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Abstract 

The purpose of this study was to examine how residential care staff, comprehend and address 

sexuality among people with intellectual disabilities through communication and action. This 

study was performed with a qualitative method and seven semi-structured interviews was carried 

out with staff from different disability homes in Skåne. The interviews were transcribed, and 

analyzed according to central themes that was found through the following keywords: 

Organizational development regarding sexuality, boundaries & social norms, Organizational 

framework surrounding sexuality and how personal comprehend and address sexuality.  We 

analyzed and interpreted our result through Crip theory, sexual script theory and the concepts 

discretion and shame. Earlier research regarding attitudes and how sexuality is viewed from care 

staff among people with intellectual disabilities sexuality is limited in a Swedish context, 

although research has increased the last decade. Earlier scientific studies have shown that care 

staff are mostly positive towards sexuality among people with intellectual disabilities who lives 

at disability homes. Even though the view is increasingly more positive, studies has shown that 

care staff feel responsibility towards people with intellectual disabilities sexual behavior and 

need to practice control measures.  Our study has found that the attitudes and how sexuality is 

viewed regarding sexuality among people with intellectual disabilities has started to shift within 

the organizations. Furthermore, we found dissonance within how care staff´s comprehend 

sexuality among people with intellectual disabilities and how they address it through 

communication and actions. The study also showed that the care staff feel responsibility towards 

how the sexuality is expressed and encourage it to be explored in a safe and respectful manner 

according to society’s norms and expectation. 

  

Keywords: care staff, comprehending sexuality, addressing sexuality, intellectual disabilities and 

sexuality, social norms. 
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1.    Inledning 

  

Under många decennier blev människor med funktionsnedsättningar inlåsta på institutioner och 

mellan år 1935-1975 gällde lagen om tvångssterilisering, vilket omfattade vissa personer med 

funktionsnedsättningar. I Sverige steriliserades cirka 63 000 personer under tvång och ofta 

använde myndigheterna det som ett påtryckningsmedel för att personerna skulle få utföra abort, 

bli utskriven från institutionen eller för att få gifta sig (Stockholm Läns Landsting: Habilitering 

& Hälsa, 2016). År 1989 skedde ett skifte i synen på funktionsnedsatta och Sverige ville 

inkludera och erkänna människor med funktionsnedsättningars värde i samhället. Sverige 

initierade ett arbete inom FN som utmynnade i 22 standardregler där lika rättigheter och 

möjligheter som för alla andra samhällsmedborgare skrevs ner. FN:s generalsamling antog 

reglerna år 1993 (Regeringskansliet, 2008:15). Handikapprörelser har haft en stor inverkan på 

arbetet för lika rättigheter och möjligheter för människor med funktionsnedsättningar, deras 

arbete ledde till 1986 års lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda med flera.  I 

avsikt att inkludera fler människor med funktionsnedsättningar när personkretsarna utvidgades, 

skapades LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (Stockholm Läns 

Landsting: Habilitering & Hälsa, 2016). Sverige har således kommit långt när det handlar om 

rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättningar, men hur ser personal på 

serviceboenden på sexualitet hos människor med intellektuell funktionsnedsättning?  

 

Enligt World Health Organization (WHO, 2006) definieras sexualitet som: en central dimension 

i en människas liv. Det innefattar sådant som könsidentiteter, sexuell läggning, erotik, njutning, 

intimitet, relationer och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks i tankar, fantasier, begär, 

attityder, värderingar, beteenden och relationer. Även om sexualitet kan inkludera alla dessa 

dimensioner, så upplevs eller uttrycks inte nödvändigtvis alla dimensioner. Sexualitet är således 

något som alla människor har oavsett om man har sexuella relationer eller inte (WHO, 2006). I 

vår studie har vi valt att använda begreppet sexualitet med fokus på intimitet, relationer och 

reproduktion.  

  

Media och den politiska debatten fokuserar i högre grad på intellektuellt och fysiskt 

funktionsnedsattas möjligheter och begränsningar till att medverka i samhällslivet på samma 
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villkor som andra samhällsmedborgare, när det gäller arbete, utbildning och  bostad. Debatter 

kring sexualitet och sexuell hälsa är desto mer sparsamt porträtterad och bilden är ofta av negativ 

karaktär (Kommunalarbetaren, 2015). Forskning på intellektuell funktionsnedsattas sexualitet är 

i svensk kontext förhållandevis liten och den forskning som har gjorts är fokuserad på hur 

personerna kan passa mer in i det normativa idealet (Stockholms läns landsting: Habilitering & 

hälsa, 2016). Forskningen kring sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättningar 

har dock ökat de senaste 15 åren, men är fortfarande begränsad och det visar på att ämnet inte 

har diskuterats och synliggjorts tillräckligt (Löfgren-Mårtensson, 2004: Rydström, 2009: 

Bahner, 2016).  Jens rydström och Don kulick (2015:78) presenterar i boken Loneliness and it´s 

opposite en studie där syftet var att undersöka hur Sverige och Danmark bemöter sexualitet hos 

människor med funktionsnedsättning. Det framkom att serviceboenden i Sverige inte har 

riktlinjer för hur man ska bemöta frågor om sexualitet hos människor med 

funktionsnedsättningar. Författarna menar på att brukarnas sexualitet i en svensk kontext kan 

bemötas på tre olika sätt: det kan ignoreras, åtgärdas eller klassificeras som ett problem som 

lämnas över till en professionell utomstående aktör för hantering (Rydström & Kulick, 2015:78). 

  

Personal som arbetar med intellektuellt funktionsnedsatta människor fyller en viktig funktion i 

brukarnas förståelse av omvärlden, vilket gör att personalens uppfattning och sätt att arbeta med 

brukarens sexualitet blir särskilt viktig. Bristande information kring sexualitet kan leda till att 

brukarna inte förstår begreppet samtycke vilket ökar risken för att bli utsatt för sexuella 

övergrepp, att bli smittad av sexuellt överförbara sjukdomar eller få en oönskad graviditet 

(Evans, McGuire, Healey & Carley 2009:906). Personalen har på så sätt en viktig funktion när 

det kommer till brukarnas möjligheter att uttrycka sin sexualitet. Detta är något som inte 

uppmärksammats inom svensk forskning och något som vi anser bör studeras. Denna studie 

kommer därför utgå från hur personal på serviceboenden förstår och bemöter sexualitet hos 

brukare med intellektuella funktionsnedsättningar.  

 

2. Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personal på serviceboende för människor med 

intellektuella funktionsnedsättningar förstår och bemöter de boendes sexualitet.  
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3.    Frågeställningar 

  

●      Hur förstår personalen brukarnas sexualitet? 

●      Hur bemöter personalen brukarnas sexualitet? 

●     Vilka möjligheter, begränsningar och svårigheter anser personalen att det finns i sin 

arbetsroll gällande brukarnas sexualitet?  

  

4. Definitioner av begrepp 

4.1 Intellektuell Funktionsnedsättning och funktionsvariation   

 

Den grupp som vi valt att undersöka i vår studie är människor med intellektuell 

funktionsnedsättning. Gruppen definieras enligt Dsm-5 på följande vis:  

 

Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som framträder under 

utvecklingsperioden hos barn och som inkluderar både intellektuella och adaptiva 

funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska domänerna. Följande tre kriterier 

måste vara uppfyllda för att diagnostiseras med intellektuell funktionsnedsättning: 

 

A. Brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, problemlösning, planering, 

abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga och förmåga att lära av erfarenheter vilket styrks via 

såväl klinisk bedömning som via individualiserad, standardiserad intelligenstestning. 

 

B. Brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte når upp till den 

utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade nivån av personligt oberoende och socialt 

ansvarstagande. Utan fortlöpande stödinsatser begränsar bristerna i adaptiv kapacitet personens 

fungerande i ett eller flera vardagliga avseenden såsom kommunikation, social delaktighet och 

självständighet inom ett flertal livsområden som hem, skola, arbete och samhälle. 
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C. Bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig under utvecklingsperioden (DSM-5, 2013:33) 

 

 Funktionsnedsättning är det begrepp som används av Socialstyrelsen och akademisk forskning 

för att kategorisera människor med nedsättning av en eller flera funktioner. Begreppet innefattar 

lättare nedsättningar till omfattande nedsättningar. Funktionsnedsättning definieras enligt 

Socialstyrelsen (2017:10) som: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Några exempel på funktionsnedsättningar som innefattas av definitionen är: 

intellektuell funktionsnedsättning, autism, nedsättning i rörelseförmågan, språkstörning, hörsel- 

eller synnedsättning och sällsynta diagnoser (Socialstyrelsen, 2017:10) Ett nytt ord som har 

börjat användas är funktionsvariation (Institutionen för språk och folkminnen, 2015). Alla 

människor anses ha funktionsvariationer där varje person har en unik uppsättning av förmågor 

som hörsel, syn och psykisk stabilitet och dessa är av varierande grad. Detta begrepp används 

även av olika funktionsrättsförbund (Funktionsrätt Sverige, 2016). Vi har valt att använda den 

akademiska benämningen intellektuell funktionsnedsättning i vår studie, eftersom detta är ett 

etablerat begrepp för att göra studien så korrekt som möjligt. Vi använder oss också av den 

vedertagna benämningen brukare i studien, vilket är ett ord som ofta används av personal på 

serviceboenden. Både benämningen intellektuell funktionsnedsättning och brukare innefattar 

samma grupp som undersöks i studien. Något som dock kan bli aktuellt i framtida studier är att 

använda det mer inkluderande begreppet funktionsvariation.  

 

4.2 Högfungerande och lågfungerande 

 

Högfungerande var ett begrepp som tidigare använts i diagnostiseringen av autism. Detta 

begrepp används dock inte längre, utan innefattas istället i paraplybegreppet: 

Autismspektrumstörning. Där diagnostiseringen omfattas av tre olika svårighetsgrader. För att 

innefattas inom autismspektrumstörning krävs att man har tydliga svårigheter inom: social 

kommunikation och interaktion samt begränsade eller repetitiva mönster i beteende, intressen 

eller aktiviteter. Diagnosen kan även kompletteras med fokus på begåvningsnivå och 

språksvårigheter (Läkemedelsboken, 2018). Lågfungerande är inte ett begrepp som vi har funnit 

och kan således inte definiera det. Respondenterna har dock använts sig av båda begreppen för 

att förklara brukarnas funktionsnivå. Vår tolkning av respondenternas användning av ordet är att 
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ordet beskriver den allmänna funktionsnivån i interaktion och social kommunikation samt 

begåvningsnivå hos sina brukare oavsett hur den intellektuella funktionsnedsättningen tar sig 

uttryck. 

 

 

4.3 Serviceboende  

 

 Serviceboende är ett form av stödinsats där människor med funktionsnedsättningar ges 

möjlighet att bo i en egen lägenhet, men där personal finns tillgängliga att stödja brukaren i den 

dagliga livsföringen. Detta kan innebära stöd att utföra till exempel hushållssysslor eller 

aktiviteter i samhället. Detta innefattas av § 9 punkt 9 i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) (Socialstyrelsen, 2018:13-14).  

 

 

5. Kunskapsläge 

 

5.1 Eftersökning av tidigare forskning 

  

Vid eftersökning av tidigare forskning har vi använt oss av databaserna LUBSEARCH och 

google scholar, samt tillhörande databaser vid lunds universitet. Vi har även använt oss av 

litteratur från samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Avsnittet bakgrund är hämtat från 

Stockholms läns landstings egen hemsida kring habilitering på internet. Samtliga vetenskapliga 

artiklar är peer-reviewed. 

 5.2 Bakgrund 

  

Forskning kring sexualiteten hos människor med intellektuell funktionsnedsättning är i svensk 

kontext förhållandevis liten. Forskningen har i första hand inte fokuserat på sexualitet, utan 

snarare hur personerna kan passa mer in i det normativa idealet och därmed vara en del av 

samhället i större grad (Stockholms läns landsting: Habilitering och hälsa: 2016). Först de 
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senaste 10-15 åren har fler forskat kring sexualitet, förväntningar och normalisering i Sverige. 

