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Abstract 

Authors: Sofie Holmgren Annander and Matea Martic  

Title: Sexualitet en rättighet för alla? – En diskursanalys om funktionshindrades 

sexualitet.  

Supervisor: Anders Olsson 

Assessor: Tove Harnett 

 The purpose of this paper is to analyze how disabled people’s 

sexuality is portrayed in reports and articles. We are inspired by discourse 

analysis theory as an analytical tool to explore this subject in this paper. We are 

analyzing three different time periods of history for disabled individuals in 

Sweden. We intend to explore how we talk about people with disability and their 

sexuality in articles and in SOU-rapports during 1930s, 1980s and 2000th. We 

have analyzed our material by using theories about power inspired by Foucault 

and normality.  What we have seen in these articles and rapports are that 

disabled peoples sexuality is not always seen as a human right. With theories 

about normality can we see that disabled people often are seen as outsiders in 

the society. 
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Inledning  

I den här undersökningen vill vi ta reda på hur samhället har framställt de funktionshindrades 

sexualitet genom olika årtionden. Vi är intresserade av att undersöka hur samhällets syn på 

sexualitet även har påverkat de funktionshindrades rättigheter till detta.  

Under 2000-talet har vi talat öppet om sexualitet. Sexualitet är enligt World Health 

Organization definition ett grundbehov som inte kan skiljas från andra mänskliga behov. Vi 

kan få ett intryck av att vi lever i ett fritt samhälle, där människor har rätt att leva och uttrycka 

sig som de vill.    

Funktionshindrade har den senaste tiden allt mer blivit uppmärksammade i samhället 

(Svenska dagbladet 2 maj 2011). Man kan konstatera att de funktionshindrade i takt med 

samhällsutvecklingen har fått en bättre ställning.  Inom samhället framställs sexualitet som 

något alla har rätt till, även för de människorna med olika funktionshinder. I RSFUs skrift 

Global sexualpolitik (2009: 1) kan vi läsa följande: ” … alla människor har rätt till ett 

tillfredställande och säkert sexliv. De har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha 

sex, om och när de vill ha barn och med vem”.  

1980-talets diskussioner om funktionshindrades rättigheter blev föregångare till den 

LSS-lag som trädde i kraft år 1994. Detta ledde till en förändrad syn kring funktionshindrades 

rättigheter. Enligt den skandinaviska normaliseringstolkningen ska funktionshindrade kunna 

leva i en normal livssituation, likvärdig andra människor i samma områden. 

Funktionshindrade ska med sina egna förutsättningar kunna delta i och vara en del av det 

”normala” i samhället (Tideman 2000). Diskussionen om funktionshindrades sexualitet är ett 

intressant ämne eftersom funktionshindrade genom tiderna har varit en förtryckt grupp. 

Mellan åren 1935- till 1975 fanns det en steriliseringslag som gjorde det möjligt att sterilisera 

människor med funktionshinder som man ansåg skulle förhindras från att sprida sina ”dåliga 

anlag” vidare (Tydén 2000). Vi vill undersöka hur man framställer funktionshindrades 

rättigheter till sexualitet idag? 
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Syfte 

Vi vill belysa hur synen på funktionshindrades sexualitet har skildrats i statliga utredningar 

och tidningsartiklar utifrån tre olika tidsnedslag. De tidsperioder vi vill undersöka är 1930-, 

1980- och 2000-talet.  

Frågeställningar 

Hur skildras funktionshindrades sexualitet i statliga utredningar under 1930-talet? 

Hur beskrivs funktionshindrades sexualitet i dagstidningar och statliga utredningar under 

1980-talet? 

Vilken syn på funktionshindrades sexualitet gestaltas i ett antal dagstidningar under 2000-

talet? 
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Tidigare forskning  

I den här delen ska vi presentera tidigare forskning som berör ämne vi ska undersöka. Den 

tidigare forskningen som vi har valt, tar framförallt upp beskrivningar av de 

funktionshindrades historia i Sverige under 1930-talet och en bit framåt. Forskningen 

fokuserar på hur man gick tillväga med steriliseringslagarna i Sverige och vad som utgjorde 

grunden för de rättigheter som funktionshindrade har idag. Vi har valt att ta med forskningen 

för att ge en bild av hur man har talat om funktionshindrade genom 1900-talet i Sverige.  

Tvångsvården i Sverige  

Björkman (2001) har skrivit en avhandling om den svenska tvångsvården mellan år 1850- 

1970. Vi tycker att den här avhandlingen har gett oss en intressant inblick och förståelse för 

hur debatten om tvångsvården såg ut i början av 1900-talet. Denna avhandling är relevant på 

så sätt att den beskriver hur funktionshindrade bemöttes och behandlades av samhället under 

1900-talet.  

Folkhälsan blev ett uttryck under början av 1900-talet, och syftade till hela svenska 

folkets gemensamma hälsotillstånd skulle förbättras. Genom budskap om renlighet skulle man 

sprida hälsobudskapet till allmänheten. Sjukdomar sågs som ett hot i samhället och det fanns 

en rädsla för att epidemier skulle sprida sig bland befolkningen. Tvångsvården blev ett sätt att 

förhindra att sjukdomar spreds. I början av 1900-talet ökade antalet sinnesjuka i Sverige. 

Detta ledde till en allmän rädsla för sjukdomen eftersom man ansåg att den berodde på 

ärftliga faktorer (Björkman 2001). 

Tvångsvården var främst till för att kontrollera och socialisera människor som var 

avvikande. Den kollektiva rädslan som fanns ledde till att man började omhänderta personer 

som ansågs vara sinnessjuka. Under den här tiden kunde personer omhändertas pågrund av 

svaghet, farlighet eller nervositet. För att hindra spridningen av sinnesslöa och sinnesjuka 

införde man inom den svenska äktenskapslagen, en lag som skulle förbjuda dessa grupper att 

ingå äktenskap och bilda familj. Sinnessjuka personer skulle hindras från att sprida sitt arv 

vidare till kommande generationer eftersom de ansågs vara farliga för framtida generationer.  

Denna rädsla resulterade så småningom till införandet av steriliseringslagen som en form av 

fortplantningskontroll. Äktenskapslagen var dock en kontroversiell fråga. Vissa läkare ansåg 

att sinnessjuka kunde bli botade och att denna lag förhindrade detta synsätt. Begreppet 

sinnessjukhus kom först att ändras under år 1959 då begreppet byttes ut till mentalsjukhus. 
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Ordet psykvård blev aktuellt först under 1960-talet och man bytte där med ut begreppet 

mentalsjukhus.  Det ansågs att sinnessjuk- begreppet innebar en felaktig tolkning om att det 

handlade om ett ”själsligt” tillstånd, vilket var fel (Björkman 2001).  

De Svenska steriliseringslagarna 1935-1975 

Mattias Tydén (2000) beskriver hur steriliseringslagen växte fram i Sverige. Under 

den här perioden pågick det stora diskussioner om rashygien i landet. Det uppkom 

diskussioner om hur man skulle kunna påverka vilka individer som föddes. Diskussionerna 

om rashygien blev därför en inspirationskälla till lagen om sterilisering som infördes. Lagen 

skulle förhindra att reproduktionen av ”dåliga” gener, sjukdomar, funktionshinder eller 

psykiska problem spreds vidare till kommande generationer. 

 Genom att sterilisera personer som ansågs ha ”fel” gener, tog man bort risken att 

dessa gener spreds vidare. Genom en steriliseringslag kunde man se till att oönskade barn inte 

blev födda (Tydén 2002). Tydén ger i sin avhandling en förklaring av olika ”kategorier” av 

människor som blev steriliserade. I ansökningarna till medicinalstyrelsen fanns det olika 

kategoriseringar som man delade in människor i. De kategoriseringar som fanns var: 

”sinnesslöa”, ”schizofrena”, ”utvecklingsstörda”, ”psykopatiska, ”fysiskt handikappade”, 

”normala” eller ”utsläpade”.  

Ett motiv som socialstyrelsen förde fram i debatten om sterilisering var att, man 

menade att steriliseringarna skulle minska kostnaderna för mödrahjälpen som var en dyr utgift 

för staten. Socialstyrelsen menade även att man kunde hindra att barn föddes av “oönskade” 

föräldrar. Då kunde antalet friska barn öka i landet genom sterilisering av kvinnor som inte 

ansågs kunna bli tillräkligt goda mödrar. Dessa kvinnor skulle utan steriliseringen bli en 

belastning för samhället (Tydén 2002). 

Människor kategoriserades som ”dugliga”, ”odugliga”, ”skötsamma” och 

”misskötsamma” medborgare. Sättet att kategorisera människor ingick i ett allmänt tänkande 

om att det fanns medborgare som var ”värdiga” och ”ovärdiga”. Med en steriliseringslag så 

speglades tydligt ett skötsamhetsideal. Det eftersträvades att få människorna att ”sköta” sig 

och passa in i samhället (Tydén 2002). Några av de skötsamhetsideal som var aktuella under 

den här tiden var att: mannen skulle vara yrkesarbetare, kvinnan skulle vara husmoder, och 

det fanns en gräns för hur många barn som var accepterat inom familjen. Det skulle råda 

ordning och reda i hemmet, det förespråkades nykterhet, och måttfullhet. Sexualitet var endast 
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tillåtet inom äktenskapet. Detta var normer som alla skulle följa, för att anses vara goda 

medborgare (Tydén 2002).  

Kvinnorna på Västra Mark 1931- 1967  

I den här avhandlingen ger Engwall (2000) beskrivning av de kvinnor som på grund av olika 

omständigheter hamnade på Västra Mark. Västra Mark var en institution där man placerade 

kvinnor som ansågs vara i behov av hjälp. Engwall (2000) beskriver kvinnornas situation och 

varför de blev placerade på institutionen.  Samhället ansåg att dessa kvinnor inte kunde ta 

ansvar för sig själva och därför var i behov av hjälp.  

Anledningen till att många av kvinnorna placerades på hemmet var för att de 

utgjorde en belastning för sina familjer och omgivningen. Genom att placeras på institution 

kunde man samla avvikande personer på samma plats och på så sätt kontrollera dem.  Engwall 

(2000) ger en tydlig beskrivning av hur man såg på kvinnor och sexualitet under början av 

1930-talet.  

En kvinna som hade ett ”osunt” sexualliv var ett hot för samhället. En imbecill 

person var en person som saknade en ”moralisk ryggrad”. Det fanns en föreställning om att 

den imbecilla kvinnan var opålitlig vilket förutsatte att staten skulle ansvara för henne. 

Sinnesslöbegreppet kan beskrivas som en social konstruktion och som en biologisk 

funktionsnedsättning hos en individ. Sinnesslöbegreppet kan idag jämföras med en lätt 

funktionsnedsättning. I början av 1900-talet beskrevs sinnesslöa kvinnor som ett hot mot 

samhällsordningen på grund av sin ”sexuella opålitlighet”. Det resulterade i frihetsberövande 

och sterilisering av dessa personer. 

