs tre olika killar där personalen 
lägger fokus på det psykiska måendet och den psykiska hälsan. Vidare använder 
personalen begrepp såsom ångest och depression i samtalen med varandra. 
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Dessa begrepp förknippas vanligtvis med flickors mående och deras problematik, 
vilken i sin tur uppfattas som mer komplext och avancerat i förhållande till killar 
(Claezon & Hilte 2003:38). På liknande sätt, menar Andersson, ses flickorna 
som mer komplicerade och att deras problem ligger på ett djupare plan och är 
således svårare att arbeta med (Andersson 1998:45-47). Ur forskningen tycker vi 
oss kunna urskilja att det som anses vara komplext och problematiskt att arbeta 
med, inte är flickor i sig, utan den psykiska hälsan och det psykiska måendet. 
Att just den problematiken är svårast att arbeta med bekräftas av en av 
informanterna under fokusgruppintervjun: 

”[…] men just den här problematiken med det här psykiska 
svårigheter eller diagnoser och grejer. Jag tycker det är, jag tycker 
personligen det är skitsvårt ta mej sjutton. Det tycker jag. […] ja och 
då tänker jag mer på den här djupare depressionsbitarna […] Men just 
det här psykiska svårigheten när man mer vet inte är deppig eller man 
vet inte vad det är för någonting. När det gäller just den biten, den 
biten tycker jag ta mej fasen är svårast.” 

Informanten fokuserar på problematiken utan att en enda gång uttrycka just den 
problematiken som specifikt kvinnlig, vilket, tillsammans med de 
beskrivningarna av de tre killarna, pekar på att personal i vissa sammanhang 
tillskriver killarna egenskaper och känslor som oftast uppfattas som kvinnliga. 
Detta kan även bekräftas av en informant som under intervjun pratar kring temat 
vilken problematik som är mest förekommande bland killar: 

”[…] att det tidigare var just tjejer att man behövde BUP att man 
behövde samtal. Jag tror det är precis lika vanligt med killar[…] det 
var ju väldigt mycket killar som sökte för precis samma problematik 
som tjejerna. Alltså taskigt självförtroende, sömnsvårigheter, tankar på 
att inte leva, nedstämdhet, ångest, sitter isolerad i en lägenhet kommer 
inte ut.” 

Inom denna diskurs förefaller det även som så att ungdomarnas beteende söker 
att förklaras av personal mer utförligt samt i större utsträckning än i de övriga 
diskurserna. Detta genom att kring en ungdom diskutera i termer som: ”Skolan 
fallerar för honom och de är ju så dumma där uppe” (ungdom 5), ”Lärarna på 
skolan är ju jävligt snurriga”, ”Nu bara flyter det på för honom” (i den 
bemärkelsen att allt går emot honom). Även en annan ungdom berörs av denna 
diskurs genom ”har han något att göra så drogar han inte” (ungdom 6). Denna 
diskurs kan kopplas till Hamrebys forskning som visar på att killars beteende, i 
större utsträckning än flickornas, förklaras med yttre omständigheter. Detta 
bidrar till att killarnas problematik oftare förstås utifrån faktorer som ligger 
utanför individen (Hamreby 2004:135f). I ungdom 5 exemplet kan vi se att 
problem med skolan förläggs utanför ungdomen och att fokus läggs på att 
lärarna är dåliga, snurriga och att allt går emot honom. Även i ungdom 6 citatet 
kan det tolkas som att ungdomen återfaller i sitt missbruk för att han inte har 
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någon sysselsättning och fokus förflyttas således ifrån individuella faktorer. 
Detta exempel kan även kopplas till Tina Mattssons forskning som visar på att 
personalens uppfattningar och tankar kring könsroller påverkar behandlingen. 
Denna uppfattning är oftast heteronormativ och gör att killar aktiveras och hålls 
sysselsatta, då det antas att det skingrar deras tankar och minskar suget efter 
droger (Mattsson 2005:94). Ytterligare ett observationstillfälle berör dessa 
tankegångar där personal undrar ifall det är fredagen som måste struktureras upp 
genom olika aktiviteter med ungdomen. Frågan ställdes i det syftet att det skulle 
motverka att ungdomen tar ett återfall då denne har missbruksproblematik. 