Exempel på framträdande forskare i Sverige är Lotta Löfgren- Mårtenson, Jens Rydberg, Bakk 

& Grunewald och Julia Bahner. Internationellt sett är USA och England framstående och 

exempel på framträdande forskare är Robert McRuer, Dikaios Sakellariou, Michael Gill och 

John H. Gagnon & William Simon. 

  

5.3 Personalens attityder 

  

En studie av Rebecca Meaney-Tavares & Susana Gavidia-Payne (2012) visar på att personalens 

attityd gentemot intellektuellt funktionsnedsattas sexualitet är generellt positiv. Resultaten visar 

dock att personalens attityder kring sexualitet hos människor utan en intellektuell 

funktionsnedsättning är mer positiv än gentemot de med en intellektuell funktionsnedsättning 

(Tavares & Payne, 2012:272). Det visar på att även om personal är positivt inställd till brukarens 

sexualitet så finns det fortfarande begränsningar och ramar från omgivningen kring sexualitet 

hos intellektuellt funktionsnedsatta i förhållande till den normativa populationen. Resultatet visar 

skillnad kring attityder gällande manlig och kvinnlig sexualitet hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, där kvinnor anses ha mer rätt till sin sexualitet än män. En förklaring skulle 

kunna vara rädslan för att inte kunna hantera männen i de olika sexuella situationerna som kan 

uppstå på boendet (Tavares & Payne, 2012:272). 

  

En studie gjord av Löfgren-Mårtensson (2004) visar på liknande sätt att personal har en ökad 

förståelse och öppenhet för sexuella behov hos brukaren. Hon menar dock att det finns en 

dissonans mellan öppenhet och förståelse i kontrast till känslan av ansvar och kontroll gällande 

brukarens sexualitet, på grund av rädsla för att någon far illa. Personalen uppmuntrar därför 

vänskapsrelationer framför sexuella relationer trots att personerna är förälskade i varandra 

(Löfgren-Mårtensson, 2004:204). Omgivningen har en stor insyn i relationerna och i en del 

avseenden skiljer sig sexualitet hos brukarna från personalens egna sexualitet, vilket skapar en 

“oss och dem” syn. Brukarnas uttryck av sexualitet blir till föremål för bedömning av personalen 

och i många avseenden avgör personalen huruvida relationen är lämplig för de båda individerna. 

En anledning till känslan av ansvar och kontroll av brukarens sexualitet anses bero på en allmän 

uppfattning om att målgruppen har svårt att sätta gränser gentemot den andra parten och riskerar 
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därför att bli utsatta för riskfyllda sexuella relationer. Studien visade dock att sexuella övergrepp 

inte var så vanligt förekommande (Löfgren-Mårtensson, 2004:204). 

  

5.4 Brukarens sexualitet 

  

Människor med en intellektuell funktionsnedsättning är socialt en mycket heterogen grupp på 

grund av sina funktionsnedsättningar, brist på sociala färdigheter, kommunikationsförmåga och 

liknande uppväxtförhållanden. Människor med intellektuell funktionsnedsättning socialiserar sig 

främst med andra med liknande svårigheter och en del anser sig inte ha något gemensamt med 

människor utan en funktionsnedsättning. De allra flesta inom målgruppen uttrycker dock ett stort 

behov för kärlek och sexualitet och för att skapa meningsfulla relationer söker de sig därför till 

människor med liknande funktionsnedsättningar (Löfgren-Mårtensson, 2004:203–204). 

Resultatet i studien visar att chanserna att hitta en sexuell partner är större om båda parter 

kommunicerar på en liknande nivå eller har samma uttryckssätt. Svårigheter kan uppstå om man 

inte har samma kommunikationsförmåga och risken är att en av parterna tar kontakt på ett 

olämpligt sätt. Oförmåga att förstå kroppsspråk kan göra att interaktionen riskerar att bli 

integritetskränkande (Löfgren-Mårtensson, 2004:203–204). Det framkom även att kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning är bättre på och tar oftare initiativ till sexuella relationer än 

vad män gör. Detta förklaras med att personal på olika boenden i majoritet består av kvinnor som 

främst uppmärksammar och kontrollerar männens sexuella beteende i ändamål att skydda 

kvinnorna mot olika kränkningar och övergrepp. Detta leder till att män med intellektuell 

funktionsnedsättning blir osäkra på när det är tillåtet att ta initiativ till dessa typer av relationer 

och låter därför kvinnorna bli initiativtagare (Löfgren-Mårtensson,2004:205). 

 

I tidskriftsartikeln Disabled People Are Sexual Citizens Too: Supporting Sexual Identity, Well-

being, and Safety for Disabled Young People skriven av Sonali Shah (2017) beskrivs relevansen 

av att normalisera sexualitet hos människor med intellektuella eller fysiska 

funktionsnedsättningar. Shah belyser vikten av ökad utbildning och inkludering för människor 

med funktionsnedsättningar kring sexuell hälsa och hur man utforskar det på ett säkert sätt (Shah, 

2017:1). Vidare menade hon att bristen på kunskap hos personer med intellektuella eller fysiska 

funktionsnedsättningar ökar risken för exploatering, övergrepp och riskfyllda sexuella relationer 
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(Shah, 2017:2). Ett exempel på avsexualiseringen av människor med funktionsnedsättningar är 

hur de porträtteras i film och böcker. I artikeln refererar Sha (2017) till D.H. Lawrence´s 

publikation Lady Chatterley´s Lover och visar att till skillnad från de flesta filmer döms inte 

otroheten som frun begår mot sin man som har en funktionsnedsättning. Hon menar att 

anledningen är den starkt rotade tanken att funktionsnedsättning innebär avsaknad av all form av 

sexualitet, vilket även inkluderar maken i detta fall (Shah, 2017:2). 

  

5.5 Föreställningar och begränsningar kring brukarens sexualitet  

  

Sakellariou (2006) hävdar i sin forskning att uppfattningen om avsaknad av sexualitet hos 

människor med intellektuell funktionsnedsättning skapar ett tabu. Sakellariou finner det särskilt 

intressant att viljan till att skydda människor med intellektuell funktionsnedsättning på ett 

paternalistiskt sätt bidrar till ökat stigma kring deras sexualitet. I studien problematiserar 

Sakellariou att omgivningen inte accepterar sexualiteten hos människor med intellektuell 

funktionsnedsättning och menar att ökad utbildning och uppmuntran till utforskande av deras 

sexualitet kan minska tabut (Sakellariou 2006: 101-102). 

 

I följande citat kan man se Sakellarious resonemang kring paternalism och sexualitet: 

  

Human sexuality has been medicalized and largely reduced to its physical components. This has led to a focus on 

the performative part of sexuality and to lack of interest in its social component. […] Disabled people are viewed 

under a paternalistic prisma and considered as a child-like and in need of protection, totally voidor unworthy of 

sexual drives and as a result their sexuality is a taboo issue (Sakellariou 2006: 101). 

  

Lotta Löfgren- Mårtensson (2008) skriver i artikeln Love in Cyberspace: Swedish Young People 

with Intellectual Disabilities and the Internet om unga människor med intellektuella 

funktionsnedsättningar och dess användande av internet för dejting och nya sociala kontakter 

(Löfgren-Mårtensson, 2008:101). I artikeln får vi genom intervjuer ta del av brukarnas och 

personalens uppfattning om dejting via internet. Precis som Sakellariou (2006) tar Löfgren-

Mårtensson (2008) upp tabut och rädslorna som finns kring sexualitet och relationer hos 

människor med med intellektuella funktionsnedsättningar. Det framgår att brukarna har en 

generellt positiv bild av internet som dejtingplattform, medan personalen är mer negativt 
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inställda (Löfgren-Mårtensson, 2008:133).  Förklaringen som ges är att personalen generellt sett 

ser fler risker med internet som plattform för kontakt med potentiella partners. Brukarna känner 

däremot större oro för att förbli ensamma än rädsla för eventuella risker med dejting via 

internet(Löfgren-Mårtensson, 2008:133).  

  

Rätten till integritet är något som ofta diskuteras när det kommer till brukarnas 

sexualitet.  Sexualitet ska enligt den samhällsenliga normen hållas privat och därmed diskuteras 

inte frågan (Bahner, 2016:92). Löfgren-Mårtenssons (2004:203–204) forskning visar dock att 

människor med en intellektuell funktionsnedsättning inte har tillräckligt med integritet, medan 

Bahner (2016:92) menar på att människor med funktionsnedsättning med insatsen personlig 

assistans upplever rätten till integritet som ett hinder gällande sexualitet. Bahner (2016:92) 

menar att de med fysisk funktionsnedsättning inte erkänns som sexuella på grund av att 

personalen anser det som ett intrång i privatlivet att vara tillgänglig vid förberedelser eller under 

själva akten. Löfgren-Mårtensson (2004:203–204) menar däremot att människor med 

intellektuell funktionsnedsättning inte ges möjlighet att utforska och skapa en sexuell identitet 

utan personalens inblandning. Bahner (2016:93) ställer utifrån sin forskning frågan kring vems 

behov av integritet man faktiskt syftar till. Det är i första hand personalen som sätter ramarna för 

arbetssättet och utgår från sina egna värderingar och normer i beslutsfattandet. Detta bestämda 

arbetssätt blir därefter en del av brukarnas intrapsykiska script (se teoretiskt avsnitt) i vad som 

anses som normala integritetsgränser, det vill säga att man på grund av sin funktionsnedsättning 

inte bör utforska sin sexualitet och hur det i sin tur påverkar möjligheten att kunna uttrycka sin 

sexualitet (Bahner, 2016:92–93).  Bahner (2016) och Löfgren-Mårtensson (2004) har studerat 

olika målgrupper i sina forskningsstudier gällande sexualitet hos människor med 

funktionsnedsättningar, intellektuell respektive fysisk funktionsnedsättning. Studierna visar att 

integritet är ett viktigt ämne att diskutera för båda målgrupperna. Personalen behöver finna en 

balans mellan att ge grupper som behöver stöd i sin sexualitet mindre integritet, i enlighet med 

brukarnas önskemål för att möjliggöra utforskande av sin sexualitet, medan de som behöver 

mindre stöd behöver få större utrymme att utforska sin sexualitet på egen hand.  
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6. Teori  

  

I detta avsnitt kommer vi redogöra för de teorier som vi valt som redskap för att analysera 

empirin. De teorier och begrepp som vi redogör för är crip theorys begrepp: performativitet och 

ableism. Vi använder oss även av sexual script theory som innefattar kulturellt script, 

interpersonella script, intrapsykiskt script samt vilka sexuella script som är vanliga för människor 

med intellektuell funktionsnedsättning. Vi redogör  för begreppet handlingsutrymme som blir ett 

redskap för att analysera personalens handlingsmönster. Vi redogör även för Scheffs definition 

av skam för att förklara hur både personal och brukare kan känna skam inför att tala kring sex. 

Crip theory är en  teori som  i sin helhet lämpar sig främst för empiri som utgår direkt från 

brukarna, då teorierna är starkt kopplade till brukarnas egna upplevelser. De begrepp som vi 

använder från crip teori handlar dock främst om hur samhället och människor konstruerar och 

gör den funktionsdugliga kroppen överordnad den funktionsnedsatta. På så sätt så är det relevant 

att analysera genom begreppet performativitet hur personalens sätt att tala och agerar gentemot 

brukarna konstruerar en ram för vad brukarna är kapabla till. Begreppet ableism är således en 

form av diskriminering från funktionsdugliga människor vars uppfattning är att 

funktionsnedsatta inte är able nog att klara av samma saker som en funktionsduglig människa. 

