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ABSTRACT 
 

Author: Emelie Lindberg & Sofia Minör 

Title: Sexual needs – a professional task?: A qualitative study on the relationship between 

personal assitants and the sexual needs of their clients [translated title] 

Supervisor: Malinda Andersson 

Assessor: Anna Angelin 

The aim of this study was to examine the professional relationship between personal assistants 

and their clients with a focus on sexuality. The purpose was to examine how personal assistants 

relate to the sexual needs of the client and how they can facilitate it within their profession. We 

acknowledge a conflict between the clients’ right to have their sexual needs facilitated and the 

personal assistants rights to a good working environment. The clients’ legal right to assistance 

does not mention sexual needs while other authorities provide guidelines that assistants can if 

there is a voluntary agreement facilitate sexual needs in behalf of their profession. There is a 

silence in society concerning the subject which makes it more difficult for assistants to approach 

sexual needs of their clients. The study was based on focus groups because it has been proven 

useful on sensitive topics. Three focus groups with eleven participants with experiences of the 

profession personal assistants were held. The analysis is based on an intersectional perspective 

that has its focus on power structures in society and interpersonal relationships. Our conclusion 

consists that someone always can become a victim in a professional relationship where sexual 

services is included as a task because of how the sexuality power structure sets the normative and 

deviant sexuality. Hence the consequence that nobody dares to raise the question of clients’ 

sexual needs because somebody needs to facilitate the sexual service for payment without a 

feeling of being abused or being the abuser.  

Key words: Personal assistance, Disability, Facilitated sex, Relation, Intersectionality  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Förord  

Vi vill särskilt tacka våra informanter som ställde upp på våra intervjuer. Vi vill 

också tacka lunchgruppen för många trevliga stunder. Vi vill tacka vår handledare 

för det stöd och engagemang som hon visat vår uppsats.  

  Lund januari 2013 
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1. Inledning 

1. 1 Problemformulering 

En dag tittade jag igenom en av de boendes journal och fick syn på en lapp med ett namn och 

ett telefonnummer som verkade vara malplacerat. Jag frågade en medarbetare om detta och 

fick svaret att namnet och telefonnumret tillhörde den boendes prostituerade. 

Situationen ovan är hämtat ur verkligheten från ett boende för fysiskt funktionsnedsatta i ett 

närliggande europeiskt land där en av författarna har arbetat. Det sådde ett frö till en 

diskussion oss emellan då vi båda har erfarenhet av att arbeta som personliga assistenter i 

Sverige, men aldrig konfronterats med brukares sexuella behov. Personliga assistenter arbetar 

efter lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Där regleras att 

den personliga assistenten ska tillgodose brukares grundläggande behov för att denne ska 

kunna leva på lika villkor som andra och främjas till delaktighet i samhället.  

Sverige har antagit FNs Pekingdeklaration, där funktionsnedsatta omfattas, vilket 

Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU) beskriver: 

Den svenska regeringen har tolkat Peking definitionen av kvinnors sexuella rättigheter, 

tillsammans med övriga mänskliga rättigheter, till att alla – oavsett kön, ålder, etnisk 

tillhörighet, funktionshinder, eller sexuell läggning har rätt till sin egen kropp och sexualitet 

(RFSU, 2012). 

För en person som är fysiskt funktionsnedsatt kan det innebära att denne rent fysiskt inte kan 

utforska sin kropp eller tillgodose sina sexuella behov. För att rätten till sin sexualitet ska 

kunna uppfyllas behövs det hjälp från en annan person, vilket skulle kunna vara den 

personliga assistenten. I LSS och dess kommentarer står det inget skrivet om sexuella behov, 

men Socialstyrelsen (2012) menar att sexuella behov allmänt får anses vara ett grundläggande 

behov. De menar vidare att en objektiv tolkning av LSS kan innebära att brukares sexuella 

behov ska ingå i assistentens arbetsuppgifter. Socialstyrelsen (2012) problematiserar 

begreppet sexuella behov och undrar om det kan likställas med assistenters andra 

arbetsuppgifter såsom att hjälpa brukaren att äta och tvätta sig. De frågar sig om assistenten 

kan hjälpa brukaren att tillgodose sina sexuella behov professionellt utan inblandning av 

känslor och påtryckning. Sarah Browne och Jan Russell visar i sin artikel ”My home, your 

workplace: people with physical disability negotiate their sexual health without crossing 

professional boundaries” (2005) att om den personliga assistenten finns med och utför den 
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sexuella handlingen kan det innebära en psykisk påfrestning i assistentens arbetsmiljö. 

Författarna menar att gränserna kring vad som är professionellt och privat blir flytande i en 

sådan arbetsrelation. Följden kan alltså bli att arbetsrelationen förändras om brukares sexuella 

behov ingår i den personliga assistentens arbete.  

Socialstyrelsen (2012) resonerar att det kan rymmas inom ramen för professionalitet att som 

assistent underlätta för brukaren att själv onanera, men att det kan anses privat och känsligt att 

utföra. Att som assistent aktivt medverka i brukarens sexuella handling innebär att parterna 

inleder en sexuell relation, vilket inte anses förenligt med ett professionellt förhållningssätt. 

Om det däremot finns en frivillig överenskommelse mellan parterna skulle även detta kunna 

ingå i arbetsuppgifterna. Sarah Earle berättar i sin artikel ”Facilitated Sex and the Concept of 

sexual need: Disabled students and their personal assistants” (1999) om en assistent som 

hjälpte sin brukare till sexuell aktivitet, för att inte bli avskedad. Vi ställer oss därför frågan 

om det är möjligt med en frivillig överenskommelse i den personliga assistentens och 

brukarens arbetsrelation. Att tillfredsställa sexuella behov som arbetsuppgift klingar i våra 

öron som prostitution. Socialstyrelsen (2012) menar att så länge det finns en frivillighet 

mellan båda parter så bryter arbetsuppgifterna inte mot lagen om förbud mot att köpa sexuella 

tjänster (Brottsbalken (1962: 700) kap 6 § 11).  

Vi upplever att det finns en konflikt mellan brukares rätt till sin sexualitet och den personliga 

assistentens roll som arbetstagare i detta. Det finns ett glapp mellan LSS som inte nämner 

brukares sexualitet och Socialstyrelsen (2012) som menar att det kan ingå som arbetsuppgift 

att tillgodose brukares sexuella behov förutsatt att det finns en frivillig överenskommelse. Vi 

uppfattar att det inte förs något samtal kring brukares sexuella behov och att Socialstyrelsens 

(2012) hänvisning till en frivillig överenskommelse är luddigt formulerad och att forskning 

visar på att sådana relationer är problematiska. Det leder oss till att undra hur assistenter 

förhåller sig till brukares sexuella behov, till en sådan arbetsuppgift och hur de tror att det kan 

påverka arbetsrelationen. 
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1. 2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetsrelationen mellan personliga assistenter och deras 

brukare, med fokus på frågor om sexualitet. De frågeställningar vi har valt att utgå ifrån är: 

- Vilken betydelse ger personliga assistenter brukares sexualitet i deras arbete? 

- I vilken utsträckning upplever personliga assistenter att det finns ett samtal kring 

brukares sexualitet i relation till deras arbete? 

- Vilka maktstrukturer formar och påverkar relationen mellan brukare och personliga 

assistenter med fokus på brukares sexualitet? 

 

1.3 Personlig assistans som yrke 

Personlig assistans tillkom i samband med att lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) trädde i kraft den 1 januari 1994, samt genom lagen (1993:389) om 

assistansersättning (LASS) (Socialstyrelsen, 2005). De som omfattas av LSS har rättighet att 

få den hjälp de behöver för att tillgodose grundläggande behov i vardagen. Det främsta målet 

är att funktionshindrade ska främjas till delaktighet i samhället och att de ska leva på lika 

villkor som andra (Lindström, 2011, LSS (1993:387)).  

LSS beslutar bland annat till insatser för personlig assistans om personen omfattas av lagen. 

De som omfattas är bland annat personer som har:  

(…) andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (Lag (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, § 1). 

Den målgrupp vi utgår ifrån är fysiskt funktionsnedsatta som har ett omfattande behov av stöd 

och service. Utgångspunkten i uppsatsen är att målgruppen inte har fysisk kapacitet att 

tillfredsställa sina sexuella behov.
1
 

Det uttrycks vanligtvis som att assistenten är brukarens ”förlängda armar och ben”. 

Assistenten ska i sin yrkesroll ge stöd och hjälp åt brukaren med dess grundläggande behov. 

LSS ger exempel på att detta kan innefatta; personlig hygien, måltider, avklädning och 

påklädning, kommunikation med andra eller annan hjälp där det krävs kunskaper om den 

funktionshindrade. LSS stadgar att den personliga assistenten
2
 ska utföra de uppgifter som 

                                                 
1
 Hädanefter kallar vi fysiskt funktionsnedsatta för brukare 

2
 Hädanefter kallar vi den personliga assistenten för assistent 
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brukaren hade utfört om denne hade kunnat göra det själv. Brukaren ska i största möjliga mån 

utföra arbetsuppgifterna själv (Egard, 2011, Lindström, 2011, LSS (1993:387)). Brukaren är 

arbetsledare eftersom den tilldelar assistenten arbetsuppgifter och bestämmer hur dem ska 

utföras.  Assistansen ska utformas med respekt för den enskilda brukarens 

självbestämmanderätt och integritet (LSS (1993:387)).  

De flesta som arbetar som assistenter är kvinnor under 40 år. Drygt hälften av assistenterna i 

Sverige är anställda inom kommunen, de flesta andra anställningsformer sker inom privata 

företag
3
 (Egard, 2011). Anställningsavtalen för assistenter kan variera. Vissa är fast anställda 

men de flesta har en tidsbegränsad anställning så länge assistansuppdraget varar. De som är 

anställda av kommunen har viss uppsägningstid och kan om brukaren inte tycker att 

relationen fungerar, bli omplacerade till att arbeta hos en annan brukare. Assistenter som är 

anställda av privata företag har i regel sämre anställningsavtal och om de blir uppsagda finns 

det ingen säkerhet att assistenten kan få arbeta för en annan brukare. Det innebär i praktiken 

att assistenten kan bli av med sitt arbete om brukaren dör, hamnar en längre tid på sjukhuset, 

byter till något annat assistansbolag eller om det uppstår samarbetssvårigheter mellan brukare 

och assistent (Egard, 2011, Lindström, 2011). 

Assistansyrket omfattas förutom av LSS också av arbetsmiljölagen som syftar till att 

arbetstagaren har rätt till en bra arbetsmiljö. För assistenter är arbetssituationen speciell i och 

med att arbetsplatsen är brukarens/arbetsledarens hem och att de oftast arbetar utan kollegor. 

Det kan leda till att assistenten kan hamna i konflikt mellan sin egen rätt till en bra arbetsmiljö 

och brukarens rättigheter enligt LSS. Det kan leda till konflikter mellan assistenten och 

brukaren (Lindström, 2011). En del av arbetsmiljön är tillgång till raster. Rasterna tas när det 

passar brukaren och assistenten tillsammans, eller när det inte finns något för assistenten att 

göra (Bergström, 2008). Det kan leda till att arbetsmiljön inte är tillfredsställande, eftersom 

assistenten inte kan koppla bort arbetet under arbetsdagen och inte vet när eller om de kan ta 

raster (Lindström, 2011). Assistentens arbetsdag är utformad för att passa brukarens 

dagsform, vilket kan leda till att assistenten ofta inte vet vad som ska utföras under 

kommande arbetsdag. Hur assistenten mår kan också spela in på hur väl den kan tillgodose 

brukarens önskemål. Finns det en respektfull relation mellan assistent och brukare kan dagens 

arbetsuppgifter förhandlas utefter både assistetens och brukarens dagsform (Lindquist, 2009).  

Assistenter omfattas av sekretess och tystnadsplikt som innebär att assistenten inte får prata 

med obehöriga personer eller myndighetspersoner om brukarens livsföring eller hälsotillstånd. 

                                                 
3
 Vi kommer hädanefter att referera till assistansbolag som den som anställer assistenten 
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Tystnadsplikten får enbart brytas om brukaren begår ett grovt brott eller om brukaren har gett 

sitt tillstånd. Denna tystnadsplikt gäller även mellan kollegor som arbetar på samma 

arbetsplats (Lindström, 2011). Lindström (2011) menar att det som assistent är vanligt att man 

hamnar i situationer som medför etiska dilemman och konflikter. Det kan exempelvis röra sig 

om en situation där brukaren vill att assistenten utför en arbetsuppgift som känns obekväm. 

Ibland kan det vara svårt att som assistent veta var gränsen går för vilka arbetsuppgifter yrket 

innehåller. Hur mycket arbete ska en assistent utföra och vilka arbetsuppgifter ska utföras 

egentligen? Det kan bli komplext för assistenten i sitt ensamyrke eftersom man inte kan 

resonera kring gränser i arbetsuppgifter med någon.  

2. Tidigare forskning 

Utifrån vårt syfte, frågeställningar och teori anser vi det relevant att inhämta kunskap om 

assistentens roll, om relationen mellan assistenter och deras brukare med fokus på brukares 

sexuella behov, samhällets syn på fysiskt funktionsnedsattas sexuella behov och om 

intersektionalitet.  

För att finna litteratur och vetenskapliga publikationer har vi använt oss av sökmotorer som 

Ebscohost (soc index), Lovisa, Libris och Google. Vi har också använt oss av organisationers 

hemsidor såsom Socialstyrelsen och RFSU. För att hitta aktuell lagstiftning har vi använt oss 

av Riksdagens hemsida. 

Vi har använt oss av dessa sökbegrepp i olika kombinationer: Assist*, Care assist*, Disab*, 

Facilitated sex, Personal assist*, Relation, Role, Sex*.  

Svenska sökbegrepp vi har använt oss av i olika kombinationer är: Funktionsnedsatt, 

Intersektionalitet, Personlig assist*, Sex*, Sexuella behov, Yrkesrelation. 

De vetenskapliga artiklar vi har funnit är kritiskt granskade (peer reviewed) och är hämtade 

från vetenskapliga tidsskrifter. De internationella vetenskapliga artiklarna utgår från annan 

kontext än den svenska, som vi har utgått från. Det har vi haft i åtanke när vi läst och använt 

dem. Olika länder har olika former av organisering av samhället, det inverkar på individnivå. 

Men vi har funnit att de vetenskapliga artiklarna beskriver samhällsynen på funktionsnedsatta 

ungefär likadant även om de utgår från olika kontext. Vi har valt att fokusera på det som är 

gemensamt för att kunna dra slutsatser och komma bort från de samhällspolitiska skillnaderna 

i de olika länderna. 
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Utifrån svensk samhällskontext har vi använt oss av rapporter från socialstyrelsen, vilka 

bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi utgår från att RFSU:s position i samhället är 

allmänt accepterad, därför har vi använt deras definition på FN:s Pekingdeklaration som vi 

har citerat i inledningen och utgår från i vår undersökning.  

