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Sammanfattning  
 
Titel: ”Vi har det väl i oss, att killar träffar tjejer” – En kvalitativ studie om boendepersonalens 
upplevelser kring genusnormer i socialt arbete med ensamkommande killar 
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asylum-seeking boys 
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Examinator: Göran Adamson 
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Sammanfattning: Studien syftar på att belysa hur boendepersonal upplever att genusnormer 
skapas och upprätthålls i det sociala arbetet med ensamkommande killar de gör. För att kunna 
uppnå detta har det genomförts fem intervjuer med boendepersonal på två HVB-hem för 
ensamkommande flyktingbarn. Studiens resultat belyser bland annat tendensen att kvinnlig 
personal får ”mammarollen”, samt hur ensamkommande i arbetet kan betraktas som ”små 
män”. Det har visats även att boendepersonalens etnicitet upplevs ha betydelse för skapandet 
av genusnormer. Resultatet tyder på att boendepersonalen uppfattar sexualiteten som tabu, samt 
överlag inte reflekterar över heteronormativiteten i arbetet. Slutligen lyfts vad organisatoriska 
utmaningar i arbetet med ensamkommande kan ha för betydelse utifrån genusperspektivet.  
Bakgrund: Studien grundar sig i en pågående samhällsdebatt om jämställdhet i samhället 
utifrån genusperspektivet, samt den kunskapsluckan som finns kring socialt arbete med 
ensamkommande utifrån genusperspektivet. 
Syfte: Att få en inblick i boendepersonalens upplevelser kring hur genusnormer 
konstrueras/upprätthålls i socialt arbete med ensamkommande killar och vad de normerna kan 
ha för betydelse. 
Metod: Studien har en kvalitativ ansats och empirin har samlats genom 5 semistrukturerade 
intervjuer och analyserats med hjälp av tolkande fenomenologisk analys (IPA-metoden). 
Resultat: Studien har visat att boendepersonalen har väldigt olika upplevelser och rutiner kring 
genusfrågor. Det har framkommit att genusfrågor inte anses vara det centrala i arbetet, utifrån 
bristen på reflektion kring dem. Boendepersonals berättelser har pekat på tydliga exempel av 
både heteronormativitet, och bristen av det normkritiska förhållningssättet. Genus har visats 
hänga ihop med andra faktorer såsom etnicitet och klass, samt att olika praktiskt ogynnsamma 
omständigheter i arbetet med ensamkommande försvårar arbetet utifrån genusperspektivet. 
Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, genus, normer, HVB, heteronormativitet, socialt 
arbete 
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1. Begreppsförklaring 
 

Ensamkommande / killar – Begreppet ensamkommande flyktingbarn i studien kommer att 
förkortas till enbart ensamkommande eller killar, utifrån att studien handlar om 
boendepersonalens upplevelser kring arbete med enbart ensamkommande killar (15–18 år). 
Dessutom använder boendepersonal själva oftast uttrycket ”killar” i beskrivning av sina 
klienter, vilket ytterligare motiverade valet av begreppet ensamkommande / killar. 
 
Boendepersonal – I studien kommer att användas begreppet boendepersonal eller enbart 
personal. Med detta begrepp menas de anställda som direkt arbetar med killarna på HVB-
boenden. Deras officiella titlar och arbetsbeskrivning kan variera, men oftast benämns dem 
som: boendehandledare, boendestödjare, ungdomscoacher osv. Boendepersonalens 
arbetsuppgifter rör sig i första hand om att tillgodose killarnas behov, jobba främjande för 
killarnas självständighet, samt vägleda och introducera i det svenska samhället. Valet av 
begrepp gjordes även utifrån att begreppet ”personal” är det oftast använda av både personal 
och killar, vilket verkade mest tydligt för studiens syfte. I studiens analys används även begrepp 
”informant” med vilket refereras till boendepersonal som hade intervjuats för denna studie. 
 
HVB-hem – Hem för vård eller boende där ensamkommande placeras enligt socialtjänstens 
beslut efter Migrationsverkets anvisning. I studien refererat oftast till som enbart ”boende”.  
 
IVO – inspektionen för vård och omsorg, tillsynsmyndigheten inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och verksamheter enligt lagen för stöd och service till funktionshindrade. 
 

2. Inledning 
 
  Intresset för denna studie kom från olika håll. Enligt Migrationsverkets statistik (2017) har ca 
64 000 ensamkommande flyktingbarn sökt asyl i Sverige sedan år 2004. Bara år 2015, under 
den stora flyktingströmmen, beräknas 35 369 ensamkommande barn ha sökt asyl i Sverige, 
vilket blev en chock för socialtjänsten samt andra myndigheter. Fältets stora expansion har gjort 
att forskningen inte hann komma i kapp med utvecklingen. Det väcktes och det fortfarande 
väcks många frågor parallellt med förändringar som sker i den nuvarande ”efter-chock” fasen. 
Genusfrågor anses vara högaktuella i dagens samhälle, dock verkar genusperspektivet i det 
sociala arbetet med ensamkommande inte hunnits lyftas bland andra frågor som brukar kopplas 
till ensamkommande. Detta har skapat nyfikenhet och utrymme för denna studie. 
  Temat upplevdes även relevant för socialpedagogiskt arbete på grund av sin koppling till 
begrepp som delaktighet, inklusion och kritiskt förhållningssätt. Ensamkommande flyktingbarn 
representerar en väldigt utsatt och, enligt reflektionerna från fältet, speciell målgrupp. 
Ensamkommande har skapat en del diskussioner kring arbetssättet inom det sociala arbetet samt 
i samhället överlag. Några av reflektioner från boenden jag hade besökt för denna studie tyder 
på hur det uppstår en moralisk konflikt hos personalen med tanke på resursfrågor, boendeformer 
och arbetsrutiner. De faktorerna upplevs leda till att ensamkommande ungdomar i dagsläget 
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bemöts mer som ”ensamkommande” än som enbart ”ungdomar”. Reflektionerna kring detta 
belyste vikten av frågor kring delaktighet i socialt arbete med ensamkommande. Dessutom så 
finns det väldigt specifika behov kring etableringen och integrationen av ensamkommande, där 
inklusion som ett av de centrala socialpedagogiska begreppen kommer till ytan (Madsen, 2006), 
vilket kan förstås vara ett av de centrala begreppen även i socialt arbete med ensamkommande.  
  Med tanke på vilken stor målgrupp de ensamkommande flyktingbarnen har blivit, samt mina 
egna reflektioner från arbetet med ensamkommande väcktes funderingar kring olika teman som 
skulle kunna undersökas i detta examensarbete där det inte fanns så mycket tillgänglig 
information om. Det blev tidigt klart att studien inte kommer att ha fokus på olika aspekter 
kring asylprocessen som vanligtvis tas upp i forskningen om ensamkommande. Studien har 
hittat sin förankring även i olika politiska och samhällsdebatter kring ensamkommande där de 
har stigmatiserats och framställts väldigt negativt i samband med åldersbedömningar och 
enskilda brottsfall å ena sidan, samt pågående forskning som behandlar hur bilden av 
ensamkommande som icke-vita förövare från patriarkala kulturer i media och samhället formas 
(Måwe, 2016) å andra sidan. Dock upplevs kännedomen om de här ungdomarna inte vara så 
stor bland allmänheten. De nämnda faktorerna, samt mitt personliga intresse för HBTQ-frågor 
har lett till att frågor kring hur genus i det sociala arbetet med ensamkommande skapas och 
upprätthålls blev ett fokusområde för denna studie.  
 

3. Bakgrund 
 
  Ensamkommande barn definieras som personer under 18 år vilka omfattas av lagen om 
mottagande av asylsökande m. fl. (LMA) och som inte har sina föräldrar eller någon annan 
legal vårdnadshavare med sig i stunden de anländer till Sverige (Fälldin & Strand, 2010). 
Migrationsverket avgör om ett barn anses vara ensamkommande och anvisar barnet till en 
kommun som har ansvar för mottagandet av barnet (Migrationsverket, 2017). Mottagande 
kommunens socialtjänst ansvarar för att tillgodose barnets behov genom olika insatser: på ett 
hem för vård eller boende (HVB-boende), stödboende (träningslägenheter) samt släkt- och icke 
släktrelaterade familjehemsplaceringar.  
  Den vanligaste boendeformen är HVB-boende där ensamkommande placeras efter att ha 
ansökt om asyl. Denna boendeform innebär att det finns personal dygnet runt som har i uppdrag 
att tillgodose barnens behov genom att ge dem omvårdnad, stöd och fostran (IVO, 2015). Det 
förekommer på boendena att de som är i en pågående asylprocess bor tillsammans med de som 
redan har fått uppehållstillstånd, vilket skapat stora diskussioner bland yrkesverksamma på 
grund av att de två grupperna har väldigt olika behov (Fälldin & Strand, 2010). Betydelsen av 
kopplingen mellan boendeformen och asylprocessen för det sociala arbetet med 
ensamkommande var också en viktig aspekt kring denna studie. Enligt Inspektion för vård och 
omsorg – IVO (2017), så måste HVB-hem ha en bemanning som är anpassad till boendets 
målgrupp och innehåll, vilket kan förstås som ett vagt beskrivet krav. Formella kompetenskrav 
finns enbart för boendets föreståndare och det är upp till boendets ledning att formulera och 
bedöma kompetenskraven för de övriga anställda. Under det stora anställningstrycket har detta, 
enligt många debatter i media och på fältet, lett till en kompetenssänkning inom den branschen. 
Under 2016 har Socialstyrelsen bestämt att, utifrån behovet för fler placeringsalternativ och en 
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mindre ingripande insats, komma efter stödboendeformen. Stödboende innebär mindre 
personaltäthet och individuella bedömningar av ungdomar 16–20 år, vilket så småningom leder 
till ett eget boende med individuellt anpassat stöd. 
  Reflektionerna från fältet tyder på att den största majoriteten av HVB-boenden kommer att 
göras om till stödboenden under 2017, utifrån regeringens beslut att sänka bidragen till 
kommunerna. Enligt många yrkesverksamma som jag varit i kontakt med kommer detta att 
åsidosätta individuella bedömningar av de ensamkommandes behov på grund av resursfrågor. 
Hur kommer det att spegla sig i det fortsatta arbetet med ensamkommande var också en av 
utgångspunkterna som väckte intresse för detta arbete. Sammanfattningsvis kan det sägas att 
kunskapsluckan kring vilken inverkan det sociala arbetet med ensamkommande kan ha på 
ungdomarnas identitetsskapande i samband med genus, samt den rollen som boendepersonalen 
och deras kompetens har i den processen har varit utgångspunkterna för denna studie. Alla de 
bitarna och deras koppling till den pågående samhällsdebatt om både genus och 
ensamkommande blev de avgörande faktorerna för att denna studie skulle skapas och sättas i 
sitt sammanhang. 
 

4. Syfte och frågeställningar 
 
  Studiens syfte är att, utifrån boendepersonalens upplevelser, belysa hur de förhåller sig till 
genusnormer i sitt arbete med ensamkommande killar och vilken betydelse det 
förhållningssättet kan ha. Studiens frågeställningar är: 

 
- Hur upplever boendepersonal att genusnormer konstrueras / återskapas i det 

praktiska arbetet de gör (arbetsrutiner, aktiviteter) med ensamkommande? 
- Hur uppfattar boendepersonal att deras bemötande påverkar skapande / 

upprätthållning av genusnormer i sitt arbete med ensamkommande?  
 

5. Tidigare forskning  
 

5.1. Sökning och avgränsning av tidigare forskning 
 
  Tidigare forskning kring socialt arbete med ensamkommande i samband med genusperspektiv 
är nästan obefintlig. Hesle (2009) skriver i sin avhandling att forskning om ensamkommande i 
Norden handlar om barnens psykosociala situation i samband med tre stora frågor: 
asylprocessen och dess konsekvenser, traumaerfarenheter från hemlandet och barnens 
bemästringsstrategier. Den tendensen har bekräftats även i min sökning av tidigare forskning. 
Utifrån resultatet har jag valt att fokusera mig på forskning om genusperspektiv i socialt arbete 
och socialt arbete med ensamkommande generellt.   
  För att hitta användbar tidigare forskning har jag använt diverse sökmotorer: DIVA, Google 
Scholar och Högskolan Västs biblioteks sökmotor – discover.hv.se. Sökorden som hade slagits 
upp var: socialt arbete ensamkommande, socialt arbete genus, unaccompanied minors social 
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work, unaccompanied minors gender, gender social work. Resultaten i både den svenska och 
utländska forskningen har bekräftat ovannämnda tendensen kring forskningsteman i samband 
med ensamkommande barn. Utifrån det var jag tvungen att välja bort mycket av forskningen 
som handlar om de ensamkommandes psykiska hälsa och asylprocess eftersom det inte var 
relevant för denna studie. Dessutom har jag använt mig av befintliga studentuppsatser som 
behandlar liknande ämne för att hitta inspiration när det gäller tidigare forskning.  
  Utifrån den ovannämnda fördelningen kommer avsnittet om tidigare forskning att utgå från 
de två huvudområdena: socialt arbete med ensamkommande och socialt arbete i samband med 
genusperspektiv, med idén att lyfta de betydelsefulla tematiseringarna för studien från båda 
områden.   
 

5.2. Forskning om socialt arbete med ensamkommande 
   
  Forskningen om socialt arbete med ensamkommande överlag, som användes för denna studie, 
kommer mestadels från Storbritannien, förutom en ganska ny studie från Sverige som behandlar 
mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Övrig forskning som har använts i studien 
handlar om relationen mellan socialarbetarna och asylsökande ungdomar och vad olika aspekter 
i den relationen kan ha för konsekvenser sett från olika perspektiv. I forskningen lyfts även 
socialarbetarens roll, vad den innebär samt hur den rollen kan uppfattas av ensamkommande 
och socialarbetarna själva. Dessutom lyfts vilka principer som borde följas i det sociala arbetet 
med ensamkommande och vilka svårigheter som kan finnas med detta. Utifrån de 
kategoriseringarna har forskningen om socialt arbete med ensamkommande tematiserats i två 
teman: forskning med fokus på ensamkommandes första period i ”det nya landet” och forskning 
om socialarbetares roll i arbetet med ensamkommande. 
 