  

6.1 Crip theory 

 

Crip theory kan beskrivas som en egen teori som innefattar alla människor som har någon form 

av funktionsnedsättning. Den har vuxit fram från Queer theory och delar därför vissa generella 

tankesätt. Ett tydligt sådant är att man ifrågasätter det normala i samhället och i cripteorin 

synliggör man därför de maktförhållanden och ojämlikheter som begreppet ableism skapar. Det 

vill säga hur den funktionsdugliga kroppen är överordnad den funktionsnedsatta i samhället 

(Löfgren-Mårtensson, 2013:413: Rydström 2009:22). 

 

Begreppet performativitet i crip theory, vilket är grundat av Judith Butler, utgår från att 

människans förståelse av kön och sexualitet inte framkommer naturligt utan är socialt konstruerat 

genom språket och omgivningens handlingar. Enligt McRauer  finns det en hierarki gällande 

funktionalitet i samhället, där den funktionsdugliga kroppen är överordnad den funktionsnedsatta 
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(McRauer, 2006:1-3). Han menar på att performativitet är det som skapar denna hierarki, där 

omgivningens föreställningar kring den funktionsnedsatta och vad hen är kapabel till återspeglas 

i sättet att tala och bemöta funktionsnedsatta människor. Genom performativitet så skapas ramar 

hos den funktionsnedsatta kring hur hen förväntas att bete sig och vad hen förväntas att klara av 

(McRauer, 2006:9–10). Begreppet ableism är således en diskriminering från den 

funktionsdugliga gentemot den funktionsnedsatta (McRauer, 2006: 1-2). Löfgren-Mårtensson 

(2013) lyfter även att personal nära brukaren, och de organisationer som riktar sig till denna 

målgrupp, faktiskt hindrar dessa människor att bli självständiga så som den svenska LSS-lagen 

är utformad till att göra (Löfgren-Mårtensson (2013:416).  McRauer (2006) ser ableism som den 

identitet som alla andra identiteter vilar och jämförs mot, men menar att den är dömd till att 

misslyckas eftersom att den hos able människor i verkliga fallet är uppskjuten, eftersom man 

någon gång i livet kommer att få en kropp som inte överensstämmer enligt denna norm. Alla 

människor blir gamla och får problem med sin funktionsnivå, samt man kan när som helst i livet 

kan få en sjukdom eller hamna i en olycka som gör att man förlorar sin funktionsnivå (Rydström, 

2009:24). 

 

6.2 Sexual script theory  

  

Sexual script theory är en teori som utgår från att allt sexuellt beteende hos människan är socialt 

inlärt från samhället samt i interaktion med andra individer, vilket gör att vi har en gemensam 

förståelse av vad sex är för något. Denna förståelse förändras beroende på den kulturella 

kontexten som vi befinner oss i. Sexuella handlingar följer ett manus som är förutsedda sekvenser 

av handlingar mellan två eller flera individer (Frith & Kitzinger, 2001:111–112). Inom teorin så 

menar man att människans förståelse av sex skapas på tre olika nivåer. Den kulturella nivån, där 

de rådande normerna i samhället påverkar hur vi bör agera sexuellt. Den interpersonella nivån 

är tillämpningen av sexuella script i relation till sexuella partners. Den tredje nivån är det 

internaliserade scriptet, där hanteras sexuella fantasier, begär och beteenden av individen 

(Kimmel, 2008:240–241: Simon & Gagnon, 1986:1). Dessa nivåer skapar tillsammans ett 

förbestämt manus som appliceras vid sexuella situationer. Interpersonella manuskriptet ses som 

representationer av sig själv och den andre som möjliggör att den sexuella akten kan äga rum, 

alltså hur man själv förväntas agera vid sexuella situationer samt hur ens partner förväntas att 
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agera. Den internaliserade scriptet representerar egna mentala bilder och ideér om sex som gör 

det möjligt att finna och behålla en upphetsning kring vissa situationer. De tre olika nivåerna 

påverkar varandra, där det krävs en social inlärning kring olika sätt att vara sexuell. Alla individer 

påverkas av och återskapar sexuella script (Simon & Gagnon, 1986:1). Enligt denna teori lär 

människan sig alltså ett manus för hur man ska uttrycka sexualitet beroende på aspekter som när, 

vart, hur, med vem och varför (Löfgren-Mårtensson, 2013:419). 

  

Sexual script theory är en förklaringsmodell i hur mänsklig sexualitet skapas och sätter ramar 

för hur man tar sig an sexuella handlingar. Teorin går däremot inte in på hur dessa sexuella script 

ser ut hos människor med en intellektuell funktionsnedsättning. Nayak (2016) har i sin studie 

Sexual scripts of people labelled as ‘‘intellectually disabled’ försökt att utveckla sexual script 

theory och kartlägga vilka script som vanligtvis finns hos människor med en intellektuell 

funktionsnedsättning. I studien fann Nayak (2016) att det finns fyra kategorier av sexual scripts 

hos människor med intellektuell funktionsnedsättning, dessa är: övergiven sexualitet, en 

normativt överensstämmande sexualitet, en protesterande sexualitet och alternativ sexualitet 

(Nayak, 2016: E43-44).  

 

Scriptet övergiven sexualitet förklaras som ett resultat av tidigare sexuella trauman eller en rädsla 

för att få barn. Andra inom samma kategori förklaras inte ha behov av fysiskt sexuella relationer, 

men att dessa individer dock utvecklar stereotypiska romantiska uttryck som att: ge blommor, 

gå på dejt och att man håller hand.  I denna kategori  ingår främst individer med en grav 

funktionsnedsättning. En normativt överensstämmande sexualitet beskrivs som att individen har 

ett stort behov av sex för att bibehålla en god hälsa, samt att denna är i huvudsak 

överensstämmande med den dominerande normen att ha kontinuerlig sexuell aktivitet i 

kombination med kärleksfulla känslor i en fast relation. Normativt överensstämmande sexualitet 

visade sig i studien vara den vanligaste bland människor med intellektuell funktionsnedsättning, 

där hälften av dem som deltog i studien omfattades av denna sexuella script kategorin. 

Individerna i den kategorin ansågs vara högfungerande och beskrevs som lätt funktionsnedsatta 

(Nayak, 2016: E44-45). Ett protesterande sexuellt script beskriver individer som vill bestämma 

självständigt över sin sexualitet utan inflytande från sin omgivning och utan att rätta sig efter den 

dominerande sexuella normen. Det kan ses som en strategi som utvecklas för att hantera den 

kontroll som en institution innebär, och visa på att de är människor i första hand och inte sin 
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diagnos. Här ingår också gruppen som anser sig vilja flytta ihop med sin partner, gifta sig och 

skaffa barn utan att behöva försvara sin ställning gentemot sin omgivning. Det alternativa 

sexuella scriptet innefattar de som inte är sexuella på det sättet som vi normalt skulle kategorisera 

som sexuellt beteende, utan när man istället med en sexuell intention genomför en akt som inte 

innefattar någon typ av beröring. Akten får samma betydelse som ett samlag och medför 

njutning, men kan på andra sätt kan tolkas som ceremonier (Nayak, 2016: E45-46). 

  

6.3 Handlingsutrymme 

  

Handlingsutrymme är ett begrepp som grundades av Michael Lipsky 1980. Begreppet förklaras 

som socialarbetarens utrymme att fatta egna beslut inom organisationens ramar. Enligt Lipsky 

(2010) utvecklades handlingsutrymmet eftersom att samhället efterfrågade ett byråkratiskt 

arbetssätt som inte endast baserades på ett rigid regelsystem. Samhället ville framhäva att det 

inte finns givna svar på alla situationer som en socialarbetare kan stöta på i sitt arbete (Lipsky, 

2010:23). I boken Handlingsutrymme, utmaningar i socialt arbete (2008) förklarar Svensson, 

Johnsson & Laanemets att handlingsutrymme innebär en möjlighet att välja hur man ska agera 

utifrån det utrymme organisationen sätter. Vidare behövs professionell kunskap för att kunna ta 

beslut som är rimliga och ansvarsfulla (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:24). Det är både 

den enskildes handlingar och alla inom verksamheten som påverkar det befintliga 

handlingsutrymmet. Socialarbetaren egna värderingar och åsikter påverkar hur den enskilde 

använder sitt handlingsutrymme, vilket i sin tur påverkar personen som beslutet omfattar 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:24). Människobehandlande yrken åtskiljs från andra 

byråkratiska yrken genom att människorna som berörs i verksamheterna påverkas direkt av 

processen när beslut tas, och att de professionella måste fatta beslut direkt när situationer uppstår 

(Lipsky, 2010:84). Organisationerna skapar egna policys och detta grundar sig på tidigare 

förhållningssätt som har fungerat inom verksamhetens ramar. Dessa beslut som baserat på 

personalens handlingsutrymme blir sedan det regelsystem som personalen förväntas att förhålla 

sig till (Lipsky, 2010:221).     
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6.4 Skam  

 

Scheffs teori om skam utgår från att känslan av skam är den starkaste emotionen som människan 

har, vilket till stor del styr hur vi agerar och vilka känslor som vi tillåter i relationer till andra 

människor (Dahlgren & Starrin. 2004:88). Skam är människans moraliska kompass som inte 

behöver vara uttalad genom ord eller gester, om man går utanför de normer som råder så uppstår 

det skam hos individen som brutit mot normen eller med andra ord gjort något tabubelagt 

(Dahlgren & Starrin, 2004:88). Skam är knutet till interaktion med andra människor, eftersom vi 

eftersträvar emotionell samstämmighet med andra människor (Dahlgren & Starrin, 2004:92). 

Detta innebär att både den som har utfört den tabubelagda handlingen och den som ska hantera 

och bemöta den tabubelagda situationen kan känna skam inför att detta ska göras.  Sexualitet 

anses i dagens samhälle vara något väldigt privat och är inte något som man vanligtvis talar om, 

detta gör att personalen tycker det är jobbigt och skamfyllt att behöva ge information till brukare 

och samtidigt skamfyllt för brukaren att bli bemötta av att man agerat felaktig utifrån samhällets 

normer. Scheff kopplar ihop skam med konformitet, vilket innebär att ett likformigt beteende 

uppmuntras genom belöningar, sanktioner och bestraffningar av omgivningen. Människor 

strävar därför att följa normerna för undvika skam och inte drabbas av sanktioner (Dahlgren & 

Starrin, 2004:95).  

 

 

7. Metod 

  

Detta avsnitt berör vår metod och våra metodologiska överväganden. Inledningsvis redogör vi 

för val av metod, urvalsprocessen, samt det praktiska genomförandet. Vidare redogör vi för 

metodens styrkor och svagheter, samt vår förförståelse innan studiens genomförande. Sedan 

diskuteras studiens tillförlitlighet och äkthet, följt av transkribering, kategorisering och analys 

av insamlat material. Slutligen beskriver vi de etiska överväganden vi gjort inför och under vårt 

arbete.  
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7.1 Metod och metodologiska överväganden 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod i vår studie. En kvalitativ studie var lämplig för vår 

studie då vårt syfte var att undersöka personalens tankar och upplevelser för att få kunskap om 

hur personalen förstår och bemöter brukarnas sexualitet och relationer. Kvalitativ data mäts inte, 

utan det räcker att konstatera att det finns, hur det fungerar och i vilka situationer de förekommer 

(Ahrne & Svensson, 2015:10. Vidare så kännetecknas en kvalitativ studie av en vilja att förstå 

den sociala verkligheten samt hur människor i en viss kontext tolkar denna verklighet (Bryman, 

2011:341). Ytterligare en anledning till att vi valde kvalitativ metod var för att en kvalitativ 

analys möjliggör kartläggande av vilka termer som används och vilken betydelse de har för 

respondenten (Ahrne & Svensson, 2015:10-11). Vi har valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer i vår studie. Semistrukturerade intervjuer innebär att man på förhand har vissa 

förutbestämda teman som man vill undersöka genom öppna frågor. Intervjuformen möjliggör en 

flexibilitet för både intervjupersonen och respondent att utforma svaren och frågor fritt utifrån 

vad som anses aktuellt för ämnen i fråga (Bryman, 2011:415). 