Majoriteten av den litteratur vi har använt oss av i tidigare forskning är skriven av akademiker 

på avancerad nivå knutna vid samhällsinstitutioner på universitet i Sverige. För att finna en 

större bredd och texter mer specifikt inriktade på den personliga assistentens upplevelse av sitt 

arbete har vi i delen ”Bakgrund” också använt oss av en c-uppsats som handlar om 

maktrelationen mellan assistenter och brukare utifrån assistentens perspektiv och en bok om 

personlig assistans som skrivits av en person med flera års erfarenhet av yrket.  

2.1 Yrkesrollens svårigheter utifrån svensk forskning 

Socialstyrelsen har gett ut rapporten Personlig assistans som yrke (2007). De har 

sammanställt och analyserat mestadels svensk forskning av assistenters problem i sitt arbete. 

Det framkommer att många assistenter trivs med sitt yrke, men upplever svårigheter med att 

yrket är ensamt i och med att de saknar arbetskollegor. Detta upplevs som ett stort problem i 

assistenters arbetsmiljö. Assistenter upplever att det problematiska med ensamarbetet är att de 

saknar någon att prata om sitt arbete med och att de känner sig utelämnade till brukarens 

godtycke.  Ensamarbetet leder också till en osäkerhet i yrket och att assistenter får fatta många 

beslut ensamma. Socialstyrelsen har även gett ut rapporten Personlig assistans: en 

inventering av forskningsläget (2005) där de presenterar en översikt av vetenskapliga 

publikationer, utredningar och rapporter från myndigheter med fokus på assistenten, brukaren 

och organiseringen av personlig assistans. I den framkommer det att assistenter stöter på 

etiska frågor i sitt arbete och att de får hantera det på eget bevåg eftersom att det är ett 

ensamarbete.  

Socialstyrelsens rapport (2005) visar på att yrkesrollen som assistent kan innebära svårigheter 

som inte i samma utsträckning förekommer inom andra omsorgs- eller serviceyrken. Som 

assistent arbetar man i sin brukares hem. Det innebär en form av intrång i brukarens privata 

sfär vilket leder till att assistenter upplever svårigheter med att dra gränser mellan privat och 

professionell. Assistenten upplever en spänning i att både förhålla sig personligt och flexibelt 

mot sin brukare och samtidigt inta en professionell roll med formella gränser. 

I rapporten från Socialstyrelsen (2007) framkommer det att assistenter upplever sin 

arbetssituation/miljö som psykiskt påfrestande och att det till största del beror på att arbetet 
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sker i brukarens hem. Den psykiskt påfrestande arbetsmiljön beror bland annat på att 

arbetsuppgifterna och relationen mellan assistenten och brukaren är oklara. Den oklara 

arbetsmiljön kan leda till att det kan förekomma krav från brukaren att assistenten ska ställa 

upp på sexuella tjänster och vara behjälpliga vid exempelvis sexsamtal vilket upplevts som en 

psykisk påfrestning. Assistenter upplever också ett otillräckligt stöd från assistansbolagen. 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2005) upplever assistenter att det är svårt att veta var man ska 

dra sin gräns mellan privat och professionell i yrkesrollen och att assistenterna finner egna 

strategier för att hantera detta.  

Enligt Socialstyrelsens rapport (2005) är assistenters största problem att de har otillräcklig 

kunskap om yrket. I Socialstyrelsens rapport (2007) presenteras en studie att denna brist på 

utbildning leder till en känsla av otrygghet hos assistenter. I Socialstyrelsens rapport (2005) 

efterlyser assistenter personalträffar och handledning. Det beror på att assistenterna upplever 

att de behöver kunskap som är relevant för arbetet och någon att prata med om sitt yrke.  

Det framkommer i Socialstyrelsens rapport (2005) att assistenter upplever det problematiskt 

att veta hur man som assistent ska förverkliga brukarens rätt till självbestämmande. 

Assistenter anser det svårt att veta rent praktiskt hur de ska arbeta för att brukaren ska kunna 

delta i samhället på samma villkor som andra. De upplever svårigheter med att veta exakt vad 

som ska ingå i deras arbetsuppgifter för att förverkliga detta. I Socialstyrelsens rapport (2007) 

ser assistansbolag ett problem om arbetsuppgifterna skulle vara för detaljerade då de i så fall 

riskerar att bortse från den enskilde brukarens behov. 

En av de ledande principerna utifrån LSS är att brukaren ska vara självbestämmande vilket 

innebär att det är brukaren som är arbetsledare för assistenten (Socialstyrelsen, 2005). Det 

innebär enligt Socialstyrelsens rapport (2007) att brukaren har makt över assistenten i form av 

att brukaren är den som bestämmer vem som ska vara assistent, samt vilka arbetsuppgifter den 

ska utföra. För assistenten innebär detta en osäkerhet som kan påverka arbetsrelationen i form 

av att assistenten är beroende av sin brukare. Samtidigt har assistenten makt i relationen då 

den är fysiskt överlägsen brukaren. Således finns en ojämlikhet i relationen och ett 

beroendeförhållande mellan dem båda.  

Socialstyrelsens rapport (2005) visar på att de flesta brukare och assistenter föredrar assistans 

av en person som är av samma kön och ålder som de själva. De kvinnliga brukarna är oftast 

negativa till att ta emot hjälp från en manlig assistent både utifrån sin egen uppfattning men 
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också utifrån vad allmänheten kan tänka om detta. Manliga brukare är ofta mer villiga än 

kvinnliga brukare att ta emot hjälp av det andra könet när det kommer till intima situationer. 

2.2 Internationell forskning 

I de artiklar som vi har läst menar författarna att det saknas en diskussion i samhället kring 

brukares sexuella behov och hur dem ska tillgodoses. Anledningen till det är att 

funktionsnedsatta ses som avvikande med en avvikande sexualitet (Bahner, 2010; Browne & 

Russell, 2005; Earle, 1999; Shildrik, 2007). Earle (1999) menar att assistenter går in i yrket 

med synen att brukare inte har någon sexualitet eller att de inte kan utföra någon sexuell 

aktivitet. I Julia Bahners masteruppstats Funktionshindrad sexualitet (2010) där hon till stor 

del har utgått från intervjuer med brukare, framkommer det att hennes funktionsnedsatta 

informanter upplever en avsexualisering av dem. Bahner (2010) menar att det är en 

konsekvens av samhällets syn på funktionsnedsattas sexualitet. Det menar även Sarah Earle i 

sin artikel ”Facilitated Sex and the Concept of sexual need: Disabled students and their 

personal assistants” (1999), där hon intervjuar brukare och assistenter. Hon kommer fram till 

att samhället ofta ser funktionsnedsatta som asexuella och att det finns en tendens att brukare 

internaliserar den bilden av sig själva. Samtidigt visar hennes undersökning på att hennes 

funktionsnedsatta informanter har höga förhoppningar och stor variation på sitt sexliv. Bahner 

(2010) som utgår från svensk kontext menar att synen på funktionsnedsattas sexualitet beror 

på okunskap och fördomar från omgivningen och att det finns ett tabu gällande 

funktionsnedsattas sexuella behov från assistenter och assistansbolag. Hon menar att den 

svenska assistentreformen har ”misslyckats” med att hjälpa brukare att leva sitt liv som alla 

andra i och med att de inte har tillträde till sin sexualitet.  

Margrit Shildriks har i sin artikel ”Contested Pleasures: The Sociopolitical Economy of 

Disability and Sexuality” (2007), studerat hur sexualpolitiska frågor hanterats i England 

utifrån funktionsnedsattas perspektiv. Hon anser att det engelska samhället ser 

funktionsnedsatta och deras sexualitet som avvikande. Hon menar vidare att den normativa 

sexualiteten är reproduktiv och heterosexuell. Shildrik (2007) menar att lagar och regler 

formas utifrån den normen och att funktionsdugliga författar dem utifrån föreställningen om 

att funktionsnedsatta inte kan få en orgasm eller erektion. Utifrån den normativa sexualiteten 

ses funktionsnedsattas sexualitet som skamfylld och att funktionsnedsatta internaliserar den 

bilden av deras sexualitet. I England har funktionsnedsatta de senaste åren kunnat få tillgång 

till att få mer självbestämmande över sitt liv med hjälp av en lag som ger brukare rätt till 

assistans. Det menar Shildrik (2007) har lett till att det nu finns en möjlighet för 
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funktionsnedsatta att utveckla sin sexualitet. Men den lag som ger dem rätt till assistans tar 

liksom i Sverige inte upp hur funktionsnedsattas sexuella behov ska kunna tillgodoses 

(Bahner, 2010; Shildrik, 2007).  

Earle (1999) har i sin artikel intervjuat både brukare och assistenter kring hur de ser på 

brukares sexualitet. Det visar sig att brukares och assistenters syn skiljer sig. Assistenterna ser 

överlag brukares sexuella behov som ett val medan brukarna ser det som ett behov som 

behöver tillfredställas. Hon kommer fram till att relationen och assistentens inställning till 

brukares sexuella behov har betydelse för hur och om behoven tillgodoses. I ett fall där 

assistenten hjälpte sin brukare med hjälp till tillfredställelse kunde assistenten sätta sig in i 

brukarens situation utifrån att hon menade att hon hade velat ha ett aktivt sexualliv om hon 

varit brukare. En annan assistent menar att han skulle bli arbetslös om han inte hjälpte sin 

brukare till sexuell aktivitet. Han var tvungen att sätta sina moraliska gränser utanför när 

arbetsuppgiften skulle utföras. Earle (1999) menar att det inte bör finnas regler för hur mycket 

en assistent ska hjälpa sin brukare eftersom det då finns en risk att brukarens 

självbestämmande negligeras. Hon menar dock att assistansbolagen borde ta ett större ansvar 

för att se till att assistenter inte blir sexuellt utnyttjade.  

Jan Browne och Sarah Russell undersöker i sin artikel “My home, your workplace: people 

with physical disability negotiate their sexual health without crossing professional 

boundaries” (2005) australienska brukares syn på sitt eget sexuella välbefinnande. De 

resonerar kring att om professionell personal ska utföra brukares sexuella behov finns det ofta 

problem med gränser kring vad som är professionellt och privat. Två informanter berättar i 

artikeln att arbetsrelationen har gått från professionell till privat i och med att de blev ett par 

och fick en sexuell relation till varandra. Det visar att arbetsrelationen kan förändras om 

sexuella behov skulle ingå i ett professionellt arbete. Browne och Russell (2005) menar att det 

ligger hos brukaren att dra en gräns för hur personlig en yrkesrelation blir. En av de 

funktionsnedsatta informanterna ville onanera och behövde hjälp med att föra in en dildo och 

få den igångsatt. Det var det hon behövde hjälp med, sedan kunde den professionelle lämna 

rummet medan hon tillfredsställde sitt sexuella behov. Informanten menar att det var svårt att 

få en professionell att utföra det. Andra informanter menar att de inte vågade fråga sin 

assistent om den kunde hjälpa till med att tillgodose sexuella behov. Det finns svårigheter för 

brukaren att ta det första steget in i en sådan relation, då det kan tolkas som sexuella 

trakasserier. Att sexuella behov är svårt för brukaren att ta upp är något Bahners (2010) 

informanter upplever. Sexualitet upplevs av informanterna som ett känsligt ämne att ta upp 
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med sin assistent. Bristen på lagar och förhållningssätt gör att det inte finns något att förhålla 

sig till som brukare för att assistenten inte ska uppleva att brukaren utnyttjar dem.  

Shildrik (2005) resonerar att eftersom det inte finns lagar och regler sker hjälp till sexuell 

tillfredsställning från assistenten genom en överenskommelse i det dolda. Men det finns 

problem i att båda parter kan bli utnyttjade eftersom det finns ett beroendeförhållande mellan 

den anställde och deras arbetsledare. Earle (1999) tar i sin artikel upp att en överenskommelse 

mellan parterna kan äga rum redan under arbetsintervjun. En informant hade berättat om sina 

sexuella behov för en assistent i arbetsintervjun som tackade ja till jobbet. När assistenten 

sedan ställdes inför situationen kunde den inte tänka sig att utföra dessa. Informanten 

upplevde det som att assistenten inte kunde tänka sig att brukaren hade ett sexuellt behov. 

Browne och Russell (2005) och Earle (1999) menar att det krävs en diskussion mellan 

professionella och brukare för att funktionsnedsatta ska kunna få sina sexuella behov 

tillgodosedda. Men att den professionella ska finnas med under tiden för tillfredställningen 

inkräktar enligt Browne och Russell (2005) på den professionelles arbetsmiljö och det kan bli 

ett problem om funktionsnedsattas rätt till sin sexualitet ställs mot den professionelles 

arbetsmiljörättigheter. 

Att assistenten arbetar i brukarens hem gör att gränser mellan privat och professionellt kan 

suddas ut (Browne & Russell, 2005). Tom Shakespeare har i sin bok Disability Rights and 

Wrongs (2006) sammanställt sin forskning på handikappsområdet och tar bland annat upp 

olika förhållningssätt/relationer som finns mellan assistenter och brukare. Det är relationer 

som är alltifrån distanserade, och som kan jämställas vid betjänter, till relationer där assistent 

och brukare får en relation som kan jämställas vid vänskap. Relationen som utvecklar sig 

mellan assistent och brukare blir viktig för assistentens arbetsförhållanden. Ena dagen kan 

assistenten ha rollen som betjänt och den andra dagen som förälder eller så kan assistenten 

behöva växla mellan rollerna flera gånger under dagen. Det beskriver han som ett växlande 

mellan ett professionellt och privat förhållningssätt som kan vara svårt för assistenten. 

Browne och Russell (2005) menar liksom Shakespeare (2006) att gränserna mellan privat och 

professionellt är flytande i arbetsrelationen. Browne och Russell (2005) menar att om sexuella 

behov skulle ingå som arbetsuppgift är det ytterligare en faktor som påverkar gränserna kring 

professionellt och privat. 

I svensk forskning upplever vi saknad av en diskussion kring hur brukares sexuella behov ska 

tillgodoses av assistenten. I Socialstyrelsens rapport (2005) nämns inte brukarens sexualitet 

alls och i Socialstyrelsens rapport (2007) tas brukares sexuella behov enbart upp under 
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punkten obekväm arbetsmiljö. Det nämns i samband med att assistenten har en psykiskt 

påfrestande arbetsmiljö och att den kan vara en konsekvens av brukares sexuella behov. Den 

forskning om brukares sexuella behov som vi har funnit har mestadels utgångspunkten i 

brukarens upplevelser. Assistenters förhållningssätt tas upp i betydligt mindre utsträckning. 

Därför finner vi det intressant att undersöka närmare hur assistenter ser på frågan. 

3. Metod  

3.1 Val av ansats 

För att angripa vårt problem väljer vi en kvalitativ forskningsansats. Bryman (2011) anför att 

en kvalitativ forskningsansats är lämplig om studien har som syfte att undersöka resonemang. 

Vi har valt ett induktivt angrepssätt på vårt material eftersom vår ambition är att förhålla oss 

öppet till materialet för att urskilja mönster som vi kan härleda till en teori (ibid).  