 Kvinnorna på Västra Mark ansågs befinna sig i gränslandet för vad som ansågs 

avvikande och vad som ansågs vara normalt.  Vissa ansåg att det kunde vara bra för dessa 

kvinnor att bilda familj, men detta var inget som lagen om sterilisering förespråkade. Många 

av kvinnorna drömde om ett normalt familjeliv men eftersom de bodde på institution fick de 

flesta aldrig uppleva detta.   

Samhällsdebatten under 1930-talet kretsade kring utformningen av en 

befolkningspolitik som syftade till att barnafödandet skulle öka i landet. Man strävade efter att 

barnafödandet skulle öka hos de friska mödrarna, samtidigt som man skulle förhindra att 

”mindervärdiga” människorna skulle få barn. Politikerna och debattörerna ansåg att man 

genom lagregleringar kunde påverka utformandet av den Svenska folkstammen. Sverige 

kunde få en ”bättre” befolkning utan sinnesslöa och psykiskt sjuka personer. De steriliseringar 
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som utfördes under perioden då lagen var verksam i Sverige påverkade i högsta grad dem som 

ansågs vara otillräckliga föräldrar (Engwall 2000). 

 

Från idiot till medborgare 

I sin forskning har Grunewald (2008) beskrivit de utvecklingsstördas historia. Grunewald har 

beskrivit hur man har sett på funktionshindrade bland annat under de tidsperioder vi har valt 

att undersöka. En stor förändring för institutionsvården var att det infördes gruppboenden som 

kom att byta ut dåtidens institutionsvård. Denna förändring inträffade under andra hälften av 

1980-talet och blev en markant förändring av de funktionshindrades rättigheter. Många såg 

detta om en positiv förändring men det förekom även mycket protester. Man kunde se att 

gruppboendena ledde till en mer individualiserad omsorg, vilket gav en tydlig förändring till 

välmående hos de bosatta. Det fanns även motståndare till denna omsorgsform. De ifrågasatte 

hur de funktionshindrade skulle möta samhällets krav och fördomar. Avskaffandet av 

vårdhemmen och flytten till gruppboendena var starten till den individualiserade omsorgen 

som finns idag (Grunewald 2008).    
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt ska vi belysa de teorier vi kommer använda. Vi kommer att utgå från teorier om 

makt och normalitet, för att vi vill diskutera hur dessa teorier är kopplade till 

funktionshindrades sexualitet. 

  

Teorier om makt 

I den här delen ska vi förklara begreppet makt utifrån Foucault (1975). Vi kommer att ge en 

beskrivning av hur man kan utläsa makt i samhällsstrukturen och hur makt kan skapas inom 

institutioner. Vi vill använda begreppet makt för att förklara hur de funktionshindrades 

ställning i samhället ser ut. 

Foucault menade att makten är en central del i alla relationer människor emellan 

(Bergström & Boréus 2005). Inom dessa relationer kan makten skapas och förändras. Makt 

verkar på alla samhällsnivåer, både underifrån och uppifrån. Därmed kan man med hjälp av 

makt skapa motstånd och konflikt i samhället (Meeuwisse, Sunesson & Swärd 2006). 

All typ av makt grundar sig på att det finns en form av disciplin. Foucault (1975) 

menar att disciplin är en teknik för maktutövning.  Inom alla större maktformer finns disciplin 

som en teknik för att kontrollera människor. Disciplin återfinns i sådana sammanhang där det 

är möjligt att kontrollera lägre nivåer i samhället. Denna disciplinform utgjorde grunden till 

att man började övervaka samhället på olika plan. Den militära uppbyggnaden av hierarkisk 

övervakning kan utläsas inom områden i samhället som sjukhus, institutioner och fängelser.  

Disciplinen återfinns inom dessa lokaler genom en genomtänkt arkitektur. Inom sjukhusen 

kan man återspegla denna arkitektur genom de åtskilda rummen som de sjuka vistas i och där 

enbart vissa personer har tillträde till alla rum. Denna disciplin som finns inom anstalter 

speglar en form av kontroll och är därför ett bra sätt att studera mänskligt beteende på. 

Övervakningen blir ett medel för att uppnå makt, och leder till att man innehar en viss 

kontroll över andra. 

 Foucault (1975) menar att den disciplinerade hierarkiska övervakningen verkar som 

ett system, där de högre instanserna övervakar de lägre nivåerna. Samtidigt är makten inte 

kopplad till enskilda personer utan finns snarare överallt inom systemet. Makten kan 

samtidigt vara diskret på så sätt att den ständigt finns utan att man tänker på det. Inom system 

som är disciplinära återfinns olika strafformer som uppvisar vad som är rätt och fel. Den 
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övervakande hierarkiska metoden gör det möjligt att klassificera ”det normala”. Detta medför 

att det skapas yttre regler för vad som är accepterat inom en hierarkisk bestämd rangordning. 

Dessa former av normer gör det möjligt att identifiera avvikanden. Formen av övervakning 

och normalisering gör det möjligt att bedöma, straffa och differera människor (ibid.).   

Normer och normalitet 

Vi har valt att använda oss av teorier om normer och normalitet för att vi anser att de 

funktionshindrades sexualitet kan diskuteras utifrån de normer som finns i samhället. Vad är 

det egentligen som avgör att någonting anses vara normalt i samhället? Varför anses vissa 

saker i samhället vara avvikande och kan då beskrivas som onormala? För att få en bättre 

förståelse för normer och normalitet har vi valt att förklara dessa begrepp närmare här nedan.  

Normer 

Enligt denna teori består samhället av många olika normer för vad som är rätt och fel. Normer 

är regler som vi rättar oss efter för att passa in i ett sammanhang och vara ”normala”. Det 

finns många regler i samhället som påverkar vårt agerande i olika sammanhang (Svensson 

2007). Normer kan beskrivas som kollektiva förväntningar på vad som är accepterat och 

förväntat i en given situation. Normer är förväntningar på att individer ska uppföra sig på ett 

visst sätt. Dessa förväntningar beskriver någonting som är vanligt, eller typiskt för en given 

situation (Svensson 2007). En norm kan även beskrivas som en outtalad regel för en given 

situation. När man avviker från en regel som anses vara ”normal” då avviker man från vad 

som anses vara normen i den situationen (ibid.).  

Avvikelser kan både vara skrämmande och hotande för det normala. Samtidigt kan 

avvikelserna vara utmanande och det kan bidra till diskussioner kring vad det normala är 

(Svensson 2007). Detta bidrar till att normer ständig är föränderliga och kan skifta mellan 

sammanhang, grupper och kulturer. De normer som gäller för en grupp behöver därför inte 

var densamma i en annan likvärdig grupp. Olika normer styr hur vi agerar i olika 

sammanhang. I varje sammanhang finns det skiftande normer och avvikelser att ta hänsyn till 

(Svensson 2007).  
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Normalitet 

Normalitet hör ihop med begreppet norm. Normalitet beskriver vad det normala tillståndet är i 

en given situation. I teorier om normalitet diskuterar man vad som anses vara normalt och vad 

som anses vara onormalt och då avvikande. Normalitet utgår ifrån att alla människor ingår i 

olika grupper och sammanhang. Dessa olika grupper har olika föreställningar och regler om 

vad som anses vara normalt och vad som är avvikande. Det finns förväntningar på hur man 

ska uppträda inom gruppen, dessa förväntningar blir ”normala” för den gruppen (Svensson 

2007). 

Normalitet kan även beskrivas som det som är vanligast förekommande. Det kallas 

även statistisk normalitet. Det tillstånd som är frekvent förekommande, beskrivs som det 

normala. Det byggs upp en förväntning på hur individer ska uppföra sig i en grupp. 

Människor handlar efter vad som anses vara ”normalt” i det sammanhanget. Vi är alla en del i 

olika sammanhang och olika kulturer.  Vi socialiseras in i det som anses vara det normala i en 

grupp. Individer tänjer på gränserna och prövar vilka som går att överskrida, utan att skapa för 

stora förändringar (Svensson 2007). I förändringen och avvikelsen växer normaliteten fram 

och utvecklas och blir därmed synlig. 

 Det som anses som det ”normala” är i ständig förändring och utvecklas hela tiden 

när gränser prövas och överskrids. Detta sker mellan grupper i samhället och normaliteten blir 

då aldrig homogen (Svensson 2007). Normalitet kan beskrivas utifrån en given situation, ett 

samhälle eller en grupp. Man tittar på värderingar och uttryck i en situation, och vad som är 

frekvent förekommande under just den tidpunkten.  
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Metod 

För att kunna besvara hur synen på funktionshindrades sexualitet har skildrats i statliga 

utredningar och tidningsartiklar kommer vi att använda oss av diskursanalys. Här nedan 

kommer vi att beskriva metoden, vårt tillvägagångssätt och vilka förtjänster och 

begränsningar som finns med diskursanalys.   

Metodval 

Börjesson och Palmblad (2007) skriver att diskurser kommer till uttryck i olika texter. 

Diskursanalys är därmed en relevant metod eftersom vi vill belysa hur funktionshindrades 

sexualitet har gestaltats i olika tidningsartiklar och statliga utredningar. För att kunna göra en 

diskursanalys ska vi därför studera vilka diskurser som kommer fram i det material som vi 

valt att undersöka. 

Diskursanalys är en textanalys som beskriver hur olika tidsperioder har diskuterat ett 

ämne, varje tidsperiod har sitt eget sätt att förklara hur verkligheten ser ut. Vi kommer att 

undersöka olika typer av material från tre olika tidsperioder för att se hur diskurserna kommer 

till uttryck i de olika texterna vi har valt. Diskurser handlar på så sätt om att beskriva en 

samhällssyn som kommer till uttryck i texten. Genom att titta på olika nedslag i historien kan 

man beskriva olika sorters samhällssyn. När man studerar diskurser funderar man över hur 

något sägs och på vilket sätt det sägs (Börjesson & Palmblad 2007). I olika sorters material 

kan vi därför se skillnader mellan vad som sägs beroende på vilken typ av text det är som 

studeras. 

Inom diskursanalys undersöker man vad som anses vara verklighet i en viss tid på en 

bestämd plats. Genom att studera hur man framställer avvikare i samhället kan man till 

exempel beskriva hur vi talar om dessa grupper. Sättet vi talar om avvikare bidrar till att 

skapa en bild av diskursen om dessa grupper (Börjesson & Palmblad 2007). Det material som 

kan studeras inom diskursanalys är tal, text och bild för att genom detta beskriva vilka 

diskurser som förekommer. Olika material framställer samhället på olika sätt och detta gör att 

vi kan spegla olika synsätt på ett ämne genom att studera olika former av material. Detta har 

vi tänkt göra genom att skildra hur funktionshindrades sexualitet kommer till uttryck i olika 

sorters material som statliga utredningar, handikappstidskrifter och tidningsartiklar. 