5.2.1. Forskning med fokus på ensamkommandes första period i ”det nya landet”   

 
  Ahmadi i Hessle (2009) lyfter hur det svåraste som ensamkommande måste hantera i 
kulturmötet med det nya landet oftast är skillnaden mellan det individualistiska och det 
holistiska perspektivet som brukar spegla kulturen av de flesta länderna som de 
ensamkommande kommer ifrån. Det holistiska perspektivet ser på samhället som en enhet och 
individen betraktas endast som en del av sitt samhälle. Hessle betonar även hur boendepersonal 
representerar en av de viktigaste aktörerna i de ensamkommandes kulturmötet med det nya 
landet. 
  I sin forskning om hur stöd till unga flyktingar kan motverka exklusion betonar Beirens m.fl. 
(2007) vikten av det sociala nätverket unga flyktingar skapar i det nya landet, speciellt när det 
gäller identitetsskapande och självkänsla. Detta var betydelsefullt för denna studie utifrån att 
boendepersonal förstås vara en del av de ensamkommandes sociala nätverk i ”det nya landet”. 
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5.2.2. Forskning om socialarbetares roll i arbetet med ensamkommande 

   
  Kohli (2006) beskriver i sin forskning hur ensamkommande barn kan vara väldigt tysta i 
början av sin etableringsprocess i det nya landet på grund av olika anledningar såsom trauma, 
stress, misstroende osv. Kohli skiljer mellan två olika typer av historier som ensamkommande 
kan dela med socialarbetare de möter vilka han kallar för ”tunna” och ”tjocka”. Kohli lyfter 
fram att en av socialarbetarnas huvudroller i arbetet med ensamkommande är stöd till 
återskapandet av deras historier genom att lyssna på de ”tunna” historier vilket kan leda till att 
de ”tjocka” eventuellt kommer fram till ytan.  
  Chase (2010) lyfter fram hur socialarbetarens roll i arbetet med ensamkommande innebär en 
stark dikotomi utifrån att den representerar socialtjänsten som ”den offentliga föräldern” till 
ensamkommande. På det sättet måste socialarbetaren lägga fokus på barnets bästa, samt arbeta 
aktivt utifrån olika riktlinjer med att bl.a. upprätthålla mänskliga rättigheter och jämställdhet i 
sitt arbete. Chases studie har även visat att ensamkommande kan uppfatta den senare rollen som 
kontrollerande gentemot dem.  
  Newbigging och Thomas (2011) skriver i sin artikel om vilka principer för god praxis inom 
socialt arbete som anses vara de mest betydelsefulla i arbetet med ensamkommande. Även de 
lyfter icke-diskriminering och främjande av jämställdhet som en av de huvudprinciperna för 
socialt arbete med asylsökande och flyktingar.  
  Gustafsson (2015) lyfter i sin artikel om mottagande av ensamkommande i Sverige hur det 
finns olika uppfattningar hos de professionella som kommer i kontakt med ensamkommande 
genom sitt arbete. En del anser att problematiken kring ensamkommande är universell och har 
i stort sett mycket med tonåren att göra och borde betraktas på det sättet, medan det även finns 
de som ser något särskilt i arbetet med ensamkommande utifrån skillnader i den kulturella 
bakgrunden och deras flyktingstatus. Gustafssons studie tyder på att den senare gruppen väljer 
att se på de skillnaderna som något oöverstigligt och istället fokuserar på att ensamkommande 
behöver lära sig språk, kultur och vanor för att kunna socialiseras och på det sättet åtgärda 
mycket av den ursprungliga problematiken. Gustafsson belyser att de två presenterade synsätten 
behöver kombineras för att uppnå ett bra mottagande av ensamkommande. Dessutom lyfter 
Gustafsson fram hur ensamkommande kan uppleva att de är passiva i etableringsprocessen utan 
många möjligheter till att påverka saker och ting. 
  I den senaste forskningen om socialt arbete med ensamkommande i Australien, beskriver 
Nelson m.fl. (2017) hur studier har visat att arbete med ensamkommande innebär växande 
utmaningar på olika fronter. Även här lyfts motsatser som kan uppstå i arbetet med 
ensamkommande utifrån de grundläggande principerna för socialt arbete vilka strider mot olika 
policys och rådande diskurser kring ensamkommande. Studien har visat hur det krävs 
kombination av olika metoder i arbetet med ensamkommande, där kritiskt förhållningssätt 
lyftas som en av de viktigaste, för att både socialarbetare och ensamkommande ska kunna 
uppleva en känsla av meningsfullhet.  
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5.3.  Forskning om genus i socialt arbete 
 
  När det gäller forskning om genusperspektivet i socialt arbete överlag har det funnits forskning 
från Sverige, där fokus ligger på olika klientgrupper inom socialt arbete. Utifrån det har en del 
forskning (mestadels om kvinnliga klienter) valts bort och fokus har landat på forskningen som 
behandlar hur genus konstrueras och reproduceras i kontakten mellan klienten och 
socialarbetare inom den sociala barnavården, ungdomsinstitutioner, samt vilken betydelse 
arbetsfördelningen inom det sociala arbetet kan ha utifrån genusperspektivet. Dessutom 
behandlar forskningen som användes för denna studie även vilka genusnormer som 
reproduceras inom de ovannämnda instanserna och vilken syn på sexualitet som finns inom 
socialt arbete. Forskningen har inte ytterligare tematiserats utifrån att de gemensamma dragen 
i forskningen har tytt på liknande premisser vilka diskuteras i avsnittets sammanfattning. 
  Hamreby (2004) beskriver i sin avhandling om sociala barnavården av flickor och pojkar 
under 1900-talet hur diskussioner kring sociala problem som brukar kopplas till pojkar 
handlade om kriminalitet och våld, till skillnad från flickor där frågor kring sexualitet och 
sexuella handlingar stod i fokus. När genusnormer som maskulinitet och femininitet kommer 
in i diskussionen om sociala problem, lyfter Hamreby hur vissa beteenden har i social praxis 
ansetts vara mindre ”allvarliga” om de ligger i samma linje med vad som anses vara typiskt 
feminint/maskulint, t.ex. att promiskuitet hos tjejer har betraktats som något ”farligare” än hos 
killar. Detta har lett till att insatser inom socialtjänsten har präglats av väldigt starka 
heteronormativa och genusstereotypiska influenser. I samband med det betonar Hamreby att 
det är väldigt viktigt vem är det som avgör vilka beteenden som ska anses som normala och 
vilka som avvikande, utifrån ett maktperspektiv. Hamreby betonar även vikten av att 
genuskategorisera barn och ungdomar i forskningen utifrån att genusneutrala begrepp som 
”barn” eller ”ungdom” kan osynliggöra vissa sociala problem som är direkt kopplade till en 
viss grupp. I samband med detta blir det meningsfullt att reflektera över hur i denna studie 
används begreppet ensamkommande killar för att tydligt avgränsa vilken målgrupp studien 
handlar om. 
  Hilte och Claezon (2005) skriver i sin rapport om den mer aktuella bilden av socialt arbete 
med ungdomar på institution och även den tyder på Hamrebys premisser om genus-
stereotypiseringen som nämndes tidigare. Hilte och Claezon har studerat hur personalen arbetar 
på en pojk- respektive flickinstitution. Det framkom att de traditionella genusstereotyperna 
speglar arbetet i högsta möjliga grad både utifrån normen för vad som anses vara den ideala 
pojken/flickan, personalens arbetsroller, samt utifrån andra konstellationer såsom en 
heterosexuell kärnfamilj. Författarna belyser hur  

 
”Skillnader mellan kvinnor och män skapas och upprätthålls genom att tillskriva dem 
olika emotioner och förmågor samt en särskild sexualitet.” (Hilte & Claezon, s.35, 
2005). 

 
  Utifrån den definitionen blir det väldigt betydelsefullt när personalen de hade intervjuat 
beskriver killar som till exempel arga, aldrig oroliga och aldrig ledsna. Konsekvenserna av den 
generaliserande och stereotypiska inställningen i socialt arbete blir en aktuell fråga, som jag i 
min studie också kommer att försöka besvara. 
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  I sin avhandling om vården av missbrukare ur ett genusperspektiv, upplyser Mattsson (2010b) 
hur personalen gör kön genom att tydligt fördela arbetsuppgifterna utifrån kön, samt ha en 
”mamma-pappa-barn” familj som den normen de utgår ifrån i sitt arbete. Detta leder till att 
normer av mannen som den makthavande, överordnade och beslutande fadern på ena sidan, 
samt kvinnan som den varma, beroende och omhändertagande modern på andra sidan, 
upprätthålls och reproduceras vidare i arbetet med brukarna. Mattsson har visat hur det finns en 
skillnad mellan hur personalen upplever att de förhåller sig till genus och hur deras arbetsrutiner 
i praktiken ser ut. Det har framkommit att arbetsfördelningen görs utifrån genus vilket resulterar 
i att kvinnliga brukare inte kan skapa samma förtroende i relationen med kvinnlig och manlig 
personal.  
  Claezon (2008) har även skrivit en rapport utifrån så kallade forskningscirklarna med 
yrkesverksamma som har intresserat sig för hur olika institutioner som kommer i kontakt med 
barn och ungdomar (socialtjänsten, skola osv.) arbetar utifrån genusperspektiv. Slutsatser som 
hon har kommit fram till visar att det finns en tydlig tendens mot genusstereotyper i arbetet med 
barn och ungdomar där pojkar och flickor behandlas olika utifrån väsen och inte olika villkor 
som råder för dem i olika sammanhang. Även här har heterosexualitet framkommit som en 
norm både i frågan om sexuell läggning och föräldraskap. Claezon påpekar att det alltid har 
pratats om ”barnets bästa” i socialt arbete, dock kommer ”barnets villkor” inte ofta in i 
diskussionen om insatser, där hon poängterar att förutfattade meningar om genus kan vara en 
av de faktorerna som sätter just barnets bästa i farozonen. Tendensen till stereotypisering finns, 
enligt rapporten, även i andra fälten av socialt arbete såsom fältarbete. I reflektionerna beskrivs 
fältarbetet som ”mönsterbrytande”. Men även där har praxis tytt på att killarna behöver en 
”gränssättande och tydlig” manlig förebild, medan man ska jobba ”inkännande och med 
öppenhet” med tjejerna.  Något intressant som Claezon lyfter är att de flesta studierna som har 
genomförts har varit en ”ögonöppnare” för yrkesverksamma när det gäller deras egna 
förhållningssätt kring genusfrågor och vilken roll det kan spela inom deras arbete. 
 

5.4. Sammanfattning av tidigare forskning och dess relevans för studien  
 
Principer och riktlinjer för socialt arbete med ensamkommande som lyfts i forskningen är något 
som har varit användbart för denna studie med tanke på hur boendepersonalen uppfattar 
killarnas bakgrund. Dessutom har de principerna även varit utgångspunkten för skapandet av 
vissa frågor i intervjuguiden om boendepersonalens upplevelse av sin roll. Även olika 
betydelser av begreppet ”kulturmöte”, som har hittats inom ovannämnda forskningen, har varit 
värdefulla i tolkningen av den insamlade empirin i samband med konstruering av genusnormer 
och dess koppling till etnicitet. 
  Forskningen om socialarbetares roll har gett viktiga aspekter av hur socialarbetares roll kan 
uppfattas olika och på vilket sätt relationen mellan socialarbetaren och klienten kan återspeglas 
i skapandet av genusnormer. Dessutom så har forskningen lyft fram utmaningarna som finns i 
arbetet med ensamkommande, vilket har varit väldigt användbart för denna studie under 
analysprocessen.  
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 Forskningen om genus i socialt arbete har visat tydliga tendenser om att könsterotyper 
reproduceras, om inte förstärks, i olika praxis av det sociala arbetet. En av de centrala 
punkterna som lyfts är omedveten reproducering av heteronormen oftast i samband med 
antaganden om sexualitet och familjekonstellationer.  Dessutom visade forskningen att det 
kan finnas en diskrepans mellan socialarbetarnas uppfattning om sitt agerande och den 
studerade praktiken och även en obalans mellan ”barnets bästa” och ”barnets villkor”. 
Forskarna lyfter ganska enigt hur medvetenhet om genusfrågor är väldigt låg på fältet, vilket 
har inneburit att många av de genomförda studierna har upplevts vara en slags ”ögonöppnare” 
för deltagarna. Forskningen har utifrån alla de nämnda premisserna använts aktivt både i 
skapandet av intervjufrågor och analysarbetet för denna studie. 

 

6. Teoretiska utgångspunkter 
 

  I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkter och begrepp som har använts för denna 
studie att presenteras. Det grundläggande teoretiska perspektivet som har använts för denna 
studie är socialkonstruktivism. Genusperspektivet utgår ifrån socialkonstruktivism och anses 
vara studiens centrala teori. Genus används både som begrepp, samt som ett perspektiv för att 
analysera kön som social konstruktion. Med tanke på andra sociala kategorier som etnicitet 
och makt, blev intersektionalism ytterligare ett teoretiskt perspektiv som användes som 
komplettering till genusperspektivet. Både genus- och det intersektionella perspektivet har en 
förankring i socialkonstruktivism och utgår ifrån feminism. Detta möjliggjorde att de kunde 
användas kombinerande för att belysa komplexitet av ett socialt problem och inte som två 
motpoler vilka exkluderar varandra. Förutom genus, andra teoretiska begrepp som grundar 
kommer att användas för denna studie och presenteras i detta kapitel är: heteronormativitet 
och maskulinitet, bemötande, genusnormer samt normkritiskt förhållningssätt. 

 
6.1. Socialkonstruktivism 
   
  Studien utgår från socialkonstruktivism som det vetenskapsteoretiska perspektivet. 
Socialkonstruktivism betraktar verkligheten som en social konstruktion. Mattssons definition 
(2010a) av det socialkonstruktivistiska perspektivet tyder på att ”verkligheten” för oss innebär 
i stort sett vår tolkning av den utifrån det vi tror oss veta. Hacking (1999) urskiljer tre typer av 
ting som kan förstås som socialt konstruerade: 

 
- Objekt - ting som kan, dock behöver inte, vara fysiska och som får sin objektivitet 

genom att människor har skapat dem subjektivt i sina bruk och seder. T.ex. människor 
(barn), relationer (genus), materiella föremål (hus). 

- Idéer - alla föreställningar, begrepp och teorier som i sin samlade form bygger ”objekt” 
vilka representerar idéernas extensioner. 

- Lyftaord - sanning, verklighet eller kunskap tas som exempel på ting som Hacking kallar 
för lyftaord utifrån att de fungerar på en annan nivå än objekt eller idéer eftersom de 
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används för att berätta vad som gäller om en företeelse, sätter den i kontext vilket gör 
att de ligger på en högre nivå än de andra två kategorierna.  

 
  Kunskap kan utifrån socialkonstruktivism förstås som en konstruktion vilken inte finns utan 
objekt och idéer eftersom det är de kategorierna som sätter kunskap i ett sammanhang. Detta 
sammanhang blir ett avgörande moment för förståelse av kunskapen. Vår kunskap om 
verkligheten, kan i synnerhet förstås vara våra egna teorier och föreställningar om den. 
Dessutom är vår uppfattning av verkligheten föränderlig och socialt bestämd. Detta, utifrån 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, innebär att det inte finns någon ”fastställd” kunskap 
(Danermark m.fl., 2003).  
  Det som enligt Burr (2015) kännetecknar socialkonstruktivism är först och främst kritisk 
förhållning mot ”för-givet-tagen” kunskap. Burr menar att kategorier vilka vi människor i vår 
värld brukar ta för givna inte behöver stämma överens med dess riktiga egenskaper, där hon 
lyfter just kön och genus som ett exempel. Vidare betonar Burr att utifrån socialkonstruktivism 
måste kunskap alltid sättas i ett historiskt och kulturellt perspektiv för att kunna förhindra den 
imperialistiska dimensionen av kunskapen vilken innebär till exempel implementering av en 
västerländsk praxis i andra kulturella sammanhang. En till viktig egenskap som kännetecknar 
socialkonstruktivism, enligt Burr, är att kunskap skapas i interaktionen mellan människor med 
språket som det viktigaste redskapet. Genom att namnge vissa fenomen som till exempel 
”diagnos” och vidareanvända begreppet i vardagen, konstruerar vi något som upprätthålls i 
interaktionen mellan människor och får betydelse för oss genom den interaktionen. 
  Vi såg att Hacking (1999) i sin kategorisering har klassat genus under ”objekt” som något 
socialt konstruerat. Detta förklarar han närmare som en konstitutiv social konstruktion eftersom 
genus kan tolkas som en social kategori vilken utgörs av ens sociala relationer och handlar inte 
om människans anatomi. Hacking betonar även Beauvoirs kända rad ”Man föds inte till kvinna, 
man blir det.” (s.20–1, 1999) vilken enligt honom ligger som grundtanke bakom feministiska 
och genusteorier. De utgångspunkterna kommer att användas i denna studie utifrån att den 
intresserar sig för de sociala relationerna som leder till att något definieras som 
manligt/kvinnligt. Idén om en viss företeelse är enligt Hacking (1999) de socialt konstruerade 
egenskaperna kring själva företeelsen vilka skapas i relation till vår uppfattning av verkligheten. 
Burr (2015) kallar det för en anti-essentialistisk ståndpunkt vilket innebär att, enligt 
socialkonstruktivism, betraktas inte människors identitet och personlighet som något essentiellt 
dvs. biologiskt och oföränderligt. De kategorierna betraktas snarare som en produkt av olika 
sociokulturella faktorer vilket gör att de ständigt förändras. Med tanke på Burrs premiss så 
kommer denna studie att försöka belysa de sociokulturella faktorer som kan definiera 
genusnormer kring ensamkommandes i olika sammanhang. 
 