3.2 Fokusgruppsintervju 

Materialet till denna studie samlar vi in med hjälp av metoden fokusgruppsintervjuer. En 

fokusgrupp är ”(…) en form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp människor 

möts för att på en forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra.” (Wibeck, 

2000, s. 7). När det gäller känsliga ämnen anser Wibeck (2000) att fokusgruppsintervjuer som 

metod är användbar. Sexualitet är ett känsligt och privat ämne och det motiverar oss till att 

välja denna form av metod. Repstad (2007) visar på att deltagare i gruppintervjuer kan känna 

sig tryggare i denna form av intervju när det gäller känsliga och privata ämnen än vid enskilda 

intervjuer. Men åsikter skiljer sig huruvida fokusgruppsintervjun verkligen är den bästa 

metoden när man vill forska på ämnen som är känsliga. Gaižauskaitė (2012) anser att 

fokusgruppsintervju inte är lämplig att använda när det kommer till känsliga och 

kontroversiella ämnen som är svåra att diskutera i det offentliga. Sexualitet kan alltså vara 

svårt att diskutera i grupp, men vi anser ändå att en fokusgruppsintervju ger möjlighet för 

deltagarna att diskutera vitt och brett och kunna pröva olika ståndpunkter. Det är svårt att få i 

enskilda intervjuer. Vi ser det som en fördel att deltagarna i gruppdiskussioner får möjlighet 

att resonera kring olika nyanser och aspekter av ämnet. Det tror vi kommer leda fram till 

djupare resonemang. En ytterligare fördel med att intervjua i grupp är att vi som forskare har 

en möjlighet att ta en tillbakadragen position i diskussionen och på så sätt ha begränsat 

inflytande över den (Repstad, 2007).  
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3.3 Urval 

Fokusgruppsintervjuerna
4
 sker med tre grupper vilket också enligt Wibeck (2000) är ett 

minimum. I varje grupp ingår tre till fyra deltagare. Inom ramen för den tid som är avsatt för 

studien anser vi att tre grupper räcker. Utgår man från tre gruppintervjuer kan det vara svårt 

att nå ”teoretisk mättnad”. Det innebär att forskaren efter ett antal intervjuer märker att 

temana återkommer i gruppintervjuerna och att inga nya teman behandlas. Vi är mer 

fokuserade på att gå in djupgående i materialet än att få ihop så många intervjuer som möjligt 

(Repstad, 2007).  

Grupperna består av tre till fyra deltagare. En tumregel som Wibeck (2000) rekommenderar är 

att fokusgrupper ska bestå av fyra – sex deltagare. Vårt mål är att ha fyra deltagare i varje 

gruppintervju. Bryman (2011) resonerar kring att vid ett känsligt ämne är få deltagare att 

föredra.  Han menar att det underlättar till att få fram olika personliga åsikter och att alla 

deltagare får en chans att komma till tals. En nackdel med att utgå från få deltagare i 

gruppintervjuer är bortfall (ibid). Den nackdelen visar sig vid en av gruppintervjuerna när vi 

oväntat får två bortfall samma dag som gruppintervjun äger rum. Det löser vi genom att vi har 

en reserv samt tur att en ny deltagare anmäler sig under dagen. Målet med fyra deltagare i 

varje fokusgrupp uppnår vi i två av tre intervjuer. I den ena fokusgruppen har vi tre deltagare 

men anser i enlighet med Bryman (2011) att det är ett tillräckligt antal för att det material ska 

kunna användas som underlag till analysen.  

Deltagare till gruppintervjuerna rekryteras genom ”öppen ansökan” och kontaktpersoner 

(Wibeck, 2000). Den öppna ansökan gör vi genom att skriva en förfrågan på våra respektive 

facebook-sidor och genom att förmedla till personer i vår omgivning att vi letar efter deltagare 

till vår undersökning. Det medför att vi får deltagare både genom att de tar kontakt med oss 

och att vi får tips på deltagare som vi kontaktar. Ett slumpmässigt urval är svårt att få till stånd 

i denna typ av rekrytering. Eftersom ämnet är känsligt och det sker i form av intervjuer så är 

det viktigt att de som blir intervjuade känner sig bekväma med att delta (ibid). De deltagare 

som ställer upp, ställer upp för att de är intresserade av att delta. Urvalet kan därför inte ses 

som representativ för assistenter som population. Bryman (2011) menar att det är ett problem 

med en kvalitativ forskningsansats. Personer som inte känner att de vill diskutera ska heller 

inte behöva göra det.  Syftet med studien är inte att få ett resultat som är generaliserbar för 

populationen assistenter.  
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Det som förenar deltagarna är att de är eller har arbetat som assistenter. Det är en 

homogeniserande faktor som gör att deltagarna känner att de har gemensamma erfarenheter. 

Enligt Wibeck (2000) gör homogeniserande faktorer deltagarna mer villiga att diskutera och 

resonera kring personliga erfarenheter. För att få ett varierat urval är vår ambition att skapa 

heterogena faktorer i gruppintervjuerna med avseende på kön, ålder och utbildning. 

Svårigheten att rekrytera deltagare till studien gör det svårt för oss att upprätthålla 

heterogeniteten i dessa faktorer, då de flesta deltagare är kvinnor, i samma ålder och flera har 

liknande utbildning. De faktorer som vi ville skulle skapa variation i grupperna blir istället 

homogena. Att de flesta gruppdeltagare är kvinnor under 40 år är representativt för 

assistansyrket (Egard, 2011). Deltagarnas liknande utbildning kan bidra till hur de diskuterar 

kring ämnet. Det finns i alla gruppintervjuer deltagare som inte delade majoritetsutbildningen, 

vilket bidrar till en nyansering i diskussionen. Slumpen har inverkan i och med att det som 

främst styr gruppsammansättningarna är var och när deltagarna kan träffas. 

Gruppsammansättningarna är icke-naturliga, vilket betyder att deltagarna inte känner 

varandra. Fördelen med det är att deltagarna kan dela med sig av erfarenheter och upplevelser 

på ett öppet sätt. Negativt kan vara att diskussionerna inte löper naturligt (Bryman, 2011; 

Dahlin-Ivanoff, 2011). Den icke – naturliga gruppsammansättningen följer den representativa 

bilden av assistansyrket som ett ensamt arbete.  

3.3.1 Att intervjua bekanta personer 

Några av deltagarna är bekanta till oss vilket kan innebära risker. Att informanterna är 

bekanta med oss innebär att de vet vår bakgrund och känner till att vi båda har arbetat som 

assistenter. Det kan innebära att de svarar på våra frågor som de tror motsvarar våra åsikter 

kring ämnet. Men det kan också vara till en fördel att intervjua bekanta, då det kan innebära 

att deltagarna känner sig trygga med oss och att vi har en förståelse och närhet till fältet 

(Repstad, 2007). 

3.4 Avgränsningar 

Vi har i vår metod avgränsat oss till att deltagarna utifrån sin yrkesroll som assistent 

diskuterar kring vuxna fysiskt funktionsnedsatta assistansanvändare. 

3.5 Informanterna 

Deltagarna i de tre gruppintervjuer har döpts om till namn som börjar på A, B eller C, där alla 

i grupp A har namn som börjar på A och så vidare. Eftersom majoriteten av informanterna var 

kvinnor väljer vi att låta alla deltagare få kvinnonamn. Informanterna har svensk bakgrund, är 

mellan 20 och 50 år och har varierande erfarenhet av assistansyrket. Erfarenheterna skiljer sig 
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i att deltagarna har vikarierat på sommaren till att ha arbetat i flera år och i att ha arbetat för 

en till flera brukare. Ungefär hälften av deltagarna har varit anställda privat och hälften 

kommunalt. De flesta deltagare har en samhällsinriktad högskoleutbildning där en specifik 

utbildning är överrepresenterad. Tre deltagare har annan högskoleutbildning. 

3.6 Tillvägagångssätt 

Gruppintervjuerna äger rum i grupprum på Socialhögskolan i Lund och grupprum på 

Orkanens bibliotek på Malmö högskola. Den viktigaste uppgiften för oss är att under denna 

gruppintervju skapa en öppen och avslappnad miljö så att deltagarna känner sig välkomna och 

därigenom trygga i sammanhanget. Vi bjuder deltagarna på fika och småpratar lite innan vi 

sätter igång med intervjun. Vi informerar att diskussionen inte syftar till att hitta ”rätta” eller 

”felaktiga” åsikter utan snarare skapa en fri diskussion (Wibeck, 2000).  

Gruppintervju som metod eftersträvar en diskussion där målet är att deltagarna samtalar fritt 

med varandra. För att hålla fokus så att inte diskussionen helt går utanför det ämne vi ämnar 

undersöka använder vi en intervjuguide som vi på förhand formulerat. Intervjun blir på så sätt 

semistrukturerad (ibid). Vår intervjuguide
5
 består av diskussionsfrågor som är utformade för 

att svara upp till syftet. Meningen är att intervjuguiden ska fungera som underlag i 

gruppintervjun. Den syftar till att fungera som en röd tråd där viktiga områden belyses och 

inget glöms bort. Vår tanke med detta är att öppna upp för en större diskussion så att det till 

största del är deltagarna själva som leder samtalet (Repstad, 2007). Eftersom gruppintervjun 

berör ett känsligt område kan det innebära att deltagarna i diskussionen drar sig bort från 

själva ämnet. Med hjälp av intervjuguiden kan vi leda tillbaka deltagarna till det ursprungliga 

ämnet. Vi anpassar intervjuguiden och modifierar frågorna efter hand för att följa deltagarnas 

diskussion. Det ligger enligt Repstad (2007) i den kvalitativa intervjuns natur.  

3.6.1 Moderatorns roll 

Under gruppintervjuerna är en av oss moderator vilket ökar reliabiliteten och den andra för 

anteckningar över vem som säger vad för att underlätta vid senare transkribering (Wibeck, 

2000). Genom att enbart moderatorn har en central roll i gruppintervjuerna och antar ett 

tillbakadraget förhållningssätt till diskussionerna kan vi förhindra att påverka diskussionen 

alltför mycket (Gaižauskaitė, 2012; Wibeck, 2000). Men om deltagarna för in diskussionen på 

ett tema som frångår vårt syfte försöker moderatorn styra tillbaka diskussionen. Vi iakttar i de 

tillfällena försiktighet eftersom deltagarna kanske uppmärksammar intressanta teman som vi 

bortsett ifrån (Bryman, 2011). I gruppintervjuerna är det viktigt att moderatorn är engagerad 
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men samtidigt opartisk. Moderatorn uppmuntrar på så vis till diskussion samtidigt som den 

undviker att hamna i en typ av ”expertroll” (Wibeck, 2000). Detta har moderatorn i åtanke vid 

gruppintervjun.  

3.7 Analysmetod 

För att kunna bearbeta innehållet på ett så grundligt sätt som möjligt använder vi oss av en 

diktafon för att banda intervjuerna. Fördelen med att använda diktafon är att vi i analysen får 

en ordagrann återgivning av intervjun (Repstad, 2007). En nackdel med att använda diktafon 

är att informanterna kan känna sig hämmade och att situationen känns konstlad. Men ofta 

glöms diktafonen bort efter ett tag. Den första övergripande transkriberingen av alla 

intervjuerna gör vi tillsammans vilket medför att vi får en närhet till materialet. Det 

underlättar vid val av analysmetod och analysarbetet (ibid). Vi går sedan genom det 

transkriberade materialet var och en för sig för att rätta till fel och i samband med det kommer 

vi närmare materialet.  

Som ett första steg i analysen söker vi efter gemensamma tendenser i ord och formuleringar 

som vi anser är bärande, koder (Hjerm & Lindgren, 2010; Repstad, 2007). Vi ser det material 

vi samlar in som ett enhetligt material där vi inte ställer de olika gruppintervjuerna mot 

varandra. Det vi finner intressant är snarare de likheter vi ser mellan grupperna (Wibeck, 

2000). Innan och under tiden för kodningen söker vi annan litteratur som ger oss ytterligare 

och mer kompletterande ingångar för att utveckla vår analys. Vi kodar först materialet 

tillsammans så att vi har liknande förståelse för vårt material och i ett senare skede var och en 

för sig. Genom den första övergripande kodningen får vi ett brett förhållningssätt till 

materialet där vi kan se mönster för att senare sålla bort irrelevant material (Hjerm & 

Lindgren, 2010). 

Det första kodningsschemat utgår från teman: ”yrkesroll”, ”strategier”, ”vi och dem och alla” 

och ”gränser”. I dessa koder inryms hur samhällstrukturer på- och medverkar i assistentens 

och brukarens relation. Efter första kodningen utvecklar vi nya teman för att få ytterligare 

perspektiv på materialet (ibid). Dessa koder är: ”ansvar”, ”strategi/kontroll”, ”gränser” och 

”makt”. Att gå tillbaka till kodningsstadiet efter en ny tematisering kallas för en iterativ 

process. Den iterativa processen ger oss möjlighet att se både detaljer och helhet, vilket gör att 

vi kan hålla en distans till materialet. Vi upptäcker efter andra kodningen intressanta 

upprepningar som vi tar fasta på i en första strukturering av materialet. Vi strukturerar upp det 

kodade materialet efter deltagarnas upplevelse av deras relation till: brukaren, samhället och 

assistansbolag (ibid). Med utgångspunkt i detta och i samråd med vår handledare väljer vi en 
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teori som belyser maktrelationer då relationen mellan assistent och brukare genomsyras av 

maktförhållanden. Efter samråd med vår handledare strukturerade vi återigen om det kodade 

materialet för att få en tydligare och mer djupgående maktanalys. De nya rubrikerna är: 

”samhällets syn på brukarnas sexualitet”, ”brukarnas sexualitet – vems ansvar?”, 

”arbetsrelationen mellan assistent och brukare”, ”assistenternas förhållningssätt till brukarnas 

sexuella behov”, ”gränssättande i praktiken”. Delen ”resultat och analys” skriver vi 

tillsammans. Övriga delar av uppsatsen delar vi upp till en början för att sedan gå igenom och 

bearbeta dem tillsammans.  

I delen ”resultat och analys” utgår vi från citat hämtade från gruppintervjuerna och använder 

det som underlag. Vissa ord i citaten är kursiverade vilket betyder att informanten betonat 

orden. Eftersom gruppintervjuerna sker i grupp är det vanligt att deltagarna pratar i munnen 

på varandra. I transkriberingen stryker vi under de ord när det sker. I presentationen av citaten 

väljer vi att ta bort understrykningarna. Det förekommer i intervjuerna mycket bekräftande 

mm-ande som vi i transkriberingarna skriver ut till fullo. Det väljer vi i presentationen att ta 

bort för att föra ihop meningar till en helhet. När mm-andet är betydande för citatet väljer vi 

att låta det stå kvar. Tecknet: (…) betyder att vi tar bort en bit av vad som sägs för att det 

tydligare ska framgå vad deltagaren menar. Tecknet: (.) betyder att deltagaren i citatet tar en 

paus i sitt uttalande. Tecknet: - betyder att deltagaren avbryts eller avbryter sig själv i en 

mening. Tecknet: [ ] innebär ett förtydligande av vad deltagaren menar. Tecknet: (?) innebär 

att vi inte kan urskilja vad informanten säger. I tecknet: ( ) skriver vi in ljud, exempelvis 

skratt, (haha).  