Kulturella och historiska regler lägger grunden för hur man framställer olika grupper 

i samhället. Varje diskurs uttrycker ett specifikt sätt att tala om ett visst ämne och detta är 
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bundet till samhällets utformning (Börjesson 2003). Olika tidpunkter förändras kontinuerligt, 

vilket bidrar till att diskursen förändras. En diskurs förklarar hur människor uppfattar sin 

verklighet och vilka föreställningar om verkligheten som finns. Samtidigt är diskurser ”sättet 

vi pratar på”, beroende av vilka kulturella och historiska regler som finns i samhället 

(Börjesson 2003). Man studerar vilka kulturella förhållningssätt som ligger bakom en 

konstruktion av verkligheten (Ibid.) Genom att det finns olika sätt att se på världen finns 

också olika skildringar av verkligheten. Vi kommer att titta på olika material vilket bidrar till 

att ge oss olika skildringar av hur man har sett på funktionshindrades sexualitet.  Detta kan ge 

oss en bild av hur diskurser om funktionshindrades sexualitet har förts genom olika texter.   

Diskursanalysen har sin utgångspunkt i tankar om att allt i samhället är socialt 

konstruerat. Winther et al. (2000) menar att människors uppfattning av världen inte kan 

beskrivas som objektiv. Vår uppfattning av världen är inte den enda sanna bilden av 

verkligheten. Vilken syn man har på världen beror på historiska och kulturella aspekter. Vår 

identitet och världsbild är inte bestående över tid utan kan ständigt förändras (Ibid.). Olika 

texter speglar på så sätt verkligheten och ger en förståelse för hur ett ämne har beskrivits. Vi 

kommer att skildra olika verklighetsspeglingar genom att fokusera på både statliga 

utredningar och tidningsartiklar. I olika sorters material får vi fram vad som är accepterat att 

tala om i ett sammanhang. Statliga utredningar och tidningsartiklar kan ge oss olika 

skildringar av hur man ser på funktionshindrades sexualitet. Enligt Winther et al. (2000) ger 

språket ett uttryck för strukturer i en text. Betydelsen av vad som sägs skiftar beroende på 

vilken text man tittar på och diskursen förändras och utvecklas i olika verklighetsskildringar 

(ibid.).  

Foucault var en av de första som använde diskursanalys (Bergström & Boréus, 

2005). Han menade att sanningen för en viss tid är bunden av den tidens diskurs. De 

historiska reglerna sätter gränser för vad man får säga under ett visst årtionde. Foucault tittade 

på diskursers förhållande till varandra och hur dessa beskriver en viss period i historien. 

Foucault intresserade sig för olika epokers regelsystem och belyste hur dessa påverkade 

samhällets utformning (ibid.). Genom att titta på olika diskurser i material från 1930-talet, 

1980-talet och 2000-talet ska vi försöka spegla om det finns olikheter i hur funktionshindrade 

och deras sexualitet beskrivs utifrån dessa material. Alla texter vi vill undersöka berör på 

olika sätt funktionshindrade och deras sexualitet. Winter et al. (2000) menar att olika 

kunskapsbilder ger oss olika skildringar av en texts betydelse.  
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Metodens begränsningar och förtjänster 

Genom att använda diskursanalys som metod kan vi se hur funktionshindrades sexualitet har 

framställts på olika sätt. Syftet med diskursanalys är att vi kan analysera olika texter för att 

utifrån dessa kunna spegla hur funktionshindrades sexualitet har framställts. En begränsning 

kan vara att det därmed inte går att undersöka hur det allmänt har talat om funktionshindrades 

sexualitet eftersom vi inte kan få fram det utifrån de statliga utredningar och tidningsartiklar 

vi vill titta på. Det vi avser att undersöka är hur man framställer funktionshindrades sexualitet 

i olika texter. En begränsning kan vara att vi inte kan uttala oss om hur de funktionshindrade 

själva ser på sin sexualitet eftersom undersökningen inte baseras på intervjuer. Detta gör att vi 

inte kan uttala oss om funktionshindrades faktiska sexualliv. Vi är medvetna om att vi utifrån 

olika material kommer att få fram olika diskurser där vi kan tolka andra personers utsagor om 

funktionshindrades sexualitet.  

Att använda olika material kan ses som en svaghet eftersom statliga utredningar och 

tidningsartiklar uttrycker olika diskurser. Vi är medvetna om att diskurserna på olika sätt 

uttrycker vad policydokument, handikapporganisationer och media säger om 

funktionshindrades sexualitet. Syftet med denna undersökning är att beskriva hur det har 

talats om ämnet utifrån olika texter och dokument och det blir till en fördel att vi därför 

beskriver diskurser utifrån olika material. Genom att använda oss av olika material så kan vi 

få en bredare synvinkel på hur dessa material framställer funktionshindrades sexualitet.  

Börjesson och Palmblad (2007) menar att alla typer av texter ger en bild av 

verkligheten. Med hjälp av detta kan vi konstatera att både statliga utredningar och 

tidningsartiklar framställer olika bilder av funktionshindrades sexualitet och har olika sätt att 

utrycka det på.  Det som är gemensamt är att alla källor uttrycker någonting om 

funktionshindrades sexualitet och på så sätt kan inget av det insamlade materialet anses vara 

viktigare än den andra. Materialet synliggör den diskurs som vi i den här uppsatsen vill belysa 

helt oberoende av vilket social status eller vilket sammanhang texten är tagen ur (ibid.).  

I vår undersökning är vi inte intresserade av olika individers specifika uttalande om 

ämnet, utan vi vill undersöka hur diskursen ser ut i samhället i stort. Vi vill ta reda på vilka 

regler som utgör en diskurs och hur man genom dessa regler talar om ett visst ämne under en 

vald tidsperiod. Därför anser vi att diskursanalys som metod kommer passa bra för att ge en 

bild av hur det har talats om funktionshindrades sexualitet.  
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Urval 

Vi har valt att göra tre olika nedslag i historien för att undersöka hur diskursen har sett ut. Vi 

är intresserade av att se hur man beskrev ämnet på 1930-talet, 1980-talet, och 2000-talet 

utifrån statliga utredningar och tidningsartiklar. Vi har valt att titta på SOU-rapporter som tar 

upp lagen om tvångssterilisering för att vi är intresserade av vad dessa rapporter kan säga oss 

om funktionshindrades sexualitet. Genom att utgå från dessa fyra SOU-rapporter 1929:14, 

1933:22, 1936:46 och 1982:46 har vi undersökt hur funktionshindrades sexualitet har skildrats 

i dessa rapporter. I materialitet från 1930-talet har vi i stort sätt valt att bara utgå ifrån SOU-

rapporter, detta har vi gjort för att det har varit svårt att få fram artiklar som berör 

funktionshindrades sexualitet under den här tiden. För att belysa diskursen utifrån en annan 

synvinkel valde vi att ha med material som inte ingår i de valda tidsperioderna, så om SOU-

rapport 1929:14 och Nystöm (1910). Anledningen till att vi har med Nyström (1910) är för att 

boken beskriver sexualitet och synen på kärlek. Vi valde att ha med denna bok för att vi 

tyckte att den var intressant och speglar hur man såg på kärlek och sexualitet under tidigt 

1900-tal. SOU-rapport 1929:14 ger oss en blid av hur diskursen kring funktionshinders 

sexualitet beskrivs och är ett förarbete till SOU-rapporterna 1933:22 och 1936:46 som vi har 

valt att ta med.  

I undersökningen har vi också tittat på ett urval tidningar för att se hur diskursen har 

gestaltats i olika artiklar. Artiklarna vi har valt kommer ifrån dagstidningarna: Göteborgs 

Posten, Arbetet, Information om rehabilitering, Svensk handikappstidskrift och Svenska 

Dagbladet. Som vi har beskrivit tidigare så är syftet att undersöka olika material, därför valde 

vi att ta med tidningar som speglar diskursen på olika sätt för att få ett bredare urval. Vi vill 

undersöka hur funktionshindrades sexualitet beskrivs, detta kan vi göra genom att titta hur 

olika tidningarna har framställt ämnet. Anledningen till att vi valde att ha med Svensk 

handikappstidskrift och Information om rehabilitering är för att den har fokus på 

funktionshindrade som målgrupp, medan de andra dagstidningarna vänder sig till en 

allmänhet och en annan målgrupp. Vi valde att ha med tidningarna: Arbetet, Göteborgs 

Posten och Svenska Dagbladet var för att de diskuterade ämnet funktionshindrade och 

sexualitet i olika artiklar.  Anledningen till att vi inte tog med andra dagstidningar var att vi 

inte hittade en lika tydlig debatt om detta ämne.  Vi ansåg att SOU-rapporten 1982:46 var 

relevant att ha med för att den beskriver diskursen om funktionshindrades sexualitet utifrån ett 

policydokument medan de övriga dagstidningarna beskriver funktionshindrades sexualitet 

utifrån medias syn.  
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Mängden av olika material gör att vi kan få ett brett perspektiv på diskursen i samhället. Vi 

ser det som en fördel att vi undersöker olika former av diskurser, eftersom vi vill skildra olika 

sätt att framställa funktionshindrades sexualitet.  Börjesson (2003) skriver att man idag inte 

kan göra en tydlig avgränsning av vilket material som speglar verkligheten bäst. 

För att strukturera empirin har vi använt en form av kodning. Kodning är ett sätt att 

tyda texten genom att man tar ut ord och dess betydelser som har någon form av koppling till 

de teorier som man använder (Aspers 2007). Genom att leta efter tidningsartiklar som speglar 

funktionshindrades sexualitet olika har vi försökt se olika mönster i texterna. Vi började med 

att dela in vårt insamlade material efter de tre valda tidsperioderna 1930-talet, 1980-talet och 

2000-talet. Därefter läste vi igenom det insamlade materialet och strök under de citat som vi 

ansåg spegla diskursen om hur funktionshindrades sexualitet framställs i texterna. Aspers 

(2007) skriver att man med kodning kan se eventuella mönster i det insamlade materialet och 

detta kan underlätta den kommande analysen. Man kodar efter anvisningar som man bestämt 

och kommit överens om i förväg. Genom att dela in materialet gör detta att vi kan se mönster, 

skillnader och eventuellt olika strukturer i texten.  

Vi utgick ifrån att spegla diskurser som berörde funktionshindrade, sexualitet, makt 

och normalitet/ avvikande när vi letade efter citat i det insamlade materialet. Vi 

sammanställde alla citaten beroende på vad de uttryckte om funktionshindrades sexualitet och 

försökte sedan analysera material. I analysen speglar vi diskurserna med hjälp av teorierna 

makt och normalitet. 