6.2.  Genusperspektiv 
6.2.1. Genusbegreppets historia – feminism 

  Piuva och Karlsson (2012) beskriver hur genusbegreppet bottnar i den feministiska rörelsen 
vilken grundar sig i kampen för att jämställa kvinnor och män utifrån skillnader i medborgerliga 
och demokratiska rättigheter mellan dem. Författarna urskiljer tre vågor i feminismens historia. 
Under den första vågen (1700-, 1800- och början av 1900-talet) låg kvinnorörelsens fokus på 

11 

 



 

frågor som rösträtt, utbildning och ekonomisk självständighet. Dessutom lyftes kvinnans 
individualisering genom kamp för distansering från uppfattningen av kvinnan som en del av sin 
familj eller mannens ägodel. Andra vågen (1960- och 1970-talet) hade två stora fokusområden. 
Det första området kallas för ”det dubbla sociala trycket” – vilket lyfte frågor kring kvinnans 
dubbla arbete: hemmets skötsel med barnens välfärd å ena och förvärvsarbetet å andra sidan. 
Det lyftes hur det dubbla trycket blev ett hinder i kvinnornas karriär- och löneutveckling. Det 
andra området handlade om kvinnans ”sexuella underordning” vilket innebar kampen för 
makten över reproduktionen med lagstiftning av fri abort. Dessutom infördes institutioner som 
föräldraledighet och föräldrapenning. Den tredje vågen (1980-, 1990-talet och anses pågå 
fortfarande) präglas i vetenskapsvärlden genom ifrågasättande av förgivettagna antaganden och 
forskning kring hur de hindrar förståelsen av oss själva utifrån politiskt och socialt perspektiv. 
I praktiken handlar det mycket om kulturella normer som kännetecknar kvinnor och män, samt 
gränser mellan de hittills motsatta kategorierna (Piuva & Karlsson, 2012).  
 

6.2.2. Begreppets avgränsning – kön/genus 

  Det finns en oklarhet när det gäller skillnader och likheter mellan begreppen kön och genus. 
Begreppet kön (engelskt – sex) refererar till en biologisk diskurs, två kategorier – man och 
kvinna betraktas som två motsatser som utesluter varandra. Begreppet genus (engelskt – 
gender) används mer som ett grammatiskt begrepp och refererar till kön som en social 
konstruktion och motsats till det biologiska könet, samt som ett analytiskt verktyg för att belysa 
den sociala betydelsen av kön (Connell & Pearse, 2015; Ambjörnsson, 2006; Karlsson, 2012). 
Detta kan anses vara ett kontroversiellt ämne utifrån att vårt sätt att förstå man och kvinna som 
har alltid grundats i den biologiska bemärkelsen ställs mot ett annat synsätt som grundar sig i 
de definitionerna och positionerna som vi tar som givna och blir tilldelade i samhället utifrån 
det biologiska könet (Kullberg m.fl., 2012). Dessutom används inte begreppet genus i det 
svenska språket så ofta och på samma sätt som begreppet gender görs på engelska, vilket gör 
att det kanske inte finns så stor förståelse för genusbegreppet allmänt. Piuva och Karlsson 
(2012) lyfter att skillnaden mellan begreppen kan betraktas utifrån språket – vilket innebär 
etymologisk och diskursperspektiv, och utifrån begreppet – det vill säga hur begreppet används 
vetenskapligt. Connell och Pearse (2015) definierar genus som en social struktur med ett 
särskilt förhållande till människokroppen. Enligt författarna flyttar genusbegreppet fokus från 
de biologiska skillnaderna mellan våra kroppar till hur samhället förhåller sig till 
människokroppen och de skillnaderna samt vilka konsekvenser det förhållningssättet för med 
sig. Författarna lyfter att detta förhållningsätt kan spegla sig olika i verkligheten genom att 
överdriva skillnader (t.ex. mammakläder), förneka dem (t.ex. löneskillnader mellan kvinnor 
och män), mytologisera dem (t.ex. i dataspel) eller till och med komplicera dem (t.ex. begreppet 
”hen”). Genus ska därför, enligt Connell och Pearse, studeras som andra sociala strukturer- i 
samband med andra dimensioner som till exempel identitet, makt eller sexualitet. 
  I studien kommer jag att använda begreppet genus utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv, vilket innebär att jag kommer fokusera på kön som en social konstruktion i syftet 
att försöka få förståelse för hur genusnormer skapas och upprätthålls i möten mellan 
boendepersonal och ensamkommande killar. 
 

12 

 



 

6.3. Intersektionalitet 
 
  Det intersektionella perspektivet grundar sig också i de feministiska teorierna och analyserar 
sociala företeelsen utifrån samspelet mellan två eller fler olika sociala kategorier såsom: genus, 
etnicitet, klass och sexualitet (Mattsson, 2010a). Därför blir kategori ett centralt begrepp inom 
intersektionalitet och definieras som en konstruerad grupp som har någon typ av gemensamma 
egenskaper.  Intersektionalitet tyder på att föreställningar om en social kategori även alltid bär 
med sig föreställningar om andra sociala kategorier, vilket gör att kategorierna i verkligheten 
blir beroende av varandra och kontexten. Intersektionalitet används som ett analytiskt verktyg 
för att kunna se hur olika sociala kategorier påverkar varandra, samt hur strukturer inom en och 
samma kategori förhåller sig till varandra i skärningspunkten med en eller flera andra 
kategorier. Utifrån studiens syfte kommer jag, med hjälp av det intersektionella perspektivet, 
försöka belysa relationen mellan genus som huvudkategorin och de andra kategorierna som kan 
vara aktuella i arbetet med ensamkommande så som etnicitet, klass och sexualitet. 
  Intersektionalitet belyser även sambandet mellan de olika kategorierna utifrån 
maktperspektivet dvs. hur maktstrukturer upprätthålls utifrån vilka sociala kategorier anses vara 
”normala” och vilka ”avvikande”. Kullberg m.fl. (2012) betonar att maktanalys måste göras i 
samband med relationen mellan makt och kunskap det vill säga hur makten faktiskt görs i 
interaktion, möten och strukturer. Skärningspunkten mellan makt och olika kategorier resulterar 
i att ena kategorin hamnar i en under- och den andra i en överordnad position. I koppling till 
socialt arbete urskiljer Tilly i Mattsson (s.38, 2010a) inre och yttre kategorier inom en 
organisation. Tilly menar att inre kategorier skapas i olika sammanhang inom organisationen, 
medan yttre kategorier egentligen inte har något med organisationens verksamhet att göra, utan 
de förs in i organisationen utifrån och påverkar organisationen ändå. Det intersektionella 
perspektivet har varit användbart för studien för att kunna lyfta de andra sociala kategorierna, 
förutom genus. Dessutom har intersektionalitet belyst vilken betydelse samspelet mellan de 
kategorierna boendepersonalen kan höra till har för arbetet med ensamkommande. 
 
6.4. Queerteori, heteronormativitet och maskulinitet 
 
  Ambjörnsson (2006) beskriver hur begreppet queer grundar sig i gayrörelsens kamp på 1960- 
och 1970-talet, som syftade på att bland annat ta makten över ordet ”queer” som hade använts 
nedvärderande mot HBTQ-personer. Rörelsen har vuxit ut till en del av den feministiska teorin 
som fokuserar på sexualitetens betydelse i vårt samhälle – hur den regleras, organiseras och 
upplevs. Queerteorin som en kritisk teori syftar även på att belysa relationer mellan genus, 
sexualitet och normalitet i samhället, vilket gör att den lämpar sig som en del av den teoretiska 
ramen för min studie. 
  Heteronormativitet har roten i den ovannämnda queerteorin, vilket innebär att det är ett 
normkritiskt begrepp. Begreppet belyser hur heterosexualitet anses vara det normala och antas 
som en självklarhet i samhället när det gäller sexualitet. Ambjörnsson (2006) lyfter att 
heteronormativt perspektiv inte handlar om sexualitet, varken homo- eller heterosexualitet, utan 
om normer kring sexualitet som skapas, upprätthålls och reproduceras genom institutioner, 
lagar och strukturer. Ambjörnsson påpekar dessutom att heteronormativitet har verkliga 
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konsekvenser utifrån att personer som avviker från heteronormen i olika sammanhang kan 
anses vara hierarkiskt underordnade, vilket visar vad som sker i skärningspunkten mellan 
sexualitet som social kategori och makten. Detta kommer att diskuteras vidare i avsnittet om 
intersektionalitet.  
  Mattsson (2010a) betonar heteronormativitetens betydelse för socialt arbete utifrån att 
socialarbetare jobbar med utsatta personer och omedvetet kan utsätta dem genom att i sitt 
bemötande utgå från premissen att alla klienter är heterosexuella. Heteronormativiteten är en 
betydelsefull utgångspunkt för min studie utifrån att jag vill försöka få förståelse för hur 
boendepersonal förhåller sig till bland annat sexualitet som en del av genusnormer i sin dagliga 
kontakt med ensamkommande killar. 
  Ett begrepp som i studien kommer att ligga nära begreppet heteronomativitet är begreppet 
maskulinintet. Teoretiskt kan maskulinitet definieras på olika sätt. I studien kommer jag att utgå 
från Connells definition av hegemonisk maskulinitet som innebär det idealiserade sätt att vara 
man och innebär även att män positionerar sig i förhållande till varandra samt att i den processen 
legitimeras och upprätthålls kvinnans underordning genom relationen mellan ”det manliga 
idealet” och institutionella makten (Connell i Gottzén & Jonsson, s.15, 2012). Johansson (2005) 
beskriver att normativ manlighet innebär hur män tvingas att anpassa sig till de snäva normer 
hur en man bör och skall vara, vilket kan också förstås som ett sätt att definiera maskulinitet. 
Hirdman (2005) förklarar maskulinitet som en varierad form av makt som reproducerar sig 
mellan män. Enligt Hirdman verkar maskulinitet åt två håll, en vit heterosexuell man som norm 
å ena sidan och andra underordnade grupper av män i förhållande till kvinnor, vilket tyder på 
heterosexualitet som det centrala i maskuliniteten med kvinnan som ett ”instrument” för 
positionering av män i förhållande till varandra. 
  Gottzén och Jonsson (2012) beskriver hur det, under senare tiden, har kommit en del forskning 
som kallas för kritisk maskulinitetsforskning (Critical Studies of Men and Masculinities) vilken 
har grunden i de feministiska teorierna, där fokus ligger på maskulinitet, skapandet av 
maskulina normer och kritisk granskning av vad det innebär att vara en man i dagens samhälle. 
Min studie kommer delvis att utgå från samma premisser utifrån att den syftar på att undersöka 
hur maskulina normer som en del av genusnormer skapas och reproduceras i arbetet med 
ensamkommande. 
  Maskulinitet som begrepp i studien kommer att användas i den talspråkliga bemärkelsen det 
vill säga fokusera på företeelsen i arbetet med ensamkommande vilka kan anses vara typiskt 
manliga, grabbiga eller ha prefix kill- och man- i samband med boendepersonalens berättelser 
kring hur de förhåller sig till de företeelserna. 
 

6.5. Bemötande 
 
  Studien syftar på att undersöka hur kön som social konstruktion skapas och upprätthålls 
praktiskt i bemötandet mellan boendepersonal och ensamkommande. Elvin-Nowak och 
Thomsson (2003) betraktar kön som någonting vi gör och betonar att könet skapas genom olika 
slags förhandlingar i mötet med människor under hela våra liv. Författarna lyfter även att, för 
det mesta, gör vi könet passivt, men att i vissa situationer kan vi medvetet ”höja” eller ”tona 
ner” vår egen manlighet/kvinnlighet. Utifrån den synpunkten blir bemötande ett viktigt begrepp 
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i denna studie. Den kommer att fördjupa sig i och förstå hur boendepersonalens bemötande av 
ensamkommande kan ha betydelse för genusfrågor i deras vardagliga arbete med målgruppen. 
Kullberg m.fl. (s.146, 2012) anser att genus skapas i mötet med andra genom fyra parallella 
processer: 
 
”1. Hur människor framträder och presenterar sig själva och sina avsikter och förväntningar. 
2. Hur människor tolkas och bedöms av andra människor. 
3. Hur förhandlingar om identiteter och genus förlöper i interaktionen människor emellan. 
4. Hur sammanhanget och kategoriseringssystem eller kulturella koder som är länkade till 
sådana sammanhang bidrar till formandet.” 
 
  I studien kommer jag att utgå från dessa processer som definition av begreppet bemötande i 
relationen mellan boendepersonal och ensamkommande killar för att få insikt i hur 
boendepersonalen förhåller sig till genusnormer i sitt bemötande.   
  

6.6. Genusnormer  
   
  Begreppet normer har direkt koppling till begreppet normalitet, vilket kan definieras på olika 
sätt. Marshall i Svensson (s.18, 2007) definierar normalitet som kollektiva förväntningar på vad 
som är kulturellt önskvärt. Svensson beskriver vidare att det finns en stark koppling mellan 
begreppen normer och regler utifrån att regler representerar formaliserade normer i form av 
t.ex. lagar eller dock informella och outtalade regler vilka blir tydliga oftast när det 
framkommer en överträdelse. Piuva (2012) belyser tre dimensioner av begreppet normalitet: 

 
1. Det vanligast förekommande representerar det normala. 
2. Frånvaro av brist kännetecknar det normala, vilket gör att det normala är motsatsen till 

avvikelse. 
3. Det som eftersträvas, idealet, kan uppfattas som normalitet.  

 
  När det gäller normer i socialt arbete så lyfter Svensson (2007) hur de oftast grundas i 
lagstiftningen, men att varje enskild socialarbetare även avspeglar egna normer i sitt arbete. 
Utifrån det och tillsammans med de aspekterna som anses stå i fokus för en verksamhet skapas 
normerna inom socialt arbete, vilka resulterar i riktlinjer för en individ, grupp eller hela 
verksamheten. I samband med studien kan detta vara illustrerat i ett boendes rutiner som är 
uppbyggda på det sättet att aktivt motarbeta eller stärka genusstereotyper.    
  I koppling till genus, kan då genusnormer definieras som de önskvärda föreställningar kring 
ett kön som i ett visst sammanhang antas vara det ”normala”. I studien kommer begreppet 
genusnormer att användas även i relation till ovannämnda begreppet maskulinitet, med tanke 
på att studien handlar om socialt arbete med ensamkommande killar.   
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6.7. Normkritiskt förhållningssätt 
 
  Tjersland m.fl. (2011) belyser hur normer är en sorts sociala ”trafikregler” som finns för att 
styra vårt uppträdande bland andra människor. När det gäller barn och ungdomar så betonar 
författarna att normer och gränser har oerhört stor betydelse för deras utveckling, trygghet och 
livskvalitet. Dessutom lyfter Tjersland m.fl. att det är även viktigt hur personer i ens omgivning 
reagerar på dess brott mot normen – med bekräftelse eller sanktion. Utifrån den reflektionen 
blir det betydelsefullt att lyfta vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till de normerna 
boendepersonal skapar och upprätthåller i sitt arbete med ensamkommande. Herz m.fl. (2012) 
betonar att socialarbetare måste förhålla sig kritiskt till det maktspelet de ingår emellan de själva 
och klienten genom att de kategoriseringar som görs, maktproduktionen och tolkningsföreträde 
i relationen, lyfts fram och problematiseras. Utifrån studiens syfte och betydelsen av det 
heteronormativa förtrycket, vilket redan har diskuterats, kommer denna teoretisk utgångspunkt 
att användas för att undersöka på vilket sätt boendepersonalen förhåller sig kritiskt i sitt arbete 
med ensamkommande.  
 

7. Metod  
 

  I metodkapitlet kommer studiens kvalitativa ansats att presenteras och motiveras. Dessutom 
beskrivs intervjun som metod för empiriinsamling. I kapitlet förklaras även hur urvalet av 
informanterna och genomförandet av intervjuerna hade gjorts. Under etikavsnittet lyftas de 
viktiga etiska överväganden som gjordes för denna studie. Slutligen presenteras IPA-metoden 
som studiens analytiska verktyg. 