3.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet inom kvalitativ forskning innebär att studera det man avser att studera (Wibeck, 

2000). Validiteten i vår undersökning är huruvida den metod vi väljer att använda oss av 

verkligen undersöker det vi vill undersöka. Gruppintervju som metod syftar till att undersöka 

hur en grupp resonerar kring ett visst ämne. För att få nyanser i resonemang kring ett ämne är 

gruppintervju en lämplig metod anpassad efter detta och därmed har metoden hög valididet 

för vår studie. Det finns dock ett antal hot mot validiteten som är värda att nämna. Ett hot kan 

vara att deltagarna känner förväntningar både från de andra deltagarna och från oss forskare 

att de ska uttrycka sina åsikter på ett visst sätt. Detta är givetvis något att ha i beaktande när 

det gäller analysen men det är även ett resultat i sig. Gruppintervju som metod syftar till att se 

hur en grupp uttrycker sig kring ett ämne och hur de tillsammans producerar kunskap. Ett 

annat hot kan vara om en av deltagarna tar en stor plats i gruppen och sätter ramarna för vad 
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som får lov att uttryckas. Det kan begränsa gruppdiskussionerna på så vis att andra deltagare 

inte vågar gå emot deltagarens åsikter. Det tar vi hänsyn till under gruppintervjuerna genom 

att påvisa att det är viktigt att hålla högt i tak, vilket vi upplever att våra deltagare respekterar. 

Ytterligare ett hot mot validiteten kan vara att platsen där gruppintervjun äger rum är okända 

och känns otrygga för deltagarna (ibid). Intervjuerna har skett i grupprum på socialhögskolan 

i Lund och i grupprum på biblioteket Orkanen i Malmö där vi försöker skapa god stämningen 

genom att bjuda på fika och tända ljus. Valet av plats underlättar för deltagarna att hitta dit 

och är liknande och därmed kan gruppintervjuerna jämställas med varandra.  

Intervjuguiden är semistrukturerad. Vi använder oss av öppna diskussionsfrågor utifrån 

bestämda teman som deltagarna får diskutera kring. Om validiten är hög eller låg i de 

diskussioner som uppstår i gruppintervjuerna är enligt (Wibeck, 2000) upp till forskaren att 

bedöma. Rent generellt kan man dra slutsatsen att den är låg och beroende av många faktorer. 

För att bedöma detta som forskare tar vi hänsyn till studiens ämne det vill säga sexualitet som 

i sig är ett känsligt ämne att diskutera. Även deltagarnas ålder, kön, bakgrund samt eventuell 

misstro mot konfidentialiteten kan påverka deltagarnas svar (Wibeck, 2000). Deltagarnas 

ålder, kön och bakgrund kan vi inte råda över, men vi är tydliga med att konfidentialiteten ska 

hållas intakt och att deltagarna avidentifieras. Vi har försökt att skapa en avslappnande och 

öppen atmosfär för att deltagarna ska känna att de kan uttrycka sina verkliga åsikter. 

Reliabilitet inom forskning innefattar huruvida studien är pålitlig och upprepbar. Det innebär 

att andra forskare ska få samma resultat om de skulle genomföra undersökningen igen. Det är 

svårt i kvalitativa metoder (Bryman, 2011; Wibeck, 2000). Genom att vara så transparanta 

som möjligt i vår undersökning så uppnår vi viss reliabilitet. Genom att redogöra för vår 

metod, tillvägagångssätt, förförståelse och påverkan så är vi öppna med hur vi kommer fram 

till våra slutsatser. I den kvalitativa metoden belyses det ofta att forskaren är med i själva 

forskningen. Att förhålla sig objektiv till sin undersökning menas i den kvalitativa metoden att 

forskaren visar sin förförståelse, egna roll och påverkan i forskningen (Levin, 2008). Genom 

att banda och transkribera våra fokusgruppsintervjuer, ökar det noggrannheten för vår analys 

och därmed reliabiliteten för vår undersökning (Bryman, 2011). När det gäller 

generaliserbarhet och överförbarhet i gruppintervjumetoden är det problematiskt. Syftet med 

denna metod är heller inte att dra generella slutsatser från ett antal grupper av assistenter till 

hela populationen av assistenter. I analysen drar vi endast slutsatser om tendenser vi ser i 

materialet (Wibeck, 2000). 
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3.9 Forskarens påverkan (förförståelse) 

Vi har båda arbetat som assistenter, vilket får betydelse av valet för vårt forskningsområde. Vi 

har en närhet till fältet och präglas av våra erfarenheter och tankar kring det. En negativ 

aspekt av närhet till forskningsområdet är att det påverkar de teman vi väljer och hur vi 

formulerar våra intervjufrågor. Genom erfarenheten har vi också vissa förutfattade 

uppfattningar om ämnet (Bryman, 2011). Vår förförståelse kan påverka oss som forskare om 

det framkommer andra perspektiv som inte överensstämmer med det. Det gör att vi kan ha 

svårt att förhålla oss och relatera till ämnet objektivt. En positiv aspekt av vår förförståelse är 

att den bidrar till att vi har en närhet till fältet och därmed till deltagarna. De är medvetna om 

att vi delar deras bakgrund som assistent och således kan ha förståelse för vad som diskuteras. 

Med gruppintervju som metod ämnar vi låta samtalet löpa fritt mellan deltagare och på så vis 

inte påverka med vår egen förförståelse kring det som deltagarna diskuterar (Wibeck, 2000). 

Vår förförståelse påverkar också hur vi analyser, tolkar och drar för slutsatser av materialet. 

Genom att vara medvetna om detta försöker vi hålla oss öppna för andra synsätt än de vi är 

påverkade av. Det uppnår vi genom att låta diskussionen löpa fritt och gå igenom materialet 

systematiskt många gånger (Bryman, 2011; Wibeck, 2000). 

3.10 Problem med metoden 

Det största problemet med vår metod är att rekrytera deltagare. Vi påbörjar rekryteringen 

genom att kontakta ett antal assistansbolag och be dem vidarebefordra ett informationsblad till 

sina anställda assistenter. Det är för att komma i kontakt med ett brett, representativt och 

heterogent urval av assistenter (Repstad, 2007). Det är ingen av assistansbolagen som är 

intresserade av att vidarebefordra vårt informationsbrev. Däremot påpekar flertalet av 

assistansbolagen hur viktigt ämnet är att belysa. När inte urvalsprocessen fungerar som vi 

egentligen vill rekryterar vi deltagare genom ”öppen ansökan” och kontaktpersoner. Det andra 

stora problemet vi stöter på är transkriberingsprocessen, vilket är mycket tidskrävande och 

svårt på grund av det stora antalet deltagare (Wibeck, 2000).  

3.11 Etiska överväganden 

Det är viktigt att fundera över nackdelar för deltagare och för tredje person (Vetenskapsrådet, 

2012). När det gäller våra deltagare tror vi inte att någon av dem far illa av gruppintervjuerna. 

Vi har varit tydliga med att vår undersökning handlar om resonemang och inte om 

erfarenheter kring ämnet. Om de har erfarenheter får de berätta om det, men inte så att tredje 

person kan identifieras. Därmed har tredje person inte kommit till skada. Vi anser att ämnet 
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kan anses vara känsligt eftersom det handlar om sexualitet, men eftersom det inte har handlar 

om deltagarnas egen sexualitet kan ämnet anses mindre etiskt känsligt(Vetenskapsrådet, 

2012). 

Informationskravet  

Under rekryteringen av deltagarna får de information om syftet med undersökningen och 

därmed kan de själva ta ställning till sin medverkan och då anser vi att informationskravet är 

uppnått (Vetenskapsrådet, 2012). Enligt Bryman (2011) är det viktigt att deltagare vet vad 

undersökningen handlar om så länge det inte förstör undersökningen. Deltagarna har även fått 

information i samband med gruppintervjun om att de kan ta del av uppsatsen när den är klar 

(Vetenskapsrådet, 2012).  

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet uppnås genom att vi informerar mer ingående om vad diskussionen ska 

handla om innan gruppintervjun påbörjas. Därefter frågar vi om deras samtycke till att 

medverka. Vi påpekar även för deltagarna att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

både under, men även efter gruppintervjun. Vi informerar om att vi då vill ha en diskussion 

med den medverkande om delar av det insamlade materialitet kan användas (Bryman, 2011, 

Vetenskapsrådet, 2012). Då vissa av deltagarna är bekanta till oss eller känner någon bekant 

till oss finns det risk för att det kan uppstå ett beroendeförhållande mellan deltagarna och till 

oss som forskare. Vi försöker vara så öppna som möjligt med att vi vill få ta del av deras 

resonemang och att det ska vara högt i tak. Det är för att undvika att ett beroendeförhållande 

ska utvecklas (Vetenskapsrådet, 2012).  

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att personer som medverkar i etiskt känsliga undersökningar 

ska avidentifieras. Information som framkommer ska inte kunna härledas till de medverkande 

(Bryman, 2011, Vetenskapsrådet, 2012). Det uppnås genom att vi avidentifierar deltagarna, 

gör alla deltagare till kvinnor och döper dem med kvinnonamn, då de flesta av dem var 

kvinnor. Det transkriberade materialet läses enbart av oss författare och delvis av vår 

handledare. Innan diskussionen påbörjas informerar vi om att det som sägs i rummet stannar 

där. Vi kan enbart förlita oss på det muntliga avtal som görs (Vetenskapsrådet, 2012). Vi 

tillfrågar även deltagarna innan diskussionen påbörjas om de vill läsa citat som vi använder 

oss av i uppsatsen. Det är för att deltagarna ska känna sig trygga med att vi använder det 

insamlade materialet på ett respektfullt sätt. Det är också för att de ska kunna yttra sina 
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värderingar. Det kan också bidra till att deltagarna känner sig mer delaktiga i undersökningen 

(ibid). Materialet förvaras hos forskarna så att ingen obehörig har åtkomst till det. 

Nyttjandekravet 

Den information vi har fått ta del utav i intervjuerna har enbart använts till vår undersökning 

enligt nyttjandekravet (Bryman, 2011, Vetenskapsrådet, 2012). Vi kommer att förstöra 

materialet efter att uppsatsen är klar. 

4. Teori 

Vi har ett induktivt angripssätt på vårt material och har efter genomförda intervjuer 

uppmärksammat mönster i materialet (Bryman, 2011). Vi tycker oss urskilja en maktaspekt 

som är intressant vad gäller assistentens relation till brukaren, men också ett övergripande 

maktperspektiv från samhällets sida. Det perspektiv vi finner relevant och intressant utifrån 

vårt material är det intersektionella perspektivet. 

Det intersektionella perspektivet består av en mängd teorier från olika fält som sammanflätas 

med varandra för att beskriva en komplex och dynamisk maktstruktur (Mattsson, 2010). Vi är 

medvetna om att det kan förekomma upprepningar i vårt teoriavsnitt men det är för att 

förmedla en helhet av perspektivet och begripliggöra dess komplexitet och dynamik. Eftersom 

det intersektionella perspektivet består av teorier från flera forskningsområden väljer vi de 

teorier som vi anser relevanta för vårt undersökningsområde. 

Intersektionalitet är inte en teori utan en analysmetod och perspektiv som används för att 

beskriva maktordningar mellan kategorier i samhället och hur dessa maktordningar 

konstrueras (ibid). Det intersektionella perspektivet utgår ifrån att vi i egenskap av människor 

delar upp verkligheten i kategorier, exempelvis man och kvinna, vilka vi har föreställningar 

och värderingar om och ordnar dem hierarkiskt mot varandra (de los Reyes & Mulinari, 

2005).  

Det intersektionella perspektivet utgår från två antaganden och utgångspunkter. Det första är 

konstruktivistiskt och syftar till att vi människor konstruerar verkligheten samtidigt som vi 

konstrueras av verkligheten. Individer konstruerar verkligheten genom att dela upp den i 

kategorier (exempelvis kön med tillhörande kategorierna man och kvinna) vilka vi har vissa 

föreställningar och tillhörande värderingar om. Det andra är att det finns maktordningar i 

samhällets struktur (exempelvis könsmaktordningen där män som grupp är överordnade 
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kvinnor som grupp). Maktstrukturerna verkar på en strukturell nivå och konstruerar individer 

”ovanifrån” samtidigt som individer upprätthåller och rekonstruerar dem (Mattsson, 2010).  

4.1 Samhällets maktstruktur 

Samhällets maktstruktur består av kategorier som ordnas hierarkiskt mot varandra. Det 

medför att vissa kategorier och grupper tillskrivs högre värde än andra. Grupper över- och 

underordnas i maktstrukturen och skapar maktordningar. Det kan vara svårt att upptäcka på 

individnivå.  Ur ett strukturellt perspektiv är det däremot lättare att urskilja ojämlikheter 

mellan grupper (Mattsson, 2010). Mattsson (2010, s. 31-32) ger som exempel:  

Att jag, som kvinna, har valt ett för en kvinna traditionellt vård- och omsorgsyrke när jag 

valde att bli socionom, förstår jag snarare i termer av att jag gjort ett val utifrån mitt intresse 

för människor och relationer än i termer av att jag som kvinna är förtryckt och hänvisad till 

vissa yrkesområden och utestängd från andra. Att jag inte valt att bli bilreparatör eller direktör 

ser jag snarare i förhållande till mitt ointresse för bilar och teknik (…)  

Den strukturella nivån kan kännas abstrakt och skild från vår individuella upplevda 

verklighet, och det kan upplevas svårt att urskilja dessa maktstrukturer i vardagen trots att 

dessa ojämlikheter finns på en strukturell nivå.  Maktstrukturer och de maktordningar de 

medför är något vi ”omedvetet” uppfattar som självklara. När vi konfronteras med dem är det 

inte heller alltid vi vill förändra maktstrukturerna eftersom de känns trygga (Mattsson, 2010).  

För att förstå hur maktstrukturerna upprätthålls utgår man i ett intersektionellt perspektiv från 

att det är de överordnade grupperna i samhället (de grupper som genom kategorisering 

tillskrivs högre värde) som på grund av sin maktposition har företräde till att tolka världen. 

Det är de överordnade grupperna som sätter ramarna för vad vi tänker och förstår och som 

konstruerar normen och det avvikande.  De överordnade grupperna styr världsbilden eftersom 

de producerar kunskap i sina intressen och den kunskapen mynnar ut i hur samhället 

upprätthålls med lagar och hur samhället organiseras (ibid).  

4.2 Kategorier och dikotomier 

Konstruktion av maktordningar förstås utifrån det intersektionella perspektivet med hjälp av 

begreppet kategori. Att ordna världen i kategorier är att sätt att skapa logik för oss. Eriksson-

Zetterquist & Styhre, (2007) menar att människan genom att kategorisera grupper i samhället 

får kontroll. Utifrån kategoriseringen av grupper byggs samhället upp av organisationer. På 

det viset kan vissa grupper få tillgång till rättigheter och skyldigheter i välfärdssamhället. 