 

Vi har utfört sju semistrukturerade djupintervjuer med personal på olika serviceboenden för 

personer med  intellektuella funktionsnedsättningar. Intervjuerna spelades in på våra mobiler 

med respondenternas tillåtelse. Våra respondenter har varit både kvinnor och män, i åldrarna 30 

till 60 år, med olika bakgrund och erfarenhet av att jobba på serviceboenden. Genom intervjuerna 

önskade vi finna mönster och teman som återkommer eller som är varandras motsatser, för att 

vidare kunna skapa ett begreppsligt och teoretiskt sammanhang.  Vidare öppnade det upp för 

flexibilitet i intervjun att anpassa när en fråga ställs, hur den ställs samt möjliggjorde eventuella 

följdfrågor utifrån respondentens svar (Bryman, 2011:415). Vi utformade intervjuguiden utefter 

teman som vi ansåg vara relevanta i förhållande till syftet med studien. Det innebar att vi 

utformade frågor där fokus låg på att undersöka om serviceboendena utgick från riktlinjer, hur 

arbetsgruppen samtalar kring brukares sexualitet och relationer, respondenternas egna tankar och 

åsikter, redogörelse för om de varit med om någon situation där brukaren varit sexuell och hur 

de bemött situationen. Antalet frågor i intervjuguiden begränsades eftersom vi ville förhålla oss 

öppna till eventuella följdfrågor och teman som respondenterna ansåg var viktiga.  
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Studien har en induktiv ansats som grund, något som förknippas med kvalitativ metod (Bryman, 

2011:29). Det innebär att empirin påverkar valet av teori till skillnad från en deduktiv ansats där 

resultatet är en produkt av den valda teorin (Bryman, 2011:28). En induktiv ansats möjliggör att 

dra generella slutsatser utifrån enskilda respondenternas utsagor (Ahrne & Svensson, 2015:10-

11). Vår induktiva ansats gjorde att vi kunde undersöka personalens förståelse och bemötande 

av människor med intellektuell funktionsnedsättning förutsättningslöst och där begrepp och 

teorier växte fram utifrån respondenternas berättelser. Genom att anta detta perspektiv så satte 

vi respondenternas utsagor i fokus, vilket var viktigt då det är den gruppen som är föremål för 

studien. 

   

7.2 Urval  

  

Vi använde oss av ett målinriktat urval vid valet av våra respondenter. Ett målinriktat urval 

innebär att man aktivt väljer ut intervjupersonerna utifrån dess möjlighet att besvara ens syfte 

samt forskningsfrågor (Bryman, 2011:434). Vi sökte därför personal på olika serviceboenden i 

Skåne, eftersom att denna yrkesgrupp arbetar närmast personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Vi valde att undersöka tre olika kommuner i Skåne för att få en bredare 

bild av hur personal arbetar på de olika serviceboenden i närliggande kommuner. Vi ringde runt 

till enhetschefer på olika serviceboenden i olika närliggande kommuner för att finna våra 

respondenter. Vår utgångspunkt var att undersöka intervjupersonernas egna specifika 

erfarenheter, vilket innebar att vi fokuserade mer på var respondenterna jobbar än att finna ett 

stort antal respondenter.  En svårighet som uppkom var att enhetscheferna ofta inte var 

anträffbara.  Eftersom det var svårt att komma fram, så riktade vi in oss på att få rätt antal 

respondenter snarare än en respondent från åtta olika serviceboenden. Vi intervjuade åtta olika 

personer vid sju intervjutillfällen, varav två var män och sex var kvinnor som arbetade på fyra 

olika serviceboenden i Skåne. Under ett av intervjutillfällena närvarade två respondenter som 

arbetade på samma serviceboende. Anledningen till detta var för att de arbetat tillsammans under 

en lång tid och delade därför många erfarenheter.  
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7.3 Svagheter och styrkor 

  

Den induktiva ansatsen är en styrka i vår uppsats eftersom den möjliggör en så omfattande 

redogörelse som möjligt av respondenternas förståelse och bemötande gentemot sexualitet 

hos  människor med intellektuella funktionsnedsättningar på serviceboenden. En induktiv ansats 

är också en styrka eftersom våra egna föreställningar inte påverkar resultat i samma utsträckning 

som en deduktiv ansats hade gjort i detta fall.  Valet av intervjuer, för att samla in empiri, 

möjliggör att man på kort tid får insyn i flera personers reflektioner kring samhällsfenomen ur 

deras synvinkel (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:53). Intervjuer visar även respondenternas 

språkbruk, inblick i normer, känslor och andra undangömda saker som tas för givet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015:53). En svaghet med intervjuer är att människor inte alltid gör vad de 

säger, vilket innebär att det är svårt att avgöra om intervjupersonen handlar utifrån vad den 

berättar. Observation i kombination med intervjuerna hade tillåt oss att få se hur personerna 

faktiskt beter sig, vi utförde dock bara intervjuer och fick därmed se en sida av myntet. Risken 

finns även att intervjupersonernas svar speglade hur de normativt  bör uttrycka sig kring vissa 

frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:53-54).  Ett misstag vi begick i vår studie var att inte 

skicka något informationsbrev, utan endast informera respondenterna kring syftet med studien 

verbalt. Anledningen var en stress över att inte få tillräckligt med respondenter. Vi har dock 

insett nu i efterhand att det var etiskt problematiskt och det är något vi hade hanterat annorlunda 

i en framtida studie. 

  

7.4 Förförståelse 

  

En av oss författare har tidigare erfarenhet av att arbeta på  serviceboenden. Det går inte att 

förringa dess påverkan på val av forskningsfråga samt hur vi har närmat oss frågan. Erfarenheten 

av arbete på serviceboende är inom skåne, vilket innebar att vissa riktlinjer i 

organisationerna  redan var  kända. Kunskap kring hur brukarens uttryck för sexualitet och vilja 

till relationer ofta bemötts fanns redan, vilket innebar att vi gick in med grundtanken att det finns 

begränsningar för hur och på vilket sätt brukaren får uttrycka det. Däremot var vi båda medvetna 

om att öppenhet för vad som än kommer fram i intervjuerna är av största vikt. 
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7.5 Tillförlitlighet och äkthet 

  

Tillförlitlighet och äkthet inom kvalitativ metod är motsvarigheten till reliabilitet och validitet 

kriterierna inom kvantitativ metod. (Bryman, 2011:354). Vi har därför utgått från tillförlitlighet 

och äkthet för att beskriva om det uppfylls eller ej i vår studie. Inom tillförlitlighet finns 4 

delkriterier som är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att konfirmera 

(Bryman 2011:352). Dessa har vi förhållit oss till i utförandet av vår forskningsstudie. Under 

intervjuernas gång så använde vi oss av triangulering för att säkerställa trovärdigheten i vår 

studie, detta innebär att man frågar respondenterna under och efter intervjun om man har 

uppfattat det som sagts korrekt (Bryman,2011:354). Överförbarhet är svårt att replikera inom 

kvalitativ forskning eftersom att urvalet ofta är litet men syftet är snarare att få fram fylliga 

beskrivningar av fenomenet i fråga. Detta har vi gjort på så sätt vi frågat om intervjupersoner 

kan utveckla sina resonemang och ställa följdfrågor för att komma på djupet (Bryman,2011:354-

355). Pålitlighet innebär att man är transparent och tydligt redogör för hur forskningsprocessen 

har gått till. Detta har vi gjort i vår metoddel där vi redogjort tydligt för olika delar av 

forskningsprocessen. Möjlighet att styrka och konfirmera att resultat inte påverkats av personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning, både under utförandet av studien och vid slutsatserna. Vi 

har redogjort i studien att det är personalens egna tankar som framgår i empirin och intervjuerna 

samt slutsatserna utgår endast utifrån det som framgått i empirin.  

 

 

Äkthet innehåller följande fem kriterier att man i studien ska ge en rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman, 

2011:356-357). En rättvis bild innebär att man visar respondenternas åsikter och uppfattningar 

på ett korrekt sätt. Detta kriteriet har vi uppfyllt i studien eftersom vi låtit respondenternas svar 

tydligt framställas genom citat. Ontologisk autenticitet handlar om själva förståelsen av den 

sociala situationen och miljön som de deltagande befinner sig i.  Det uppfylls eftersom 

respondenterna kontinuerligt reflekterade över sina svar kring den miljö de är verksamma i under 

intervjuerna. Pedagogisk autenticitet innebär att respondenterna får en större förståelse för hur 

andra personer i verksamheterna upplever fenomenen som undersöks. Detta har vi ännu inte 

uppfyllt, men kommer att delge respondenterna studien när det avslutats och på så sätt uppfylla 

detta kriterium vid ett senare skede. Katalytisk autencitet uppfylls om undersökningen skapat 



22 

möjlighet för de som medverkat att kunna förändra sin situation. Det framkom inte av 

respondenterna att de vill förändra sin arbetssituation, men alla uttryckte att de vill prata vidare 

med sina kollegor kring det som tagits upp under intervjun.   Taktiskt autenticitet innebär att 

undersökningen möjliggjort förändring på respondenternas arbetsplats. Det är svårt för oss att 

avgöra om respondenterna fått bättre möjligheter att vidta åtgärder, däremot  kan studien medföra 

en ökad förståelse kring hur man förstår och bemöter människor med intellektuella 

funktionsnedsättningars sexualitet och utifrån detta skapa åtgärder inom organisationerna 

(Bryman, 2011:356-357).   

 

7. 6 Transkribering, kategorisering och analys av insamlat material  

 

Intervjuerna delades upp och  vi genomförde fyra intervjuer var. Efter avslutade intervjuer 

transkriberade vi vårt material. Transkribering innebär att man skriver ned ord för ord det som 

sades under intervjun. Att transkribera minskar risken att missa något som respondenten har sagt 

(Bryman,2011:428). Detta arbete delades upp så att den ena författaren transkriberade fyra 

intervjuer och den andra författaren transkriberade tre intervjuer. Genom att arbeta på detta vis 

så kunde vi effektivisera vårt arbete. Efter transkribering så kategoriserade och kodade vi vår 

empiri. Kodning är en mycket viktig del i samhällsvetenskaplig forskning och det innebär att 

man kategoriserar empirin för att få en mer strukturerad bild över materialet som man samlat in 

(Bryman, 2011: 242). Vi genomförde djupanalys av de två intervjuer som vi ansåg skilja sig 

mest åt, det vill säga vi läste igenom de två transkriberade intervjuerna flera gånger för att hitta 

mönster som skulle kunna svara på våra tre föreställningar. Vi markerade allt som vi ansåg ha 

att göra med hur personal förstod och bemötte sexualiteten hos människor med intellektuell 

funktionsnedsättning, och sådant inom organisationen som utgjorde förutsättningar och 

begräsningar för att förstå och bemöta sexualitet hos brukaren. Utifrån de två djupanalyserna så 

skapade vi 16 teman, där några exempel på dessa teman var: behov från brukaren, 

svårigheter/rädsla, förändring över tid, bemötande, förståelse. Utifrån dessa 16 teman så kodade 

vi resterande sex intervjuer. Allt transkriberat material som kodats utifrån dessa 16 teman 

kategoriserades i ett nytt dokument för att skapa en tydligare bild av vår empiri. Utifrån vårt 

samlade material och utvalda teman så gjorde vi en analys av vardera tema för att synliggöra 

mönster och olikheter i respondenternas uppfattningar och åsikter. Denna analys låg sedan till 
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grund till vårt resultat och vår analys. De teman som vi ansåg höra ihop grupperades till ett 

gemensamt resultatavsnitt i arbetet, så temana: Bemötande, integritet och stöd blev rubriken 

”Gränssättningar och sociala koder”. Normalitet, tabu, skam och svårigheter blev rubriken 

”Ramar som sätts upp för brukarens uttryck av sexualitet”. Förändring över tid, policys, 

utbildning och fördomar blev till ”Hur verksamheten utvecklas kring sexualitet”. Förståelse, 

behov, bemötande, fördomar blev rubriken ”Hur förstår och bemöter man brukarens sexualitet? 