”[…] kanske är fredan som behövs styras upp, mer umgås, kanske bio” 

Mattson menar att behandlare uppfattar att killars benägenhet att återfalla i 
missbruk kan stävjas med hjälp av aktivering och sysselsättande av klienten 
(ibid.). I citatet ovan kan vi se exempel på detta när personalen undrar om det är 
helgen som behöver struktureras upp för att motverka eventuella återfall. 

Killdiskursen kan sägas vara den som i störst utsträckning likställer killarna med 
tjejer då personalen i sina beskrivningar framställer och pratar om killarna som 
känslomässiga, förmögna till att uttrycka sina känslor samt rädda. Detta då dessa 
egenskaper, enligt forskningen, oftast förknippas med kvinnliga och feminina 
sådana. Forskningen pekar även på att det dåliga psykiska måendet tenderar att 
tillskrivas tjejer i större omfattning. Vi fann bevis för att flickor tillskrivs dessa 
egenskaper genom att: personalen framlyfter att hon uttrycker oro för sin 
bror, ”hon mår ju lite dåligt psykiskt, den här tjejen” samt att hon behöver hjälp 
med alternativa sätt att uttrycka sina känslor (ungdom 7). Vi har dock sett att 
den här diskursen ställer sig i kontrast till vad forskningen säger eftersom att 
killarna också beskrivs och benämns utifrån det dåliga psykiska måendet. 
Killdiskursen är även den som vi tycker oss se innefattar de egenskaper och 
karaktärsdrag som i större utsträckning eftersträvas av personalen i förhållande 
till de andra diskurserna. Vidare är denna diskurs den inom vilken ungdomarna 
diskuteras flitigast och med mest polariserade uppfattningar. 

7.3	Grabbar	

”Man blir så förvirrad när man träffar den här grabben […] han röker 
ju på igen!” 

Diskursen grabbar karaktäriseras av det avvikande och normbrytande. I 
ovanstående citat ser vi hur personalen upplever förvirring kring en av killarna 
när hans vanligtvis goda beteende gång på gång bryts av gamla, negativa 
mönster. Detta leder till att personalens beskrivning tar ett negativt fokus och 
den aktuella killen framställs utifrån hans grabbiga beteende. Till diskursen 
härleder vi dels hur personalen pratar kring och framställer killarna, men även 
hur personalen uppfattar att killarna förhåller sig till en strävan efter ett särskilt 
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manligt ideal. Ett ideal där mannen ses som självständig, stor, stark och tuff och 
inte låter sig påverkas av sin omgivning. När vi låter personalen diskutera vilka 
olika typer av killar det finns på boendet märks detta tydligt när de pratar om hur 
de upplever att vissa av killarna strävar efter den ”tuffa, råa stilen” och lägger 
mycket fokus vid träning, ”att biffa till sig” och att ”vara macho”. 

”Jag kan tycka man ser rent utseendemässigt, det här med den tuffa 
stilen, med rakat eller tatueringar, den lite råa stilen så där […]” 

Samtidigt är personalen dock väl medveten om att killarna djupt inne egentligen 
är ”mjuka” och ”måste få uttrycka sina känslor”, genom vilket personalen 
uppfattar en viss stolthet bland grabbarna som visar sig i deras beteende och 
som absolut inte får raseras. Personalen beskriver hur killarna mer skapar sig en 
hård yta utåt för att kunna hävda sig själva och kunna ”framstå som att de kan 
mer än andra”. Detta kan vi, likt inom diskursen killar, koppla till Abrams 
forskning där grabbar på institution, trots den uttalade maskulina miljön, 
uppskattade och visade en vilja att i terapeutiska samtal få uttrycka sina känslor 
och tankar, dolt från omgivningen (Abrams 2008:33). 