 
7.1. Val av metod 
 
  Utifrån att studien syftar på att få inblick i boendepersonalens upplevelser kring en viss fråga 
så lämpade sig den kvalitativa metododen för empiriinsamling. Motivation för valet av den 
kvalitativa ansatsen kan hittas i Brymans (1997) beskrivning av de grundpremisserna för 
kvalitativ forskning:  

- att se händelser eller normer utifrån den studerades perspektiv 
- att beskriva och analysera den studerades miljö  
- att sätta erfarenheter och handlingar i den studerades sammanhang 
- att undersöka aktörernas tolkningar av situationer. 

 Kritik som brukar riktas mot den kvalitativa metoden, enligt Bryman, är risken med att tolka 
den studerades berättelse och betrakta det ur deras egna perspektiv. Dessutom finns en 
generaliseringsrisk utifrån enskilda personers berättelser vilket är en punkt som ständigt 
återkommer i kritiken som riktas mot kvalitativ forskning.  
  Studien syftar på att få en bild av personalens uppfattning kring en viss fråga ur deras egna 
perspektiv vilket gjorde att den kvalitativa forskningsintervjun blev den mest lämpade metoden 
för informationsinsamlingen.  
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7.2. Validitet, reliabilitet och objektivitet 
 
  Tre viktiga aspekter som finns för att säkerställa studiens kvalitet är validitet, reliabilitet och 
objektivitet. Validitet fokuserar på att undersöka i vilken mån studerar studien, genom de valda 
perspektiv, metoder osv, studerar det som avses studeras. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet 
kring forskningsprocessen dvs. hur systematisk och noggrann forskaren har varit under hela 
processen vilken i sin följd direkt påverkar resultatets trovärdighet. Objektivitet innebär att 
författaren måste kunna behålla en distans till studiens empiri genom att betrakta den från olika 
perspektiv (Thornberg & Fejes, 2015). Studiens validitet och reliabilitet har försäkrats genom 
att det fanns en ständig diskussion med handledaren kring anpassning av studiens 
frågeställning, dess formulering och forskningsbarhet, samt genom en gedigen planering och 
struktur i arbetsprocessen till högsta möjliga grad. Frågor kring studiens objektivitet och dess 
utmaningar kommer att diskuteras i ett separat avsnittet om förförståelse och reflexivitet. 
 
 

7.3. Intervju 
 
 Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett 
professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktionen mellan två sidor som har ett 
ömsesidigt intresse för samtalsämnet. Intervjun kan förklaras även som en produktion av 
kunskap som konstrueras i ett samtalsförhållande, vilket gör att den är kontextuell. Med tanke 
på det, lämpade sig intervjun som metod även utifrån studiens vetenskapsteoretiska ansats – 
socialkonstruktionism.  
  För studiens empiriinsamling har jag använt mig av en semistrukturerad intervju, vilket 
innebär att intervjuguiden innehöll en översikt av de ämnen som skulle täckas under intervjun 
(Kvale & Brinkmann, 2014), samt förslag till övergripande frågor som hade grupperats i fyra 
olika områden: inledning, genus, heteronormativitet och makt. Enligt Smith och Osborn (2003) 
är den semistrukturerade intervjun den mest lämpade datainsamlingsmetoden för IPA-
analysmetoden, som kommer att användas under denna studie och diskuteras närmare i 
analysmetod-avsnittet. Under den semistrukturerade intervjun har forskaren de viktigaste 
frågeställningar alltid i åtanken, som gör det därmed möjligt att lägga fokus hellre på att försöka 
fånga informantens psykologiska och sociala värld än på intervjuns rigida struktur. En fördel 
med den semistrukturerade intervjun var att kunna fånga mina egna och informanternas 
reflektioner som kom upp under intervjun, något som skulle kunna gå förlorat om jag hade valt 
en strukturerad intervju utan utrymme för följd- och nya frågor.  
  Nackdelarna med den kvalitativa forskningsintervjun kring maktasymmetri i intervjun som 
metod, vilka Kvale och Brinkmann (2014) tar upp var aktuella även för denna studie. Enligt 
dem är intervjun även en enkelriktad dialog där intervjuaren styr hur samtalet ska se ut, vilket 
i sig kan påverka informationen som erhålls under intervjun. Dessutom har intervjuaren 
tolkningsmonopolet vilket också kan vara en nackdel ur ett etiskt perspektiv. De andra 
eventuella farozonerna när det kommer till intervjuerna för denna studie rör sig kring 
godtrogenhet och individualism. Detta innebär att allt som sägs i en intervju betraktas som en 
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viss sanning utan möjlighet för någon kritik, samt att intervjun fokuserar på en individ och kan 
utesluta andra faktorers betydelse för en viss situation som informanten beskriver. 

 
7.4. Urval 
 
  I arbetets första fas kring denna studie har det funnits en tanke att försöka få en bild av hur 
ensamkommande upplever att boendepersonal förhåller sig till genusnormer i sitt arbete, vilket 
innebar att urvalsgruppen skulle vara ensamkommande killar. Efter diskussionen med 
handledaren blev det tydligt att studiens fokus står närmare till att undersöka hur 
boendepersonalen själva förhåller sig till de här frågorna, vilket gjorde att urvalsgruppen blev 
just boendepersonal som arbetar med ensamkommande. Urvalet har gjorts målinriktat utifrån 
att boendepersonal som en yrkesgrupp fanns som ett huvudkriterium med ytterligare kriterier 
kring arbetslivserfarenhet och kön som hade lagts till. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 
hur intervjupersonerna konstrueras av intervjukontexten och för denna studie har urvalet gjorts 
utifrån att boendepersonal, enligt Kvale och Brinkmann, betraktas som informanter. Begreppet 
”informanter” innebär att de har särskilda kunskaper om en viss social praktik.  
  Eftersom jag själv arbetar med ensamkommande, så har jag tagit kontakt med två boenden i 
andra kommuner än den jag jobbar i för att studien skulle kunna vara etisk försvarbar, vilket 
jag återkommer till i etikavsnittet. Ett kriterium som bestämdes var att boendepersonal som jag 
intervjuar ska ha arbetat med ensamkommande i minst tre år, utifrån att jag ville få en mer 
omfattande bild eftersom socialt arbete med ensamkommande har genomgått stora 
omvandlingar efter den stora flyktingströmmen hösten 2015. Det kriteriet har delvis sänkts då 
det fanns personer med mindre än tre år arbetslivserfarenhet med ensamkommande, som hade 
visat stort intresse för ämnet, och det blev värdefullt att fånga deras tankar. Utbildning var inte 
ett av kriterierna utifrån att den inte skapar någon skillnad i boendepersonalens status eller titel 
i det praktiska arbetet, samt att utbildning, som det nämndes i bakgrunden, ska kunna enbart av 
arbetsgivaren bedömas som ”lämplig”. Det kan ändå vara betydelsefullt att nämna hur 
informanterna hade olika bakgrund när det gäller utbildning med gymnasial-, yrkeshögskole- 
och högskoleutbildning.     
  Det fanns även en tanke om en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga informanter – 
två mot tre, vilket blev ytterligare ett kriterium för urval av informanterna för att kunna fånga 
erfarenheter från båda sidor utifrån att studien grundar sig i genusperspektivet. Två aspekter 
som inte har varit avgörande i själva urvalet var informanternas etnicitet och ålder. Det har 
blivit så att alla informanter är etniskt vita svenskar mellan 41 och 59 år. Hur en av de 
egenskaperna har speglat sig i resultatet kommer att diskuteras vidare under resultat- och 
analysdelen. 

 
7.5. Genomförande 
 
  För att kunna få tillgång till boendepersonalen hade enhetscheferna till två boenden för 
ensamkommande kontaktats via telefon. Enhetscheferna fick därefter ett informationsbrev med 
all viktig information om studien, hantering av erhållen information, konfidentialitet och syftet 
med intervjuerna. Efteråt besöktes boenden vid deras personalmöten där jag kunde personligen 
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presentera mitt examensarbete och mig själv. Enhetscheferna var ombedda att inte vara 
närvarande när boendepersonalen får information om denna studie. Detta gjordes för att 
informationen inte skulle uppfattas som något förknippat med ledningen samt för att utesluta 
att cheferna får kännedom om vilka medarbetare som kan tänka sig att ställa upp som 
informanter. De faktorerna skulle kunna påverka informanternas motivation för samarbete på 
olika sätt och det är därför jag ville säkerställa att initiativet för deltagande i studien kom från 
informanterna själva och skulle meddelas direkt till mig. Vid informationsträffen fick även 
potentiella informanter ett informationsbrev om intervjuerna/studien samt mina 
kontaktuppgifter. Efter att jag inte fick respons från något boende, besökte jag dem ytterligare 
en gång till och bokade intervjuerna på plats. Informanterna har innan intervjun även skrivit på 
samtycke om deltagandet i studien, inspelningen av intervjun och fått information om att de 
kan avbryta deltagandet när som helst under eller efter intervjun.  
  För intervjun har det använts en intervjuguide med de viktigaste övergripande frågorna som 
syftar på att besvara studiens frågeställningar, samt eventuella följdfrågor som skulle kunna 
vara relevanta. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades ordagrant för att 
analyseras.  

 
7.6. Etik 

7.6.1. Etiska principer 

  För att säkerställa att denna studie är etiskt försvarbar var det viktigt att från början av 
forskningsarbetet följa de huvudprinciperna som Vetenskapsrådet förespråkar (2011) till 
exempel: att medvetet och öppet granska och redovisa utgångspunkterna för studien, metoder, 
resultat och intressen. Dessutom hålla ordning i forskningsprocessen, bedriva forskning utan 
att någon lider men, tala sanning och vara rättvis i bedömningen av andras forskning. Min studie 
behövde inte etikprövas enligt etikprövningslagen utifrån att det inte fanns någon risk för att 
berörda personer ska lida någon men. Enligt Vetenskapsrådet måste detta säkerställas genom 
att forskaren inte genomför sin forskning utan tillräcklig information mot berörda, samtycke, 
godtyckligt val av informanter samt egen etisk reflektion över projektet (Vetenskapsrådet, 
2011). Jag har varit bekant med de nämnda etikprinciperna från början av arbetet kring denna 
studie och det fanns en ständig övervägning kring vilka etiska utmaningar som kan finnas under 
studiens varje steg. 
  I början av planeringen var det tänkt att jag skulle genomföra informationsinsamling på någon 
av verksamheterna där jag antingen jobbar eller har haft kontakt med i mitt arbete. Efter att ha 
diskuterat detta med handledaren hade jag kommit fram till att det inte skulle vara etiskt av 
olika skäl. Kritisk granskning av verksamheten är något som är centralt för denna studie vilket 
skulle bli eventuellt förhindrat då det skulle vara svårt för mig att vara opartisk i granskning av 
verksamheter jag står nära till. Utifrån det resonemanget bestämdes det att empiriinsamling 
genomförs på boenden i andra kommuner än den jag jobbar i. Informanterna fick inte tillgång 
till intervjufrågorna i förväg utan fick bara reda på att min studie kommer att undersöka socialt 
arbete med ensamkommande ur ett genusperspektiv. Detta gjordes i syfte att minimera 
eventuella politiskt korrekta svar under intervjuerna. 
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7.6.2. Förförståelse och reflexivitet 

Mitt nuvarande arbete med ensamkommande var ett faktum att reflektera över etiskt i samband 
med denna studie. Det är oundvikligt att jag har många förutfattade meningar kring hur arbetet 
med ensamkommande ser ut och hur personalen hanterar arbetet kring genusfrågor. Kvale och 
Brinkmann (2014), liksom Vetenskapsrådet tidigare, benämner reflexiv objektivitet. Den 
innebär att forskaren måste ständigt reflektera över sin egen subjektivitet, det vill säga ha insikt 
i sina egna fördomar kring ämnet, för att kunna uppnå en objektivitet i sin forskning. Hur 
genomförandet kan komma att påverkas av mitt egna förhållningssätt var en viktig fråga som 
jag har ständigt reflekterat över under processen för att kunna försäkra att jag inte utgår från 
mina egna premisser i tolkningen av informanternas svar. 
  Sist, men inte minst, så definierar jag mig själv som en homosexuell man, dessutom invandrare 
och feminist. Det var även aktuellt under studiens gång att betrakta den rollen som mina egna 
värderingar kring studiens frågor spelar. Jag anser att jag är väldigt engagerad när det gäller 
normkritik, HBTQ-frågor och heteronormativitet i samhället. En utmaning var att inte se 
informanternas svar genom mina personliga ”glasögon”, vilket aldrig är möjligt att göra till 
fullo. Därför har jag, återigen, reflekterat över hur och varför jag tolkar information som jag 
har fått, på det sättet jag gör. Studiens syfte inte är att bevisa någonting, dock var 
utgångspunkten för studien ändå att socialt arbete med ensamkommande överlag, enligt mig, 
verkar vara väldigt präglat av en stark heteronorm. Detta förmodligen kan komma att kännas 
även i studiens ”anda”. 

 
7.7. Analysmetod  
 
I valet av analysmetoden har två alternativ varit aktuella: diskursanalys och tolkande 
fenomenologisk analys (Interpretative Phenomenological Analysis – IPA i textens fortsättning). 
Utifrån tidsmässiga skäl har diskursanalysen valts bort och jag har använt mig av IPA-metoden 
för att analysera empirin. Back och Berterö (2015) definierar IPA-metoden som en kvalitativ 
metodansats där forskaren kartlägger och analyserar, genom sitt tolkningsarbete, från empirin 
erhållna uttryck i sitt sammanhang, vilket innebär att tolkningen alltid görs på en kontextuell 
nivå.  
  Smith och Osborn (2003) beskriver hur IPA-metoden representerar en kombination av 
fenomenologi och hermeneutik, med inspiration från symbolisk interaktionism. Författarna 
förklarar att IPA:s fenomenologiska ansats siktar på att nå informanternas meningsskapande av 
en viss företeelse och inte dra vissa ”objektiva” slutsatser. Back och Berterö (2015) lyfter att 
fenomenologisk grund för IPA-metoden innebär att den intresserar sig för kärnan i upplevelsen 
av att vara människa med särskild fokus på de aspekterna som utgör vår livsvärld. Symbolisk 
interaktionism speglar sig i IPA-metoden genom att forskaren försöker fånga informanternas 
erfarenheter utifrån samspelet med andra människor, vilket är grundpremissen inom symbolisk 
interaktionsm. Smith och Osborn betonar att IPA-metoden möjliggör för forskaren att gå djupt 
i informantens personliga värld genom tolkning av den samlade empirin. Dock kan detta aldrig 
uppnås fullständigt utifrån att även forskaren har egna förutfattade meningar kring ämnet vilka 
alltid påverkar tolkningen. På det sättet skapas kunskap som bygger på forskarens 
meningsskapande av informanternas meningsskapande.  
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  IPA-metoden används oftast för studier med små forskningsgrupper och därmed även för 
denna studie där fem informanter blev intervjuade. Smith och Osborn lyfter även att studier 
som har använt sig av IPA-metoden oftast har öppna och breda frågeställningar, på grund av att 
de aldrig syftar på att bevisa något utan utforskar hur en viss grupp upplever och förstår ett visst 
ämne, vilket stämmer överens även med denna studie. Yardley i Back och Berterö (2015) lyfter 
hur viktigt det är att bedöma forskningen där IPA-metoden används med kriterier för enbart 
kvalitativ forskning. Det innebär att en av nackdelarna med den här metoden kan vara att väldigt 
mycket vikt läggs på forskarens personliga engagemang för att informanten ska kunna känna 
sig bekväm, samt att analysen görs fullständigt och inte stannar på en enbart beskrivningsnivå. 
  Praktiskt analysarbete har, i linje med Smith och Osborn (2003), bestått av att det gjordes 
anteckningar i utskrifter av intervjuerna vid första genomläsning. Fokus lades på vissa delar i 
texten utan något särskilt resonemang. Anteckningarna vidare utvecklades vid varje nästa 
genomläsning. De första anteckningarna omvandlades till mer konkreta förklaringar för att nå 
en djupare förståelse för informanternas perspektiv, samt skapa en dialog mellan de, för studien, 
centrala teoretiska begrepp och empirin. Den så kallade spiralliknande tolkningen har sin grund 
i den hermeneutiska tolkningstraditionen, vilket innebär att det vid varje ny läsning skapas nya 
idéer som leder till en ny förståelse och nya aspekter av empirin (Smith & Osborn, 2003).  På 
det sättet har teoretiska begrepp använts aktivt för att tolka och förklara informanternas svar, 
samt att informanternas svar lett till nya vinklar kring teoretiska utgångspunkter. I analysens 
nästa fas har det, utifrån de förklaringarna, skapats en lista av teman som förekommer i 
materialet som vidare har grupperats för att kunna hitta vissa överordnade kategorier – så 
kallade ”kluster”, och välja bort de mindre relevanta. Prioriteringen under detta steg kan anses 
vara en nackdel med IPA-metoden utifrån att kategorins relevans avgörs ganska subjektivt av 
författaren, vilket innebär att vissa kategorier som också kan anses vara användbara måste 
väljas bort med tanke på arbetets omfattning.  I analysens sista fas har det skapats en 
översiktstabell av teman vilka representerar kärnan av den samlade empirin och de presenteras 
temamässigt i resultat- och analysdelen.  
 