 

Litteratursök  

Eftersom vi använder oss av diskursanalys har vi sökt efter relevant material i form av texter 

och dokument. I sökandet av material har vi använt oss av Lunds universitets bibliotekstjänst 

LOVISA. Alla SOU-rapporter och all litteratur har vi hittat genom LOVISA. Vi har sökt 

litteratur som vi ansett har varit relevant för vår undersökning genom att använda sökorden 

”funktionshinder”, ”sexualitet”, ”handikapp” och ”sterilisering”. Vi har även tagit hjälp av 

bibliotekets personal i sökandet av artiklar genom UB Media och mikrofilm för att titta på 

artiklar. Vi har använt oss av Katalog-1957 som finns på Universitets Biblioteket som är en 

kortkatalog som innehåller material fram till 1957.  
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Etiska överväganden 

Vi kommer att använda oss av material som är offentligt och som redan är granskat. Etiska 

överväganden krävs i samhällsvetenskapliga undersökningar för att behålla allmänhetens 

förtroende och för att skydda individer och utsatta grupper (Etiska råden). Genom etiska 

överväganden bevarar man forskningens vetenskapliga status skriver May (2001). Allt 

material i denna undersökning är sedan tidigare publicerat i tidningar och statliga rapporter 

och därmed tillgängligt för allmänheten.  

I denna undersökning kommer vi att ge en bild av hur funktionshindrade framställs i 

olika texter. Vi är medvetna om att dessa texter ger olika syn på funktionshindrade och deras 

sexualitet. Vi är medvetna om att den bild vi ger i denna undersökning främst speglar 

sexualitet utifrån en icke-funktionshindrads synvinkel eftersom vi inte gör några intervjuer. Vi 

kan därmed inte uttala oss om gruppens synvinkel på sexualitet och detta kan bidra till en 

diskussion om vilken bild vi förmedlar av de funktionshindrade och om detta är en rättvis 

bild. Med en medvetenhet om detta vill vi understryka att materialet vi undersöker är 

offentligt och på så sätt speglar olika diskurser om funktionshindrades sexualitet. Oavsätt vad 

diskursen säger så visar den något om den samhällssyn som finns.  
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Resultat och analys 

Här nedan ska vi presentera våra resultat i en analys av det insamlade materialet. Vi kommer 

att presentera citat som vi tycker på bästa sätt beskriver diskursen i de tidskrifter och SOU-

rapporter vi har valt at utgå från.  Vi kommer att förklara och styrka dessa citat med hjälp av 

teoretiska utgångspunkter om diskurs, makt och normalitet.  

Funktionshindrades sexualitet under 1930-talet 

Vi har tidigare i metoden förklarat att diskursanalys är en textanalys som beskriver hur olika 

årtionden i vår utveckling diskuterar ett visst ämne. Varje tidsperiod har sitt eget sätt att 

förklara olika synsätt (Winther et al. 2000). Här nedan ska vi redogöra för hur man kan 

beskriva den diskurs som fördes om funktionshindrades sexualitet i 1930-talets Sverige 

utifrån de statliga utredningar som vi har använt oss av. 

Av texterna från 1930-talet kan vi utläsa att funktionshindrade inte hade samma 

rättigheter som andra människor i samhället. Personer med funktionshinder eller psykiska 

problem var en belastning för samhället (SOU 1929:14). För att hindra spridning av 

sinnessjukdom införde man under den här perioden en steriliseringslag. Denna lag ledde till 

att man i Sverige kunde tvångssterilisera människor för att förhindra att de skulle sprida 

oönskade anlag vidare till kommande generationer. Vi kan utläsa att man ansåg att 

funktionshindrade inte var kapabla till att själva bedöma vad som var rätt och fel. 

Funktionshindrade beskrivs nedvärderande i texterna och exkluderas ur samhället.  

  

”Genom att i tillräcklig utsträckning sterilisera bärarna av dessa mindervärdiga 

anlag skulle man uppnå att de mindervärdigas procentuellas andel av 

folkstocken i kommande generationer kommer att minskas” (SOU 1933:22). 

I denna SOU-rapport beskrivs att steriliseringslagen resulterade i att de personer som ansågs 

vara mindervärdiga steriliserades, trots att personerna själva motsatte sig beslutet. Man talade 

inte om funktionshindrade utan om sinnesslöa, imbecilla och asociala personer. Det språk som 

användes beskriver funktionshindrade som odugliga till att avgöra sitt eget bästa. Med 

steriliseringslagen kunde man styra reproduktionen av de personer som ansågs ha fel anlag. 

”Socialstyrelsen har i sitt yttrande bestämt förordat, att en steriliseringslag 

kommer till stånd i syfte att förebygga att sådana barn sattes till världen, vilka 
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syntes förutbestämda att bliva allenaste en börda för samhället och för vilka 

livet ofta skulle komma att gestalta sig som ett glädjelöst elände ”(SOU 

1933:22).  

I citatet här ovan kan vi se hur diskursen om funktionshindrade har förts. Samhället ansåg att 

dessa personer var en börda och att det var dyrt att bekosta vården av sinnesslöa. Det var 

legitimt att sterilisera människor för att minska statens vårdutgifter. 

 Avvikare från samhällsnormen 

Ett sätt att förklara hur diskursen under 1930-talet såg ut utifrån statliga rapporter är att utgå 

från teorin om normer och normalitet enligt Svensson (2007).  

Om vi tittar på steriliseringslagen utifrån teorin om normalitet kan vi förklara 

steriliseringslagen som ett ingrepp för att skydda samhället. De funktionshindrade ansågs vara 

onormala, och utgjorde på så sätt ett hot för det normala i samhället. Normer är förväntningar 

på att individen ska uppföra sig på ett bestämt sätt (Svensson 2007). Eftersom de sinnesslöa 

inte kunde passa in i de oskrivna regler som fanns i samhället blev de klassificerade som 

avvikare. Svensson (2007) beskriver att avvikelse leder till oro i omgivningen. En anledning 

till att man ville hindra de funktionshindrade från att vara en del av det normala var för att 

allmänheten uppfattade dem som ett hot.   

 

”Lika viktigt är å andra sidan att betona att den undermålighet det gäller icke 

blott är intellektuell utan också yttrar sig på det moraliska området. Den 

framträder särskilt i ett ofta fullkomligt ohämnat sexualliv. I vissa fall utgöres 

orsaken härtill av abnormt stegrad könsdrift”(SOU 1936:46). 

 

I texterna kan vi se att man ansåg att de ”sinnesslöa” hade ett överdrivet och onormalt 

sexualliv vilket var tvunget att styras och förhindras genom sterilisering. Detta var ett sätt att 

kontrollera de människor som inte ansågs passa in i det rådande normsystemet. Citatet visar 

att man ansåg att det var onaturligt att personer som inte passade in i normen hade ett 

sexualliv. Genom att kategorisera människor som avvikare och upprätta en lag om 

sterilisering möjliggjordes en kontroll av personer som inte ansågs vara dugliga att bilda 

familj.   
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”Individer av i frågavarande typ förorsaka stat och kommun stora utgifter i 

olika former. Det är därför även av stor ekonomisk betydelse om deras 

fruktsamhet kan minskas” (SOU 1936:46). 

Den legitima synen på funktionshindrade var att de var avvikande från de förväntningar som 

fanns i samhället. Sterilisering var även ett argument för att minska vårdkostnader och antalet 

barn. Eftersom avvikelser var skrämmande för samhället, blev kategorisering och sterilisering 

ett sätt att hantera det avvikande. Enligt den kristna tron var ett sexualliv under den här 

perioden bara tillåtet inom äktenskapet. Det instiftades en lag som förhindrade 

funktionshindrades möjligheter att ingå äktenskap (Björkman, 2001). Grunden till att en sådan 

lag infördes var att förhindra funktionshindrade möjlighet att bilda familj. Man kan utläsa att 

det fanns en överdriven rädsla för sinnessjukdomar i samhället.  

 

”Därefter belf det äktenskapliga könsumgänget det enda lagliga, legitima, 

under det att utomäktenskapligt könsumgänge betecknades som olaglig, 

illegitimt, befängda termer, som än idag bibehålls af alla, som stå på den 

kristna ståndpunkten, och tanklöst användes i debatterna om den sexuella 

frågan” (Kärlekslifvet och hälsan. Nyström, Anton 1910). 

 

 Nyström (1910) beskriver att man ansåg att de sinnesslöa inte hade någon moral. Sinnesslöa 

ansågs vara i ett mentalt och psykiskt ostabilt tillstånd där de själva inte kunde avgöra sitt eget 

bästa. Normen i samhället under den här tiden var att sexualitet var starkt förknippat med 

reproduktion och äktenskap. Eftersom dessa personer hindrades från att ingå äktenskap uteslöt 

man även deras rättigheter till det som ansågs vara ett normalt sexualliv. 

Sterilisering ett sätt att kontrollera  

Foucault (1975) menade att samhället är uppdelat i regler över vad som är socialt accepterat. 

Denna uppdelning bestäms i en hierarkisk rangordning, där regler över rätt och fel speglar det 

normala från det avvikande. De personer som inte följer de yttre reglerna blir klassificerade 

som avvikare. Genom att utpeka de avvikande blir det enklare att utskilja de människor som 

man vill kontrollera. Formen av övervakning och normalisering gör det möjligt att bedöma, 

straffa och differera människor (Foucault1975).  
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Lagen om sterilisering utgjorde en möjlighet att kontrollera samhällets avvikare. Den styrde 

dessa personers möjligheter att vara en normal del av samhället. De funktionshindrade ansågs 

ofta ha en onormal sexualdrift som skulle förhindras. Att man uttrycker sig med ordet 

skrämmande beskriver samhällets syn på att sexualitet kunde vara något farligt och 

ohälsosamt.  

”I andra fall ligger orsaken övervägande eller till stor del i brist på normala 

hämningar, respektive i patologisk passivitet eller lättleddhet. Resultatet blir i 

allmänhet detsamma: ett oansvarigt sexualliv och en ofta skrämmande stor 

fruktsamhet.  Undermåliga kvinnor av i frågavarande asociala typ hava sålunda 

enigt erfarenhetens vittnesbörd i stor utsträckning ett påfallande högt 

barnantal” (SOU 1936:46). 

En förklaring till lagstiftningen var att samhället skulle ta sitt ansvar för de sinnesslöa. Genom 

olika reformer skulle man flytta de sinnesslöa till institutioner där man kunde vårda och 

kontrollera dem. På så sätt hade man kontroll över spridningen av sinnessjukdomar. 

”Lag som tillåter sterilisering av vissa sinnessjuka och sinnesslöa m.fl., såvida 

risk för undermålig avkomma finnes” (SOU 1936:46). 

I texterna från 1930-talet talas det inget om rättigheter som hjälper de utsatta i samhället. Det 

fanns en syn på att de som var högt uppsatta och med högre utbildning hade rätt att ta beslut 

angående sterilisering eller vård av ”mindervärdiga” personer.  