Ingrid Sahlin och Berit Andersson skriver i sin forskning hur klienter kan 
betraktas vara antingen offer eller aktörer och genomgående i denna diskurs är 
att grabbarna beskrivs som aktörer. Detta kan vi se i hur personalen framställer 
killarnas roller i olika sammanhang och hur de, i större utsträckning än i de 
övriga diskurserna, lägger över ansvaret på dem själva. ”Vi har pratat med 
honom om hur hans situation ska lösas – men det är han som får ordna det själv” 
(ungdom 10), ”Han vill ju sluta men han måste fixa det själv”(ungdom 6). Vi 
uppmärksammar ett tuffare och mer kravställande förhållningssätt gentemot 
ungdomarna inom denna diskurs med avseende på att ungdomarna ges större 
ansvar för att lösa sin egen situation. Personalen nekar bland annat en ungdom 
skjuts till skolan med anledning att denne ” får sköta det själv” (ungdom 16). 
Vid ytterligare ett observationstillfälle uttrycker personal kring flytthjälp att ”om 
en ungdom tar dit en tung tv får han själv ta hand om den” (ungdom 18). 
Ytterligare ett exempel är en tjej som beskrivs som jättegullig, varm och 
supergod vid ett annat tillfälle hotas om flytt då hon inte följer 
överenskommelser (ungdom 7). 

Mycket av den forskning vi tagit del av pekar på att män överlag framställs som 
oförmögna att uttrycka känslor och istället ger utlopp för detta genom 
grundläggande drifter såsom ilska och aggression. Män ses med andra ord som 
mer impulsstyrda, hotfulla och utåtagerande (Andersson 1998:45-47; Claezon & 
Hilte 2005:36-38; Hamreby 2004:135f; Scourfield 2003:73).  

”Han går på [krogen] och slåss med vakter.” 

Ovanstående citat observerades när personalen diskuterade kring en av killarna 
med missbruksproblematik om hur de skulle kunna få honom att uttrycka sina 
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känslor och tankar istället för att rikta det utåt mot omgivningen (i det här fallet 
vakter på krogen). I enlighet med Claezon och Hilte, märker vi genomgående i 
diskursen grabbar att mycket fokus läggs vid just killarnas problematik och 
specifika beteenden, snarare än deras personlighet, bakgrund och behov 
(Claezon & Hilte 2005:84). Normbrytande beteende, missbruk och aggressivitet 
utgör således ofta kärnan i beskrivningar där dessa beteenden 
förekommer: ”[…] han har ju den problematiken” eller ”[…] han har ju sitt 
missbruk”. För killen som slåss med vakter på krogen innebär det att 
personalens beskrivning av honom, istället för att fokuseras kring hans behov att 
uttrycka sina känslor, fokuseras kring det avvikande i hans beteende. Således 
väljer personalen att beskriva honom i termer som ”känslomässigt avstängd” 
eller ”ambivalent”. Särskilt när beteendet innebär att föreliggande planering 
eller överrenskommelser mellan personal och ungdom inte efterföljs, tenderar 
fokus att hamna just på det avvikande i beteendet, vilket vi kan urskilja i 
påståenden som exempelvis: ”han söp sig stenfull” (ungdom 5), ”Han gör det 
ju igen”, ”varit ute och supit”, eller ”men han röker ju på ändå!” (ungdom 6). 
Vi tolkar det som att personalen här upplever en viss besvikelse när killarna 
bryter mot sitt vanligtvis goda beteende, inte uppfyller ställda krav och 
överrenskommelser eller uppvisar avvikande beteenden. En besvikelse som gör 
att personalen tar en mer kritisk ställning mot killarna och fokuserar mer på de 
negativa aspekterna kring dem. Vi kan även se liknande beskrivningar när 
personalen diskuterar kring tjejer ”[…]hon har problem med aggressioner” och 
menar på att hon behöver hjälp med att hitta alternativa sätt att uttrycka sina 
känslor (ungdom 7). 

Killarnas oförmåga att uttrycka känslor kan givetvis också bero på att de helt 
enkelt inte har möjlighet eller resurser för att kunna göra det fullt ut. Scott 
Kiesling menar att beroende på hur individer använder sig av sitt språk, och 
framförallt hur vi återger att andra använder sitt språk, gör att vi kan placera 
dem inom olika diskurser (Kiesling 2007:659-663). Precis som Burr menar att 
språket utgör själva kärnan i socialkonstruktionismen och därmed hur vi 
konstruerar människor i vår omgivning (Burr 2003:46f, 62). Vi har observerat 
att personalen använder sig av olika diskurser för att återge och beskriva killarna 
utifrån deras språkbruk, särskilt när det gäller diskursen grabbar.  