8. Resultat och analys 
 
  Under analysprocessen så har det framkommit väldigt många reflektioner i empirin som skilde 
sig betydligt i jämförelse med varandra. Detta har inneburit att det fanns väldigt många 
kategorier i kodningsprocessen som har valts bort för att försäkra studiens validitet det vill säga 
att studien studerar det som avses och kan besvara dess forskningsfråga i största möjliga mån. 
Utifrån det har de valda kategorierna grupperats i följande teman: 

 
- ”Kvinnlig personal får ”mammarollen”” 
- ”Små män” 
- ”Personalens bakgrund” 
- ”Tabubelagd sexualitet” 
- ”Oreflekterad heteronormativitet”  
- ”Genus hinns inte med” 
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  I detta kapitel kommer varje tema att illustreras med ett visst antal citat och analyseras i en 
dialog mellan min tolkning av informanternas berättelser och temats koppling till teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning. Informanterna som har deltagit i studien benämns i 
citaten som Kvinna 1, 2, 3 och Man 1 och 2 genom hela analysavsnittet, det vill säga Kvinna 1 
t.ex. är en och samma person i hela texten, oavsett vilket tema det handlar om. 
 

8.1. Analys av ”Kvinnlig personal får ”mammarollen”” 
 
  I diskussionen med informanterna om tendensen att kvinnlig eller manlig personal tar/får vissa 
roller i arbetet utifrån genus så kom det fram direkt från två av (de kvinnliga) informanter att 
de upplever att de har fått ”mammarollen” i kontakten med killarna. Den ena av dem, Kvinna 
1 beskriver det så här: 
 

”Jag är ju det typiskt kvinnliga här. Jag har blivit en mamma, det är mig man pratar 
med när man mår dåligt, när man behöver någon som klappar på axeln (paus), men det 
gör ju mina manliga kollegor också. Men ibland behöver man en mamma och då vänder 
man sig till mig eller någon av mina kvinnliga kollegor.”. 

 
I detta citat kan vi se att Kvinna 1 upplever hur hon har blivit tilldelad den här rollen och att 
hon inte har aktivt tagit den – ”Jag har blivit en mamma”, samtidigt som hon förknippar 
”mammarollen” med att vara det typiskt kvinnliga. Detta kan tolkas som att hon omedvetet 
reproducerar den rollen utifrån att hon säger att pojkarna behöver en mamma ibland och att det 
är då pojkarna vänder sig till henne. Det verkar som att det inte finns någon självreflexivitet 
kring vad det innebär att reproducera normen av ”kvinnan som mamma” utan det förklaras 
snarare enbart som en konsekvens av de mer fysiska egenskaperna såsom ålder och utseende 
vilket har lett till att kvinnlig personal ”får” den här rollen. Dessutom blir det även tydligt hur 
det inte reflekteras över att ”mammarollen” uppfattas som något väldigt kvinnligt, vilket 
upprätthåller en väldigt traditionell bild av moderskapet som en kärna i kvinnligheten. 
  Bristen på reflexiviteten hos de kvinnliga informanterna som identifierar sig själva som 
”mamman” i arbetet tyder på samma premisser som Hamreby (2004) lyfte i sin forskning. 
Hamreby beskriver hur socialarbetare omedvetet kan normalisera och upprätthålla vissa 
beteenden. Det sades att Kvinna 2 förknippar ”mammarollen” med något typiskt feminint. Vad 
kan detta skicka för budskap till killarna blir en aktuell fråga. Är det enbart kvinnor som kan 
vara ”mammor” eller är det kanske att endast kvinnan är den ”legitimerade” föräldern i dagens 
samhälle? Dessutom, upplever jag, att ”mammarollen” har här jämställts med ”kvinnligheten”. 
Detta stämmer överens med både den nämnda Hamrebys forskning, samt Hiltes och Claezons 
rapport (2005) om genusstereotypiseringen i socialt arbete med ungdomar. 
  En av de manliga informanterna beskriver sin upplevelse av fenomenet så här: 
 

Man 2: ”Med några års erfarenhet så har jag upptäckt att, speciellt afghanska 
pojkarna, efter att ha varit här ett tag och tytt sig kanske väldigt mycket till kvinnlig 
personal, vill att de kallar de för sin ”svenska mamma”…”. 
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  Man 2 lyfter hur ”pojkarna tyr sig” till kvinnlig personal vilket kan tolkas som att han ger 
killarna en aktiv roll i skapandet och reproduceringen av kvinnlig personal som ”mamman” i 
arbetet. Han lyfter inte hur kvinnlig personal förhåller sig till detta, vilket kan tolkas som att 
han upplever att personalen inte kan påverka den här bilden på något sätt och att de har enbart 
en passiv roll i det vilket innebär att det är killarna som skapar normer som personalen anpassar 
sig till och inte tvärtom. Detta resonemang utvecklas vidare på det här sättet av samma 
informant: 

 
Man 2: ”de har en viss förmåga att försöka dela in oss i olika fack, vem som gör vad, 
vem som står kanske för mera traditionell omsorg, närhet, kramar, tröst och stöd i olika 
former. Där är jag helt ur leken, dels för att jag är kanske lite äldre, men också för att 
jag är man… Det förväntas av mig att jag ska göra, underförstått naturligtvis- eftersom 
jag är man då… Ska det bytas lampor då blir det jag naturligtvis, medan kommer de 
(pojkarna) hem sent och har fått en sticka i fingret, då ska dom ”gullas”… och då är 
jag inte med i matchen alls.”. 

 
Här ser vi att det finns en reflexivitet hos Man 2 kring hur genusnormer reproduceras i arbetet 
med killarna, utifrån att han återigen upplever att personalen är ”indelade i olika fack” utifrån 
killarnas normer för manligt och kvinnligt. Man 2 upplever att han är ”helt ur leken” när det 
gäller att försöka bryta de här normerna. Kullberg m.fl. (2012) beskriver hur forskningen visar 
att socialt arbete systematiskt utesluter och ignorerar fäder och män som resurser i till exempel 
barnavårdssammanhang. Resonemanget av Man 2 verkar bekräfta den tanken, även om här inte 
det handlar om familjekonstellationen. Han upplever sig vara utesluten utifrån faktumet att han 
är man. Återigen tyder detta på en upplevd maktobalans mellan killarna och personalen när det 
gäller skapande av genusnormer utifrån hur Man 2 upplever att det är killarna som avgör vilka 
arbetsuppgifter som genomförs av vem. Lalander (2012) beskriver hur socialarbetare-klient 
relationen oftast innebär en maktasymmetri, där klinten brukar betraktas som ”outsider” och 
socialarbetaren är den som ”sitter på makten”. Informanternas berättelser tyder på en omvänd 
bild av den maktasymmetrin. Boendepersonalen upplever att det är killarna de som har makten 
och som tilldelar genusrollerna till personalen.  Informationen från berättelserna kan även tolkas 
som om det finns ett förhållningsätt bland killarna som styr vilken personal de engagerar i vad. 
Dock fortsätter personalen följa de reglerna utifrån berättelser av Kvinna 1 och Man 2, där 
personalen upprätthåller de rollerna de upplever att de blev tilldelade. Detta kan, i synnerhet, 
förstås som en omedveten reproducering av ”kvinnan som mamma”-genusnormen. 
 

8.2. Analys av ”Små män” 
 
  Någonting som har varit återkommande i alla intervjuer var hur informanterna upplever att 
ensamkommande killar de jobbar med är, utifrån genusperspektivet, starkt präglade av sin 
uppväxt och bakgrund. Så här beskriver en av informanterna sin uppfattning: 

 
Kvinna 1: ”Jag har haft den tanken sedan jag började här – våra svenska barn, de får 
vara barn men det här är pojkar som har aldrig fått vara barn, de har blivit vuxna och 
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fått arbeta med en gång, och för mig har det varit viktigt att ge dem att- okej, nej du är 
ett barn… 
… Här är det, det här är ju små män, som har fått vara små män sedan de föddes.”. 
 

Kvinna 1 upplever att ensamkommande killar inte bara blir gjorda till ”små män” utan att deras 
genusnormer konstrueras i hemlandet väldigt tidigt på ett traditionellt vuxet sätt. Detta kan 
tolkas som att boendepersonalen anser att killarnas uppfattning av normen ”att vara man” är 
ganska färdigskapad och den försöker motverkas i denna informants fall genom att försöka 
infantilisera dem och återskapa den normen på ett annorlunda sätt. Elvin-Nowak och Thomsson 
(2003) förklarar hur pojkarnas pojkighet/manlighet alltid konstrueras i en historisk och kulturell 
kontext, vilket innebär att det säkert finns en skillnad i vad som anses vara pojkaktigt i Sverige 
jämfört med t.ex. Afghanistan. Boendepersonal som själva inte har en nära anknytning till 
pojkarnas kultur kan därför utgå från vissa antagande kring deras uppväxt utan att egentligen 
förstå dem i grunden för att veta hur de ska förhålla sig till dem. Dessutom kan detta även tolkas 
som att boendepersonal upplever hur starkt påverkat killarnas identitet är av att växa upp i ett 
större sammanhang än vad personalen kan tänka sig och vara beroende av det sammanhanget. 
Detta resonemang kan även kopplas till Hessles (2009) beskrivningar av ensamkommandes 
upplevelser som har bott i Sverige 10 år, där just skillnaden mellan det gemensamma och det 
individualistiska tänkandet lyfts som en av svårigheter för etablering av ensamkommande, 
vilket i det här fallet bekräftas av boendepersonalens upplevelser. 
  Kvinna 3 beskriver sin upplevelse av arbetssättet kring genusnormer så här: 
 

”De här killarna är verkligen gjorda till sitt kön, kan jag känna, alltså det är så och 
ibland när man går in i det så kan väl personal tycka lite olika.”. 

 
Återigen ser vi en uppfattning om att killarnas kön ”görs” i samband med deras bakgrund – ”de 
här killarna är verkligen gjorda till sitt kön” vilket kan tolkas som att boendepersonalen på ett 
sätt anser sig inte vara delaktiga i skapandet av killarnas genusnormer. Dock lyfter hon att det 
kan finnas olika förhållningssätt hos personalen kring det, vilket hon utvecklar så här: 
 

”De (personal) kan tycka att, så funkar det i Sverige med, så vi kanske inte ska gå in i 
det. Medan några av oss kanske tycker att det funkar så, men det ska inte funka så. Så 
därför måste vi börja jobba även med de här killarna.”. 

 
Detta tyder på att det finns skillnader i hur personalen förhåller sig till de här frågorna. Min 
tolkning är att Kvinna 3 menar hur en del av personalen inte alls tycks ha någon roll i skapandet 
av genus och reflekterar över huvud taget inte kring det, utan utgår ifrån vad killarna gör utan 
att se sin roll i den processen. Kohli (2006) beskriver hur socialarbetare som jobbar med 
ensamkommande barn har en tendens att skapa antagande om ungdomarnas bakgrund kring till 
exempel uppväxten och familjesituationen för att kunna förklara deras agerande och beteende 
för sig själva, vilket blir en slags ”sanning” för socialarbetaren för att kunna komma åt en 
djupare nivå i relationen. Den typen av reflektioner har framkommit många gånger under 
intervjuerna, vilket tyder på att en del av personalen kanske inte ser sin roll i killarnas fortsatta 
utveckling utan utgår ifrån deras förflutna som något oföränderligt. Den uppdelningen mellan 
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de ”medvetna” och de ”ointresserade” i personalgruppen verkar spegla sig i arbetssättet, då det 
kan upplevas en frustration och maktlöshet i föregående citatet kring bristen på reflektion över 
ansvaret boendepersonalen i sin arbetsroll har. Olika aspekter kring detta fenomen kommer att 
diskuteras vidare även i kommande avsnitt om personalens bakgrund och tidsbristen för 
genusfrågor. 
 

8.3. Analys av ”Personalens bakgrund” 
 
  Som det nämndes under urvalavsnittet, kan alla informanter definieras som vita etniska 
svenskar, vilket inte diskuterades som ett särskilt ämne under intervjuerna. Dock har det 
underförstått kommit upp som något betydelsefullt för arbetet med ensamkommande från olika 
perspektiv. En återkommande känsla är att det finns en fördelning mellan personalen när det 
gäller bland annat hur man jobbar med genusfrågor. Informanterna jag pratat med tror att det 
kan bero på kulturella skillnader mellan personalen. Kvinna 2 beskriver sin upplevelse så här: 
 

”Män som har lite pondus och själva är invandrare kan vara lite tuffare i 
förhållningssättet än vad vi svenskar är för vi har demokrati i Sverige men där de 
(manlig personal med invandrarbakgrund) kommer ifrån där är det inte så och då 
märker jag att de kör i samma stil. Inte alla, men det finns en del som är väldigt (paus) 
och eldar på därför att man är van med det.”. 
 

Detta kan tolkas som att Kvinna 2 menar att en del av manlig personal med invandrarbakgrund 
omedvetet kan reproducera de traditionellt maskulina normerna genom sitt förhållningssätt i 
arbetet. Detta kan förstås vara ett potentiellt hinder i genusarbetet, just utifrån egenskaperna 
som ”pondus och tuffare förhållningssätt” där en sådan konstruktion av den ”överordnade” 
mannen bekräftas inför killarna och på det sättet upprätthålls som norm av mannen i arbetet och 
överlag. Claezon (2008) beskriver i sin rapport hur det, i fältarbetet med ungdomar, vilket ligger 
ganska nära boendepersonalens arbetsrollen, funnits en tydlig tendens av att jobba olika med 
killar och tjejer. Fältarbetare uttryckte hur man behöver vara ”gränssättande och tydlig” manlig 
förebild i kontakten med killarna – en upplevelse som inte verkar stämma överens med 
informanternas bild av manlig personal med icke-svensk etnicitet.  
  Den fördelningen hos personalen som nämndes tidigare lyfter även Kvinna 3 på det här sättet: 
 

Intervjuare: ”Finns det mycket av det här symboliska i att vara man som personal?” 
 
Kvinna 3: ”Ja, det tycker jag. Det finns om du är en man, det finns om du är äldre, om 
du är samspråkig. Om du är en äldre man och samspråkig, då är det ganska flödigt att 
jobba, tror jag.”. 