Kategorier skapar således struktur, både för samhället och för de enskilda individerna. 
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Vissa kategorier väljer vi själva och definierar oss genom dem (exempelvis att se sig själv 

som feminist och därmed definiera sig som feminist), medan andra kategorier tillskrivs oss 

och blir på så vis tvingande. Tvingande kategorier är exempelvis kön och klass.  Kategorier 

blir tvingade i den mån att om individen tillhör en viss kategori så tillskrivs individen vissa 

beteenden och egenskaper (Mattsson, 2010). Intersektionalitet handlar om att studera hur 

olika kategorier samverkar på strukturell nivå. Genom att göra det kan man urskilja hur 

ojämlikhet skapas mellan olika grupper och därigenom få en större förståelse för hur 

maktordningar konstrueras och verkar i samhället (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007; 

Mattsson, 2010). Ett sätt att förstå maktordningar är att studera hur människor rent språkligt 

kategoriserar med hjälp av dikotomier. De är centrala i språket och delar upp kategorier i 

motsatspar. För att förstå den ena kategorin krävs det att det finns en annan kategori som 

definierar den första. Kategorierna konstruerar således varandra, mannen som kön konstruerar 

också kvinnan som kön, finns mannen så finns kvinnan. Den ena kategorin tillskrivs ett högre 

värde än den andra och formar en maktordning, där den ena gruppen överordnas samtidigt 

som den andra gruppen underordnas. Människan skapar mening genom att konstruera världen 

i motsatspar där den ena kategorin uppfattas som överordnad den andra. Det är ett sätt att med 

språket upprätthålla maktstrukturer på ett dolt sätt (Mattsson, 2010). 

Kön och klass är tvingande och bärande kategorier för den intersektionella analysen. De 

kategorierna är särskilt grundläggande för samhällsstrukturen. Alla individer berörs av dessa 

kategorier och har således en relation till dem. Kategorierna är oföränderliga och bärande för 

hur samhället organiseras och byggs upp. Även om personer på individnivå rör sig mellan 

dessa kategorier (exempelvis gör en klassresa eller byter kön) så påverkar inte individens 

förändring den övergripande samhällsstrukturen och därmed inte den maktordning som följer 

av kategorierna (de los Reyes & Mulinari, 2005; Mattsson, 2010). 

Utifrån vårt insamlade material anser vi att kategorierna kön, sexualitet, klass och 

funktionalitet är centrala för hur maktstrukturer i förhållande till relationen mellan assistenter 

och brukare kan förstås. Kontexten, alltså hur samhället är organiserat, är av betydelse för hur 

kategorier förstås och samspelar med varandra. Samspelet kategorierna emellan betyder att 

föreställningar om kategorin kön alltid bär föreställningar om kategorin sexualitet, klass och 

funktionalitet. Kategorierna existerar i och med varandra och formar maktstrukturer och 

ojämlikhet (ibid).  

Nedan följer en teoretisk förståelse av de fyra kategorierna. Varje kategori måste förstås 

utifrån att de har konstruerats av sociala, kulturella och historiska processer. Kategorierna 
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tillskrivs föreställningar och värden som över- och underordnar kategorierna och bildar 

maktstrukturer. Kategorierna måste också förstås utifrån den kontext man utgår ifrån. Vi har 

gjort ett försök att skapa ordning kategorierna men i ett intersektionellt perspektiv samspelar 

de med varandra och är därmed svåra att förstå var och en för sig (Eriksson-Zetterquist & 

Styhre, 2007; Mattsson, 2010). 

4.3 Kön och sexualitet 

Kategorin kön byggs upp av kategorierna man och kvinna. Samhällets struktur tilldelar 

kategorierna man och kvinna föreställningar, förväntningar och normer. Samhällets syn på 

kön upprätthålls samtidigt av oss individer genom att vi lever upp till de normer och 

förväntningar som finns på kön genom vårt språk och handlande.  Könsmaktsordningen 

bygger på den feministiska teorin, där man utgår från att samhället innehåller en maktstruktur 

där mannen är norm och överordnas kvinnan (Mattsson 2010). 

En central tanke för kategorin kön är att kön konstrueras i relation till sexualitet (ibid). En 

viktig teori inom sexualitetsforskningen är queerteori som riktar in sig på att visa hur 

heterosexualiteten konstrueras som norm. Heterosexualitet ses som mer ”naturlig”, vilket 

medföljer att män förväntas begära kvinnor och kvinnor förväntas begära män. Att 

heterosexualiteten är norm förstås inom queerteorin genom att den som norm är införlivad i 

lagar, regler, institutioner och individers handlingar.  

Bahner (2010) visar genom Rubins modell även en vidare syn på sexualitetens maktordning 

med föreställningar om andra kategorier av sexualitet. Den innersta cirkeln är det som utgör 

norm och överordning och den yttersta cirkeln det som betraktas som avvikande och 

underordning. Den normativa sexualiteten är heterosexuell, frivillig, privat, inom en relation 

och reproduktiv. Den avvikande sexualiteten är homosexuell, mot betalning, offentlig, 

utomrelationell och för egen njutning.  Sexualitetsmaktordning påverkar samhällsstrukturen 

vilken vi konstruerar och upprätthåller genom vårt språk och handlande (ibid). 
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Rubins modell för sexualitetshierarki (Bahner, 2010, s. 28)  

4.4 Klass 

Inom klassbegreppet skiljer Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) på sociala grupper och 

sociala klasser. Sociala klasser brukar syfta till de ekonomiska villkor som olika grupper lever 

under vilket formar vilken klass man tillhör. Med sociala grupper avses grupper som grundas 

på exempelvis yrkesutbildning eller intressen. I vår undersökning är begreppet sociala grupper 

aktuell. Vi definierar assistenter som grupp utifrån att de tillhör yrket personlig assistans, och 

brukare utifrån att de är arbetsledare och assistansbehövande. Det är relationen emellan de 

grupperna vi ämnar undersöka och ”kampen” i deras relation. Att diskutera sociala klasser i 

dagens samhälle är komplext eftersom klasserna med sina ekonomiska tillgångar är mer 

homogena idag än när Marx myntade sin klassteori. Det finns dock fortfarande en viss poäng 

och relevans i Marx diskussion angående klasser som är värd att nämna. Marx menar att det 

finns en kamp mellan olika sociala klasser i samhället. Det är framförallt en kamp angående 

kontrollen av produktionsmedlen (resurser, verktyg och arbetskraft som nyttjas i en 

produktionsprocess) (ibid). Grupper i samhället har alltså olika makt beroende på var de 

befinner sig i produktionsprocessen. Den grupp som äger produktionsmedlen har makt över 

de som säljer sin arbetskraft (Mattsson, 2010).  
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Vi konstruerar klass både genom att vi upplever att vi tillhör den och den skapas och 

upprätthålls genom våra föreställningar om den. Klass behöver inte vara en position som vi 

upplever att vi tillhör utan den kan tilldelas oss och den kan definiera oss. I kategoriseringen 

av klass över- och underordnas grupper (ibid).  

4.5 Funktionalitet 

Kategorin funktionalitet kan delas upp i kategorierna funktionsduglig och funktionsnedsatt. 

Dikotomin som bildas genom motsättningen av de två begreppen gör funktionsdugliga till 

norm och en överordnad grupp och funktionsnedsatta blir den avvikande, underordnade 

gruppen. Det är den överordnade gruppen som skapar lagar och regler i samhället. Genom att 

följa dem upprätthåller vi normerna som den överordnade gruppen har satt upp. Genom att 

man kategoriserar på det viset buntar man ihop alla funktionsnedsatta till en grupp som 

tilldelas vissa värderingar och egenskaper (Mattsson 2010).  

Grönvik och Söder (2008) menar att kroppens funktionalitet har varit en viktig egenskap 

historiskt genom att individen på så vis kunnat bidra till samhället genom att arbeta. Individen 

har anpassat sig till de arbetsvillkor som finns i samhället där endast de som har haft full 

funktionalitet har passat in. Det är de funktionsdugliga som har kunnat arbeta och bilda 

normen. Det innebär att funktionsnedsatta har avvikit eftersom de inte har kunnat bidra till 

samhället genom att arbeta, vilket har lett till deras underordnade position. I resultatet av att 

inte ha kunnat bidra till samhället genom arbete har det lett till en syn på funktionsnedsatta 

som en grupp i behov av vård och omsorg. 

5. Resultat och analys 

Vi undersöker relationen mellan brukare och assistenter med fokus på frågor om sexualitet 

och använder oss av ett intersektionellt perspektiv för att analysera vårt resultat. 

Kategoriseringar och dikotomier, som ingår som begrepp i det intersektionella perspektivet, är 

förenklade analysverktyg för att förstå komplexiteten i verklighetens nyanserade relationer. 

En relation har många andra dimensioner än de vi avgränsar oss till i vår uppsats.  

5.1 Samhällets syn på brukarnas sexualitet 

Det förs en diskussion i gruppintervjuerna om att brukares sexuella behov är ett tabubelagt 

ämne i samhället eftersom det pratas så lite om det. Det uttrycks att det borde finnas en större 

diskussion i samhället kring ämnet för att finna sätt att tillgodose funktionsnedsattas sexuella 
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behov. Cecilia påpekar att samhället i nuläget inte tar något ansvar och inte har ett intresse av 

att göra det.  

Cecilia: Nej men det känns som det glöms bort lite här i Sverige eller ingen vill riktigt 

Cindy: Nej 

Cecilia: ta tag i det 

Majoriteten av informanterna
6
 vet inte vad det finns för insatser och hjälpmedel för att som 

assistent kunna hjälpa brukaren med att tillgodose sitt sexuella behov. Bellatrix nämner det i 

citatet nedan: 

Bellatrix: Ja men, hur ser intresset ut liksom för att utveckla sådana här grejer [sexhjälpmedel] 

eftersom man inte pratar om det så är det ju antagligen- 

Bonnie: Ja 

Bellatrix: Inte någonting som är på tapeten och göra heller(…) 

Definitionen av FNs Pekingdeklaration (RFSU, 2012) som uttrycker att alla har rätt till sin 

sexualitet menar informanterna är oklar när det gäller funktionsnedsatta. Egard (2011) 

använder sig av metaforen att assistenten ska vara brukarens ”förlängda armar och ben”, 

vilket också våra informanter gör. Därför menar informanterna att det skulle kunna tolkas som 

att brukares sexuella behov kan innefattas i assistentens arbetsuppgift att tillgodose brukares 

grundläggande behov. Informanterna menar att eftersom det inte finns några klara riktlinjer 

från varken samhället eller assistansbolagen kring brukares sexuella behov kan assistenter inte 

veta hur de förhålla sig till det. Carola menar att sex finns överallt, men att det blir ett 

tabubelagt ämne när det kommer till just funktionsnedsattas sexualitet: 

Carola: Asså man pratar ju egentligen konstant om det [sex] och man blir ju matat med det 

också, asså det e ju ingenting som egentligen är tabu utan (haha) det e ju liksom in your face 

va. Sen bara, nej (hehe) så pratar man inte om det [om funktionsnedsattas sexualitet]. Så det e 

ju ganska konstigt egentligen. 

Svårigheten i hur frågan om hur brukares sexuella behov ska kunna tillgodoses landar på en 

diskussion om att assistenten, om den skulle utföra handlingen, blir en prostituerad. I Sverige 

är det olagligt att köpa sexuella tjänster (Brottsbalken (1962: 700) kap 6 § 11), därför menar 

informanterna att det är en komplex fråga om vem som ska utföra handlingen och på vilket 

sätt det ska ske.  

Bellatrix: (…)sen har de väl diskuterats jättemycket i Sverige liksom, hur man ska lösa det [att 

tillgodose funktionsnedsattas sexuella behov]?- prostitution, eh e olagligt men ska man på 

något sätt kunna köpa in sådana här tjänster eller hur- hur ska man lösa det? Eh jag vet inte om 

                                                 
6
 I resultat och analys har vi valt att kalla våra deltagare för informanter 



 

 

27 

 

det kommit något vettigt ur diskussionen heller? Men de blir ju hela tiden att de e ju ingens 

jobb och därför går inte-. 

Medverkande: Nej. 

Bellatrix: Och därför går de inte att lösa liksom. 

Precis som Bahner (2010) och Earle (1999) diskuterar i sin forskning menar informanterna att 

assistenter går in i yrket med en föreställning om att deras brukare inte är sexuellt aktiva. En 

informant menar att det kan grunda sig i att samhället ser på funktionsnedsatta som icke – 

normala och därmed har de inte normala behov. Bellatrix uttrycker sig i citatet att man i 

samhället inte pratar om att funktionsnedsatta har sex och att det man inte pratar om, finns 

inte:  

Bellatrix: Eh men just angående sexualitet också så är det väl väldigt- s- som ni sa i början att 

det är väldigt tabubelagt man- människor med funktionshinder eller så grava funktionshinder 

har inte sex precis som att gamla på åldersdomshem inte har sex eller- eller vill onanera 

liksom det- eh det e någonting att man inte pratar om- o de gör det inte och då finns inte 

problemet så. 

Britta: Mm 

Bellatrix: de e- de e svårt att nå också i och med att det e lite locket på kanske. 

Flera informanter nämner att om sexuella behov skulle ingå i arbetsuppgifterna är de rädda för 

vad ”andra” skulle tänka om deras yrkesidentitet vilket Carola nämner i citatet nedan:  

Carola: Om det nu skulle finnas att vi börjar prata om det mer öppet: att assistenter hjälper 

sina brukare med det här, så tror jag också att man tittar annorlunda på hur- vem är de där 

assistenterna? ”Ja men det är sådana assistenter. Vet du vad de gör?” 

5.1.1 Hjälp till sex är avvikande 

Den syn samhället har på funktionsnedsatta sätter kontexten för hur våra informanter 

uttrycker sig. Informanterna visar liksom tidigare forskning på att det finns en övergripande 

tystnad i samhället kring brukares sexualitet och sexuella behov (Bahner, 2010; Browne & 

Russell, 2005; Earle, 1999; Shildrik, 2007). Det skulle enligt Grönvik och Söder (2008) och 

Mattsson (2010) kunna bero på att kategorin funktionsnedsatt samspelar med kategorin 

sexualitet där funktionsnedsatta underordnas i båda kategorierna. De funktionsnedsattas 

underordning som grupp i kategorin sexualitet kan förklaras med att funktionsnedsatta 

behöver andras hjälp för att tillgodose sina sexuella behov. I Rubins sexualitetshierarki ställs 

dikotomierna ”gratis sex” gentemot ”sex mot betalning”, där gratis sex anses vara den 

normativa formen av sexualitet och sex mot betalning som avvikande (ibid). I denna 

sexualitethierarki kan det tolkas som att brukares sexualitet blir avvikande och den som skulle 

hjälpa den funktionsnedsatta med sexuell tillfredställning blir prostituerad enligt våra 

informanter: 
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Britta: Nej, men jag menar sekunden jag sätter mig och smeker någon annan eller så- så e ju 

jag ju prostituerad.  