”.  

 

7.6 Forskningsetiska överväganden 

  

Vid genomförande av en studie är det viktigt att utgå från de grundläggande etiska principerna, 

dessa rör frivillighet, konfidentialitet, integritet och anonymitet (Bryman, 2011:131-132).  Vi 

uppfyller dessa kriterier genom att vi informerade våra respondenter att vi behöver deras 

samtycke för att medverka, samt att de alltid kan dra sig ur. Vi informerade även att all 

information vi får in under intervjuerna endast används till forskningen  och hanteras så 

konfidentiellt att ingen kan komma åt det samt bad om tillåtelse att få spela in intervjun (Bryman, 

2011:131-132).  Innan påbörjad intervju presenterades studiens syfte. Uppgifter som rör hälsa 

och sexualliv räknas som känsliga uppgifter (Kalman & Lövgren 2012:11).  Eftersom flera 

intervjufrågor riktar in sig på brukarens händelser så har vi anonymiserat allt som riskerar att 

avslöja känsliga uppgifter. 

  

Vi övervägde ett bra tag ifall våra intervjupersoner skulle kunna vara människor med 

intellektuella funktionsnedsättningar, men insåg dock att det inte skulle vara etiskt försvarbart. 

Anledningen till det är att det inte är etiskt försvarbart är eftersom människor med intellektuella 

funktionsnedsättningar är en utsatt grupp och kan ha svårt att förstå konsekvenserna med att ingå 

i en forskningsstudie. Därför behöver man vara extra noga och väga möjligheten till integritet 

och frivillighet gentemot studiens syfte (FUB, 2014:1, Kalman & Lövgren, 2012:17). År 2008 

reviderades etikprövningslagen och det innebär att all forskning som innehåller känsliga 

uppgifter behöver prövas, vare sig respondenten givit sitt samtycke eller ej.  I det här kriteriet 

ingår de brukare som vår studie grundar sig på, därmed hade vi varit tvungna till att prövas i 

etiknämnden (Kalman & Lövgren 2012:24). Bristen på tid och  resurser   innebar att vår önskan 
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att intervjua brukare inte var möjlig, eftersom det hade behövts prövas i etiknämnden, vilket är 

en tidskrävande process.  Utifrån detta valde vi istället att intervjua personer som arbetar på 

serviceboenden och har erfarenhet av frågor kring brukares behov av sexualitet och relationer. 

 

8. Resultat 

  

Utifrån empirin har vi funnit vissa mönster som är genomgående för majoriteten av intervjuerna 

med personalen på de olika Lss-serviceboenden men även vissa skillnader som är viktiga att 

belysa. I detta avsnitt kommer vi redogöra för dessa mönster, samt skillnader. Avsnittet kommer 

enbart att skildra intervjupersonernas uppfattningar med hjälp av citat samt genom den 

tematisering som har framkommit av empirin.  

  

8.1 Hur verksamheten utvecklas kring sexualitet 

  

Ett tydligt mönster som går att utläsa i empirin är att utbildning är något som har fått en allt större 

betydelse på serviceboenden under de senaste 5-10 åren. Detta var inte något som erbjöds i 

samma utsträckning tidigare och något som arbetsgivaren och personalgruppen lade särskild vikt 

vid. Det finns idag en större möjligheter till att medverka i utbildningar kring sex och relationer 

än för ett antal år sedan. Det är fler arbetsplatser som kräver att medarbetarna genomgår dessa 

utbildningar, för ökad kunskap och kompetens inom ämnet. En intervjuperson berättar följande: 

” Det satsas ju mer på utbildningar överhuvudtaget egentligen. Dem första åren vi jobba, det var 

inte många utbildningar man var på, ja det var kanske så, hjärt och lungräddning typ. Men nu är 

det ju mer...Mm, nu är det mer relationen också inte bara det fysiska längre”. 

  

Formen på utbildningarna varierar och även vilken som är målgruppen för utbildningarna är 

också varierande.  Några exempel på utbildningar är teater, föreläsningar och samtalsgrupper. 

Utbildningarna inriktar sig på hur man bemöter brukaren med respekt för dess sexualitet samt 

hur brukare ska förstå och bemöta varandra i sin sexualitet.  

 

Just nu har vi alla gått på en, jag vet inte, utbildning kan man inte kalla det, och inte föreläsning. 

Det är en teater, som ingår i daglig verksamhet i kommunen. Som håller en teaterföreställning som 



25 

handlar om sexualitet och intimitet och kränkande bemötande. Som är då ifrån personal gentemot 

brukare och vice verse.. Jätteintressant... Det var väldigt uppskattat. 

 

  

Samtliga intervjupersoner har förklarat att de har någon form av riktlinjer att arbeta utifrån, dessa 

är utformade efter personalens och brukarnas behov eller i vissa fall de krav som kommunen 

ställer. Personalen har en stor frihet i utformningen av riktlinjer och dessa varierar mellan 

kommun till kommun. Personalen använder ofta utbildningarna som redskap för att skapa 

riktlinjer på serviceboendena.  Det går att urskilja en dissonans när det gäller hur serviceboenden 

tar sig an dilemman som uppstår i möten med brukarna. Ett antal av boendena utgår mer kring 

vad som uppstår i stunden medan andra har mer utarbetade riktlinjer kring när de ska ta hjälp av 

utomstående. Nedan är ett citat från ett boende med en utarbetad policy:  

  

alltså vi har ju en policy som vi arbetar fram.. för ett par år sedan. En liksom en.. hur vi ska agera och 

lite grann vad faktiskt som är våra arbetsuppgifter. Och vilka frågor som inte vi kan besvara och som 

vi behöver liksom.. ja kanske gå vidare till barnmorska, eller vuxenhabiliteringen... sånt som inte vi 

kan svara på här i personalgruppen. Men det finns en rutin för hur vi går tillväga. 

 

Citatet nedan illustrerar ett serviceboende utan en tydlig policy:  

  

Ja det har vi kanske vi har (harklar sig)  men inga som för mig är kända och jag kan kanske veta var 

jag ska leta men det är väl att man inte ska bli för personlig. Att man inte ska gå in i det själv och 

berätta om sina egna erfarenheter eller något sånt. Det är väl ganska tabu tänker jag, man blandar inte 

in dig. Sen om det är några frågor, att man faktiskt är väldigt lyhörd och lyssnar. Det är viktigt. 

  

  

Studien har visat att det har skett en stor förändring i hur verksamheterna arbetar kring sexualitet 

och relationer. Idag talar man mer omfattande och öppet i frågorna och även om brukarens 

sexuella behov inte har förändrats över tid så har däremot verksamheternas förhållningssätt 

förändrats markant. Intervjupersonerna beskriver att förr så var det viktigare att brukare 

representerade en bild utåt mot samhället och ansågs “städade”. På detta vis legitimerade man 

sitt arbete i verksamheterna och så länge brukaren såg bra ut: var hel och ren, så hade man utfört 

ett gott arbete. De känslor och det mående som fanns inom brukaren kom endast sekundärt, och 

uppmärksammades ibland inte alls. En intervjuperson berättar: 

 

Men det är rätt mycket det här att det ska vara lite fint och det ska vara fina gardiner och dem ska ha 

fina kläder på sig och den typen av... att handdukarna ska vara manglade.. om jag nu backar bandet 
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30 år, så var det  att handdukarna skulle vara manglande annars blev det ett jävla liv i arbetsgruppen 

om inte dem blev... men om brukarna mådde jättedåligt det... det behöver vi ju inte prata om utan 

"vem är det som inte har manglat handdukarna?” 

  

Förr i tiden fokuserade man mer på det praktiska arbetet runt brukaren, man skulle hjälpa 

brukaren med tvätt, städning, matlagning och genom en mysig inredning säkerställa att brukaren 

fick en god levnadsnivå. På denna punkt har det dock skett en stor förändring och idag är det 

primära hur brukaren mår och den praktiska hjälpen det sekundära. Man arbetar idag mer utifrån 

brukarens självbestämmande och respekt för individen, samt att det viktigaste är brukarens 

psykiska mående. När det kommer till sexualitet så var ämnet starkt tabubelagt innan 

millennieskiftet och något som inte diskuterades i arbetsgruppen. De gånger sådana diskussioner 

kom upp i arbetsgruppen eller av brukare så ville man som personal inte prata om det eller 

uppmärksamma behovet som fanns. Respondenterna upplevde det som konstigt att 

personalgruppen inte ansåg att det sexuella var viktigt. En intervjuperson förklarar det så 

här:  ”Det var väl många  som inte ville höra eller inte prata om det överhuvudtaget..[...] jaa, 

pratade om annat då istället.  Det var den kulturen som fanns på arbetsplatsen och var starkt 

befäst hos majoriteten” 

  

Ett mönster som framkommit under intervjuerna är att det skedde en förändring runt 2000-talet, 

både hos arbetsgruppen och i ledningen. Vad förändringen berodde på finns det delade 

uppfattningar om men man kan se att tre faktorer har kunnat bidra till skiftet. En av dem är att 

samhället ändrade sin syn på sexualitet vid den tiden och att detta i sin tur återspeglade sig i 

verksamheterna. Man blev mer öppen generellt och ämnet gavs större betydelse i samhället som 

helhet och såväl inom verksamheterna. En annan faktor som var viktig för att förändringen var 

det generationsskifte som skedde under denna tiden. De 40-talister som hade haft en lång 

arbetslivserfarenhet och som format kulturen på arbetsplatsen gick i pension, vilket lämnade 

plats för en ny generations synsätt och värderingar. Den tredje troliga anledningen till att synen 

har förändrats är den tekniska utvecklingen som tog fart runt 2000. Införandet av internet gjorde 

Information kring sex och samlevnad mer tillgängligt och skapade ett forum där man enkelt 

kunde kontakta andra människor. Det ökade möjligheten att dejta och utforska sin sexualitet utan 

insyn från personal. Det är många av brukarna som använder sig av detta hjälpmedel idag för att 

skapa relationer. En intervjuperson berättar om förändringen som skett: 
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Innan har det liksom "usch näää", alltså alla har slagit ifrån sig och dem här tanterna som jobbade 

förr, 40-tallisterna, jag vet inte om det var dem satt ribban att: det pratar man inte om. Jag vet inte , 

det är som jag själv tror. […] Men att, hela samhället har ju faktiskt förändrats beträffande sexualitet 

och så vidare. 

  

Respondenternas uppfattning är att verksamheterna har kommit en bra bit på vägen men att det 

fortfarande är långt kvar tills att brukarna får de möjligheter och den frihet som de borde ha. 

Flera respondenter menar att framförallt den äldre generationen har en annorlunda syn på den 

ökade friheten medan den yngre generationen är lite mer öppna. En intervjuperson sammanfattar 

det så här: “Vi har kommit en bit men vi har långt kvar i denna fråga”. 