 
Kvinna 3 menar att det finns en skillnad i bemötande utifrån personalens etnicitet, vilket enligt 
henne kan kopplas även till reproducering av genusnormer, vilket nämndes i förgående avsnitt 
om ”små män”. Gottzén och Jonsson (2012) beskriver hur det finns en tendens i samhället att 
vissa kategorier beskrivs i ”etniska” termer. Detta innebär att ett visst beteende förklaras som 

25 

 



 

något ”traditionellt” genom att förknippas med etnicitet, medan samma beteende hos svenskar 
kan förstås som en ”tillfällighet”. En del av personalen lyfte egenskaper som ”tuffare” och 
”pondus” enbart i kopplingen till icke-svensk personal. Det innebär att Gottzéns och Jonssons 
tendens har delvis bekräftats i informanternas uppfattning om förhållningssättet av icke-
svenskar. Dessutom kan det tolkas som att Kvinna 3 upplever att det inte finns samma 
förutsättningar för en svensk kvinna att skapa relationen med killarna på samma sätt som för en 
man med invandrarbakgrund, med tanke den gemensamma bakgrunden en del personal och 
killarna kan ha. Det verkar som att den skillnaden i arbetssättet kan påverka relationer kraftigt 
mellan personalen och relationer gentemot killarna.  
  Kvinna 3 beskriver hur just personalens etnicitet speglar sig i relationerna personalen emellan: 
 

”Det kan vi hamna i, ganska mycket och ganska raka, (halv?) kanske inte så trevliga 
diskussioner om lönesättning. Ja, att det finns yngre kvinnor som tjänar mer än äldre 
män här t.ex. det kan komma upp och så.”. 
 

Det här exemplet kan tyda på att det finns en oro över att en viss värdering utifrån personalens 
etnicitet påverkar sättet hur relationen mellan kön och makt presenteras mellan personalen och 
därefter även i relationen med killarna. Uppfattning att ”yngre kvinnor ska tjäna mindre än äldre 
män” kan utifrån Connell i Gottzén och Jonsson (s.15, 2012) förstås som ett praktiskt exempel 
på hegemonisk maskulinitet. Connell menar att underordningen skapas kollektivt i relationen 
mellan det manliga idealet och den institutionella makten. Mannen i exemplet använder 
lönesättning som ett sätt att positionera sig utifrån faktum att han är man. Detta resonemang 
kan förstås vara oroväckande för Kvinna 3 om hon tänker att en sådan attityd reproduceras även 
i arbetet med killarna.  Ovannämnda citaten av Kvinna 3 kan kopplas även till resonemanget 
som Tilly nämner i Mattsson (s.38, 2010) om inre och yttre kategorier som förs in och skapas 
inom en organisation. Här kan etnicitet förstås som en yttre kategori vilken tilldelas en helt 
annan mening i arbetet, vilket gör att den blir en inre kategori. Dessutom verkar det som det 
upplevs skapas en maktobalans utifrån personalens etnicitet. 
  En liknande reflektion fanns även hos Man 1: 
 

”Vi har de här arabisktalande (personal) och då pratar de arabiska ibland (med 
killarna) och jag vet inte vad de pratar om, men jag uppfattar att killarna har lättare 
för att prata med manlig personal om man säger så.”. 

 
Här lyfts, återigen, en viss oro kring en maktlöshet hos personalen, som uppstår när en del av 
personalen pratar samma språk som killarna och det är enbart den svensktalande personalen 
som ”inte vet vad de pratar om”. Detta har nämnts flera gånger under intervjuerna som en 
obehaglig sak kring just skapande av genusnormer. Gustafsson (2015) beskriver i sin studie hur 
de professionella aktörerna i mottagandeprocessen för ensamkommande oftare väljer att 
fokusera sig på kulturella skillnader som en orsak till svårigheter i sitt arbete med 
ensamkommande och väljer att satsa på en typ av ”försvenskning” som lösning istället för att 
försöka förstå vad de här skillnaderna grundar sig i. Den tanken har visat sig ha betydelse för 
denna studie inte enbart i relationen till killarna utan även utifrån att en del informanter verkar 
ha den uppfattningen att personal med invandrarbakgrund kan ha två parallella förhållningssätt: 
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”det svenska” och ”det andra” förhållningssättet, där ”det andra” kan vara det problematiska i 
arbetet utifrån att svensktalande personal inte kan ha inflyttande över hur arbetet genomförs på 
”det andra språket” i frågan. 
 

8.4. Analys av ”Tabubelagd sexualitet” 
 

  En stor del av intervjuerna handlade om hur boendepersonalen upplever att arbetet med 
ensamkommande killar ser ut när det gäller frågor kring sexualitet. Det har framkommit tydligt 
att de flesta upplever att det inte diskuteras med killarna i den mån det borde göras. Majoriteten 
har refererat till just tradition och bakgrund, vilket utgår ifrån samma premisser som nämndes 
i föregående avsnittet om ”små män”. Dock fanns det en tendens hos nästan alla informanter 
att automatiskt förknippa frågan om sexualitet överlag med homosexualiteten och afghanska 
fenomenet ”dansande pojkar” där pojkar tvingas att vara sexslavar åt äldre män. Så här pratar 
två informanter om det: 
 

Kvinna 2: ”Men vi har också hört det här om de här ”dansande pojkarna”, det var lite 
utifrån det som man börjat fundera på att de kanske är vana med att ha sex med andra 
män. Därför att det är så tabubelagt i hemlandet, då kanske man håller det lite undan 
och eftersom man inte har någon tjej här så har man behov och då använder man sig 
av andra. De får inte ligga hos varandra på grund att vi inte riktigt vet det här.” 
 
Kvinna 3: ”… det har satts ute på stora tv:n emellanåt när små pojkar dansar med äldre 
män och det har man inte fått titta på här, utan det har vi liksom stängt av. Så har vi 
haft samtal (med killarna) kring det med jätteolika reaktioner.”. 
 

Detta kan tolkas som att det har skapats en norm i arbetet med ensamkommande där sexualitet 
har blivit stigmatiserad utifrån fenomenet ”dansande pojkar”, samt jämställts i stort sätt med 
övergrepp och speglar sig även i boendepersonales förhållningsätt. Mattsson (2010a) beskriver 
hur frågor kring sexualitet brukar förväxlas med frågor om begäret för reproduktion. 
Boendepersonalens berättelser har inte alls bekräftat den premissen. Dock är det tydligt att en 
förväxling fanns och att personalen tolkade frågan nästan enbart i koppling till ovannämnda 
fenomenet.  Det blev även klart att det finns en kulturkrock kring denna fråga. Enligt personalen 
försvårar detta deras bemötande även utifrån att det verkar finnas en krock mellan killarnas 
uppfattning av fenomenet.  
  Dessutom lyfter personalen flera gånger hur det här ämnet är tabubelagt. Dock utifrån 
samtalen kan det upplevas att det är mer tabubelagt för själva personalen än för killarna, med 
tanke på att de lägger fokus på hur ”hemskt och obehagligt” det här är. Detta tyder på att 
sexualiteten betraktas nästan enbart utifrån detta perspektiv. 
  Man 1 beskriver sin upplevelse om arbetet med frågor kring sexualitet överlag på det här sättet: 
 

Intervjuare: ”Om vi kommer in lite på sexualitet, pratar ni om det med killarna och på 
vilket sätt?” 
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Man 1: ”Nej, det har vi faktiskt inte gjort, men vi vet ju att det förekommer att de har 
sexuella relationer med varandra, att personalen har hört. Det är inget som vi har 
pratat öppet med killarna om utan, för vi vet inte om det är tabu. Det kan vara en 
maktsituation och såna grejer, så vi pratar inte öppet. Vi har ju pratat i personalen på 
APT:n om tillväga och vi har pratat med socialsekreterare till de berörda killarna och 
såna grejer har vi gjort.”. 

 
Här syns det hur sexualitet genomsyras av maktperspektivet och betonas återigen som ”tabu”. 
Detta leder till att det inte finns någon kommunikation kring ämnet. Mattsson (2010a) beskriver 
hur alla andra typer av sexualiteten förutom den normaliserade – att relationerna ska vara 
monogama, att de ska vara gratis och mellan samma generation till exempel, tenderar att 
tabubeläggas. Mattson påpekar även att kategorier som ”ras” och ”klass” kan förstärka 
tabustämplet. Den uppfattningen har visats stämma överens med boendepersonalens 
upplevelser. Dessutom kan det tolkas som att personalen inte anser att de själva har 
kompetensen för att hantera situationer som kan uppstå kring killarnas eventuella sexuella 
relationer med varandra, vilket leder till att rutinerna anpassas på det sättet så att man minimerar 
risken för att de situationerna skulle uppstå - genom att förbjuda övernattningar hos varandra. 
Samtidigt kan detta tolkas även som att diskussioner om det undviks och lämnas vidare till ”de 
mer kompetenta”.  
  Olsson (2007) beskriver hur socialarbetare har en rad egna ”naiva” teorier om klienten i sitt 
arbete. Olssons studie har visat att socialarbetare snarare försöker fullfölja den ”naiva” teorins 
premisser än att arbeta utifrån de yrkesmässiga ramarna som finns. Gustafsson (2015) påpekar 
att socialarbetare kan ha en rädsla i sättet de bemöter ensamkommande utifrån att känner att de 
inte kan hantera saker som eventuellt kan komma upp från killarnas förflutna. De premisserna 
har delvis bekräftats i intervjuerna för denna studie, utifrån att personalen påpekade hur det inte 
pratas med killarna om vissa saker som, de upplever, kan vara jobbiga för killarna och att de 
sakerna lämnar vidare till de som anses ha mer kompetens för det. 
  Utifrån de övre citaten kan det förstås som att andra aspekter kring sexualitet blir bortglömda 
då en ”tabustämpel” läggs på frågor kring detta ämne. Detta kan ha stor betydelse om 
boendepersonalen reproducerar normen att ”det är inget som vi pratar öppet med killarna om”. 
Denna utgångspunkt upprepar den redan nämnda uppfattningen att boendepersonal lägger 
fokus på killarnas agerande och inte på sitt egna förhållningssätt kring saken i fråga. 
 
8.5. Analys av ”Oreflekterad heteronormativitet” 
 
  I samtal om boendepersonalens rutiner och förhållningssätt har det kommit fram många 
reflektioner utifrån det heteronormativa perspektivet. Det kan delas upp i två aspekter: hur 
heteronormativitet lyser (eller inte lyser) igenom arbetsrutinerna på boendena, samt vad 
boendepersonalens egna förhållningssätt kan ha för betydelse i den här frågan. Utifrån att på de 
boendena jag genomförde intervjuerna enbart bor killar, finns det en del rutiner som grundas i 
detta faktum. Detta kom upp i samtalen med alla informanter och det visade sig att de två 
boenden hade två olika förhållningssätt kring natt- och tjejgäster. Följande citat illustrerar detta: 
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Man 2: ”Om de får tjejkompisar får de vara i öppna utrymmen. De får inte vara inne 
på rummen, utan vara typ i dagrummet eller så, så att vi har koll att det inte händer 
någonting.” 
 
Kvinna 3: ”Det finns ju regler kring om man har övernattningar, men det är ingen 
skillnad om det är en kille eller en tjej.” 
 

Här syns det hur boenden har två helt olika praktiker. På ena boendet tillåts inga övernattningar, 
varken av sammanboende eller utomstående, och det finns särskilda villkor för tjejbesök. 
Medan det på det andra boendet, i stort sett, inte finns några begränsningar utifrån genus. 
Berättelserna av personalen från det första boendet tyder på tanken av att ha kontroll över ”att 
det inte händer någonting”. Detta kan tolkas som att det inte ska förekomma sexuella relationer 
mellan killar och tjejer på boendet. Dock gäller regeln om ”att inte vistas i stängda utrymmen” 
enbart för tjejbesök, vilket innebär att killar får vara hos varandra under dagen. I detta kan ses 
en stark heteronorm, där det ses som en självklarhet att en kille och en tjej kommer att ha 
sexuella intentioner i relationen med varandra. Dock blir det, efter reflektionerna om ”dansande 
pojkar” och att killarna inte får sova hos varandra på nätterna, ganska komplext att förstå detta 
resonemang i rutinerna. 
  Personalens berättelser från det ena boendet med olika regler kring gäster som får vistas på 
boendet kan förstås stå i samma linje med Mattssons (2010a) förklaring hur män som klienter 
(i detta fall killar) brukar föreställas som antingen översexuella eller osäkra i sin sexualitet, samt 
att männens begär förutsätts vara heterosexuellt och att det begäret oftast antas uppta deras 
tankar, vilket leder till att socialarbetare siktar på att kontrollera det begäret. I exemplet från det 
första boendet verkar konstruktionen av tonåriga killar som över- och heterosexuella varelser 
delvis återskapas utifrån att ”tjejbesök i öppna utrymmen”- regeln siktar tydligt på att 
kontrollera sexuella relationer mellan killar och tjejer på boendet. Ingen av personalen på detta 
boende hade reflekterat över faktum att killarna kan vara inlåsta hos varandra under dagen, om 
de vill det. Detta kan tolkas som att det finns ensidighet i deras förhållningsätt kring sexualitet, 
återigen starkt präglad av fenomenet ”dansande pojkar”.  Dessutom verkar det att det 
heteronormativa tankesättet oreflekterat upprätthålls på ena av de två boendet, utifrån 
boendepersonalens berättelser om deras rutiner.  
  När det gäller rutiner från boendet där det inte finns någon reglering kring gäster utifrån genus 
så kan det anses vara ett aktivt normkritiskt val där sådan praktik inte stämmer överens med de 
exemplen som till exempel att killarnas promiskuitet tas något naturligt och förväntat som 
brukar lyftas när det gäller institutioner med enbart pojkar (Hamreby, 2004). Detta kan även 
förstås som en implementering av premisser som Nelson m.fl. (2017) lyfter i den senaste 
forskningen om socialt arbete med ensamkommande, där det betonas att normkritiskt 
förhållningssätt är ett av de nyckelelementen för att socialarbetare och klienten ska kunna uppnå 
en känsla av meningsfullhet och delaktighet i sin relation.  
  Andra aspekten av boendepersonalens berättelser pekar på att det finns ett starkt samband 
mellan sitt egna förhållningssätt samt tidigare erfarenheter på själva boendet kring ”icke-
hetero” relationer som kan ha lett till att personalen ser på saker annorlunda. Kvinna 2 beskriver 
sitt resonemang så här: 
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”Det är väl bara att vi har det i oss också att killar träffar tjejer, men det är klart man 
kunde ha sagt ska du ut och träffa en kille? Det skulle vi inte säga, för att det skulle vara 
(paus) det är nog tabubelagt bägge delar kanske.”. 
 

Kvinna 2 lyfter hur ”vi har det i oss att killar träffar tjejer” vilket i sig representerar vad 
heteronormativiteten är, det vill säga att hon utgår från att alla killar är heterosexuella, om det 
inte hade kommit fram något konkret i relation till ovannämnda (homo)sexuella relationer. 
Kullberg m.fl. (2012) beskriver hur genus skapas genom kategoriseringar, vilket innebär att 
genusgörandet knyts till det som förväntas av kvinnor och män. Utifrån Kullberg m.fl. kan 
uttalande av Kvinna 2 förstås som en sterotypisering utifrån att hon urskiljer en grupp (killar) 
och tillskriver dem ett gemensamt drag (”träffar tjejer”) vilket påverkar agerandet utifrån de 
föreställningar man har om den grupp i frågan. Författarna betonar hur stereotyper leder till 
”övergeneralisering” vilket i fallet med ensamkommande kan innebära att den övre nämnda 
premissen ”att alla är hetero” (Kullberg m.fl., 2012). Det blir oerhört viktigt att lyfta potentiella 
konsekvenser av det heteronormativa agerandet, vilket vissa informanter kommer att reflektera 
över vidare i texten. Även ordet ”tabu” hamnar i fokus igen och anses vara ett hinder för att 
kunna motverka heteronormen. Dock finns det inte någon reflexivitet kring hur personalen 
agerar utifrån det som presenteras vara ”tabu för killarna”. 
  Liknande resonemang har framkommit även i samtalet om homosexualitet med Kvinnan 1: 
 

Kvinna 1: ”De skäms så mycket för att det är så skamligt och det tror jag att vi personal 
egentligen borde jobba mycket, mycket mer så att de vågade själva acceptera vad de 
egentligen är…” 

 
Intervjuare: ”Har ni diskuterat i gruppen att någon har lagt fram – men vet ni vad, jag 
tror kanske den här killen är homosexuell så att vi kanske tänker på det allihopa när vi 
pratar och jobbar med honom?” 