För att brukares sexuella behov ska kunna tillgodoses krävs det en icke - accepterad handling 

enligt sexualitetsmaktordningen. Den normativa sexualiteten är privat och något som sker 

frivilligt mellan två personer som tycker om varandra. Det medför att även organisationer och 

lagar är utformade utifrån den normativa synen på sexualitet (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 

2007; Mattsson, 2010). En lag som våra informanter diskuterar kring i detta ämne är att det är 

förbjudet enligt lag att köpa sex. Som Britta säger i citatet ovan hade hon blivit en prostituerad 

eftersom hennes yrke skulle innehålla sexuella tjänster. Denna maktordning präglar 

assistenternas förhållningssätt i sin yrkesroll där de inte vill ses som prostituerade.   

Sexualitetsmaktsordningen underordnar funktionsnedsatta eftersom de för att tillgodose sina 

sexuella behov behöver en icke – accepterad form av sexualitet. Det kan vara anledningen till 

att det finns en tystnad kring ämnet och kan vara förklaringen till Bahners (2010) och 

Shildriks (2007) resonemang att det saknas tydliga riktlinjer kring hur parterna ska förhålla 

sig till varandra. De svenska riktlinjer som i nuläget finns att förhålla sig till säger att det är 

upp till varje assistent själv att se var gränserna går i förhållande till brukares sexuella behov 

(Socialstyrelsen, 2012). Sverige har antagit FNs Pekingdeklaration som uttrycker allas rätt till 

sin sexualitet och sin kropp (RFSU, 2012), vilket alla informanter är eniga om. 

Sexualitetsmaktordningen säger att brukares sexuella behov är ett oacceptabelt område, vilket 

gör assistenter osäkra kring hur de ska angripa ämnet, eftersom de inte vill kopplas samman 

med prostitution, men samtidigt anser att brukare har rätt till sin sexualitet. Socialstyrelsens 

rapporter (2005; 2007) menar att assistenter upplever en osäkerhet kring sin yrkesroll 

eftersom det är ett ensamyrke där det sällan finns någon annan att rådfråga kring olika etiska 

dilemman som kan uppstå. Hur man ska tillgodose allas sexualitet samtidigt som man är styrd 

av sexualitetsmaktordningen blir för assistenten ett etiskt dilemma att hantera själv. Det kan 

förklara samhällets tystnad som Bahner (2010), Browne & Russell (2005), Earle (1999), 

Shildrik (2007) pekar ut. Det förklaras genom att samhället står inför samma etiska dilemma. 

5.2 Brukarnas sexualitet – vems ansvar? 

Assistenter är formellt anställda av assistansbolag, vilkas position finns mellan assistenten och 

brukaren (Egard, 2011; Lindström, 2011). Informanterna menar att brukares sexuella behov är 

outtalade från assistansbolagens sida och därmed uteblir också en diskussion och någon form 

av information kring hur assistenter ska förhålla sig till brukares sexualitet (Bahner, 2010). 

Informanterna är överrens om att det borde vara assistansbolagens ansvar att se till så att det 
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finns en utbildning kring detta. Även handledning och stöd dit assistenterna kan vända sig för 

att ventilera och få råd borde enligt informanterna ligga på assistansbolagens ansvar. Bonnie 

och Bellatrix resonerar om att ansvaret att ta upp brukares sexuella behov med assistenten 

borde ligga hos assistansbolagen, men att de inte tar det ansvaret:   

Bonnie: (…)Men jag kan känna att det är ju också assistansbolagens eller kommunens eller 

asså chefernas uppgift att se till så att man får information och utbildning om detta, hur man 

ska hantera sådana situationer. 

Bellatrix: Ah det får man ju inte överhuvudtaget eller jag har inte fått någon överhuvudtaget. 

Det man ska tänka och vad gör man? 

Cindy och Cecilia diskuterar att om uppgifterna skulle ingå i uppdraget behövs det tydlighet 

och riktlinjer från assistansbolagen, kanske redan i arbetsintervjun, för att som assistent ha 

möjlighet att redan där ta ställning i frågan.  

Cindy: (…) skulle önska att man la ett ganska stort ansvar på arbetsgivaren till att börja med, i 

att: det här är ditt eh- det här är din eh- din arbetsuppgift och det här- det här förväntar vi oss 

av dig och det här ska du- asså såhär: det här ska du göra och så här kan- asså men att man 

pratar innan liksom och att- 

Cecilia: Ja 

Cindy: att- och förhoppningsvis så att- att man inte rekryterar 18 åriga tjejer eller killar direkt 

in i någonting utan att den har fått veta vad uppdraget innebär. 

Cecilia: Nej. Men så kan jag tycka det ofta är. 

Cindy: Det kan säkert vara så och det är jättehemskt och då 

Cecilia: Och då är det svårt att säga till då om 

Cindy: Mm 

Cecilia: ifall brukaren skulle 

Cindy: Mm 

Cecilia: vilja be om någonting och så bara står man där kanske och bara: 

Cindy: Mm 

Cecilia: Jaha vad e- vad e det okej att jag gör liksom. 

Då det saknas en diskussion från assistansbolagen känner informanterna att ansvaret kring att 

ta upp frågan om brukares sexuella behov hamnar på de själva som assistenter. Informanterna 

känner själva att de inte är utbildade och kompetenta nog att hantera det. De upplever att 

assistenter har mycket ansvar i sin yrkesroll. Att dessutom lägga ansvaret att ta upp brukares 

sexuella behov på assistenten anser Afrodite som för stort.  

Afrodite: Och att det blir liksom hela tiden man lägger för mycket ansvar på den personliga 

assistenten som redan har jä- jättemycket ansvar- 

Det ansvar Afrodite och Anne-belle känner att de kan ta i sin roll som assistent är att ta 

kontakt med en yrkesgrupp som kan prata med brukaren om de sexuella behoven eller 
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tillgodose dem. Informanterna diskuterar nedan kring vilken yrkeskategori det skulle tänkas 

vara:  

Afrodite: Om någon person- kanske som hjälper- asså någon ut- utanstående [utomstående] på 

något vis som kan hjälpa en kanske typ en sexolog 

Anastasia: Mm 

Anne-belle: Det är väl egentligen den bästa lösningen  

Afrodite: Ah 

Anne-belle: Typ någon annan kommer in och hjälper till och (haha) 

Afrodite: (Haha) 

Alice: Jag tycker det lät jättesmart 

Medverkande: (Haha) 

Anastasia: Så slipper vi. 

Något Cindy, Carola och Christina känner att de kan ta ansvar för i sin assistentroll är att 

skapa en förtroendeingivande relation till brukaren för att skapa förutsättningar så att brukaren 

själv kan våga ta upp ämnet.  

Cindy: (…)Att visa att du [brukaren] kan fråga mig [assistenten] eller prata- vi kan prata om 

det här också. Så blir man liksom- då får man ju ner en hel del barriärer liksom genom att 

Carola: Man skapar ju förutsättningar 

Cindy: Ja 

Carola: för ja 

Cindy: Att man visar de- det är okej att fråga kring, kring det här. Sen är det inte säkert att 

man har svar eller man vet exakt vad man ska göra och- men då får man ju ta det då liksom 

och det e ja- 

Christina: Känns som att man bör göra det liksom 

Cindy: Ja jag- jag tycker nästan det ska ingå i uppdraget att man ska- asså man ska säga så att 

d- för jag menar signalerar man att man ty- att man själv tycker det är okej. Så att man kan 

prata om- om sex och sexualitet. 

Trots att gruppen i citatet ovan uttrycker att det är viktigt att skapa en bra relation för att skapa 

förutsättningar så har de flesta informanter i sin arbetsrelation aldrig pratat med sin brukare 

om ämnet, vilket Carola nämner här nedan: 

Carola: (…)det känns egentligen ganska basic [enkelt], asså på nåt sätt att man vill (…)prata 

om det. Fast man gör- eller jag har aldrig gjort det 

Cindy: Nej 

Carola: Men det- asså när man pratar om det såhär så känns det liksom ganska basic: bara men 

hallå. (haha) 

Cecilia: Varför gör man inte det? 

5.2.1 Assistentens underordning 

I citatet ovan ställer Cecilia sig frågan: varför man som assistent inte pratar med sin brukare 

om dess sexuella behov? Trots att det borde vara enkelt som Carola uttrycker det. I yrket som 

assistent följer assistenten LSS, vilken går ut på att det är brukaren som definierar sina behov 
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och därmed vad assistenten ska utföra på sin arbetsplats (Lindström, 2011; LSS (1993:387)). 

Utifrån maktordningen som hör till kategorin klass är assistenten underordnad brukaren. Det 

beror på att det är brukaren som väljer sin assistent och därmed har makt i form av att den är 

arbetsledare. Utifrån den här maktordningen är även assistansbolagen överordnade assistenten 

eftersom de är arbetsgivare (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007; Mattsson, 2010). Utifrån 

assistentens underordnade position i förhållande till både brukaren och assistansbolagen väljer 

assistenten att lägga över ansvaret om att ta upp frågan på de överordnade. Då assistenten 

möts av tystnad från de överordnade grupperna lämnas assistenten ensam med sina 

funderingar kring hur de borde förhålla sig till brukares sexuella behov.  

Som vi skrev i delen ”Hjälp till sex är avvikande” är brukares sexualitet avvikande i 

sexualitetsmaktordningen som finns med i alla relationer på alla plan i samhället. Det kan 

förklara tystnaden från assistansbolagen som Bahner (2010) betonar. Utifrån 

intersektionalitetsperspektivet kan det tolkas som att om assistansbolagen tar upp frågan 

innebär det att de går emot en maktordning och får fördela arbetsuppgifter som är avvikande i 

samhällets ögon (Mattsson, 2010). Det kan också förklara varför informanterna inte har fått 

tillgång till utbildning och handledning i ämnet. I Socialstyrelsens rapport (2005) 

framkommer det att assistenter överlag efterlyser mer handledning eftersom de anser att de 

inte har tillräckligt med kunskap för att hantera sin yrkesroll. Det kan förklara varför 

assistenter inte får kunskap om brukares sexuella behov när det finns andra områden som de 

inte heller får kunskap och handledning om. Då det inte finns handledning och stöd finns inte 

heller några förhållningssätt för assistenten att luta sig tillbaka på vad gäller brukares sexuella 

behov. I Socialstyrelsen (2012) står det att det är upp till assistenten och brukaren att 

tillsammans lösa problemet genom en överenskommelse, vilket kan förklara 

assistansbolagens icke-existerande riktlinjer. Men då assistenter är underordnade brukare i 

yrkesrelationen lämnar de över ansvaret till den överordnade gruppen, i detta fall brukaren.  

Något som informanterna diskuterar är att brukares sexuella behov skulle kunna tas upp redan 

i anställningsintervjun av brukaren. Det berättar även Earle om i sin artikel (1999), men det 

visade sig vara problematiskt eftersom assistenten inte kunde tro att brukaren hade ett verkligt 

sexuellt behov. Utifrån det resonemanget kan vi förstå varför brukare inte tar upp sina 

sexuella behov i en arbetsintervju.   

Enligt vår uppfattning tycker informanterna att det ligger mer på brukarens än assistentens 

ansvar att ta upp frågan. Det ansvar som assistenten kan ta är att vara förtroendeingivande så 

att brukaren kan våga ta upp frågan. I denna situation samspelar kategorierna klass och 
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sexualitet vilket leder till att assistenterna kan vara rädda för att bli underordnad även i 

kategorin sexualitet i form av att ”sälja sex” (Mattsson, 2010). Att brukaren tar upp frågan 

leder till att assistenten behöver ta ställning till sexualitetsmaktordningen. Det kan förklara 

Cecilias undran om varför assistenter inte har ingett denna typ av förtroende till sina brukare, 

det vill säga genom att signalera att det är ok att prata om. Tystnaden från assistenternas sida 

reproducerar således sexualitetens och klassens maktstruktur.  

5.3 Arbetsrelationen mellan assistent och brukare 

Det är brukaren som ger assistenten arbetsuppgifter (Lindström, 2011; LSS (1993:387)). 

Informanterna menar att relationen mellan brukare och assistenter är unik och att assistentens 

arbetsuppgifter är olika från arbetsplats till arbetsplats. Informanternas resonemang angående 

att arbetsuppgifterna är otydliga och att det kan vara svårt som assistent att veta vad som ingår 

i yrkesrollen överensstämmer med Socialstyrelsens rapport (2007). Det är svårt att utforma 

riktlinjer för assistansyrket eftersom brukarens självbestämmande står i fokus för assistenters 

arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2007). Den oklara yrkesrollen är en orsak till att 

informanterna känner en oklarhet om vems ansvar det är att ta upp frågan kring brukares 

sexuella behov. Anne-belle menar att man som assistent får utgå från hur relationen till 

brukaren ser ut och i vilken situation frågan om brukares sexuella behov kommer upp. 

Anne-belle: (…) Då känns det lite som det är väldigt, väldigt mkt utifrån olika från situation 

till situation liksom beroende på hur nära man står sin personliga assistent och liksom vad man 

har för personlig assistenten och hur länge man har jobbat där och vad man har för brukare (?). 

Eh det känns ju inte som en typ såhär ska vara en lag på: okej nu måste du som personlig 

assistent när du har en 17 18 årig kille [brukare], då måste du ta upp det här med sex med 

honom liksom 

Afrodite: Nej 

Anne-belle: utan det e ju väldigt olika från situation till situation. 

I likhet med Russell & Browne (2005) och Socialstyrelsens rapporter (2005, 2007) menar 

informanterna att det är problematiskt att dra en gräns mellan att vara professionell och privat 

i assistentens yrkesroll. Personkemin är viktig för relationen och för att personkemi ska uppstå 

är det viktigt att vara personlig av respekt för brukaren då assistenten arbetar i deras privata 

hem. Assistenten går in i yrket med sina egna moraliska uppfattningar och ska vara assistent 

till en person vars moral och uppfattningar kanske helt skiljer sig från assistentens (Earle, 

1999; Lindström 2011). Informanterna påpekar att assistenten i sin professionella roll måste 

lägga sina egna behov och värderingar åt sidan i yrkesrollen. Det kan vara svårt enligt Carola:  

Carola: även om vi lämnar oss själv och våra egna behov lite utanför, så har vi- man ju ändå 

en viss sorts- kanske någon sorts moral. 
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I en sexuell situation kan moraliska uppfattningar sättas på sin spets. Afrodite berättar om en 

bekant som i sin assistentroll kontaktade en prostituerad åt sin brukare, vilket den bekante 

upplevde som konstigt: 

Afrodite: Ja men jag vet en [bekant personlig assistent]som fick ringa dit till sin personliga 

assistent- olika liksom prostituerade som kom till hans [brukarens] lägenhet och liksom, men- 

åh det var ju också kanske liksom- jag [Afrodite] är inte för sexköp- men (hehe) då liksom- då 

vart det- vart ju upp till honom [assistenten] och ringa det, men det han behövde ju liksom inte 

vara med under då själva- 

Anastasia: Nä 

Afrodite: (?) men han tyckte det var jättekonstigt också så. 

Informanterna påpekar att ifall brukares sexuella behov hade ingått som arbetsuppgift skulle 

relationen mellan brukare och assistent påverkas av att ena parten är anställd av den andra. 