 

 

8.2 Gränssättningar och sociala koder 

 

I empirin går det att urskilja att integritet är något som respondenterna och deras kollegor 

samtalar mycket om.  Att bemöta brukarnas olika uttryck för integritet på ett professionellt och 

respektfullt sätt är av stor vikt inom arbetsgruppen. Enligt personalen på serviceboenden så är 

behovet av självbestämmande och möjligheten till gränssättning gentemot andra utifrån ens egna 

behov stort hos brukarna. De uttrycker dock det på olika sätt. I det här avsnittet presenteras 

intervjupersonerna erfarenheter och förståelse för brukarnas uttryck för integritet och hur de 

bemöter samt stödjer brukarna i dess vardag.  Nedan är ett citat som illustrerar ett uttryck av 

integritet hos en brukare: 

  

Men här är ju, många som bor här har ju väldigt hög integritet alltså, de tar ju inte ens i näven när 

man hälsar första gången. Men nu efter dem här åren som en del har bott här, så kan dem  komma 

fram och ta på armen och säga "ohh vad du är snäll" och så,  asså då, hon som jag tänker på då alltså. 

Då är hon ju ute efter fysisk beröring, alltså när hon verkligen tar i armen på en, hon skulle ju aldrig 

krama mig såhär liksom oh hej å hå, men just det här med att hon tar en på armen och "åhh vad snäll 

du är, tack så mycket” 

  

Flera intervjupersoner har uttryckt att brukarna har en hög integritet, precis som intervjupersonen 

ovan. Många brukare sätter sina gränser genom fysiskt avstånd och tar inte hand eller ger kramar 

samt vänder sig till utvald personal på boendet. Tillit, respekt och personkemi är avgörande för 

i vilken mån brukarna berättar och rådfrågar personalen kring relationer och sexualitet. En 

respondent beskriver tydligt relationens betydelse för öppenhet från brukarnas sida: 
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Jag försöker se lite vilka situationer, hur eller var eller när man skulle diskutera det, och vem som 

man skulle göra det med.  Det gör ju inte det med vem som helst. Det är beroende på vad du har för 

relation med brukaren så att säga. Det är rätt tydligt här att det är relationen, mycket är relationsstyrt. 

  

  

Vår studie visar på att självbestämmande är en stor fråga på serviceboenden. Det diskuteras 

mycket kring det och hur man kan öka brukarnas självbestämmande utan att avvika från de 

sociala normerna i samhället. Flera intervjupersoner menar att man jobbar med det parallellt 

eftersom båda sakerna behövs för att brukarna ska bli så självständiga som möjligt men samtidigt 

lära sig att agera på ett socialt acceptabelt sätt. Ett sätt att säkerställa brukarens privatliv är att 

inte berätta något kring brukaren till föräldrarna utan att personen givit sitt godkännande. Flera 

intervjupersoner är tydliga med att när brukaren är över 18 år så har de samma rätt till att 

bestämma vad föräldrarna ska få veta som alla andra unga vuxna. Här är ett exempel på hur en 

intervjuperson anser man ska bemöta detta, vilket till stor del liknar vad de andra respondenterna 

uttryckt: 

  

Ja, det stämmer. Det får vi vara noga med eftersom det är personer som är över 18 år som har sitt eget 

liv.  Det tjatar jag om till personalen, kommer föräldrarna och vill ha information, ni får inte ge ut 

någon information om personen inte sagt att det är okej. Det är lätt hänt att man som personal försäger 

sig men det får man inte, så är det. Vi måste respektera det. 

  

  

Det har tydliggjorts att samtal är en nyckelkomponent i hur man stödjer brukarna i frågor som 

rör sexualitet och relationer. De flesta av respondenterna berättade vilken skillnad det blir när de 

som personal väntar in brukarens egna initiativ för samtal eller hjälp i frågor som rör den här 

typen av ämnen. Det anses möjliggöra att brukaren får fram vad hen egentligen vill säga eller 

fråga, inte det som personen tror sig förväntas säga eller tycka. De olika samtalsgrupper och 

forum som erbjuds ger brukarna en chans att lära sig mer kring deras egna behov och att 

människor har olika gränser för vad som känns okej eller inte.  

  

Att sätta gränser är lika viktigt för personalen som för brukarna. Brukarens sexuella beteende 

kan i vissa fall rikta sig gentemot personalen. Flera respondenter berättar att det är viktigt att 

markera när ett beteende går över gränsen och blir kränkande. De menar på att respekten måste 

vara ömsesidig i relationen.  
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[...] där har ju vart dem som står lite lägre men att dem har plötsligt börjat ta personal på brösten och 

sådana saker, att "så kan man inte gå runt och göra, bara för man man vill det" Med vem som helst 

och hur som helst. Det får man ju litet skratt ta den diskussionen då ju. 

  

  

8.3 Ramar som sätts upp för brukarens uttryck av sexualitet 

  

Respondenter diskuterar mycket kring olika dilemman som kan uppkomma på serviceboenden. 

Många berättade vad som anses vara normaliserat och tabu samt hur det tar sig uttryck på 

boendet.  Öppna samtal tillåter brukaren att berätta kring saker som känns skamfyllda. Vidare 

menar respondenterna att de upplevt svårigheter i tabubelagda samtal men att öppenhet bidrar 

till att finna lösningar som fungerar för alla inblandade. Här presenteras en sådan svårighet som 

personal upplever på serviceboenden: ”Det är ju en utsatt grupp och med internet. Ja det är ju så 

man träffar någon nu..då blir man ju som personal orolig också. Samtidigt som man ju inte kan 

förbjuda allt. Det finns ju så mycket dejtingappar men man vet ju inte vem som är på andra 

sidan”.  

  

Intervjupersonen tar upp ett fenomen, vilket flera andra nämnt: svårigheterna som uppkommer 

vid användande av dejtingappar eftersom man inte vet vem som är på andra sidan. Vidare har 

dock samtliga respondenter visat förståelse för att det är ett av de primära sätten att dejta andra i 

dagens samhälle. Många intervjupersoner pratar om vikten av att samtala kring risker med 

dejtingsidor på grund av att brukarna anses ligga i riskzonen för att bli utnyttjade. Öppna samtal 

i syfte att hjälpa brukaren kring gränssättning är vanligt, där målsättningen är att stärka brukarens 

förmåga till att stå upp för sig själv. Internet beskrivs dock som ett viktigt verktyg där många 

brukare får tillgång till information och kan erhålla kunskap på egen hand. Det är således en svår 

avvägning för personal mellan att behålla brukarnas autonomi men även förhindra att brukare 

blir utnyttjade. Vissa kommuner erbjuder dejting i daglig verksamhets lokaler. Grundtanken är 

att möjliggöra dejting på ett säkrare sätt. Brukare får på denna plattform träffa varandra på en 

neutral plats där personal finns tillgänglig som stöd. 

  

Det har framkommit att serviceboenden arbetar aktivt för att brukaren ska få en bättre bild av sin 

sexualitet. Genom olika projekt får brukarna tillsammans diskutera kring hur man kan vara 
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sexuell med sig själv och andra. Personalen beskriver det som att målgruppen har betydande 

kunskapsluckor kring sin sexualitet och uppmuntrar brukaren till personlig utveckling. Ett sätt 

att stödja brukaren är att genom litteratur och samtal öppna upp för diskussioner kring sexualitet 

och relationer. Det erbjuder serviceboenden på olika sätt. Här är ett exempel på hur det har gått 

till på ett av boendena: 

  

[...] Vi har ju använt det här i ett program, alltså finns ju lite olika sådana pedagogiska program just 

för sex och så. Vi har ju använt oss av "pussprogrammet". Där det liksom läses upp frågorna också, 

kan lyssna in lite olika frågor kring sex och kärlek ju. Så det har vi också haft i våra studiecirklar. De 

får anmäla sig, och sen nu den sista gångerna så har vi haft olika tillfällen då vi bjudit in barnmorskor 

som har delat upp i kille/tjej grupper, pratat om preventivmedel och andra frågor..kring sex och 

relationer. [...] det är liksom inte bara: att "Nu pratar vi sex" utan det är ju ändå en hälsa i sig. 

  

  

Ramar sätts även upp från personalens sida när de stöter på situationer som på olika sätt kan bli 

skamfyllda för brukaren och  i vissa fall även för dem själva. Ett flertal har berättat att de satte 

upp tidsramar kring när de inte ens knackar på brukarens dörr. Anledningarna har i de allra flesta 

fall varit att de antingen gått in när brukaren varit sexuell med sig själv eller att de sett alternativt 

fått reda på att behovet för egentid är stort. En respondent berättar om ett fall där en man flyttade 

ihop med en brukare på ett serviceboende och vid det tillfället frågade sig personalen om de ska 

gå in i sovrummet eller inte. Flera intervjupersoner berättade att de upplever att många brukare 

känner skam inför sin egen sexualitet. Vidare kan de dock urskilja att de öppna diskussionerna 

hjälper brukarna att få dela med sig av saker som känns skamfyllda och pinsamma. Ofta hjälper 

samtalen brukaren att se saker ur en annan synvinkel, medan i andra fall kan det vara viktigt att 

ta hjälp av någon annan utifrån. En respondent beskriver kring svårigheter som kan uppstå när 

känslan av skam och skuld påverkar öppenheten i relation till personal. I följande exempel så 

valde man att vända sig till en utomstående för att få hjälp: “ofta är det ju bättre,för det är så lätt 

att det blir så mycket skam och skuld.. och det blev det ju här också ju. Så det är ju jättesvårt när 

man jobbar så tätt med personen och tar sådana bitar också.” 

  

  

Personalen upplever att brukarnas sexualitet fortfarande är tabu på flera sätt både inom 

organisationen och i samhället. Vissa saker är extra tydligt tabu: att prata kring onani, en brukare 

med flera sexpartners, om brukaren vill använda olika hjälpmedel eller om brukaren vill gifta 

sig/skaffa barn. Empirin tydliggör samhällets påverkan på hur de anställda hanterar och bemöter 
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tabubelagda situationer. En intervjuperson uttrycker att om det tabubelagda inte är olagligt så är 

det brukarens egna val, samtidigt bemöts beteenden av olika mycket uppmuntran eller motstånd. 

Det är vanligt att brukarna har brist på hämningar, vilket flera gånger leder till icke socialt 

accepterat beteende. Flera intervjupersoner säger att det är anledningen till försök till styrning 

av vissa beteenden. Här är ett exempel på hur brist på hämningar resulterar i att personalen styr 

brukarens beteende: 

  

[...] det var ju en kille, han hade en blodsjukdom, så där var det ju jätteviktigt att prata just om sex, 

för han var jätteaktiv. Det var ju både killar och tjejer, en två, många, alltså men just att han skydda 

sig, eftersom han kunde ju faktiskt smitta folk. Så..där jobbade man jättemycket. För han bara hade 

sex liksom hela tiden, med olika. Men just eftersom han hade den här blodsmittan därför jobbade 

man jätteaktivt med att skydda sig. Och det var ju den här aktiva gruppen, just, han är ju 

ungdom...dem är ju jätteaktiva och sen så är dem ju en skara och dem är liksom med varandra.. och 

där finns inte så många för dem att välja på. Utan dem är ihop lite grann med varandra, och så går 

dem runt. 

  

Empirin visar på en ökad normalisering hos personalen, när det gäller brukarnas behov av 

sexualitet och relationer. Flera respondenter berättar att flera antal sexpartners är vanligt hos 

brukare, vilket de flesta anställda anser är normalt. En viss ambivalens går dock att urskilja, 

eftersom flera intervjupersoner pratar om t.ex. flera antal sexpartners på ett problematiserande 

sätt. Det speglar svårigheterna i att balansera egna värderingar, samhällets normer och 

normalisering kring brukares sexualitet. En vilja till normalisering, öppenhet och avsaknad av 

påverkan från intervjupersonernas värderingar anses eftersträvansvärt för alla respondenter. Här 

beskriver en respondent dess tankegångar kring flera sexpartners:  

 

Men jag tror som sagt, att det är ju hela samhället som har ändrat sin syn på sexualitet och läggning 

och allt vad det nu är. Och det har faktiskt gått över i verksamheterna, så det är som sagt, det är 

ingenting som är konstigt. Och det är ju killar och killar och, tjejer och tjejer, och kille -  tjej och en 

kille och två tjejer, eller...  
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8.4 Hur förstår och bemöter man brukarens sexualitet? 