 
Kvinna 1:  ”Jag vågar inte svara på det faktiskt. (paus) Usch, vad hemskt! Nu ser jag 
att vi har mer att jobba med.” 

 
Här syns det hur det inte finns någon reflexivitet på en högre nivå än att lyfta hur det återigen 
”är så skamligt”. Dock när det kommer till de praktiska rutinerna visar det sig att det måste ha 
framkommit något om en konkret handling för att man inte ska utgå från antagandet att ”alla 
killar är hetero”. I citatet lyfts hur ”homosexualiteten är skamlig” utifrån killarnas perspektiv. 
Det nämndes tidigare hur Kullberg m.fl. (2012) beskriver att genus skapas i bemötandet genom 
självpresentationer, tolkningar, förhandlingar och kategoriseringar utifrån sammanhanget. Med 
tanke på berättelsen av Kvinna 1 kan det förstås att relationen med killarna stannar på en 
tolkningsnivå. Det framgår inte om det hade förhandlats om vad är det som är ”skamligt”. 
Utifrån samtalet verkar det som att en kategorisering av homosexualiteten görs utan att den 
kategoriseringen hade satts i sitt sammanhang.   
  Kvinna 1 och några andra informanter har reflekterat över att de inte hade kännedom om så 
mycket kring genus och heteronormativitet att de har lärt sig väldigt mycket under intervjuerna, 
samt att de har blivit mycket mer medvetna om vissa saker kring deras förhållningssätt. Det kan 
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tolkas som att vi tillsammans har skapat kunskap genom intervjuerna och att boendepersonalens 
upplevelser och förhållningssätt, till en viss del, har påverkats genom att delta i denna studie. 
Den premissen bekräftas helt av Claezons studie (2009) där yrkesverksamma som jobbar med 
barn och ungdomar kritiskt hade granskat sitt arbete ur genusperspektiv och deltagarna hade 
upplevt att det var bl.a. “chockartat och lärorikt” att bli könsmedveten i sitt arbete, samt upplevt 
att de har varit omedvetet könsblinda i sitt förhållningssätt. Som det syns i exemplet med 
Kvinna 1 så har den ”ögonöppnare”-inställningen kommit fram från informanterna även i denna 
studie. 
  Det fanns variation i den samlade empirin som delvis kan uppfattas som en slags bekräftelse 
för premissen att en konkret situation kan förändra boendepersonalens förhållnings- och 
arbetssätt samt att personalens egna erfarenheter spelar en viktig roll i förhållande till arbetet 
med de här frågorna. Här kommer två citat från samtalet med Kvinna 3: 
 

”Att man utgår från att alla är hetero, tror jag inte. För vi har haft några som inte är 
det och vi har haft killar som har bott här och varit öppet gay…” 
 
”Jag kommer från en väldigt gay släkt i alla fall (skratt). Jag har flera kusiner som är 
lesbiska och gifta och det har jag liksom visat bilder från deras bröllop och så där, så 
här ser det ut i min värld (paus).” 

 
Första citatet tyder på att boendepersonalens förhållningssätt till en viss del har förändrats efter 
att ha haft erfarenhet av en icke-tabubelagd homosexualitet. Dessutom var Kvinna 3 den enda 
av informanterna som hade lyft exempel om ”icke-hetero” relationer från sitt privata liv, vilket 
definitivt speglas i hennes arbetssätt utifrån sättet hon hade diskuterat kring de här frågorna. 
Alla informanter berättade hur de pratar med killarna om jämställdhet i Sverige och de flesta 
har talat även om hur de använder sig av sina privata (hetero)förhållanden för att illustrera vissa 
saker för killarna. Dock var Kvinna 3 den enda som tog upp exempel med ”icke-hetero” 
relationer i samband med sitt privata liv för att kunna ”förverkliga” och göra det mer begripligt 
för killarna.  
  Mattsson (2010a) lyfter hur det är väldigt vanligt att heterosexuella använder sin sexualitet 
väldigt öppet i kontakten med andra, vilket skapar en maktordning utifrån att det inte är lika 
självklart för personer som inte identifierar sig som hetero att göra samma sak utifrån att det 
oftast leder till motstånd eller ifrågasättande. Majoriteten av informanterna i denna studie hade 
inte reflekterat över sina berättelser om sitt privata liv som något kopplat till sexualitet och 
samma majoritet hade förknippat frågan om sexualitet överlag med homosexualitet, medan 
endast en av dem hade lyft hur hon är medveten om vikten av att visa för killarna hur familjerna 
kan se ut även om hon själv bor kanske i ett hetero förhållande. Återigen kan detta exempel 
tolkas visa hur heteronormen återskapas i en hög grad även i socialt arbete med 
ensamkommande. Utifrån det här exemplet och reflektioner från andra intervjuer kan det förstås 
att jämställdhetsdiskursen ofta inte har utarbetats mer än att berätta ”här i Sverige är det okej…” 
eftersom den stora majoriteten av exempel informanterna hade tagit upp är väldigt hetero-
präglade. Dessutom har det, återigen i samtalet med Kvinnan 3, framkommit hur normkritiskt 
förhållningssätt kan se ut i praktiken: 
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”Så nu har det varit att, för nu är det många som ska ut till familjehem och då har vi 
skojat mycket om det – vi får se om du får två pappor eller två mammor och då är de 
lite skeptiska…” 

 
Kvinna 3 menar att det finns en medvetenhet hos en del av personalen att aktivt motarbeta 
heteronormen när det gäller bland annat ”mamma-pappa-barn” familjekonstellationen. Det har 
framkommit, även i de andra intervjuerna, att det finns en skämtton i samtal om de här grejerna. 
Detta kan tolkas på olika sätt: t.ex. som ett verktyg för att avdramatisera företeelser som anses 
vara svårhanterbara och just tabubelagda utifrån killarnas bakgrund eller som ett kännetecken 
att man inte tar diskussionen om genus på allvar utan att det stannar på en, som flera av 
informanterna hade uttryckt, ”halv-snusk-skämt”- nivå. Utifrån de intervjuerna genomförda på 
det andra boendet kan det förstås att boendepersonalen ofta behöver ha en personlig koppling 
till genusfrågor, oavsett om den är privat eller kommer från själva arbetet, för att kunna förstå 
det normkritiska tänket och arbeta utifrån det.  
 
8.6. Analys av ”Genus hinns inte med” 
 
  Det har framkommit väldigt tydligt i alla intervjuerna att arbete med ensamkommande är ett 
komplext arbete på grund av olika skäl. Boendepersonal upplever att de har ”många bollar i 
luften” när det gäller bland annat introducering av killarna i det svenska samhället, deras 
mående och relationskapande. Dock verkar det att alla informanter upplever det finns många 
organisatoriska hinder i arbetet med ensamkommande som försvårar arbetet kring 
genusnormer. Så här svarar Man 2 på frågan om varför personalen inte lägger så mycket fokus 
på att diskutera de stereotypa genusrollerna: 
 

”Våran arbetsgrupp har så många gånger, liksom, inte fått vara ihop kan man väl säga. 
Det är inte så att det utvecklas till den, som jag misstänker, djupare nivån då, utan det 
hamnar mest i liksom rutiner och dagliga göromål… Jag har då jobbat i tre år, som jag 
sa, och flyttat två gånger. Vi har fått en ny chef 5 gånger, så jag tror att det är en väldigt 
svår, stor orsak till att vi tyvärr inte hinner gå ner i det.”.  

 
  Detta kan tolkas som att omställningar som verksamheter ständigt går igenom speglar sig även 
på relationerna både mellan personalen och killarna. Det finns en medvetenhet om att 
genusfrågor är väldigt viktiga, dock lyfter alla informanter det att i prioriteringsljuset mellan 
andra saker hamnar de i bakgrunden. Premisser som Chase (2010) lyfter om svårigheter kring 
socialt arbete med asylsökande ungdomar har visat sig stämma överens med boendepersonalens 
upplevelser. Chase lyfter hur socialarbetare ställs inför utmaningar utifrån att de är begränsade 
med organisationens villkor och oftast frågan om ekonomiska resurser medan de förväntas 
kunna arbeta utifrån ”barnets bästa”. Samtliga boendepersonal som har deltagit i denna studie 
har lyft den aspekten av arbetet som ett stort frustrationsmoment med praktiska påföljder för 
själva relationer med killarna. Kvinna 2 svarar så här på frågan om hur ofta hon upplever att 
normer ifrågasätts i hennes arbete: 
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”Nej, jag tror inte vi diskuterar det, alltså det är lite svårt att prata här. Det har varit 
väldigt mycket personalomsättningar, väldigt mycket vikarier. Vi har inte satt oss på 
riktigt, så det pratas inte mycket… men det är inte först du säger det nu att man tänker 
på det.”. 

 
  Min tolkning av detta är att personalen anser att det krävs att arbetslaget är sammansvetsat för 
att kunna prata om vissa saker, där det ingår även genus och sexualitet. Dessutom har alla 
informanter uttryckt att omställningarna är ett stort hinder även för att kunna skapa förtroende 
hos sina arbetskamrater och killar på boenden. Det kan tolkas som att det uppstår svårigheter i 
kommunikationen med tanke på hur mycket energi försvinner på de bitarna som inte ens 
involverar killarna. Detta verkar speglas negativt i personalens bemötande gentemot killarna. 
  Boendepersonalen lyfter även hur utomstående faktorer kan påverka deras arbete. 
Asylpolitiken är en gemensam punkt som har framkommit flera gånger under intervjuerna. 
Kvinna 3 beskriver utmaningarna i arbetet på det här sättet: 
 

”Framför allt är det asylpolitiken som påverkar just nu, den har ändrat reglerna och 
villkoren helt på boendet och ekonomin är sänkt till halva budgeten så 
personalsituationen ser väldigt annorlunda ut... men deras mentala hälsa framför allt, 
långa väntetider, en del suicidförsök, självskadebeteende och sånt som har ökat 
jättemycket…”. 

 
  Flera av de intervjuade har på liknande sätt beskrivit att arbetet har, med tanke på de här 
faktorerna, blivit krävande, mentalt dränerande och att ”det gör ont att jobba”. Det verkar som 
de här nämnda faktorerna kan påverka även personalens motivation för att lägga tid på vissa 
saker i arbetet utifrån att, som en av informanterna benämnde det, arbetet med ensamkommande 
blir mer och mer en renodlad förvaring. Nelson m.fl. (2017) beskriver hur det finns stora 
utmaningar i socialt arbete med ensamkommande utifrån att de grundläggande principerna för 
socialt arbete står rakt emot de diskurserna och policys kring ensamkommande. Detta gör att 
det blir svårt både för ensamkommande och socialarbetare att uppleva effektivitet och 
meningsfullhet i sin vardag, vilket har visats stämma överens med boendepersonalens 
upplevelser i denna studie. 
  Det har även uttryckts under flera intervjuer att det krävs att killarna har bott I Sverige under 
en längre period för att de ska kunna förstå många saker kring genus. Utifrån frustrationen som 
finns kring alla faktorer nämnda i detta avsnitt kan detta uppfattas som ett moraliskt dilemma 
där personalen inte hinner lägga tid på viktiga saker samt även om tiden hade funnits kan det 
tolkas som meningslöst att fokusera sig på de sakerna om det inte är klart att killarna får stanna 
i Sverige. Kvinna 1 beskriver det så här: 
 

”Här ska man bo innan man har fått uppehållstillstånd, så då tror jag att vi måste lägga 
tyngden på andra saker- ”hur mår du?” och liksom att se till att ångest och (paus) 
hjälpa pojkarna att stå ut med allt.”. 

 
  Den inställning har nämnts flera gånger under intervjuerna vilket återigen pekar på att genus 
inte verkar vara en av de viktigaste bitarna i arbetet med killarna under deras första period i 
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Sverige. Den idé stämmer överens även med övre citatet av Kvinna 2 som nämnde att hon inte 
hade reflekterat över det innan jag frågade. Den typen av reflektion – att man inte har tänkt på 
det innan, att det här är något nytt osv. har upprepats många gånger under intervjuerna. Detta 
kan även tolkas som en slagas konsekvens av de ett och ett halvt senaste omtumlande åren i 
arbetet med ensamkommande. De starkaste reflektionerna kring detta har kommit från 
informanterna som inte hade jobbat längre just än ett och ett halvt år, men fick möjlighet att 
vara informanter utifrån deras stora intresse för ämnet. Detta kan även tolkas som en påverkan 
av omständigheterna i arbetet under den senaste perioden utifrån att de andra tre informanter 
hade, enligt min upplevelse, en någorlunda högre medvetenhet om genusfrågor i själva arbetet. 
Den tanken kan tyda på att arbete hade strukturerats annorlunda innan den stora 
flyktingströmmen. Kullberg m.fl. (2012) beskriver hur det pedagogiska perspektivet av 
genusarbetet kräver att det skapas möjligheter för att socialarbetare ska kunna ha ett kritiskt och 
reflexivt förhållningssätt i sitt arbete. Detta blir viktigt även i kontexten av Hessles (2009) 
avhandling om uppföljning av ensamkommande som har då bott i Sverige 10 år där det hade 
kommit fram boendepersonalens betydelse för integration och etablering bland andra aktörer 
som har varit aktuella för dem. En fråga som kommer fram, utifrån boendepersonalens 
upplevelser kring denna studie är – hur kommer de ensamkommande som har kommit till 
Sverige under de senaste två åren att reflektera över deras första period i Sverige och 
boendepersonalens roll som en del i den? 