Det skulle kunna leda till ett beroendeförhållande mellan parterna. Bonnie påpekar riskerna 

med ett sådant arbetsförhållande: 

Bonnie:(…)Men det e ju också en väldigt stor risk för assistenten om- asså för brukaren därför 

att- asså ja brukaren kan ju liksom säga upp assistenten eller säga typ så: om inte du gör det 

här, så tänker jag säga att du behandlar mig illa och då får inte du vara kvar och sådant. Så det 

kan man ju sen förlora sitt arbete. 

Samtidigt menar Bonnie att ett sådant arbetsförhållande där det inte finns några tydliga 

riktlinjer för var gränsen går skulle kunna innebära en risk att assistenter begår övergrepp mot 

brukaren: 

Bonnie: Och det skulle vara jätte oprofessionellt också för att- asså var skulle gränsen gå för 

vad man gör för- för brukaren och asså tänk så börjar assistenten själv- börja få ut någonting 

av det själv också eller vad man ska säga, då blir det ju övergrepp. 

5.3.1 Sexualitetens växelspel 

Anne-belle resonerar liksom Earle (1999) kring att relationen mellan parterna har betydelse 

för om brukares sexuella behov kan komma på tal. Shakespeare (2006) menar att relationen 

mellan brukare och assistenter beror på vilken brukare man arbetar för. Ibland kan relationen 

mellan parterna likna en vänskapsrelation och andra gånger en betjäntliknande relation. Det 

beror på vilken roll brukaren vill att assistenten ska ha. Informanterna menar att en bra 

relation är viktig eftersom man arbetar väldigt nära varandra. Socialstyrelsens rapport (2005) 

redogör för att det kan vara svårt som assistent att dra gränser mellan ett professionellt- och 

privat förhållningssätt för att upprätthålla en bra relation. Gränser i assistentens yrke kan bli 

flytande, ena stunden kan brukaren behöva hjälp med att ringa ett samtal till en myndighet 

medan den i nästa kan behöva hjälp med att duscha. För att hålla en god ton i relationen kan 

assistenten behöva lägga sina egna behov och värderingar åt sidan, som i fallet med Afrodites 
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bekante. Att som assistent behöva lägga sin moral åt sidan vittnar en av Earles (1999) 

assistentinformanter om då denne hjälpte sin brukare till sexuell aktivitet.  Att Afrodites 

bekante ringde en prostituerad vilket denne tyckte var konstigt kan förklaras med den 

maktordning i yrkesrelationen som underordnar assistenten. Men samtidigt är relationen 

influerad av sexualitetsmaktordningen som har skapat värderingen: att kontakta en 

prostituerad åt sin brukare är konstigt (Mattsson, 2010). Informanterna i våra gruppintervjuer 

menar att de aldrig skulle kunna gå emot sin moral på det vis som Afrodites bekante gjorde i 

citatet, men samtidigt visar citatet och Earles (1999) informant på att gränserna i 

yrkesrelationen är flytande. Det borde vara en självklarhet att följa sin moral eftersom 

sexualitetsmaktordningen markerar vad som är norm och avvikande. En tolkning kan vara att 

assistenterna kunde skjuta över det moraliska ansvaret på sin brukare, vilket gjorde att de 

kunde behålla sin moral. Där kunde Afrodites bekante och Earles (1999) informant vara 

professionella i och med att de blev ett redskap i förberedelsestadiet till ett prostitutionsbesök. 

Det var ju inte dem som utförde den sexuella handlingen och därmed kan de fortsätta vara 

normativa i sin sexualitet (Mattsson, 2010).  

Ifall brukares sexuella behov skulle ingå i assistenternas uppdrag ser informanterna och 

Socialstyrelsen (2012) att yrkesrelationen kan bli problematisk både för assistenten och 

brukaren. Socialstyrelsens rapport (2007) belyser att både brukaren och assistenten har makt i 

yrkesrelationen vilket bidrar till ett beroendeförhållande dem emellan då brukaren är i behov 

av assistentens hjälp och assistenten är arbetstagare. I intersektionalitetsperspektivet kan detta 

förklaras som att flera maktordningar samverkar (Mattsson, 2010). Man kan säga att i 

yrkesrelationen är både brukaren och assistenten underordnade och överordnade samtidigt. 

Utifrån en synvinkel har assistenten makt över brukaren, eftersom kategoriseringen av 

funktionsnedsatta i samhället gör dem underordnade (Grönvik & Söder, 2008). Det kan 

förklara Bonnies rädsla för att brukare skulle kunna bli utsatta för sexuella övergrepp av 

assistenten. Utifrån en annan synvinkel har brukaren makt över assistenten eftersom 

assistenter underordnas i yrkesrelationen och därmed kan utnyttjas sexuellt. Assistenten kan 

då hamna i ett beroendeförhållande där de kan bli tvungna att utföra tjänster som går mot 

deras moral och bli avskedade om de inte utför dem (Earle, 1999; Shildrik, 2007; 

Socialstyrelsen, 2007; 2012). Utifrån sexualitetsmaktordningen blir båda parter avvikande om 

de ingår i någon typ av sexuell relation (Mattsson, 2010).  
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5.4 Assistenternas förhållningssätt till brukarnas sexuella behov 

Ansvaret att ta upp frågan i yrkesrelationen har hamnat på brukaren. Bonnie menar att om 

brukaren skulle ta upp frågan med henne så hade hon inte varit förberedd på att agera:  

Bonnie: Men asså jag vet inte vad jag hade gjort i en sådan situation, för det har aldrig uppstått 

när jag har jobbat liksom. 

Informanterna menar att det finns risk för att assistenten blir överrumplad i en sådan situation 

eftersom de inte har varit med om det och därmed inte vet sitt förhållningssätt. Carola ger 

uttryck för att hon inte vet hur hon skulle sätta sina gränser förrän hon faktiskt hamnar i 

situationen: 

Carola: Och det är svårt och jag vet nog fortfarande inte vad jag tycker egentligen och jag tror 

att det är inte förrän jag själv hamnar i en situation 

Cecilia: Nej 

Carola: där kanske någon ber mig om det här eller ber mig titta på bilder [pornografiska 

bilder] eller någonting sånt där jag själv faktiskt får- ja eh verkligen komma in i situationen.  

Vi har i delen ”Brukarnas sexualitet – vems ansvar?” diskuterat att informanterna själva inte 

bidrar till att frågan ska kunna ställas. En anledning som informanterna ger för att inte ta upp 

frågan diskuterar Britta nedan. Hon menar att ifall assistenten hjälper sin brukare med att 

tillgodose sina sexuella behov så kan hon aldrig säkert veta vad som försiggår i brukarens 

tankar:   

Britta : Men du kan ju aldrig, aldrig kontrollera vad som försiggår i den här personens tankar 

heller om den tänker på din nakna kropp eller på Brad Pitt liksom det-  

Bonnie: Nä 

Britta: Det går ju aldrig att kontrollera. 

Det finns också en rädsla från informanterna att i intima situationer som redan ingår i yrket 

råka kränka sin brukare eller att brukaren ska uppfatta situationen på ett sexuellt sätt. Alice 

tror att detta kan bero på att man inte pratar om ämnet:  

Alice: (…) Men jag kommer ihåg när jag började jobba där just- asså jag tänker typ duschen 

och såhär avklädning och påklädning, att jag inte vill göra det så att han skulle känna sig 

kränkt, eller att han skulle kunna uppfatta det som något annat liksom att när man duschar 

någon så, ja, men- men det var väl just för att man kanske inte hade pratat om det heller, jag 

vet inte. Asså att det är ju svårt att förhålla sig till någonting som man inte pratar om-. 

Ifall tillfredställelse av brukares sexuella behov skulle ingå i arbetsuppgifterna drar 

informanterna sin gräns vid att förbereda brukaren till sexuell tillfredställelse, vilket också 

Socialstyrelsen (2012) resonerar om som en rimlig gräns. Informanterna jämför förberedelsen 

vid en professionell arbetsuppgift såsom att sätta brukaren på toaletten och låta den utföra sina 
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behov på egen hand. Informanterna kan föreställa sig att räcka brukaren ett sexredskap som 

brukaren själv kan använda, sätta på en porrfilm, föra in ett sexredskap i brukaren samt sätta 

igång sexredskapet. Men som Anastasia och Afrodite diskuterar, så har de i sin yrkesroll inte 

hamnat i en sådan situation och vet därför inte om det är deras ”verkliga” gräns: 

Anastasia: Men jag tänker på det här med hjälpmedel. Hur långt kan man gå där liksom? Kan 

man räcka fram ett- ett hjälpmedel liksom om brukaren är så pass- nu sitter den här brukaren 

då i rullstol, men har han liksom händer han kan sköta eller hon? Kan sköta saker och ting 

bara man liksom räcker?  

Afrodite: Mm, asså räcka skulle man ju kunna göra- 

Anne-belle: Ja 

Anastasia: Ah 

Afrodite: det skulle man väl ah. Men sen som sagt- eh svårt att tänka mig att göra det. 

Tekniska redskap som kan tillgodose brukares sexuella behov är centrala i diskussionerna. För 

att kunna utföra förberedelser menar informanterna att det bör finnas en tydlighet i 

yrkesrelationen om vad som ska göras och att assistenten gör det i sin professionella yrkesroll 

och inte som privatperson. Det ger Bonnie uttryck för i citatet nedan: 

Bonnie: (…)ja att man säger kanske- klargör typ- att jag gör detta för dig nu för att du inte kan 

göra det själv och det har ingenting med mig att göra överhuvudtaget och det här eh ingår i 

mina arbetsuppgifter och- eh asså någonting sånt. (...)   

Den tydligaste gränsdragningen som alla informanter har delgett sig av är att de inte vill vara 

med i rummet där den sexuella tillfredställelsen äger rum. Sexuella handlingar anses vara 

någonting privat som informanterna inte vill vara medverkande i. Rätten till sin egen 

sexualitet tolkar flera informanter som att assistenten har rätt till att inte behöva medverka i en 

så privat angelägenhet som brukarens sexuella tillfredställning. Informanterna menar precis 

som Socialstyrelsen (2012) att det kan vara svårt/omöjligt att förhålla sig professionellt i en 

sådan privat situation. Om assistenterna närvarar i rummet, blandar dem in sig själva i form av 

att de blir ett sexuellt redskap för brukarens sexuella behov och då menar informanterna att 

det finns en risk att assistenten blir utnyttjad. En anledning till att Anne-belle och Afrodite gör 

denna gränsdragning är att då lusten finns i rummet kan den bli riktad mot assistenten:   

Anne-belle: (…) men sen så tänker jag typ om man säger att det är kanske- eller det kan både 

vara en kille och en tjej men någon [brukare] sitter och kollar på- och sen så står man där inne- 

så då- asså man skulle typ bli rädd eller om så någon [brukaren] kollar upp på en [assistenten] 

och kollar på en och sen fortsätter runka eller onanera liksom?- 

Afrodite: Precis, det tänker jag också på man blir såhär inblandad själv- 

Anne-belle: Ah 

Afrodite: man blir lite utnytt- skulle kunna bli utnyttjad- 

Anne-belle: Ja, man skulle ju kunna bli det. 
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Britta menar att det finns en skillnad på att hjälpa en brukare till sin egen tillfredställelse och 

att hjälpa ett par till intimitet:   

Britta: Och jag hade haft mycket lättare att till exempel hjälpa ett par att komma till rätta än 

att jag själv skulle vara delaktig. Jag skulle t ex med hjälp av lyft och allting kunna, eh hjälpa 

någons flickvän eller pojkvän ner i sängen. Jag hade kunnat hjälpa de att ta av sig kläderna t 

ex och sen lämna rummet. 

Britta menar att i en sådan sexuell situation kan hon vara säker på att lusten inte är riktad mot 

henne: 

Britta: (…)den (.) sexuella känslan som han [brukaren] har är riktad mot sin partner ha- han 

vill väl bara i så fall att jag ska trä på kondomen och försvinna (.) så fort som möjligt ut ur 

rummet liksom, då känner inte jag mig som ett objekt. 

5.4.1 Sex ska vara privat och frivilligt 

Tystnaden kring ämnet gör informanterna osäkra på hur de ska förhålla sig till brukares 

sexuella behov. Sexualiteten finns närvarande i relationen, men man pratar inte om den 

(Mattsson, 2010). Informanterna är rädda för att brukaren kan ta upp frågan om sina sexuella 

behov och att de som konsekvens behöver ta ställning till sina gränser. De flesta av 

informanterna vet inte hur de hade hanterat situationen eftersom de aldrig varit med om att 

situationen har uppstått.  

Att informanterna inte har varit med om att behöva ta ställning till brukares sexuella behov 

tyder också på att brukare följer den bild som samhället har av funktionsnedsatta som 

avvikande med en avvikande sexualitet. Bahner (2010) och Earle (1999) menar att brukare 

har internaliserat den bild som samhället har av deras sexualitet. Alltså reproducerar både 

brukare och assistenter sexualitetens maktstruktur genom tystnaden (Mattsson, 2010). Det blir 

en konflikt då informanterna menar att alla har rätt till sin sexualitet, men att man blir tvungen 

att göra något avvikande eller olagligt som assistent för att brukares sexuella behov ska kunna 

tillgodoses. Det gör det svårt att ta ställning. Det kan förklara informanternas tystnad kring 

ämnet i sin yrkesrelation. Som konsekvens av tystnaden blir gränssättningen om frågan skulle 

tas upp från brukarens sida situationsbunden.  Det gör att assistenten kan tvingas att ta 

ställning direkt. Vilket Afrodite ger uttryck för:  

Afrodite: (…) om man får en fråga liksom såhär när man jobbar då har man kanske några 

sekunder på och tänka på, hur man vill göra eller liksom man har inte funderat över det(…). 

Trots att frågan aldrig kommit upp vittnar informanterna om att det finns en outtalad 

sexualitet i yrkesrelationen, framförallt i intima situationer som att hjälpa till att duscha sin 

brukare. Den outtalade sexualiteten i form av tankar kring vad brukaren kan tänka, som både 
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Britta och Alice uttrycker, visar att sexualiteten finns i alla relationer (Mattsson, 2010). Alice 

förklarar att hon inte vill att brukaren ska uppfatta det som en sexuell invit när hon hjälper sin 

brukare att duscha. Alice vill inte kränka brukaren och Britta vill inte bli kränkt. Rädslan för 

en avvikande sexuell relation är närvarande i form av rädslor att sexuella tankar eller sexuell 

situation ska uppstå från brukarens sida. Sex ska vara privat och frivilligt enligt 

sexualitetsmaktsordningen. Att assistenter känner sig obekväma med att kunna hamna i en 

sådan situation är en konsekvens av sexualitetsmaktsordningen (ibid).  

Informanterna är ändå eniga om att brukaren har rätt till att få sina behov tillgodosedda, men 

att de inte vill eller ska behöva finnas med i rummet när den sexuella handlingen utförs. 

Informanternas gräns stannar vid att hjälpa brukaren med att förbereda den sexuella 

tillfredställelsen, vilket också Socialstyrelsen (2012) kommer fram till är rimlig. 