”Han har ju inga uttryck för det, kan inte uttrycka det.” 

I ovanstående citat diskuterar personal kring en kille som, istället för att förklara 
för personal varför han väljer att missbruka, väljer att fly och stänga in sina 
tankar och åsikter. Detta tolkar personalen som en oförmåga hos ungdomen till 
följd av att han saknar rätt ord för att uttrycka sig. Vid ett annat tillfälle 
beskriver personal hur en av killarna i en argumentation ”skriker och gormar” 
(ungdom 1), vilket vi tolkar som en negativ och avvikande framställning av den 
aktuella killen som i sin tur spär på grabbdiskursen. 
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När vi låter personalen diskutera kring vilken typ av problematik bland 
ungdomarna som är svårast att arbeta med dyker följande citat upp:  

”[…] killarna sticker ifrån ’et, flyr på nåt sätt, bor hos andra […]” 

Här pekar personalen på ett flyktbeteende bland många av grabbarna som leder 
till att arbetet försvåras. Detta kopplar vi till Jonathan Scourfields forskning som 
pekar på att män ofta beskrivs som frånvarande och frångår sitt ansvar och 
åtaganden (Scourfield 2003:74, 104). Flyktbeteendet blir ett negativt attribut och 
medför att personalens beskrivning av ungdomen blir mer kravställande 
och ”tuffare”: ”Det är inte okej det här att han bara går”, ”Han är ju inte 
hemma när han vet att vi ska prata med honom”. Claezon och Hilte menar ju 
också att män har en viss oförmåga att uttrycka känslor och visa sårbarhet, 
särskilt när det gäller oro och ledsamhet (Claezon & Hilte 2005:84). 
Flyktbeteendet skulle därmed kunna ses som en försvarsmekanism för att 
komma bort från det känsliga som gör att killarna blir sårbara. ”[…] han flyr 
från det här känsliga” (ungdom 6) uttrycker personalen när de diskuterar kring 
en kille som sköter sig bra i boendet men faller tillbaka i sitt missbruk då och då 
(med ”det här känsliga” avses här när någon i personalen försöker tala med 
honom om varför han väljer att missbruka). Vid diskussion kring en annan av 
killarna som, även han, uppvisar flyktbeteende uttrycker sig personalen som 
att ”[…] han gömmer sig hos flickvännen” och ”[…] han ljuger om var han 
sover någonstans” (ungdom 5). I en annan diskussion framkommer det att en av 
ungdomarna alltid gör sig otillgänglig när personalen försöker träffa honom för 
att kunna prata kring hans situation (ungdom 4). Flyktbeteendet leder till att 
personalens fokus i beskrivningarna skiftas mer mot grabbiga beteendemönster, 
vilket bidrar till att grabbdiskursen förstärks. Detta gäller dock inte enbart för 
killar, utan vi har även sett hur personalen förhåller sig på samma sätt gentemot 
tjejer när det gäller flyktbeteende. Däremot kan vi, i enlighet med Anderssons 
resonemang kring könsspecifika skillnader i hur personal upplever orsaken 
bakom specifika beteenden, se hur personalen diskuterar olika kring vad som 
föreligger flyktbeteendet när det rör sig om en kille respektive en tjej 
(Andersson 1998:45-47). ”[…] hon kanske känner sig ensam, nervös, rastlös – 
hon flyr” (ungdom 7) visar på hur personalen beskriver tjejens flyktbeteende 
som påverkat av inre faktorer, medan det för en kille sällan diskuteras vilka 
orsaker som ligger bakom. Snarare är det så att när flyktbeteende observeras hos 
grabbar pratar personalen mer enbart konstaterande utan någon vidare 
diskussion kring vad som föranleder beteendet: ”[…] han är ju inte i skolan 
längre”, ”Han har inte varit hemma inatt heller” (ungdom 5). 