Foucault (1975) menar att all typ av makt grundar sig på att det finns en form av 

disciplin. Genom disciplin kan man utföra en maktutövning eftersom disciplinen återfinns i 

sådana sammanhang där den är möjlig. Inom den hierarkiska ordningen som finns i samhället 

kan man se en tydlig form av disciplin. Genom att låsa in avvikare på institution skapades en 

disciplinerad kontroll. Denna kontroll styrdes av en disciplinerad hierarkisk ordning där det 

var tydligt att funktionshindrade hamnade långt ner i rangordningen. Att instifta lagar som 

kunde styra hur samhället skulle behandla avvikande medborgare tyder på en form av 

maktstruktur. De som ansågs ha kunskap skulle på så sätt vårda dem som inte visste sitt eget 

bästa. 
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Framställning av det ickenormala 

Nedan kommer ett citat som är hämtat ur en SOU-rapport från år 1929. Detta citat visar hur 

man talade om funktionshindrade under den här perioden.  

”På ett ålderdomshem födde en sinnesslö kvinna ett barn, fadern till barnet var 

även sinnesslö. Barnet blev fullkomlig idiot. I en kommun, där ålderdomshem 

saknas, funnos två sinnesslöa män och två sinnesslöa kvinnor, vilka förökade 

sig till elva stycken, alla idioter”(SOU 1929:14).  

Foucault menade att sanning för en viss tid är bunden av den tidens diskurs (Winther et al. 

2000). Citatet är ett tydligt exempel på hur man uttryckte sig i texter om funktionshindrade. 

De ord som vi idag kan betrakta som mycket nedvärderande användes i dåtidens lagtext. 

Anledningen till att man på 1930-talet använde dessa nedvärderande ord kan bero på att dessa 

ord var förknippade med den tidens tankesätt.  Diskurser är beroende av vilka kulturella och 

historiska regler som finns i samhället (Börjesson 2003). Med diskursanalys kan vi förklara 

att alla texter är utformade från ett socialt sammanhang.  

Denna text uttrycker på så sätt 1930-talets rädsla för att det ska födas fler 

”sinnesslöa”. Man ansåg att de sinnesslöas barn även de blev sinnesslöa.  Det var genom 

steriliseringslagen man förhindrade spridning av oönskade anlag. Detta var ett sätt att skydda 

samhället och den framtida ekonomin i landet. På så sätt kan vi utläsa att de 

funktionshindrade inte hade några rättigheter att bestämma över sin sexualitet. Att tala om att 

de funktionshindrade skulle ha rätt till sexualitet var tabu och inget som öppet diskuterades i 

samhället.  

Funktionshindrades sexualitet under 1980-talet 

I den här delen av undersökningen ska vi beskriva hur diskursen om funktionshindrades 

sexualitet såg ut på 1980-talet utifrån tidningsartiklar och en SOU-rapport. Vi kan utläsa att 

diskussionerna kring funktionshindrades sexualitet fortfarande var delvis tabubelagda. Under 

1980-talet är frågan fortfarande mycket inriktad på att förklara vilka fördomar som finns kring 

funktionshindrade. Den bilden som fanns på 1980-talet var fortfarande starkt förknippad med 

de kulturella regler och historiska speglingar som fanns i samhället även från tidigare 

årtionden (Börjesson 2003). Under 1980-talet förändrades diskursen genom att de 

funktionshindrade situation i samhället utvecklades med hjälp av forskning och stadsplanering 
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som uppkom i Sverige (SOU: 1986:46).  Här nedan kommer ett citat som ger en bild av hur 

diskursen kring funktionshindrades sexualitet såg ut 1980-talet. 

”Det värsta är de fastlåsta fördomar som bl.a. personalen på intuitionen har. 

Allt går ut på att om du sitter i rullstol, så har du ingen sexuell lust eller något 

krav på sexualliv” (Arbetet 14 februari 1986). 

Citatet visar på en tydlig förändring från 1930-talets diskurser på så sätt att det i texten är en 

funktionshindrade själv som uttrycker sig öppet om sin sexualitet. Texten beskriver att det 

fanns en frihet för de funktionshindrade att faktiskt själva kunna uttrycka sina åsikter. 

I gränslandet mellan tabu och rättighet 

Diskursen i 1980-talets samhälle beskriver att det fortfarande fanns många frågor som inte 

hade uppmärksammats kring de funktionshindrades rättigheter. Det fanns oklarheter i sättet 

att bemöta funktionshindrades sexualitet och ifall detta kunde ses som en rättighet. 

SOU- rapporten 1982:46 skildrar insatser som förändrade situationen för de 

funktionshindrade i samhället. Under år 1982 arbetade man med frågor kring de 

funktionshindrades möjligheter att leva som andra individer. Man försökte underlätta för de 

funktionshindrade genom att exempelvis göra samhället mer tillgängligt. Funktionshindrade 

beskrevs som en grupp som var eftersatta, genom att de generellt sett hade det sämre inom 

vissa områden, så som boende, utbildning, och ekonomi. I SOU – rapporten 1982:46 beskrivs 

att de funktionshindrade blev isolerade från resten av samhället, och på så sätt missade sådana 

aktiviteter som andra människor kunde ta del av i sin vardag. 

 

”Handikappade har samma rättighet som andra att få del av välfärden och skall 

kunna leva ett fritt och oberoende liv som ger möjlighet till 

självförverkligande. Det är hela folkets angelägenhet att alla kan vara med i 

gemenskapen. Handikappade är en resurs i samhället, som med sina kunskaper 

och erfarenheter skall kunna bidra till framåtskådandet”(SOU- rapport 

1982:46). 

 

I citatet ovan uttrycks det tydligt att funktionshindrade har samma rättigheter som alla andra 

människor i samhället. Samhället ska se dessa individer som en resurs och ta lärdom av deras 
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kunskaper för att kunna blicka framåt i utvecklingen och kunna förändra de fördomar som 

finns i samhället.  

 

”Det är först under senare årtionden handikappades problem och behov har 

uppmärksammats och angripits mera målmedvetet. I det moderna samhället har 

hög utvecklad teknik, avancerad forskning, goda kommunikationer osv.  

kommit handikappade till del och därmed bidragit till att förbättra deras 

situation (SOU-rapport 1982:46). 

 

Man talar om att det är först under 1980-talet som politikerna målmedvetet har 

uppmärksammat de funktionshindrade. Avancerad forskning och tekniska framsteg bidrog till 

att samhället utvecklades på många olika områden. Det är först nu som det börjar ske en 

förändring för funktionshindrade och deras rättigheter.  

 Det fanns fortfarande mycket att utveckla för att de funktionshindrade skulle få 

samma rättigheter som andra medborgare. Diskursen beskriver att det fortfarande under 1980-

talet behövs ett krafttag för att en fortsatt förändring skulle bli verklig. Frågor kring 

funktionshindrades rättigheter till ett normalt liv och rättigheter till assistans i vardagen var 

förutsättningar för att även rätten till sexualitet skulle uppmärksammas. 

 

 ”En utveckligstörd som får höra av omgivningen att sex är fult, kan lätt tro att 

de sexuella känslorna har något med handikappet att göra, att det är något som 

andra människor inte känner. Det kan leda till skuldkänslor och stor osäkerhet. 

En undersökning som gjordes bland förståndshandikappade på några 

intuitioner visade att de flesta var helt övertygade om att sexuell aktivitet 

(onani eller samlag) skulle bestraffas av personalen.  En sådan rädsla bland de 

handikappade fanns även på institutioner där personalen var positiv till sex. 

Många minns fortfarande kastreringar och tvångssteriliseringar.”(Information 

om rehabilitering 1980). 

 

I citatet ovan kan man utläsa att det finns många fördomar kring de funktionshindrades 

sexualitet både bland personal och i omgivningen. Vi kan se att man ville upplysa om att 

funktionshindrade faktiskt inte var annorlunda från andra människor. Det fanns ett behov av 
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att diskutera sexualitet och lyfta fram denna fråga. Dock fanns det fortfarande en stark oro 

kring ämnet.  

 

”Neils Anton Rasmussen berättar om hur en sjuksköterska på institutionen låste 

in en bunt foldrar om rådgivningsverksamheten i medicinskåpet med 

motiveringen att vårdtagarna inte skulle belastas med denna typen av 

pornografi ” (Arbetet 14 februari 1986).  

 

Normalitet beskriver vad ett normalt tillstånd är i en given situation. Artikeln här 

ovan berör de fördomar och den osäkerhet som finns kring vad som är normalt kring 

sexualitet.  Det finns olika föreställningar om vad som anses vara normalt beteende inom 

olika grupper. Beteenden som inte anses tillhöra det normala blir på så sätt avvikande. Citatet 

speglar personalens syn på att funktionshindrade inte var i behov av information om sex. Vi 

kan tolka detta som att funktionshindrades sexualitet inte var något som man talade öppet om. 

Vad som är normen inom en grupp blir ofta synligt när någonting avviker (Svensson 2007). I 

det här citatet framstår det som avvikande att tala om sexualitet med vårdtagarna, därför väljer 

man att inte beröra ämnet alls med vårdtagarna. De fördomar som finns grundar sig möjligtvis 

i en osäkerhet hur man ska bemöta de grupper som inte fullt ut efterliknar normen. Man kan 

utläsa att 1980-talets samhälle var präglat av en osäkerhet kring hur man skulle hantera 

funktionshindrades sexualitet. Fortfarande fanns ett institutionstänkande kvar. De utbildade 

hade ansvaret att kontrollera vad de funktionshindrade på institutionerna hade för rättigheter. 

Ett sätt att kontrollera detta var att låsa in det material som man ansåg vara 

uppseendeväckande i frågor kring sexualitet. 

 

Ansvarstagande för att förändra fördomar 

För att komma ifrån de tidigare tvångssteriliseringarna var det viktigt att det skulle finnas 

utbildad personal som de funktionshindrade skulle kunna tala med i frågor som rörde 

sexualitet. Samhället hade som ansvar att reda ut oklarheter kring fördomar som fanns om 

funktionshindrade. Detta medförde oklarheter bland personalen om hur de skulle bemöta 

frågor om sexualitet. Konsekvenserna av detta blev att olika yrkesgrupper sköt över ansvaret 

på varandra. 
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 ”Det har hänt mycket på de här tio åren, men fortfarande förvånas Inger över 

hur lite människor vet. Handikapp och sex är inte lika tabubelagt som tidigare, 

men det är ett ämne som väcker personliga och omedvetna reaktioner hos 

många av oss. Därför är det inte ovanligt att olika yrkesgrupper skjuter över 

ansvaret på varandra. Tycker man det är svårt att prata om samlevnadsfrågor är 

det lätt att hänvisa till någon annan” (Information om rehabilitering 1980). 

En viktig del här är att man synliggör att yrkesverksamma behöver tala om detta ämne och att 

det finns behov av att sprida kunskap. Att professionella tar sitt ansvar och informerar om 

ämnet är ett sätt att komma närmare den osäkerhet och de fördomar som finns i samhället.  I 

citatet påpekar man att det faktiskt inte finns en specifik yrkesgrupp som behöver tala om 

sexualitet, utan att alla som är yrkesverksamma inom socialt arbete kan tala om sexualitet. 