  

Hur personal på serviceboenden ser på brukarna kring huruvida de är sexuella, framkommer en 

samstämmig uppfattning om att klienten har ett grundläggande behov av sex och relationer. 

Några av intervjupersonerna skiljer mellan sex och intimitet, där en intervjuperson framställer 

sin uppfattning så här: ”Jo men det är klart, samtliga här är nog intresserade av att ha någon, och 

det behöver liksom inte vara sex, sex. Utan hålla handen är tillräckligt för någon, men det är klart 

alla behöver någon. Och det känner ju alla brukare också, kan jag säga”.  

  

Personalen beskriver att faktorer som vilken typ av intellektuell funktionsnedsättning eller hur 

pass grav funktionsnedsättningen är inte tillskrivs någon betydelse. Ett mönster som går att 

urskilja är dock att graden av funktionsnivå kan påverka möjligheterna till sex och relationer. 

Desto större intellektuell funktionsnedsättning brukaren har desto sämre möjligheter har denna 

att tillgodose sitt behov och de brukarna tillgodoser det sexuella behovet på egen hand. Vidare 

beskriver personalen att om ett sexuellt behov undantrycks av brukaren eller inte ges möjlighet 

att uttryckas inom organisationens ramar så omvandlas detta till aggressivitet och brukaren får 

svårt att fungera i vardagen. 

  

Det var en kille, man ändrade hans rutin. Han gjorde samma sak i badet...onanerade han. Och sen så 

gjorde man någonting, alltså man ändrade typ hans schema och sådär. Och han var autist, så han kom 

av, alltså det blev fel, så han slutade med det, och efter det så blev han ju vansinnig, alltså jättemycket 

vredesutbrott..för att det blev så fel för han [...]  Men han var inte lätt att handskas med kan jag säga. 

Och han var stor, och han var stark och han blev väldigt, väldigt arg. Och det var så himla tydligt när 

man ändrade rutinen och han slutade onanera, pooff, [...] Absolut ändrat tillbaka på rutinerna, så att 

han fick... det hade jag gjort. 

 

Förståelsen för brukarens sexualitet framställs även som att personalen tydligt kan se hur de olika 

behoven ser ut hos brukarna. Personal berättar i intervjuerna att om brukarnas sexuella behov 

inte tillfredsställs så uttrycks detta tydligt av brukaren, får däremot  brukare sitt sexuella behov 

tillfredsställt så uttryckts eller visas detta inte gentemot personalen.  

 

Jag tror att man tänker mer: Om det är någon som man märker har ett behov så märker man det mer 

än dem som inte har det, så att säga. Så då tänker man mer på det att den behöver kanske hjälp eller 

stöd eller någonting i det. Den som inte säger någonting där säger man nog inte så mycket. Alltså just 

för att det inte finns ett uttryckt behov. Så kan jag väl säga. 
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Ett mönster som framträder ur empirin är att det finns en skillnad i bemötande kring brukarens 

sexualitet beroende på vem som arbetar då en situation inträffar. Trots att man försöker ha 

dialoger kring förhållningssätt och ett lika bemötande inom personalgruppen, så avgör 

personalens egna värderingar och personlighet hur bemötandet ser ut. På liknande sätt så anser 

personalen att bemötandet avgörs utifrån hur brukaren är personlighetsmässigt och vilken typ av 

svårighet denna har. Bemötandet blir således individuellt anpassat och går inte att utforma så att 

den blir enhetlig gentemot alla. Ett annat mönster som framkommit är att hur öppen brukaren 

själv är i frågor kring sexualitet är en viktig faktor för hur personalen bemöter individen. Det 

finns en enhetlig uppfattning att det är lättare att bemöta brukarna när de själva tar initiativ till 

att diskutera frågorna. Här beskrivs ett sådant exempel: 

 

Jaa, så det beror ju jättemycket på, samma där: vilken brukare det är och vad man har för relation till 

den. Jag tycker inte det är svårt om brukaren är öppen och själv.. vill diskutera det. Men är det som 

med detta fallet: något som har hänt som inte är riktigt bra, och det blir mycket skam och skuld och 

"usch, nej vill inte prata om det" Då blir det ju jättejobbigt för någon annan också ju. 

  

Personalens uppfattning kring brukarens sexualitet är att målgruppen är i behov av tydligare 

information än vad människor utan intellektuell funktionsnedsättning behöver. Personalen delar 

upp brukarna i kategorier som högfungerande och lågfungerande. Brukarnas förförståelse och 

utveckling beskrivs vara varierande och det finns ett ansvar hos personalen att uppmärksamma 

och tala om sexualitet om funktionsnivån är lägre hos klienten. Flera intervjupersoner har 

uttryckt att det kan vara svårt att ha samtal kring sex med brukare, eftersom kunskap om 

grundläggande antaganden kring hur sex går till i praktiken brister i vissa fall hos brukare. Det 

också viktigt enligt personalen, för att informationen ska kunna tas emot av brukaren, att detta 

görs på ett sätt så att det inte blir utpekande och skamfyllt att brukaren har en annorlunda 

uppfattning kring sex. Utifrån respondenternas beskrivningar tolkar vi att personalen upplever 

det som att brukarna har en förståelse för att inte alla individer har svårigheter när det kommer 

till sex och relationer, men att detta inte behöver poängteras och ytterligare skambeläggs. Nivån 

av kunskap av sex skiljer sig mellan brukarna, och de brukare som tillhör kategorin 

lågfungerande anses generellt finna projekten användbara medan högfungerande brukare anser 

att information är överflödig och kan känna sig kränkta av de hjälpmedlen som erbjuds. 

Personalen anpassar information efter brukarens behov, vilket illustreras nedan:  
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[...] det är ju skillnad på högfungerade och lågfungerade... det är jättestor skillnad.   

jaa där får ju, där är personalen på ett annat vis, dem får ju driva det, alltså driva frågor och ställa 

frågor på ett helt annat vis än vad man gör här, för dem har sina frågor och då får man  ju försöka 

svara på det. [..] och tydligare information alltså, för att just dem ska förstå med sina..funktionshinder.  

 

 

Alla intervjupersoner berättar kring människor med intellektuell funktionsnedsättningar och 

deras vilja och förmåga att bli förälder. Respondenterna problematiserar samhällets syn på 

människor med intellektuella funktionsnedsättningars föräldraskap, deras egna rädslor kring hur 

det ska gå för brukaren och brukarens egna vilja. De menar att frågan är komplex och flera 

intervjupersoner uttrycker oro för barnet, hur brukaren tar sig an föräldrarollen, vilket stöd 

samhället ger och vad som förväntas av dem som personal.  Det finns en känsla av ansvar från 

personalens sida. En respondent uttrycker till exempel detta: ” Jag har ju läst jättemycket böcker 

om utvecklingsstörda som fått barn som det faktiskt har gått väldigt snett för. Så jag vet inte, 

alltså man, om nu en brukare blir gravid då måste man ju jobba jättemycket med just den 

brukaren. Aktivt, så man ser liksom alltså, det är ju ett jätteansvar “.  

Respondenten uttrycker tydligt sin oro och ansvarskänsla inför att en brukare blir gravid. Det är 

dock tydligt att fokuset ligger främst på svårigheter, som att det förväntas bli problematiskt för 

brukaren. Förståelsen för brukarens vilja att bli förälder är däremot stor. En slutsats vi kan dra är 

att personalens förståelsen för längtan efter en familj är stor rent teoretiskt men oron för hur det 

praktiskt ska fungera är starkare. Respondenten nedan ger ett exempel på komplexiteten kring 

föräldraskap: 

  

Vi hade faktiskt ett exempel, en tjej här som.. ville absolut ha barn och kunde ju se att det kommer ju 

aldrig att fungera. Men hon gick ju på p-piller men dem kastade hon ju. Och hon fick ju barn sen, men 

sen så blev det ju en jättelång process med socialsekreterare, hela alltet... hon fick bo på något hem 

med barnet för att dem skulle träna på att ta hand om det. Och efter ett halvår så blev det ju 

bortadopterat...det.. alltså längtan efter barn, det är samma där, att det är ju självklart lika stort hos 

dem som hos andra.  Det är inte enkelt det där. [...]  Sen är det ju också helt..fruktansvärt att man ska 

behöva.. vem ska ta det beslutet att: den här personen kommer klara det, ...nej glöm det. Det är ju 

jättesvårt. 

  

En annan respondent pratade på ett annat sätt om brukarens föräldraskap. I det fallet blev en 

brukare gravid och det fanns mycket oro från personal och verksamhetschefens sida kring hur 

det skulle gå för brukaren och barnet. Efter att brukaren fått stöd genom föräldraträning så avsade 

hon sig LSS-insatsen och tog hand om barnet på egen hand. Respondenten uppfattade att 

anledningen till att brukaren avsade LSS-insatsen var för att undvika samhällets värderingar och 
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kontroll av brukarens föräldraskap. Det finns kommunala insatser, vid behov, för att lära 

brukaren hur man tar hand om ett barn. Frågan kring vem som skulle ta beslut kring om en 

brukare bör skaffa barn eller inte är ständigt närvarande på verksamheterna. Alla 

intervjupersoner som tagit upp frågan menar att ingen person har rätt att ta det beslutet, samtidigt 

nämner ett flertal oro inför att brukare inte klarar av föräldraskapet på egen hand . 

  

9.0 Diskussion  

  

I detta avsnitt kommer empirin från resultatavsnittet att diskuteras med hjälp av teoretiska 

resonemang och tidigare forskning för att få en ytterligare fördjupad kunskap om personalens 

förståelse och bemötande för brukarens sexualitet. För att förtydliga för läsaren har vi delat in 

avsnittet i olika fyra olika kategorier. Dessa kategorier som vi har kunnat identifiera anser vi är 

de viktigaste faktorerna som ligger till grund för hur personalens förstår och bemöter sexualitet 

hos människor med intellektuella funktionsnedsättningar. De kategorier som redogörs för är: 

personalens förståelse och bemötande av brukarnas dejtingliv, balansen mellan kontroll och 

integritet, skam, tabu och dess utmaningar samt en villkorad sexualitet. 

 

9.1 Personalens förståelse och bemötande av brukarnas dejtingliv 

 

Brukarens användande av internet som ett redskap för att finna meningsfulla sexuella relationer 

är något som visat sig vara en svårhanterad fråga för personalen. Personalen förstår att dejting 

till stor del sker via internet och att det är brukarens rättighet, men rädslan och känslan av ansvar 

kring att brukaren inte ska hamna i riskfyllda situationer är ännu starkare. Vilket leder till att 

personal tvingas att diskutera ämnet med brukaren regelbundet, med fokus på de risker som kan 

uppstå samt hjälp att sätta sina egna gränser i ett möte med en främmande person. I en studie av 

Löfgren-Mårtensson (2008) så fann hon att människor med intellektuell funktionsnedsättning 

har en insikt i riskerna vid  internetdejting och att bjuda hem främmande människor till sin egen 

lägenhet kan leda till, men att deras rädsla för att vara ensamma är större än rädslan för vad man 

kan bli utsatt för. Trots insikten väljer flera brukare ett riskfyllt beteende, för att få känna 

samhörighet (Löfgren-Mårtensson, 2008:101).  Genom att ständigt uppmana till försiktighet när 
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det kommer till dejting via internet så skapas en uppfattning av vad brukarna är kapabla till, 

genom performativitet så sätts det ramar för brukaren att de inte är able nog att själva avgöra 

vilka personer eller typer av relationer som är okej (McRauer, 2006:9–10). Samtidigt känner sig 

personalen tvungen till att göra det för att inte missköta sitt jobb. 

 

Det har framkommit att många i personalen har uppfattningen att det är svårare för en person 

med grövre intellektuell funktionsnedsättning att finna någon partner att vara sexuell med. Det 

framkommer ingen information om man aktivt försöker att vägleda dessa människor till att hitta 

en partner. Detta är en intressant iakttagelse, där det egentligen inte finns något rätt eller fel svar. 