Grabbdiskursen kan med andra ord beskrivas som den diskurs där normbrytande, 
avvikande och oönskade beteenden hamnar i fokus och är således den mest 
negativt laddade i förhållande till de andra diskurserna. Diskursen kan även 
sägas vara av en mer kravställande karaktär i förhållande till de övriga 
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diskurserna. Vi uppmärksammar även i den här diskursens beskrivningar att 
personalen ställer högre krav på ungdomarna och att de förväntar sig mer av 
dem. 
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8.	Slutsatser	&	diskussion	

Studiens syfte har varit att studera hur personalen beskriver och framställer 
killarna på boendet utifrån kön. Den forskning vi har tagit del av pekar på att 
personalens konstruktion av klienter beroende på deras kön påverkar hur klienter 
sedan bemöts och hur deras insatser utformas. Våra slutsatser står i kontrast mot 
detta då vi har kommit fram till att personalen konstruerar killarna mer baserat 
på beteende och situation snarare än beroende på deras kön. Detta bygger vi på 
att vi har uppmärksammat stora variationer inom beskrivningarna av killarna 
som pekar på att diskurserna föranleds mer av andra faktorer än just kön. Vårt 
resonemang styrks ytterligare av att vi även kunnat härleda tjejer till samma 
diskurser som för killarna, samt kunnat urskilja liknande variationer inom dessa. 
Vi har identifierat tre diskurser som personalen använder sig av för att beskriva 
och kategorisera killarna på boendet: pojkar, killar och grabbar. Vi har 
dessutom kunnat urskilja mönster för hur personalens beskrivningar av killarna 
rör sig mellan de olika diskurserna och att detta sker på liknande sätt även för 
tjejer. Detta innebär att de diskurser vi har identifierat kan ses som 
könsöverskridande. Diskurserna bygger således inte på kön utan de individuella 
behov som personalen identifierar och tillskriver ungdomarna utifrån specifika 
beteenden och situationer.  

I studien har vi lagt fokus på det språkliga, det vill säga hur personalen pratar 
om och diskuterar kring ungdomarna. Vi har dock även uppmärksammat att hur 
de pratar är kopplat till hur personalen lägger upp förhållningssättet gentemot 
ungdomarna. Det vill säga att beroende på hur personalen beskriver ungdomarna, 
utifrån beteende, situation och problematik, påverkar hur personalen identifierar 
individuella behov. Behoven ligger sedan till grund för hur förhållningssättet 
utformas. Dessa mönster har vi uppmärksammat i empirin och kunnat härleda 
dem till de diskurser vi har identifierat. Vi har således kunnat urskilja att 
personalen kategoriserar ungdomarna utefter deras behov och anpassar deras 
insatser därefter. 

Vidare kan vi se skillnader i förhållningssätten i exempelvis det att personalen 
åtar sig att ibland göra extra saker för pojkar men är mer kravställande och 
tuffare mot grabbar. Men detta behöver dock inte nödvändigtvis innebära något 
negativt för ungdomarna. Snarare är det så att personalen identifierar vissa 
behov och viss problematik hos individerna som personalen tar i beaktande i 
deras förhållningssätt gentemot ungdomarna. Med andra ord innebär det inte 
nödvändigtvis att en grabb missunnas när han får högre ställda krav på sig än 
vad en pojke får. Istället ser vi det snarare som så att personalen gör en 
avvägning i vad grabben behöver för att komma ur sin situation och problematik. 
På samma sätt väljer personalen att göra det ”lilla extra” för en pojke eftersom 
att personalen uppfattar att han tidigare blivit sviken av vuxna i sin omgivning. 
Därmed identifierar de att han har ett behov av extra omtanke och omsorg. 
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Vi kan se att de killar som beskrivs rör sig mellan diskurserna i personalens 
beskrivningar. Det vill säga att de inte konstant tillskrivs egenskaper tillhörande 
en viss diskurs. Ur den tidigare forskningen har vi kunnat urskilja att killar 
förväntas ha en viss problematik samt ett visst sätt att hantera denna på (Claezon 
& Hilte 2005; Sahlin 1994; Magnusson 2003). Vi kan dock se att personalen på 
boendet gör en viss växelverkan mellan diskurserna som resulterar i att killarnas 
problematik belyses ur flera perspektiv. Beskrivningen är därmed inte något som 
är absolut utan varierar beroende på situation, tidpunkt samt ungdomens 
beteende. Således kan vi se att ungdomarnas beteendeskiftningar påverkar hur 
personalen väljer att beskriva dem vid en viss given tidpunkt. Därmed kan 
personalen beskriva en ungdom, som mestadels framställs som pojke, som grabb 
om denne uppvisat beteende som vi härleder till diskursen grabbar. Vid 
diskussion kring en ungdom exemplifieras detta tydligt i och med att ungdomen 
i större utsträckning beskrivs som pojke tack vare hans goda beteende, men när 
han i en argumentation med personalen ”skriker och gormar” flyttas 
beskrivningen till diskursen grabbar (ungdom 1 s. 35f). Ett annat exempel är när 
personalen pratar kring en av ungdomarna som, även han, beskrivs som en pojke, 
men när han uppvisar flyktbeteende när de försöker träffa honom ändras 
beskrivningen mer till grabbdiskursen (ungdom 4 s. 36). På liknande sätt har vi 
observerat att personalen beskriver en grabb som kille när de diskuterar orsaken 
bakom hans missbruk och menar på att han måste uttrycka sina känslor (ungdom 
6 s. 30). Denna växelverkan bidrar till en mer utförlig helhetsbild av 
ungdomarna. Men vi ser samtidigt en viss risk i denna växelverkan då vissa 
individuella skillnader och behov kan komma att osynliggöras om växlingen inte 
är något som sker medvetet. 