Detta kan skapa öppenhet och en förändrad syn på frågor kring funktionshindrades sexualitet. 

Foucault (1975) menade att makt skapas i relationer. För att de funktionshindrade ska kunna 

få makt att bestämma över sin sexualitet är det viktigt att det finns personal som har 

kunskaper inom detta ämne. Genom att diskutera ämnet med andra ökar kunskapen och på så 

sätt förhindras att fördomar sprids. 

”Personalen är okunnig om patienternas sexproblem. Sexologi borde ingå som 

en självklar del i all vårdutbildning, anser Kerstin.” (Information om 

rehabilitering 1980). 

Man talar om att allmänheten vet för lite om funktionshindrades sexualitet och att det bidrar 

till att skapa fördomar. Det behövs insikt om att kunskapen är viktig för att skapa förändring i 

attityden.  Enligt Svensson (2007) kan avvikelse bidra till att skapa diskussioner kring vad 

som är det normala.  

 ”Niels Anton Rasmussen menar att, generellt sett så passar samhällets mans- 

och kvinnoideal mycket dåligt på de funktionshindrades verklighet. De 

funktionshindrade har svårt att leva upp till idealen och betraktar sig själva 

därför ofta som totalt icke sexuella”(Arbetet 14 februari 1986). 

Idealbilden för hur män och kvinnor skulle vara stämde inte överrens med hur verkligheten 

såg ut. De funktionshindrade hade svårt att uppnå samhällets normer och blev därmed 

avvikare. Man talar om att detta kan vara en anledning till att man betraktar funktionshindrade 

som ”icke-sexuella”. Bilden av funktionshindrade under 1930-talet var att dessa personer 
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hade en överdriven sexualdrift, och var onormala. Lika så kan vi under 1980-talet utläsa att de 

normer som fanns inte stämde överens med de förutsättningar som de funktionshindrade hade 

för att kunna bli en del av normaliteten. 

Synliggöra problemet för att få kontroll över fördomarna   

De olika texterna från 1980-talet ger oss en bild av att man under 1980-talet utvecklade de 

funktionshindrades rättigheter. Det bildades bland annat handikappsrörelser som skulle kämpa 

för dessa personers rättigheter. 

 ”handikapporganisationerna fyller också en viktig funktion när det gäller att 

påverka inställningen till handikapp och sex” (Information om rehabilitering 

1980). 

Citatet ger oss en bild av att det fanns en okunnighet i landet kring funktionshindrades 

sexualitet. Att informera samhället om att funktionshindrade i samma utsträckning som 

vanliga människor ska kunna ha rätt till en sexualitet ansågs vara en viktig fråga för de 

handikappades rättigheter i framtiden. Handikappsrörelserna såg det som en viktig uppgift att 

informera och minska fördomarna genom att sprida kunskap om funktionshinder. 

”Att förändra attityder till sex är ett långsiktigt arbete, säger Lars-Gösta 

Dahlöf. På kurser måste man ha moment som provocerar fram fördomar. 

Genom rollspel tvingas deltagarna att leva sig in i olika situationer och få tag 

på sina innersta känslor. Men det hänger inte enbart på personalen. Om inte 

den handikappade själv ställer krav blir inget arbete gjort. Relationen är själva 

förutsättningen för en framgångsrik behandlingsgång.” (Information om 

rehabilitering nr 7/8-1980). 

Här kan vi se att diskursen handla om att alla har rättigheter till en fri sexualitet. Man talar om 

att detta är något normalt och att det är en del av mänskligheten. För att kunna påverka 

fördomarna kring de funktionshindrades sexualitet ansågs det viktigt att man förändrade de 

normer och värderingar som fanns i samhället. Genom bristen på kunskap skapas felaktiga 

föreställningar. Det talades om att samhället hade ett ansvar att rätta till den skeva bild som 

fanns bland allmänheten. Det ställs också ett krav på funktionshindrade, att själva ansvara för 

att förändra de fördomar som finns.  

Genom att handikapprörelserna engagerade sig i frågor om sexualitet försökte man 

bryta de normer som fanns. När de funktionshindrades sexualitet uppmärksammades i 
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tidningsartiklar fick allmänheten nya perspektiv på de rådande normerna i samhället. Genom 

att olika yrkesgrupper inom socialt arbete tog upp dessa frågor bidrog detta till att förändra 

synen på funktionshindrade. Likaså har vi tagit upp att debatten på 1980-talet handlade om att 

försöka få de funktionshindrade själva att tala om ämnet och på så sätt upplysa allmänheten.     

Foucault (1975) utgick i många av sina undersökningar från att människor blir 

kontrollerade av olika diskurser i samhället. Makten innebär på så sätt begränsningar för vissa 

individer och möjligheter att förändra för andra (Bergström & Boréus 2005). I och med att de 

funktionshindrade själva får makt över de diskussioner som fanns kring fördomar bidrog detta 

till att förändra den dåvarande samhällssynen. De olika artiklarna ger oss en bild av att 1980-

talets samhälle byggde grunden för de värderingar och diskussioner som finns kring sexualitet 

på 2000-talet.    

Funktionshindrades sexualitet under 2000-talet 

Här nedan ska vi beskriva hur det har talas om funktionshindrades sexualitet under 2000-talet 

i de tidningsartiklar vi har använt.  

I artiklarna kan vi se att det förs en öppen diskussion om sexualitet. Det framgår i 

artiklarna att sexualitet är någonting som alla har rätt till. Det talas om att det finns en 

okunskap om funktionshindrades sexualitet, och detta bidrar till spridning av fördomar. I 

dagens samhälle ser vi det som en självklarhet att alla individer har en sexualitet. Diskursen 

förutsätter att det ska vara fritt att kunna uttrycka sin sexualitet. Vi kan lätt få en bild av att 

samhället inte längre utgår från de konservativa normer som under 1930-talet tvingade 

individen att rätta sig efter. Här nedan kommer vi ge exempel ur artiklar som återger hur delar 

av diskursen om funktionshindrades sexualitet har beskrivits under 2000-talet.  

En öppen diskussion om sexualitet 

Samhället är präglat av de värderingar och normer om vad som är normalt. En förklaring till 

att vi idag upplever att samhället är mer anpassat till de funktionshindrades behov beror på att 

det har skapats regler som uppmärksammar funktionshindrades rättigheter. En lag som idag 

gör det möjligt för funktionshindrade att vara en del av samhället är Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (1993:387). LSS-lagen kan vara en av anledningarna till 

att funktionshindrades rättigheter har uppmärksammas. Vi kan i citatet nedan se att diskursen 

om funktionshindrades sexualitet har förändrats. 
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”Det är dags att inse att alla har en sexualitet. Och då måste man tänka mer 

positivt, fokusera och ta vara på de saker man har (Svensk handikappstidskrift 

2010/1)  

Denna artikel beskriver sexualitet som något alla människor ska ha rätt till. Under 2000-talet 

är sexualitet inte längre ett tabubelagt ämne. Diskursen utvecklas ständigt och är idag inte 

densamma som på 1980- talet. Sättet hur vi talar om sexualitet idag är kopplat till de 

kulturella regler som finns under 2000-talet. Det vi kan utläsa av diskursen är att 

funktionshindrades sexualitet har blivit mer kulturellt accepterat. Winther et al. (2000) menar 

att diskurser inte enbart är påverkade av kulturen vi lever i utan även av historiska aspekter. 

De tidningsartiklar vi har undersökt från 2000-talet ger en helt annan bild av 

funktionshindrade och deras sexualitet än vad som speglas i SOU-rapporterna 1929:14 och 

1936:46 om funktionshindrade. Diskursen är bunden av regler för vad vi får tänka om 

funktionshindrade och påverkar hur den ser ut. Idag beskriver diskursen på samma sätt som 

på 1930-talet ett specifikt sätt hur man får och inte får tala om funktionshindrades sexualitet. 

Det finns även idag specifika sätt att tala om funktionshindrades sexualitet i samhället och 

denna diskurs är beroende av samhällets utformning och de regler som är accepterade. 

Sexualitet en rättighet för alla 

Artiklarna här nedan diskuterar funktionshindrades rätt till sexualitet. Budskapet är att alla har 

rätt till sexualitet, oberoende om man har ett funktionshinder eller inte. Men det finns 

fortfarande oklarheter om detta verkligen kan ses som en rättighet.  

”Sexualiteten är grundläggande i livet som människa. Den ger oss glädje och 

ett mer fullgott liv. Det är något alla har lika stor rätt till […]sexualitet handlar 

om så mycket mer än samlag och orgasm” (Svenska dagbladet 2 maj 2011) 

I artiklarna talar man om att alla människor har olika förutsättningar men att alla har behov av 

närhet och kärlek. Ett funktionshinder ska inte hindra rätten till kärlek. Vi måste på olika 

nivåer i samhället arbeta för att alla ska ha möjlighet till att leva efter samma förutsättningar. 

Denna artikel leder oss in på diskussionen om de funktionshindrade har samma 

förutsättningar som andra till en sexualitet? En förutsättning för detta kan vara 

funktionshindrades rätt till assistanshjälp vid frågor om sexualitet.   
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”Vad får en assistent hjälpa till med när det handlar om sex?” ”Vi kom fram till 

att gränsen nog fick avgöras från situation till situation” (Göteborgs posten 3 

april 2011).  

Citatet tar upp frågan om en assistent ska kunna hjälpa sin brukare med sexuella frågor. Man 

kan diskutera denna rättighet genom vilka normer som är accepterade i samhället under 2000-

talet. För att kunna förklara detta måste vi tänka på att dagens normer utgår från att 

funktionshindrade inte är ett hot för samhället. Idag ser vi på funktionshindrade som egna 

individer med rättigheter. Normerna idag beskriver ett individinriktat samhälle som de 

funktionshindrade tillhör lika mycket som alla andra individer.  

”Enligt lagen om stöd och service, LSS har personer med funktionsnedsättning 

rätt att leva ett normalt liv. Samtidigt finns det en arbetsmiljölag som skyddar 

arbetstagare mot kränkande arbetsuppgifter. Dessutom har Sverige en 

sexköpslag som kriminaliserar den som köper sex och den som förmedlar 

sexuella tjänster ”( Göteborgs - posten 3 april 2011) 

Genom detta citat kan vi se att det finns lagar och regler i dagens samhälle som är 

motsägelsefulla. Det går att utläsa att det fortfarande finns oklarheter i frågan om 

funktionshindrade har rätt till sexuella behov som alla andra.   I Sverige har vi en lag som 

skyddar arbetstagaren från att utföra kränkande handlingar. Likaså finns det en lag som ska 

främja de funktionshindrades rättigheter. Enligt LSS 5§ ska all verksamhet som är kopplad till 

funktionshindrade verka för att främja jämlikhet i levnadsvillkoren.  En assistents roll är 

enligt LSS-lagen att hjälpa sin brukare att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Lagen 

finns till för att utjämna de skillnader som finns.   