 

9. Diskussion 
 
  Analys av studiens empiri har visat att boendepersonal har olika uppfattningar kring vad 
genusnormer är och hur de reproduceras i det arbetet med ensamkommande de gör. En del 
informanter har bekräftat tendensen av att kvinnlig personal får mammarollen i kontakten med 
ensamkommande dock har reflektioner om på vilket sätt den rollen skapas i stort sett uteblivit. 
Boendepersonal har i hög mån reflekterat över hur stor roll pojkarna har i processerna kring 
genusskapandet. Detta tyder på att personalen inte ser betydelse av sin egen roll och hur den 
speglas i konstruering och upprätthållning av genusnormer i arbetet med ensamkommande. 
Utifrån samhällsdebatten där bilden av ensamkommande framställs väldigt stigmatiserat blir 
det intressant att lyfta hur boendepersonalen inte verkar se någon koppling mellan sin roll och 
den processen.  
  Resursfrågor och asylpolitiken har blivit en av de centrala delarna i empirin, utifrån att 
boendepersonal upplever hur ”barnets bästa” och genusfrågor blir åsidosatta på grund av alla 
omställningar som ständigt pågår i detta fält. Boendepersonalens reflektioner kan tyda på att de 
upplever sig vara styrda av det handlingsutrymmet som skapas utifrån ekonomiska 
förhållanden, vilket begränsar möjligheter för att kunna göra ett gott arbete. En av de starkaste 
reflektionerna i samband med det var att en del boendepersonal upplever hur socialt arbete med 
ensamkommande, som fortfarande är i asylprocessen, liknar en förvaring. På det sättet verkar 
det kritiska förhållningssättet kring genusfrågor inte vara högaktuellt i arbetet med 
ensamkommande på HVB-boenden. Det finns en antydan om att förhållandena innan den stora 
flyktingströmmen var väldigt annorlunda, vilket möjliggjorde för boendepersonal att arbeta på 
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ett mer planerat och strukturerat sätt. Utifrån informanternas berättelser kan det förstås att 
”släcka bränder”-arbetssättet där en ständig prioritering mellan arbetsuppgifterna är fortfarande 
högaktuellt. Inte utifrån antalet ensamkommande, som det blev hösten 2015, utan mer med 
tanke på efterskörden av Sveriges asylpolitik som i dagsläget verkar ”självständighets”-förklara 
den stora majoriteten av ensamkommande flyktingbarn. Dessutom har studiens resultat tytt på 
att genusarbetet inte finner sin plats i arbetet med ensamkommande som befinner sig i en 
pågående asylprocess. Detta kan tolkas som att boendepersonal anser att det krävs andra 
förhållanden på både personalens och killarnas sida för att det ska kunna ägnas tid och energi 
åt genusfrågor. Utifrån det resonemanget skulle det vara intressant att genomföra liknande 
studie med personal som arbetar med ensamkommande som har fått permanent 
uppehållstillstånd, samt förverkliga utgångsidén för denna studie och fokusera sig på 
ensamkommandes upplevelser kring boendepersonalens förhållningssätt utifrån 
genusperspektivet. 
  Dessutom har det, till en viss mån, framkommit att det inte finns någon större reflektion hos 
boendepersonalen över hur de förhåller sig kring sexualitetfrågor som är en stor del av 
genustänkandet. Det kan upplevas som att den diskussionen ligger mer på en akademisk- eller 
elitnivå, vilket resulterar i att en del boendepersonal förverkligar jämställdhetsbegreppet genom 
att berätta hur ”här i Sverige är det okej att…”. Det kan finnas olika förklaringar till varför är 
det så. En del informanter har upplevt att de inte hade tänkt på saken innan de fick frågan om 
det i intervjun, vilket stämmer överens med en del forskning om genustänkandet i det sociala 
arbetet. Dessutom så är de ovannämnda ”praktiska” förhållanden som försvårar arbetet en 
möjlig förklaring till att det inte finns så stor kännedom om vad det innebär att arbeta kritiskt. 
Det kan även förstås att boendepersonalen upplever att de behöver mycket mer resurser, först 
och främst tid, i arbetet med ensamkommande för att de ska kunna lägga fokus på frågor kring 
genus. Där finns det en viktig koppling till socialpedagogik med tanke på klientens delaktighet 
i socialt arbete. Socialarbetarens upplevelse av delaktighet verkar vara ganska låg utifrån de 
intervjuerna som genomfördes för denna studie, vilket leder till en känsla ”av att vara styrd” i 
sitt arbete. Hur den känslan speglar sig på de ensamkommandes upplevelser av sin samvaro är 
en högaktuell fråga ur ett delaktighetsperspektiv. 
  Som jag nämnde i början av studien så har min förförståelse varit betydelsefull för denna 
studie. Själv reagerar jag ofta på maktunderordningen som uppstår utifrån heteronormativiteten 
i mitt privata och professionella liv. Detta är någonting som har skapat en del frustration hos 
mig i analysen av den samlade empirin med tanke på hur lite boendepersonal kan reflektera 
över heteronormativiteten i sina handlingar. Studiens syfte och upplägg gör att det inte är 
möjligt att dra några riktiga slutsatser. Dock är det meningsfullt att lyfta hur bara en av studiens 
fem informanter hade tänkt om och implementerat praktiskt i sitt arbete det ”man kan träffa 
både killar och tjejer”-resonemanget. Jag är medveten om att denna fråga inte upplevs vara så 
viktig och aktuell för majoriteten, med en möjlig förklaring utifrån att majoriteten anses vara 
heterosexuella. Där var min egna reflexivitet en viktig punkt under studiens gång, eftersom min 
egna kunskap från arbetet och mitt engagemang i vissa stunder har varit ett hinder, rent 
känslomässigt. Med tanke på det skulle jag föreslå genusgranskande studier i alla områden av 
det sociala arbetet, främst med barn och ungdomar, med särskilt fokus på konsekvenser av det 
heteronormativa tänkandet.  
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  Studien har även lyft en aspekt som gäller personalens bakgrund som inte verkar ha 
framkommit någonstans i tidigare forskning. De utmaningarna som dagligen nämns i debatten 
kring invandrar- och integrationsfrågor har tydliggjort vikten av att lyfta de reflektionerna kring 
boendepersonalens etnicitet. Detta var en speciell fråga under analysen, då min känsla var att 
informanterna upplevde att detta är ett känsligt ämne. Obehag som fanns hos en del informanter 
i samtal om sina kollegor med en annan etnisk bakgrund kan eventuellt förklaras som en rädsla 
av att bli ”rasist-stämplad”. Med tanke på den reflektionen så fanns det flera etiska 
överväganden som diskuterades med handledaren kring avsnittet om personalens bakgrund. 
Eftersom de reflektionerna handlade enbart om arbetet med ensamkommande, så blev det 
värdefullt att lyfta en del av boendepersonalens utsagor för denna studie som pekar på att det 
kan finnas en tendens mot fördelning mellan svensk och invandrarpersonal när det gäller 
förhållningssättet kring vissa frågor. Vad den fördelningen innebär, har bara delvis tagits upp i 
denna studie i samband med studiens frågeställningar. Jag vill påpeka att informanterna kan ha 
lyft individuella fall och upplevelser som inte kan och ska leda till några generaliseringar varken 
i studien eller överlag. Samtidigt, upplever jag att det här är ett intressant ämne för vidare 
forskning där betydelse av socialarbetares etnicitet för arbetsrollen skulle kunna lyftas upp ur 
olika perspektiv.  
  Resultatet har också visat tecken på att boendehandledare kan betrakta sexualitet som något 
tabubelagt i arbetet med ensamkommande. Detta innebär att genusnormer kring sexualitet inte 
syns så tydligt i boendepersonalens uppfattning om arbetet de genomför. Majoriteten av 
informanterna har förknippat frågor om sexualitet med det afghanska fenomenet ”dansande 
pojkar” med hänvisning till hur mycket ”tabu” det finns från många sidor. Det skulle kunna 
sägas att studien har visat tyngden av detta fenomen i boendepersonalens förhållningssätt kring 
genus- och sexualitetfrågor. Dessutom framkom det behovet av att utarbeta handlingsplaner 
kring detta fenomen i en eventuellt bredare mån än att enbart ”lämna det vidare till de mer 
kompetenta”.  Studiens resultat har på det sättet visat vikten av att avdramatisera sexualitet och 
behovet av att avstigmatisera de ämnen boendepersonalen upplever vara tabubelagda. Med 
tanke på boendepersonalens roll som de vuxna vägledande förebilder för ensamkommande 
ungdomar blir betydelsen av den premissen om ”att vara en förebild” en potentiell fråga för 
framtida forskning. 
  Sammanfattningsvis kan det vara bra att lyfta hur ämnet för denna studie är något som inte 
har studerats tidigare. Detta gjorde att det fanns mycket frihet, samt mycket ansvar i studiens 
skapande. Det har varit spännande och krävande att arbeta med de här frågorna, vilka flera 
gånger uppfattades som ”krångliga”, ”känsliga” eller ”oklara” av både informanterna och 
personer jag hade diskuterat studien med. Jag vill tilläga att tanken med studien även var att 
visa att de här frågorna är viktiga. Inte bara för socialpedagogik och socialt arbete utan även för 
samhället överlag. Det har nämnts tidigare hur begreppen inklusion, delaktighet och kritiskt 
förhållningssätt kan anses vara de centrala för socialpedagogik och socialt arbete med 
ensamkommande, samt socialt arbete överlag. Utifrån teori och tidigare forskning verkar fokus 
läggas oftast på främjandet av, eller arbetet utifrån, de begreppen. Denna studie lyfter fram 
relationen mellan det kritiska förhållningssättet, i form av genusperspektivet, till delaktighet 
och inklusion. Studiens resultat tyder på hur bristen av det kritiska tänkandet och reflexiviteten 
i socialt arbete kan innebära att klientens möjligheter för delaktighet och inklusion oreflekterat 
minimeras. Den premissen var även en av utgångspunkterna för denna studie, vilket kan förstås 
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har färgat studiens betydelse även ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Dessutom vill jag påpeka 
att det finns en medvetenhet om att studien kan upplevas vara politiskt polariserad och vinklad 
i linje med genusdebatten. Även om detta kan upplevas, lägger inte studiens resultat anspråk på 
att genus är den centrala och absolut viktigaste aspekten av det sociala arbetet. Däremot så fanns 
det en tanke om att jämställa genusbegreppet med de ovannämnda socialpedagogiska 
begreppen. Studien är även ett försök att förflytta genusdiskussionen från den nämnda 
”elitnivån” till en praktisk handlingsnivå för en socialarbetare ”på golvet”. Detta resonemang 
kan ibland vara svårt att se om genusperspektivet förstås som ett verktyg för att påpeka allt det 
som görs ”fel”. Därför blir det viktigt att lyfta hur slutsatser som dras i analysdelen inte har för 
avsikt att framställa studiens informanter negativt utan enbart siktar på att lyfta de potentiella 
riskerna som kan uppstå i bristen av reflexivitet kring genusfrågor.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
Informationsbrev till enhetschef – HVB/stödboende för 
ensamkommande barn 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Vladan Petrovic och jag läser sista terminen på socialpedagogiska programmet – 
Högskolan Väst. Jag håller på med mitt examensarbete och just nu söker efter boendepersonal 
som vill ställa upp som informanter för intervju med mig.  Examensarbetet har som syfte att 
fördjupa sig i hur boendepersonal förhåller sig till genusnormer i sitt arbete med 
ensamkommande barn. Jag önskar att personalen får information om vad intervjuerna kommer 
handla om direkt från mig när jag besöker er verksamhet. För att studien ska vara etiskt 
försvarbar så krävs det att enhetschefen inte har kännedom om vilka medarbetare som har tackat 
ja till intervjun.  
Jag kommer att intervjua informanterna själv och med informanternas samtycke kommer 
intervjuerna att spelas in. Informanterna har möjlighet att avbryta samarbete när som helst även 
efter att intervjun har genomförts. Intervjuerna kommer att transkriberas för att kunna göra 
analys, och transkriptionerna kommer därefter att raderas. All information som erhålls under 
intervjuerna kommer att användas enbart i forskningssyfte och kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående, förutom min handledare eventuellt, 
kommer att ta del av informationen.  
Information om ert boende, arbetssätt eller något som skulle kunna avslöja att ni har deltagit i 
studien kommer inte att publiceras. Syftet med intervjuerna är enbart att få insikt i ert arbete för 
att eventuellt kunna lyfta vissa punkter och fenomen som kan vara intressanta ur ett 
vetenskapligt perspektiv. När mitt examensarbete blir godkänt så kommer ni självklart att få ett 
exempel via mail. 
 
 
Vid frågor och funderingar får ni gärna kontakta mig eller min handledare på Högskolan Väst. 
 
Tack på förhand! 
Vladan Petrovic 
Telefon, mailadress 
Handledare: Anna Johansson - Universitetslektor, telefon, mailadress 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev till boendepersonal – HVB/stödboende för 
ensamkommande barn 
 
Hej och tack för visat intresse om att vara informant för mitt examensarbete! 
Mitt namn är Vladan Petrovic och jag läser sista terminen på socialpedagogiska programmet – 
Högskolan Väst. Jag håller på med mitt examensarbete och just nu söker efter boendepersonal 
som vill ställa upp som informanter för intervju med mig.  Examensarbetet kommer att handla 
om hur boendepersonal förhåller sig till genusnormer i sitt arbete med ensamkommande barn. 
För att studien ska vara etiskt försvarbar så krävs det att enhetschefen inte har kännedom om 
vilka medarbetare som har tackat ja till intervjun, så jag är tacksam om Du återkommer direkt 
till mig i fall Du är intresserad av att ställa upp som informant. Kriterium som jag önskar att gå 
efter är att informanterna har arbetat med ensamkommande i minst 3 år, för att kunna fånga 
olika erfarenheter av arbetet med ensamkommande. Blir det inte möjligt att genomföra detta så 
kommer detta kriterium att sänkas. 
Intervju kommer att ta ca 60 min och vi kan komma överens om en plats som passar för Dig 
via telefon/mail. Jag kommer att intervjua Dig själv och med ditt samtycke kommer intervjun 
att spelas in. Du har möjlighet att avbryta samarbete när som helst, även efter att intervjun har 
genomförts. Intervjuerna kommer att transkriberas för att kunna göra analys och 
transkriptionerna kommer därefter att raderas. Önskar du det så kan du få tillgång till utskriften 
av intervjun. Jag kommer eventuellt kontakta dig efter intervjun under transkriberings-
/analysprocessen för att åtgärda eventuella oklarheter om de skulle uppstå. All information som 
erhålls under intervjuerna kommer att användas enbart i forskningssyfte och kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående, förutom min handledare 
eventuellt, kommer att ta del av informationen.  
Information om Dig, din arbetsplats, arbetssätt eller något som skulle kunna avslöja att Du har 
deltagit i studien kommer inte att publiceras. Syftet med intervjun är enbart att få insikt i ditt 
arbete för att eventuellt kunna lyfta vissa punkter och fenomen som kan vara intressanta ur ett 
vetenskapligt perspektiv. När mitt examensarbete blir godkänt så kommer Du självklart att få 
ett exempel via mail om Du önskar så. 
 
Vid frågor och funderingar får ni gärna kontakta mig eller min handledare på Högskolan Väst. 
 
Tack på förhand! 
Vladan Petrovic, telefon, mailadress 
Handledare: Anna Johansson - Universitetslektor, telefon, mailadress 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
Inledning 
- Din ålder, utbildning, hur länge har du jobbat med ensamkommande? 
- Hur är det att jobba med ensamkommande? 
- Kan du beskriva lite den verksamhet du jobbar i? Sammanställning av pojkar, 

personalgruppen… 
Genus 
- Hur förstår du begreppet genus? Relation till begreppet kön… 
- Har du hört om uttrycket ”att göra kön” eller att kön konstrueras? Hur förstår du 

den… 
- Pratar ni om genusrelaterade frågor i personalgruppen? Hur ofta, på vilket sätt… 
- Hur förstår du begreppet norm? Relation till begreppet roll… 
- Hur skulle du säga är ditt förhållningssätt kring normer i ditt arbete? Hur ofta (om du 

gör det) ifrågasätter du varför du jobbar på det sättet du gör? 
- Ser du några genusnormer/roller i rutiner kring ditt arbete? Typiskt 

manligt/kvinnligt… 
- Finns det någon tendens att kvinnor/män i personalgruppen tar mamma/papparollen? 

Någon mer roll som du kan komma på? 
- Om du tänker på aktiviteter ni gör/föreslår/ordnar med/för killarna, kan du se att det 

finns något mönster kring genus? Vem gör vad… 
- Hur ofta, upplever du, personalen använder uttryck ”typiskt killar” eller liknande i 

kontakten med killarna/personalgruppen? 
- Vilka egenskaper anses vara då ”typiskt killar” tycker du? 
Heteronormativitet 
- Pratar ni om sexualitet med killarna? På vilket sätt i vilka sammanhang… exempel? 
- Hur upplever du att det är att prata om sådana saker med killarna? 
- Pratar ni om killarnas sexualitet i arbetsgruppen? På vilket sätt… 
- Spelar killarnas etnicitet (faktum att de kommer från en annan kultur osv.) någon roll i 

detta tror du? 
- Har du, eller någon annan i gruppen, tagit upp någon gång att någon kille eventuellt 

har en annan sexuell läggning än hetero? Förhållningssätt… 
- Brukar personalen skoja med killarna (eller fråga dem efteråt) när de ska ute på stan 

om att de tittar på tjejerna/ finns det någon tjej osv.?  
- Har du / någon annan sagt ”killar” istället för” tjejer” någon gång?  Vad skulle det ha 

för effekter tror du? 
- Hur förstår du begreppet ”familj”? Vad är en familj för dig? 
- Pratar du om familjen med killarna och i vilka sammanhang? 
- Dyker det upp andra familjeformer än mamma-pappa-barn i samtalen och på vilket 

sätt? 
Makt 
- Upplever du att du har makt i ditt arbete med ensamkommande? På vilket sätt… 
- Fördelar / utmaningar du ser kring det? 
- Pratar ni om makten ni har i arbetet med ensamkommande i personalgruppen? På 

vilket sätt… 
Något mer du vill tillägga eller något annat från samtalet som du känner att du vill utveckla 
nu? Hur var det att prata om det här? 
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