Trots att det inte har varit studiens fokus att studera personalens beskrivningar 
av tjejer, har vi ändå kunnat se att även tjejerna omfattas av de diskurser vi 
identifierat. Med andra ord kan vi se att diskurserna är könsöverskridande och 
att diskurserna pojkar, killar och grabbar således även kan appliceras på tjejer. 
Detta kan vi exempelvis se när personalen vid olika tillfällen diskuterar en tjej 
och betonar hennes aggressivitet och flyktbeteende (ungdom 7 s. 36). Enligt 
forskningen skulle detta klassas som typiskt manliga beteenden och attribut 
(Andersson 1998; Hamreby 2004). Men i och med att personalen i sin 
beskrivning väljer att fokusera på hennes beteende, kan vi se att personalen 
konstruerar henne utifrån hennes beteende och problematik snarare än utifrån 
hennes kön. På samma sätt kan vi se hur personalen ibland beskriver vissa killar 
utifrån vad forskningen definierar som feminina egenskaper och attribut, såsom 
exempelvis förmåga att uttrycka känslor och tankar i ord (se s. 31). Forskningen 
pekar även på att tjejers problematik anses ligga djupare inom dem, med fokus 
på det psykiska måendet, men vi kan se att personalen även beskriver killar på 
liknande sätt. Exempelvis när de uttrycker att killarna visar på depression, 
skörhet, ångest, oro, ledsenhet och så vidare. Här ser vi att personalen fokuserar 
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på det psykiska måendet och problematiken snarare än ungdomens kön i sina 
beskrivningar. 

Vi kan dock urskilja tillfällen där personal konstruerar ungdomarna utifrån deras 
kön, exempelvis vid diskussion kring en ungdom och dennes 
missbruksproblematik, där personal undrar om ungdomen behöver aktiveras 
eller sysselsättas på helgerna för att undvika återfall (ungdom 6 s. 33). Detta i 
enlighet med Mattsons forskning som pekar på att det antas att aktiviteter 
skingrar killars tankar och minskar suget efter droger (Mattson 2005). Således 
ser vi här en viss tendens där personalen konstruerar genus. Samtidigt kan vi 
dock inte påstå att detta stämmer fullt ut. Detta då vi inte kan uttala oss om 
huruvida personalen hade valt att formulera sig på liknande sätt kring en tjej och 
då lagt samma fokus på aktivering. Ytterligare exempel på att genus konstrueras 
kan urskiljas i hur personalen i sina beskrivningar kring tjejer ofta använder sig 
av begrepp som ”varm och mysig” eller betonar hur de behöver ”mänsklig 
kärlek”. Denna sorts benämningar är inte närvarande i beskrivningen av killar, 
även i de fall där de beskrivs som ”snälla”, ”goda” eller ”små”. 