”Personer med funktionsnedsättning har samma behov som andra, men 

kroppen hindrar dem. Det är min uppgift att hjälpa att leva så normalt som 

möjligt säger Ulrika – personlig assistent” (Göteborgs- posten 3 april 2011).  

Normer utgör förväntningar på hur individen ska uppföra sig i samhället (Svensson 2007). På 

1930-talet kunde de sinnesslöa inte passa in i de kristna heterosexuella normerna som fanns 

och därför blev de betraktade som avvikare. Genom dagens diskurs kan vi beskriva att det 

fortfarande finns hinder för att de funktionshindrade ska kunna uttrycka sin sexualitet som 

”normala” individer i samhället.  
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”Det är lätt att hamna mellan stolarna. Habiliteringen kan funktionsnedsättning, 

ungdomsmottagningen kan ungdomar. Men kommer man upp i gynstolen? Och 

vem tänker att en person som är rullstolsbunden också kan vara homosexuell 

och ha frågor kring det? Ett första steg är att vi börjar prata med varandra” 

(Göteborgs- posten 3 april 2011).  

Citatet beskriver hur de funktionshindrade även idag hamnar i skymundan när det gäller 

rättigheter till en fri sexualitet. På så sätt kan man säga att vi idag kategoriserar vissa individer 

som avvikande. Deras rätt att få hjälp med sexuella handlingar hindras av bestämda 

samhällsförväntningar på vad som är en accepterad sexuell relation. 

Människor socialiseras in i samhällets regler över vad som är normalt och avvikande 

(Foucault 1975). Det normala tillståndet kan beskrivas som det mest förekommande och 

vanligaste. I det normala byggs det upp förväntningar på hur människor ska uppföra sig i en 

viss grupp (Svensson 2007). Anledningen till att diskussionerna kring funktionshinder har 

blivit uppmärksammade kan vara att funktionshindrade inte längre framställs som lika tydliga 

”avvikare” i samhället. Men tyvärr kan frågor kring deras sexualitet fortfarande anses vara 

stötande i samhället.   

Svensson (2007) skriver att avvikelser kan utmana diskussioner kring det normala. 

Genom att ifrågasätta vad som är normalt uppmärksammas det avvikande. Diskussionen kring 

assistanshjälp vid sexuella handlingar är aktuell idag för att den synliggör de normer som 

finns i samhället. Avvikelserna bidrar till att trotsa normerna och utmana det normala. För att 

diskursen om funktionshindrades sexualitet ska kunna förändras i framtider behövs det en 

diskussion som utmanar de nutida normerna. Diskursen för hur vi talar om sexualitet idag 

tyder på att diskussionen om funktionshindrades rätt till detta fortfarande inte är en helt 

fördomsfri fråga. 

Förmågan att påverka och förändra fördomar  

I dagens diskussioner har vi uppmärksammat att det finns många fördomar om 

funktionshindrades sexualitet. I olika tidningsartiklar tar man upp frågor om fördomar för att 

belysa att de funktionshindrade faktiskt har en sexualitet. Samtidigt har vi beskrivit att det 

finns lagar i samhället som ger en motsägelsefull bild.   
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 ”Många har dåliga kunskaper om både sin kropp och sina känslor. Är man 

beroende av andra för att klara sin vardag finns det då få tillfällen att vara 

ensam och utforska sin kropp och sexualitet ” (Svenska dagbladet 2 maj 2011). 

Det finns fortfarande en stor okunnighet inom området och många av artiklarna tar upp 

osäkerheten kring funktionshindrade tonåringar och problematiken som kan finnas. Det finns 

en skillnad mellan 1980-talets och nutidens diskussion i och med att man talar om ämnet ur 

ett individperspektiv.  Artiklarna beskriver att det finns olika funktionshindrade, och att detta 

inte är en homogen grupp. Det finns fortfarande en brist på kunskap bland de 

funktionshindrade, och därför är det viktigt att upplysa och motverka dessa fördomar. Det 

anses vara viktigt att yrkesgrupper inom socialt arbete har kunskap om sexualitet för att 

motverka fördomarna.  

”De har väl ändå inga sådana behov. Har de ens sex? funktionshindrades 

sexualitet osynliggörs av sådana fördomar, menar Ewa Voog. Därför har hon 

startat landets första sex- och samlevnads mottagning för funktionshindrade. 

Det har inte varit någon medvind. Sex och samlevnad är inget som prioriteras i 

Sverige- Sådant som handlar om känslor betraktas som lite skumt när man 

pratar med makthavare” (Svensk handikappstidskrift 2010/1).  

I citatet ovan kan vi utläsa att det finns fördomar i dagens samhälle om funktionshindrades 

sexualitet. Funktionshindrades sexualitet kan fortfarande vara svårt att tala om. Vi har tidigare 

beskrivit att det finns oklarheter i lagtexter om vilka rättigheter funktionshindrade ska ha. En 

anledning till att fördomarna består är just att samhället fortfarande kategoriserar 

funktionshindrade som avvikare. En annan anledning kan vara att samhället fortfarande är i 

behov av att kontrollera dessa grupper. Genom lagregleringar kan man kontrollera människor 

i samhället. Foucault (1975) använde sig av begreppet disciplin. Genom disciplin kan man 

skapa regler för vad som är normalt och vad som är avvikande, och på så sätt kontrollera det 

avvikande. Denna teknik kan vi fortfarande återfinna i alla maktstrukturer. Vi kan se att 

disciplinen fortfarande kontrollerar de lägre nivåerna i samhället genom att stifta lagar och 

styra de funktionshindrades rättigheter genom detta. Likaså finns det idag fördomar som är 

grundade på att vi har ett hierarkiskt system, där de som tillhör en högre nivå i samhället har 

högre status. På 1930-talet fanns det ett tänk att de som ansågs ha kunskap skulle vårda dem 

som inte kunde ta hand om sig själva. Vi kan konstatera att det fortfarande finns en tanke att 

en assistents roll ska vara att vårda och ta hand om den funktionshindrade. Så länge detta sätt 
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att se på funktionshindrade finns kvar är det svårt att motverka fördomarna. Att det finns 

regler för vad man får och inte får göra tyder på att samhället fortfarande utgör regler som styr 

hur man ska behandla medborgare. 

”Lotta Löfgren- Mårtensson understryker gång på gång att människor med 

intellektuell funktionsnedsättning inte är en homogen grupp utan att de är på 

tusen olika sätt och deras sexualitet likaså. Men mycket grovt kan man dela in 

det i grav, måttlig, lindrig intellektuell funktionsnedsättning där av grav ofta 

inbegriper flera fysiska funktionsnedsättningar och lindriga gränser för det vi 

kallar för ”normal” (Svenska dagbladet 2 maj 2011).   

Det är ofta okunskap som skapar fördomar kring funktionshindrades sexualitet. Många tror att 

dessa individer inte har något behov av sexualitet och närhet. En anledning till detta kan vara 

att samhället idag fortfarande är präglat av 1930-talets syn på funktionshindrade. Vi tänker 

idag att dessa personer skiljer sig från oss andra, och att de därför inte har behov av sexualitet 

eftersom de inte är normala. Fortfarande finns det ett ojämlikt maktförhållande mellan 

individer med funktionshinder och individer som inte har ett funktionshinder.  

Foucault (1975) menade att makten återspeglas på alla samhällsnivåer. Inom 

samhället finns det disciplinärt system över vad som är rätt och fel. Ifall individer inte följer 

detta får det konsekvenser i form av straff. Genom att påverka de som har makten kan man 

påverka de normer som finns. Man kan tolka detta som att de högre nivåerna i samhället har 

en viktig roll i utformningen av samhällsnormerna. Fördomarna som kommer fram i texten 

bromsar utvecklingen att våga förändra de tankar som motarbetar förändring. Vissa beslut 

måste tas uppifrån i samhället och det är därifrån förändringen måste ske. Om personer med 

makt inte har kunskap om behoven utan bygger sina utsagor på fördomar så blir det svårt att 

skapa förändring.  
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Avslutande diskussion 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur den allmänna synen på 

funktionshindrades sexualitet ser ut i dagens samhälle jämfört med de årtionden vi har valt. 

Genom att ha genomfört den här undersökningen kan vi konstatera att det finns stora 

skillnader i hur man har talat om funktionshindrades sexualitet genom de olika årtiondena. 

Även om funktionshindrade har makt att påverka sin situation idag så kanske de historiska 

synsätten fortfarande omedvetet präglar vår samhällssyn. Vi kan se att trots att det har skett en 

stor förändring mellan 1930-talets samhällssyn och dagens syn så kan vi se att utvecklingen 

har varit motsträvig. De funktionshindrade fick rättigheter år 1994 genom LSS-lagen, vilket 

tyder på en långsam förändring. Funktionshindrades rätt till assistans i sexuella sammanhang 

är omtalat idag och av detta kan vi utläsa att det har gjorts stora framsteg i utvecklingen. Vi 

talar idag mer öppet om sexualitet men fortfarande är funktionshindrades rätt till detta inte 

helt självkart i samhället.  

 Vi vill i den här avslutande delen belysa vad den tidigare forskning har gett oss för 

bild av hur samhället såg ut under de olika tidsperioderna vi undersökte. Vi kommer även att 

beskriva vilka nya frågor som har kommit upp i och med denna undersökning. 

Från tabu till rättighet 

De statliga rapporter vi har undersökt ger oss en bild av att funktionshindrade inte hade 

många rättigheter till att leva som normala medborgare under 1930-talet. I dessa texter finns 

det inga diskussioner om att funktionshindrade skulle ha några rättigheter till en sexualitet. 

Diskussionerna som fördes var istället inriktade på att förhindra de funktionshindrade 

rättigheter till en sexualitet. Det fanns en stark oro för sjukdomar och epidemier i samhället, 

och man ville förhindra att dessa spreds. Med införandet av steriliseringslagen kunde man 

kontrollera att barn som hade oönskade anlag skulle hindras från att födas. En annan kontroll 

blev också äktenskapslagen som hindrade funktionshindrade från att ingå äktenskap. Under 

det här årtiondet såg man funktionshindrade som avvikare med onormala drifter.   

Tidningsartiklarna och SOU-rapporten 1982:46 som vi utgick ifrån speglar att det 

under 1980-talet skedde en förändring för att förbättra de funktionshindrades situation. Det 

talades om att dessa personer skulle ha rätt till en fri sexualitet. Vi kan se att det fortfarande 

fanns okunnighet om funktionshindrades sexualitet och att det var viktigt att man upplyste 
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människor om detta. Genom att sprida kunskap om sexualitet så arbetade man för att förändra 

den skeva syn som har präglat funktionshindrade.  