Informanterna vittnar om att det är viktigt att vara tydlig med sina gränser i ett 

förberedelsestadium. De menar att assistenten måste tydliggöra för brukaren att de skiljer på 

en privat och professionell roll. Att göra denna tydliga skillnad mellan att vara privat och 

professionell är ett sätt för informanterna att hålla sig inom ramarna för den normativa 

sexualiteteten.  Därmed kan de behålla makten och kontrollen över situationen för att inte bli 

utnyttjad (Mattsson 2010). 

Informanternas tydligaste gräns är att inte närvara i rummet där den sexuella tillfredställelsen 

äger rum. Browne och Russell (2005) visar i sin undersökning att det är en gräns som även 

brukaren vill ska finnas. Genom att vara utanför rummet behöver assistenten inte kopplas ihop 

med brukarens sexualitet, vilken enligt ett intersektionellt perspektiv är avvikande (Mattsson, 

2010). Att utföra sex i ett yrke är en avvikande form av sexualitet och därför kan 

informanterna inte se sig själva utföra de arbetsuppgifterna. Att utföra detta inom ramen för 

ett yrke blir enligt informanterna detsamma som prostitution.  

Anne-belle: Det känns liksom inte som vår yrkesroll heller liksom 

Afrodite: Verkligen inte asså det blir ju som sagt typ en- en-en- amen som en pro- prostituerad 

i princip-. 

Ytterligare en anledning till att informanterna och även Socialstyrelsen (2012) ifrågasätter att 

assistenten ska finnas med i rummet där den sexuella handlingen äger rum är att det finns en 

rädsla att det kan uppstå en lustfylld situation mellan brukaren och assistenten. Det gör att 

relationen dem emellan kan utvecklas till en annan. Mattsson (2010) diskuterar att 

sexualitetens maktordning sätter normen att sex är någonting som sker frivilligt mellan två 

parter. Det kan enligt Earle (1999) och Socialstyrelsen (2012) inte anses vara rätt om 
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assistenten ”blir tvungen” att utföra det i sin yrkesroll. Som Cindy uttrycker det är onani något 

som en person utför ensam, således ska inte någon annan person finnas i rummet.  

Cindy: Onani e ju någonting man gör själv liksom. 

Den onani som funktionsnedsatta kan ägna sig åt kan därmed inte definieras som onani 

eftersom man behöver utomstående, fysisk hjälp med det. Att således som assistent behöva 

utföra det i sin yrkesroll faller inte inom ramen för normal sexualitet, vilket kan förklara att 

informanterna ser uppgiften onani som otänkbart att utföra i sin yrkesroll. Denna sexualitetens 

maktordning blir ännu tydligare då flera av våra informanter skulle kunna tänka sig att hjälpa 

ett funktionsnedsatt par att ha sex med varandra. Det anses mer enligt gängse norm att två 

personer har sex med varandra (Mattsson, 2010).  

Sexualitetens maktordning blir för assistenten en trygghet att falla tillbaka på. Att som individ 

konfronteras med maktordningen för att kunna förändra den är enligt Mattsson (2010) inte 

alltid önskvärt eftersom maktordningens ramar är en trygghet. Det kan också vara svårt för en 

enskild individ att förändra en sådan maktordning. Det kan förklara assistenters tystnad kring 

ämnet och varför funktionsnedsatta som grupp inte kan få sina sexuella behov tillfredställda 

av assistenter.  

5.5 Gränssättande i praktiken 

Informanterna menar att i situationer där de känner att det kan förekomma en sexuell känsla 

från brukarens sida väljer assistenterna olika sätt att hantera situationen. Det kan vara genom 

att övertydligt förmedla till brukaren att relationen dem emellan är professionell, att ignorera 

situationen eller skämta bort den för att brukaren inte ska uppfatta situationen sexuellt. Cecilia 

berättar om sitt gränssättande i en sådan situation: 

Cecilia: (…)för att jag ville inte ge någon indikation på att jag e villig att göra något. Asså det 

var nästan den känslan jag kunde få: att han ska inte tro att- att jag asså tänker tillgodose de 

behoven. 

Vilket kön brukaren har får också betydelse för hur informanterna resonerar kring sina 

gränser. Några av informanterna menar att de skulle ha lättare att hjälpa en kvinnlig brukare 

med sexuell tillfredställelse, hellre än att hjälpa en manlig brukare. I citatet nedan förklarar 

Carola att hon är heterosexuell och därmed går in med en heterosexuell föreställning i mötet 

med brukaren:  

Carola: (…)jag tror att det hade kanske varit enklare- om jag nu ska prata rent personligt- om 

jag skulle hjälpa min brukare asså med en handpåläggning, så (pust)- ja så tror jag nog det 

hade kanske varit enklare för mig ah om det hade varit en kvinna. För på något sätt, då 
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behöver jag inte blanda in- för mig då som är heterosexuell så för att, för jag tror det hade för 

mig kun- jag vet inte, men nu när vi bara spekulerar så tror jag att det hade kunnat bli lite 

såhär: om jag gör det för en man så blir det på något sätt mer sexuellt. Jag vet inte för att jag är 

k- kvinna och inte (?) ens gillar kvinnor som erfarenhet men asså, för mig själv än kanske om 

det är en kvinna som vill på- på något sätt så hade (?) känns det inte lika, vad ska jag säga? 

Cecilia: Nej men det kan ju också tolkas fel som jag lite sa innan asså om jag skulle göra 

Carola: Mm 

Cecilia: Asså att- att signalerna blir liksom fel. 

5.5.1 Kön och sexualitet 

De informanter som liksom Cecilia känt av att en sexuell fråga skulle kunna lyftas har använt 

sig av strategier för att få relationen icke - sexuell igen. Att hamna i en sådan situation 

upplevs som obekväm och kan förklaras utifrån sexualitetsmaktordningen. Genom att 

övertydligt förmedla till brukaren att relationen de emellan är professionell, att ignorera 

situationen eller skämta bort den, behåller assistenten tystnaden kring ämnet för att inte bryta 

normerna som sexualitetsmaktordningen sätter upp (Mattsson, 2010).  

Vi har i vårt material fått känslan av att informanterna, som majoriteten är kvinnor, är mer 

uppmärksamma på sexuella anspelningar om deras brukare är av manligt kön. Brukarens kön 

kan alltså få betydelse för hur assistenten resonerar kring sina gränser i förhållande till 

brukarens sexuella behov. Ur ett intersektionellt perspektiv kan man tolka detta utifrån 

könsmaktsordningen som innebär att mannen är norm och överordnad kvinnan som är 

avvikande. Könsmaktordningen samspelar med den heterosexuella normen vilken betyder att 

män förväntas begära kvinnor och tvärtom och att kvinnan i relationen är underordnad (ibid). 

Det kan förklara varför kvinnliga brukare i Socialstyrelsens rapport (2005) oftare är negativa 

till att ta emot hjälp från en manlig assistent än vad manliga brukare är för att ta emot hjälp 

från en kvinnlig assistent. Att Carola resonerar att hon hellre hade kunnat tänka sig att 

tillgodose ett sexuellt behov hos en kvinnlig brukare än en manlig brukare förklaras genom att 

hon utgår ifrån att den manliga brukaren är heterosexuell och därmed kan tända på henne som 

kvinna. Resonemanget visar att könsmaktsordningen och den heterosexuella normen följer 

med assistenten in i yrket (Mattsson, 2010). Rädslan att det skapas en sexuell relation är större 

om brukaren är av motsatt kön. Könsmaktsordningen har alltså en roll i yrkesrelationen 

mellan assistenter och brukare och det kan förklara Socialstyrelsens rapports (2005) resultat 

som visar att de flesta brukare och assistenter föredrar en yrkesrelation med en person som är 

av samma kön. Är båda parter av samma kön har inte könsmaktsordningen inverkan på 

relationen.  
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6. Avslutande diskussion 

Det finns en konflikt mellan brukares rätt till att få sina sexuella behov tillfredställda och 

vilken roll den personliga assistenten har i att tillgodose dessa. Assistenten ska tillgodose 

brukarens grundläggande behov och i tolkningar av grundläggande behov kan sexuella behov 

innefattas. Att det i en professionell arbetsrelation skulle ingå att tillgodose sexuella behov 

anses vara problematiskt utifrån flera aspekter. En aspekt är att assistenter går in i 

arbetsrelationen med samhällets föreställning om att funktionsnedsatta är avvikande och har 

en avvikande sexualitet. Assistentens föreställning beror på att det finns en tystnad i samhället 

kring frågan. En annan aspekt är att sexualitet är närvarande i arbetsrelationen mellan 

assistenter och brukare trots att ingen pratar om den. Sexualiteten känns närvarande i intima 

arbetsuppgifter vilket påverkar relationen mellan assistent och brukare. Det gör assistenten 

rädd att den ska kränka brukaren eller själv bli kränkt. Även brukare är rädda för att kränka 

assistenter genom att visa sin sexualitet. En tredje aspekt är att tystnaden medför att det 

saknas riktlinjer kring hur assistenten och brukaren ska förhålla sig till varandra i relation till 

brukares sexuella behov. Det gör assistenter osäkra på hur de ska hantera intima 

arbetsuppgifter där sexualiteten är närvarande. Tystnaden medverkar till att assistenten inte 

vet om det ligger på deras ansvar att ta upp frågan med sin brukare. Assistenterna är också 

osäkra på hur de ska bemöta brukaren om denne skulle yttra frågan och var assistentens gräns 

går i en sådan arbetsuppgift. De är således rädda för att frågan ska yttras. Arbetsuppgiften 

skulle leda till en mer otydlig och flytande gräns mellan privat och professionellt i 

arbetsrelationen. En fjärde aspekt är att assistenterna inte vill utföra sexuella handlingar 

eftersom det inte anses förenligt med ett professionellt förhållningssätt. Sex anses vara en 

privat handling som inte ska utföras av deras profession.  

Samhällets maktstrukturer påverkar relationer mellan människor, grupper och organisationer. 

De skapas av överordnade grupper i samhället som sätter ramarna för vad som är norm och 

avvikande. Samtidigt upprätthålls och rekonstrueras maktstrukturerna av individer. 

Maktstrukturer påverkar således hur riktlinjer utformas. Avsaknaden av riktlinjer från 

samhällets och assistansbolagens sida kan förklaras av att maktstrukturer inverkar på att 

brukares sexuella behov inte nämns. Tystnaden och avsaknaden av en diskussion gör att 

assistenten lämnas ensam med sina funderingar kring om brukaren har ett sexuellt behov, om 

brukarens lust är riktad mot assistenten och hur assistenten i sådana fall ska förhålla sig till 

brukarens sexualitet utan att gå emot sexualitetsmaktordningen. 
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Att sexuella behov kan ingå i en professionell arbetsrelation anses vara problematiskt vilket vi 

nämnt i första stycket i den avslutande diskussionen. Relationen mellan assistent och brukare 

påverkas av maktstrukturer i form av maktordningar. Assistenter och brukare över- och 

underordnas samtidigt i olika maktordningar som samspelar. Sexualitetsmaktordningen 

samspelar med funktionalitetskategorin där funktionsnedsatta underordnas och assistenter är 

överordnas. Det förklarar rädslan från informanterna att assistenter kan begå sexuella 

övergrepp mot brukaren. Assistenten är underordnad brukaren i yrkesrelationen där brukaren 

är överordnad i form av arbetsledare. I den relationen är assistenten även underordnad 

assistansbolagen. Assistenternas underordning samspelar med funktionsnedsattas avvikande 

sexualitet och kan förklara rädslan från assistenter att de kan bli sexuellt utnyttjade av 

brukare. Att arbetsmiljön är brukarens hem kan också förklara rädslan för övergrepp från båda 

håll då det är en avgränsad och privat miljö där maktstrukturerna kan samspela utan inverkan 

av assistansbolagen. Om sexuella behov ska tillgodoses i en yrkesrelation blir det en 

avvikande form av sexualitet i och med att den är avlönad. Det kopplar informanterna till 

prostitution. Det förklarar assistenternas och brukarnas tysta förhållningssätt till frågan. Det är 

svårt att få till stånd en frivillig överenskommelse i relationen eftersom maktordningarna 

samspelar och över- och underordnar parterna samtidigt. Könsmaktsordningen och 

heteronormativiteten har också betydelse i form av underordningen av kvinnan. Det kan 

förklara varför assistenter upplever att rädslan att utnyttjas sexuellt är större om brukaren är 

av manligt kön än av samma kön.   

Sexualitetsmaktordningens ramar för norm och avvikelse förekommer i arbetsrelationen 

mellan assistenter och brukare och innehåller ett flertal problematiska faktorer. Om en 

assistent ska hjälpa brukaren med att tillgodose dess sexuella behov finns det alltid risk för att 

någon av parterna kommer bli utsatt för övergrepp. Således vågar ingen i samhället lyfta 

frågan eftersom att det i en avlönad arbetsrelation behövs någon som kan utföra det utan att 

känna sig utnyttjad eller som att den begår övergrepp. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Sexualitet 

Målet med personlig assistans är att brukaren ska få möjligheten att leva som andra.  Den som 

har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats för 

andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Hur tänker ni kring 

sexualitet som ett grundläggande behov? 

(, om onyanserat svar: Enligt FN:s Peking deklaration har Sverige tolkat sexuella rättigheter, 

tillsammans med övriga mänskliga rättigheter, till att alla – oavsett kön, ålder, etnisk 

tillhörighet, funktionshinder, eller sexuell läggning har rätt till sin egen kropp och sexualitet. ) 

Exemplet att utgå ifrån: 

Brukaren är fysiskt funktionsnedsatt och sitter i rullstol. Brukaren är i behov av personlig 

assistans dygnet runt eftersom brukarens funktionsnedsättning hindrar denne från att utföra 

dagliga sysslor. Brukaren har ett sexuellt behov och behöver hjälp från sin assistent för att 

tillgodose detta behov. 

- Hur tänker du i rollen som personlig assistent kring detta? 

- Var går gränserna för yrket som personlig assistent vad gäller brukarens sexualitet? 

Sexuell relation till sin brukare 

Om vi utgår från att sexuella behov kan ingå i LSS-lagen: 

- Hur kan man som personlig assistent hjälpa brukaren med egen sexuell tillfredsställse 

på ett professionellt sätt utan känslomässig involvering? 

- Finns det några risker med en sådan relation? Vad isf? 

Frivillighet 

I fall där personliga assistenter hjälper till med egen sexuell tillfredställelse har vi läst om att 

det är viktigt med att det finns en överenskommelse mellan brukaren och den personliga 

assistenten.  

- Finns det några svårigheter med överenskommelsen när ena parten är anställd av den 

andra? 

- Vems rättighet ska man ta mest hänsyn till och varför? 
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Lösningar 

- Hur ser ni möjligheter till lösningar för att FN:s deklaration ska kunna tillgodoses? 

Avslutande tankar 

- Var detta nytt för er att diskutera? 

- Har ni fått ut något av diskussionen? 

- Vad har ni tyckt om att medverka? 

- Övrigt? Något som ni saknat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