Personalens beskrivningar i olika diskurser kan dock problematiseras då det kan 
innebära såväl för- som nackdelar för ungdomarna. I grabbdiskursen till 
exempel så ser vi hur personalen ställer högre krav på och har högre 
förväntningar på ungdomarna. Detta kan gynna ungdomen genom att personalen 
bedömer att de krav som ställs på ungdomen behövs för att denne ska ta sig ur 
sin situation. Dessutom kan detta bidra till att ungdomarna förbereds mer för ett 
självständigt vuxet liv utanför boendet i och med att de får större ansvar för sig 
själva. Samtidigt finns det dock risker i att personalen identifierar dem som 
grabbar. I och med att det finns tendenser till att fokus läggs på just specifika 
beteenden och ungdomarnas problematik, såsom exempelvis missbruk och 
flyktbeteende, finns det en risk att beskrivningen av ungdomen fastnar i 
diskursen. Det vill säga att utgångspunkten tas i det grabbiga. Som Ingrid Sahlin 
menar finns det en risk i kategoriseringen av klienter då de kan tillskrivas andra 
egenskaper tillhörande en specifik kategori. Med detta riskerar klienterna att 
tillskrivas egenskaper som de egentligen inte besitter (Sahlin 1994). I det här 
fallet kan det innebära att personalens förhållningssätt baseras på tidigare 
erfarenheter av liknande beteenden och situationer, snarare än utifrån just den 
ungdomens specifika behov. Häri ligger således en risk i att missa att grabben, 
på samma sätt som en pojke, eventuellt har blivit sviken, utsatt och övergiven. 
Med detta vill vi peka på att det i vissa fall kanske behövs samma 
förhållningssätt gentemot ungdomarna, oberoende av vilken kategori de oftast 
hamnar i. Det vill säga att en grabb i vissa situationer kanske också behöver ett 
mer beskyddande och omsorgstagande förhållningssätt. 

Pojkdiskursen kan på liknande sätt problematiseras då vi även här ser för- och 
nackdelar med personalens förhållningssätt inom denna diskurs. Att personal 
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intar en föräldrakompensatorisk roll och pojken därmed visas mer omsorg och 
omtanke kan stärka ungdomen. Detta genom att denne exempelvis får ökad tillit 
till sin omgivning, samt stabila vuxna förebilder att förhålla sig till. Vidare kan 
det ses som positivt att personalen ställer lägre krav på pojken. På så sätt ges 
ungdomen något som denne klarar av för att därefter ges beröm vilket stärker 
och ökar självkänslan. Risken däremot kan vara att ungdomen fastnar i en form 
av beroendeställning gentemot personalen i sådan utsträckning att deras väg mot 
självständighet fördröjs. 

Även diskursen killar kan problematiseras med avseende på att det psykiska 
måendet överlag hålls i fokus. Medvetenheten kring det psykiska måendet bidrar 
till att personalen ständigt är uppmärksamma på ungdomarnas mående, samt 
strävar efter att hålla en dialog med dem om detta. Häri ser vi en fördel då det 
skapar en tillåtande miljö samt uppmuntrar ungdomarna att uttrycka sina tankar 
och känslor. Att kunna prata om sina känslor ses således av personalen som 
något positivt och det i sin tur antas kunna leda fram till en förbättring av 
ungdomarnas situation. Personalen lägger i den här diskursen även större vikt 
vid att förklara ungdomarnas beteende och situation och tenderar att härleda 
detta till yttre faktorer och omständigheter som ungdomen själv inte kan påverka, 
precis som forskningen pekar på (Claezon & Hilte 2005; Andersson 1998). Häri 
ser vi dock en risk där personalen till viss del förskjuter ansvaret från 
ungdomarna angående deras beteende och situation och istället lägger över det 
på yttre faktorer. Vidare kan vi se att killdiskursen är mer flytande och 
föränderlig än de övriga två. Här kan vi urskilja att personalen diskuterar mer 
ingående kring ungdomarna och uppvisar mer polariserade uppfattningar. Detta 
är givetvis något som är ytterst positivt då dessa uppfattningar bidrar till en mer 
komplett helhetsbild av klienten.  