Om vi jämför SOU-rapport 1929:14 med SOU- rapport 1982:46 kan vi se att det 

finns en skillnad i hur man beskriver funktionshindrade. Det finns stora skillnader i hur man 

uttrycker sig. Man använder inte sinnesslö som ett uttryck för att beskriva en funktionshindrad 

person i den statliga rapporten från 1980-talet.  Genom att man i samhället har börjat tala om 

dessa personers rättigheter till att leva normalt så har det skett en stor förändring i hur man 

talar om dessa individer. Under 1980-talet såg man de funktionshindrade som värdiga 

individer, och inte som ”smittospridare av dåliga gener” som beskrivs i SOU-rapport 1933:22. 

Utifrån de texter vi har undersökt kan vi se att man under 1980-talet började diskutera dessa 

personers rättigheter i statliga rapporter.  

Under 2000-talet uppmärksammande man funktionshindrades sexualitet i samhället i 

de tidningsartiklar vi valde att ha med. Diskursen under den här perioden beskriver ett friare 

språk där det finns en öppenhet för dessa frågor. Idag finns det mycket skrivet om sexualitet. 

Det finns en diskussion om rätten till assistanshjälp vid sexuella behov.  Vi kan utläsa att det 

idag finns diskussioner om att sexualitet ska vara en självklarhet för alla. Alla ska ha rätt till 

kärlek, och man arbetar på olika nivåer för att alla ska ha möjligheter att leva efter likvärdiga 

förutsättningar. Men vi kan konstatera att denna rättighet fortfarande är en oklar fråga. 

Funktionshindrade har idag rättigheter till att behandlas som alla andra individer på många 

områden i samhället. Men diskursen om sexualitet leder oss in i en motsägelsefull debatt som 

på ena sidan vill att funktionshindrade ska ha rätt till en sexualitet, men på andra sidan är 

frågan fortfarande fyllt av fördomar och svårigheter.  

Samhällsförändring  

Vi ska nu komma in på hur samhällets sätt att se på funktionshindrade har förändrats genom 

de olika årtiondena.  

Enligt Tydén (2000) fanns det under 1930-talet ett skötsamhetsideal i Sverige. Detta 

innebar att man ville att medborgarna skulle vara skötsamma och följa de kristna ideal som 

var betonande i samhället. För att kontrollera samhället fanns det många regler över hur man 

skulle bete sig för att passa in i den dåvarande normen. Detta kunde man se bland annat i de 

tydliga könsrollerna, som att mannen skulle vara yrkesarbetande och kvinnan husmoderlig. 

Det fanns gränser inom familjebildningen som styrde över hur många barn som var accepterat 

att ha inom äktenskapet och det skulle finnas ordning och nykterhet inom familjen.  
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Kategoriseringen av människor ingick i den dåvarande samhällsynen, det var normalt att dela 

in människor som ”värdiga” och ”ovärdiga” medborgare (Ibid.). För att hindra spridningen av 

sinneslöa införde man en lag som förbjöd dessa personer från att ingå äktenskap. Likaså 

började man omhänderta personer som ansågs vara ”ovärdiga” medborgare (Björkman 2001). 

Anledningen till att man placerade människor på institutioner var att man inte ansåg att dessa 

personer var dugliga samhällsmedborgare.  Engwall (2000) beskriver att kvinnor som ansågs 

odugliga till att skaffa barn tvångssteriliserades för att de var oförmögna att ta hand om barn 

eller sig själva. Det ansågs vara statens ansvar att se till att människor som saknade ”moralisk 

ryggrad” skulle vårdas, uppfostras och hindras från att sprida sina avvikande anlag vidare.  

Tvångssteriliseringarna avskaffades först år1975 i Sverige (Tydén 2000). Detta ledde 

till att man började resonera annorlunda kring funktionshinder. Tio år senare år 1985 infördes 

en omsorgslag som skulle hjälpa personer med funktionshinder. Man talade inte längre om 

institutioner utan dessa personer skulle få rätt att bo på gruppboenden. Institutioner ansågs 

inte länge vara värdiga boendeformer. De nya gruppboendena blev en framgång och man 

började tala om att funktionshindrade hade rättigheter till ett värdigt liv. I och med 

gruppboendena blev vården mer individualiserad vilket ledde till att de boende kände sig 

tryggare. Trots att man insåg att funktionshindrade fick ett värdigare liv genom gruppboende 

så fanns det fortfarande protester och kritik riktade mot gruppboendena. Denna kritik riktades 

både från media, personal och anhöriga. Det fanns en rädsla för hur samhället skulle bemöta 

dessa människor. Trots att man började arbeta för de funktionshindrades rättigheter så fanns 

det fortfarande fördomar och oro som speglade samhället. Det var fortfarande svårt att helt 

komma ifrån den starka synen på funktionshindrade som har präglat 1900-talet (Grunewald 

2008). Man började under 1980-talet att utvidga synen på samhället, man arbetade för att alla 

skulle få tillgång till ett värdigt liv.  

I och med införandet av LSS-lagen år 1994 blev de funktionshindrades rätt till ett 

värdigt liv en lagstiftning (Grunewald 2008). Detta medförde att dessa personers rättigheter 

togs på allvar. Det var inte längre tillåtet att diskriminera dessa grupper. De grupper som hade 

det svårt i samhället skulle få stöd och hjälp för att kunna vara en del av samhällsnormen. 

Under 2000-talet har dessa rättigheter blivit uppmärksammade. De diskussioner som finns 

idag handlar mycket om vart tyngdpunkten och resurserna ska läggas. Idag har vi två olika 

grundvärderingar, det ena handlar om att anpassa individerna så att de kan ta del av samhället 

och det andra är att förändra samhället och människors attityder skriver Tideman (2000).  
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Trots att sexualitet ses som en rättighet har vi kunnat se att det fortfarande finns tabu kring att 

funktionshindrades rätt till en sexualitet. Kanske beror detta på att samhället fortfarande inte 

är tillräckligt anpassat efter de funktionshindrade? Vi kanske fokuserar för mycket på att 

anpassa individerna till samhället istället för att anpassa samhället för att även dessa personer 

ska ha rätt till en sexualitet? Kanske är det en brist på kunskap hos yrkesverksamma inom 

socialt arbete? 

Fortsatt forskning 

Genom denna undersökning har vi konstaterat att det fortfarande idag finns fördomar kring 

funktionshindrades sexualitet. En fråga i framtiden kan vara hur vi ska arbeta för att motverka 

den negativa bilden på funktionshindrades sexualitet som har präglat det svenska samhället 

genom tiderna? Vi kan se att vi är på god väg till förändring genom att lagstifta om rättigheter 

för de funktionshindrade. Forskning kan i framtiden leda till att upplysa människor om 

funktionshindrades situation, och deras sexualitet. Genom att utbilda yrkesverksam personal 

inom ämnet så att dessa i sin tur utbilda funktionshindrade ungdomar och vuxna. 

Diskussioner kring dessa rättigheter leder oss in på frågor om samhället bör arbetar 

för att försöka anpassa de funktionshindrade efter dagens normer, eller om vi ska satsa på att 

förändra samhällsnormerna som utgör ett hinder? Det finns fortfarande oklarheter kring hur 

samhället ska behandla frågor som rör funktionshindrades sexualitet. Genom att 

uppmärksamma frågor om sexualitet skapas det en diskussion om detta ämne, som kan bidra 

till fortsatt forskning. Genom att göra en undersökning som fokuserar på funktionshindrade så 

kan vi sprida kunskapen vidare och kanske skapa en förändring i synen på funktionshindrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Litteraturförteckning 

Arbetet 1986-02-14, Sexualrådgivning för handikappade 

Aspers, P. (2007) Etnografiska metoder. Malmö Liber. 

Bergström, G. & Boréus, K. (Red.)(2005) Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur 

Lund. 

Björkman, J. (2001)Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 

1850-1970.  Stockholm: Carlsson  

Börjesson, M.(2003) Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur Lund AB. 

Börjesson, M. (2007)Diskursanalys i praktiken. Mats Börjesson, Eva Palmblad (red.) Malmö: 

Liber AB. 

Engwall, K.(2000)”Asociala och imbecilla” kvinnorna på Västra Mark 1931-1967. 

Avhandling Umeå universitet. Universitetsbiblioteket. 

Foucault, M. (1975) Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag 

Göteborgs Posten 2011-04-03, Om sex och samlevnad. Karin Torgny 

Information om rehabilitering 1980 nummer 7/8, Förståndshandikappade barn: Inte 

förståndshandikappade när det gäller sex. Åsa Holmström. 

Information om rehabilitering 1980 nummer 7/8: Ett nummer om sex och samlevnad. 

”Sluta bolla med ansvaret! Alla kan informera om sex!”. 

Information om rehabilitering 1980 nummer 7/8, Sverige U-land i sexfrågor. Åsa Holmström 

intervju med Kerstin Sjögren 

Information om rehabilitering 1980 nummer 7/8, Intervju med Lars-Gösta Dahlöf, 

universitetslektor och forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. 

Provocera fram fördomarna! 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

May, T.(2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur Lund AB 



41 

 

Meuwisse, A, Sunesson, S, Swärd, H(2006)Socialt arbete en grundbok. Hans Swärd & Bengt 

Starrin. Stockholm: Natur och kultur. 

Nyström, A (1910)Kärlekslifvet och hälsan. Stockholm: Victor Pettersons Bokindustri AB.  

RSFUs skrift Global sexualpolitik (2009: 1) om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.  

<http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Fakta/GlobalSexualpolitik_inlaga.pdf>(2011-11-

15).  

SOU- rapport 1929:14 Betänkande med förslag till steriliseringslag. 

SOU-rapport 1933:22 Förslag till lag om sterilisering av vissa, sinnessjuka, sinneslöa eller av 

annan rubbning av själsverksamheten lidande personer. 

SOU-rapport 1936:46 Betänkande angående sterilisering. Stockholm: 

Befolkningskommissionen. 

SOU-rapport 1982:46 Handlingsprogram i handikappfrågor: Förslag av beredningsgruppen 

för internationella handikappsåret 1981. 

Svensk handikappstidskrift 2010/1, Synliggör sexualiteten ”Leve kärleken”. Intervju med 

Ewa Voog. 

Svenska dagbladet 2011-05-02, Funktionshinder hejdar inte lusten. Löfgren, Mårtensson 

L. 

Svensson, K. (2007)” Normer och normalitet i socialt arbete”. Kerstin Svensson(Red), Hans 

Swärd, Anders Östnäs. Lund: Studentlitteratur Lund AB. 

Tiderman, M.(2000) Normalisering och kategorisering. Om handikappsideologi och 

välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingstörning. Lund: Studentlitteratur 

Lund AB. 

Tydèn, M.(2002) Från politik till praktik. De Svenska steriliseringslagarna 1935-1975. 

Stockholm: Elanders Gotab. 

Winther Jörgensen, M & Phillips, L(2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur Lund AB. 

http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Fakta/GlobalSexualpolitik_inlaga.pdf