Att beskrivas inom en viss diskurs behöver dock inte nödvändigtvis innebära 
något negativt. Snarare skulle det kunna sägas att personalen, inom en viss 
diskurs, identifierar behov hos ungdomarna och därefter anpassar arbets- och 
förhållningssätt efter dessa individuella behov. Med detta i åtanke har vi kommit 
fram till slutsatsen att personalens beskrivningar av killarna mer reflekterar 
konstruktioner av klienter snarare än konstruktioner av kön. Denna 
klientkonstruktion är kontextbunden och utgår från ungdomarnas behov. Med 
detta menar vi att personalen urskiljer och identifierar dessa behov utifrån 
ungdomarnas beteende, situation och problematik – inte deras könstillhörighet. 
Däremot kan vi ändå se att kön är närvarande i klientkonstruktionen men enbart 
som något sekundärt och således inte som något avgörande för konstruktionen.
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9.	Slutdiskussion	

Vår ambition med denna studie har inte varit att skapa någon generaliserbar 
kunskap som skall kunna tillämpas på en generell samhällsnivå. Men vi hoppas 
ändå att de kunskaper vi har genererat ska kunna användas inom olika 
verksamheter för att skapa diskussion kring detta ämne. Vi hoppas kunna väcka 
en debatt som uppmärksammar och medvetandegör hur yrkesverksamma 
konstruerar samt förhåller sig till sina klienter och genusfrågor. 

Den studerade verksamheten ställer sig i kontrast till vad den tidigare 
forskningen pekar på gällande konstruerandet av det typiskt manliga respektive 
kvinnliga. Visserligen är skapandet av genus närvarande till en viss del men 
ändock något som inte avsevärt påverkar personalens beskrivningar och 
framställningar av ungdomarna. Vi kan se att personalen inom den här 
verksamheten förefaller ha en god medvetenhet kring sitt förhållningssätt 
gentemot ungdomarna. Dessutom ser vi det som en styrka att personalens 
beskrivningar av ungdomarna inte är statiska och konstanta. Vi ser snarare att 
personalen strävar efter en helhetssyn i sina beskrivningar. Vi undrar hur detta 
skulle te sig i andra verksamheter, där förutsättningarna ser helt annorlunda ut 
eftersom att dessa konstruktioner kan innebära risker i form av bland annat 
stämpling eller stigmatisering av klienterna. 

Den här verksamheten kan med andra ord sägas skilja sig från vad forskningen 
pekar på, vilket gör att vi ställer oss undrande till hur detta förfarande kan se ut i 
andra verksamheter. Därmed skulle vi vilja efterlysa att fler liknande studier 
genomfördes inom liknande verksamheter för att på så sätt kunna urskilja om 
personalens arbets- och förhållningssätt i den här verksamheten är ensamt i sitt 
slag.  
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11.	Bilaga	1	

	

Fokusgruppintervju	

Tidsåtgång: ca 30 min 

Kort information om hur det ska gå till. 

Tema 1: Olika typer av killar på boendet? 

Vad finns det för olika typer av killar som kommer hit till boendet? 

 Vad får ni för intryck av dem?  
 Vad särskiljer killarna från varandra? Variation? 
 Ser ni några andra egenskaper hos dem? (Varför valde ni just de dragen först?) 
 Hur skulle ni beskriva den typiska killen på boendet? 
 Finns det killar som avviker från det ”typiska”? 
 Finns det tjejer som har samma drag som den typiska killen på boendet? 

Tema 2: Förhållningssätt 

Tycker ni att ni gör någon skillnad i ert förhållningssätt gentemot killar respektive tjejer? 

 Tänker ni att ni gör någon skillnad mellan killar och tjejer – kanske om ni ska iväg på 
ett hembesök hos en klient av det motsatta könet? 

 Vad tycker ni är viktigt för att ge killar stöd? Vilket stöd får de oftast? 
 Ser ni någon skillnad i killarnas beteende beroende på deras bakgrund? 

Tema 3: Hjälp och stöd 

Vilken är den svåraste typen av ungdomar att jobba med? 

 Vad gör det så svårt? 
 Hur skiljer det sig mellan killar och tjejer? 
 Könsfördelning hos problematikerna? 