Däremot har personalen en generellt sett en mer tillåtande attityd gentemot brukare med svårare 

intellektuell funktionsnedsättning när det gäller onani, något som i andra avseenden kan anses 

tabu.  Detta för att möjliggöra någon typ av sexualitet för brukaren, istället för att uppmuntra till 

relationer som kan bli riskfyllda. Enligt forskningsstudien av Löfgren-Mårtensson (2004:203–

204) så söker sig människor med intellektuell funktionsnedsättning sig till potentiella partners 

som har liknande svårigheter samt samma typ av kommunikationsförmåga, vilket också har 

bekräftats i vår empiri. Det kan vara en förklaring till varför personalen anser att personer med 

gravare intellektuella funktionsnedsättningar inte har förmågan att skapa meningsfulla relationer, 

då de finns ett begränsat utbud av potentiella partners som det är. Att finna någon när man har 

dessa svårigheter kan enligt personal vara en för stor utmaning. Det finns även en rädsla för att 

kommunikationen i sådana relationer är så pass begränsad av bägge parter i att förstå och tolka 

signaler från respektive individ om det finns ett samtycke. Bristande förmåga att förstå och tolka 

kroppsspråk riskerar att interaktionen blir integritetskränkande. Vi tolkar att det finns en stor oro 

för personal, där personalen är osäkra på var gränsen går och hur dem ska kunna stödja så att 

sexualiteten uttrycks på ett lämpligt och korrekt sätt. Löfgren- Mårtensson (2004) visade i sin 

studie att personal känner stor osäkerhet avseende hur de ska bemöta samt samtala kring lämpliga 

sätt att uttrycka sin sexualitet (Löfgren-Mårtensson, 2004:204).  

 

De informella regler arbetsgrupperna arbetar utifrån är att brukarna ska uttrycka sitt behov av 

samtal och vägledning kring relationer och sexualitet, för att personalen ska jobba aktivt med 

frågan. Personalen berättar att de oftast väljer att stödja brukarna i dessa frågor men  endast när 

brukarna tydligt verbalt uttryckt till personalen att de önskar hjälp och vägledning. Avsaknad av 
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representation inom film och böcker, på det kulturella planet av sexuella script, gör att en viktig 

källa som visar samhällets rådande normer över hur vi bör uttrycka sexualitet inte finns 

representerade för människor med intellektuell funktionsnedsättning (Sha, 2017:2; Kimmel, 

2008:240–241: Simon & Gagnon, 1986:1).  Detta påverkar i sin tur deras intrapsykiska script 

där begär och fantasier representeras genom att de inte socialt lär in vilka fantasier och begär 

som är normativt accepterade (Kimmel, 2008:240–241: Simon & Gagnon, 1986:1). Vilket gör 

att brukarens syn på sin egen sexualitet är att den är avvikande. Det faktum att personal inte 

diskuterar sexualitet med brukarna på eget initiativ kan förstärka brukarens tankar om att 

sexualitet inte borde uttryckas. Personalen bemöter problematiken genom utbildningar, som 

riktar sig både till personalen och till brukarna. Tanken är att öka kunskapen kring hur man 

bemöter dessa frågor på ett uppmuntrande sätt. Utbildningarna ökar generellt sett personalens 

tendens att ta initiativ för samtal och det i sin tur gör att brukarna öppnar upp för fler samtal. 

Dessa utbildningar bidrar även till att öka medvetenheten kring sexualitet och öppnar upp 

möjligheten för brukare att utforska alternativa sexuella script än de som Nyak (2016:E43-46) 

har visat på är överrepresenterade. 

 

Personalens handlingsutrymme på de olika serviceboenden är väldigt stort och man har oftast 

inte så mycket riktlinjer att arbeta utifrån. De riktlinjer som finns är oftast ospecifika 

värdegrunder för hur man ska bemöta brukarna alternativt specifika riktlinjer vid särskilt 

allvarliga situationer.  Det stora handlingsutrymmet kan bli problematiskt för personalen vid fall 

där det finns stor osäkerhet kring hur man bemöter en känslig fråga på bästa sätt, framförallt 

eftersom att bemötandet måste anpassas individuellt utifrån varje brukare. Lipsky (2010) menar 

dock att handlingsutrymmet möjliggör för de professionella att aktivt välja de existerande 

regelsystemen eller finna alternativa lösningar som gynnar klienten (Lipsky, 2010:23). Trots 

risker för svårigheter vid bristande regelsystem, så är handlingsutrymme grunden till ett mer 

individuellt anpassat arbetssätt. Samtliga respondenter berättar att handlingsutrymme är 

grundläggande för att verksamheterna ska fungera. 
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9.2 Balansen mellan kontroll och integritet 

 

Vår empiri visar att personalen ser olika på promiskuöst sexuellt beteende och relationsskapande, 

där några anser det vara okej medan andra anser det vara tabu. Acceptansen för utforskande av 

sin sexualitet är större när brukaren är ung, samtidigt förväntas personalen ha insyn i vem 

brukaren träffar. Det blir problematiskt när brukaren inte kan utforska sin sexualitet utan insyn 

från personal (Löfgren-Mårtensson 2004:203–204). Vi har kunnat se, på samma sätt som Nayak 

(2016), att vissa brukare utvecklar ett så kallat protesterande sexuellt script som svar på 

begränsningen inom organisationen (Nayak, 2016: E44-45). Brukarna får inte information kring 

de rådande normerna kring sexualitet som finns i samhället, som människor förväntas följa 

(Kimmel, 2008:240–241: Simon & Gagnon, 1986:1).Det är vanligt att brukare utvecklar en 

sexualitet utan normer till följd av bristande information kring den förväntan som finns inom den 

kulturella nivån av sexuella script. En annan förklaring är att den informationen som 

framkommer på den kulturella nivån i samhället inte riktar sig till människor med 

funktionsnedsättningar, vilket försvårar deras möjligheter att uttrycka sexualitet. Vilket leder till 

att de väljer att agera i protest mot samhällets bild av sexualitet hos människor med intellektuell 

funktionsnedsättning (Kimmel, 2008:240–241: Simon & Gagnon, 1986:1). 

  

Personalen pratar om vikten av att uppmuntra brukarna till självbestämmande över hur de vill 

leva och utforska sin sexualitet. Vidare menar flera dock att personalen även har ett ansvar att 

hjälpa brukaren utforska inom acceptabla gränser, enligt de samhälleliga normerna. Det kräver 

att personalen väger sina egna värderingar och samhällets uppfattning om acceptabelt beteende, 

för att finna en balans mellan att begränsa och låta brukaren ta egna beslut. Ett exempel på när 

gränsen mellan kontroll och integritet är diffus är när personal sätter upp tidsramar där brukaren 

har möjlighet att vara sexuell. Schemaläggningen sker till följd av verksamhetens ramar. och alla 

brukare har fasta tider när personalen kommer och stöttar i vardagssysslor. Performativitet 

handlar om hur omgivningens sätt att tala och bemöta människor med intellektuell 

funktionsnedsättning skapar ramar för vilka sexuella beteenden som är accepterade och när de 

får uttryckas. Således kan man förstå det som att personalen påverkar brukarens sexualitet 

(McRauer, 2006:9-10). När dessa tidsramar sätts upp så möjliggör personalen att sexualitet får 
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uttryckas i brukarens egna hem, men samtidigt sätts ramarna upp av personal utan att fråga 

brukarna om deras önskemål. Detta gör att brukaren får begränsa sin sexualitet utifrån de 

tidsramar som organisationen satt upp. Ett annat exempel är i det fallet när man ändrade schemat 

hos en person vilket gjorde att brukarens sexualitet inte kunde uttryckas på sina egna villkor, 

men där personal ändå utgick från de tidsramar som lämpade sig bäst för organisationen trots de 

negativa konsekvenser som drabbade brukaren. Detta går att koppla till begreppet ableism, som 

innebär en diskriminering där personalen med sin funktionsduglighet intar en position där de 

anser sig kunna bestämma över de som är intellektuellt funktionsnedsatta. Det begränsar 

brukarens möjlighet till självbestämmande över sin sexualitet (McRauer, 2006:1-2). Löfgren-

Mårtensson (2013:416) menar även att institutionerna som omger brukaren i själva verket skapar 

hinder för brukarna att bli självständiga i den grad som LSS-lagen är utformad till att göra. 

  

Som tidigare nämnt så delar personalen in brukarna i kategorier som högfungerande och 

lågfungerande. I tidigare avsnitt presenterades att personalen inte lyfter diskussioner kring 

sexualitet och relationer på eget initiativ utan ansvaret läggs över på brukaren. Däremot så 

upplever personal att det finns ett ansvar att uppmärksamma och tala om sexualitet om 

funktionsnivån är lägre hos brukaren.  Personalen uttrycker oro för att brukaren riskerar att visa 

sin sexualitet på ett icke-accepterat sätt eller till och med utför handlingar som är brottsliga. 

Följden blir att personalen går in och styr vissa brukares beteende så att det formas efter den 

samhälleliga normen och till redan accepterade sexuella script (Nayak, 2016: E44-45). 

  

Integritet är något som personalen har betonat som särskilt viktigt i arbetet med brukarna. 

Personalen har uppfattat att det är viktigt att vänta in brukarna, för att få fram vad brukarna själva 

tycker eftersom att de gärna vill ge det svaret som brukarna förväntar sig att personalen vill höra. 

På så vis försöker personalen frångå ableism och  förlita sig på att brukaren kan bestämma själv 

över sitt liv på samma sätt som en funktionsduglig person (McRauer, 2009:9–10). Det skapar en 

god självkänsla hos brukaren och större självkännedom. 

 

Den största anledningen till att personalen upplever att de behöver ha kontroll över vad som 

händer i brukarens relationer och sexliv och på så sätt behöver prioriteras framför integriteten är 

oron för att människor med funktionsnedsättning ska utsättas för sexuella övergrepp. Det har 

visat sig både i vår empiri och i forskning att uppfattningen är att människor med intellektuella 
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funktionsnedsättningar är en riskgrupp gällande sexuella övergrepp (Löfgren-

Mårtensson,2004:204). Det finns en dissonans i personalgruppen över att man ska visa  öppenhet 

och förståelse för brukarens sexualitet men samtidigt ta sitt yrkesansvar att förhindra eventuella 

övergrepp. Forskning har visat att personal på olika boende inrättningar därför har uppmuntrat 

vänskapsrelationer framför sexuella relationer (Löfgren-Mårtensson,2004:204). 

  

9.3  Skam, tabu och dess utmaningar  

 

Vår empiri visar på att personalen anser att deras brukare behöver tydligare information kring 

sex och att de anser att det är viktigt att informationen inte blir utpekande mot brukarna. Enligt 

personalens upplevelser känner många brukare skam inför sin sexualitet och personalen känner 

osäkerhet inför hur de ska bemöta brukarnas känsla av skam. Enligt Scheff är skam människans 

starkaste emotion och styr till största del hur människor agerar och vilka känslor som tillåts att 

uttryckas (Dahlgren & Starrin, 2004:88) Nära relationer mellan brukare och personal kan ge två 

olika effekter på samtal kring sexualitet. Antingen förenklar den nära relationen en öppenhet för 

samtal kring sexualitet och relationer eller så kan den nära relationen leda till att brukaren inte 

vill berätta kring något som är skamfullt och tabubelagt. Skam är knutet till interaktion med 

andra människor och för att bli accepterade så uppmuntras ett likformigt beteende (Dahlgren & 

Starrin, 2004:92). Verksamheternas olika riktlinjer påverkar personalens handlingsutrymme och 

det påverkar hur personalen pratar med brukaren och när man tar hjälp andra professioner. 

  

Skam och tabu är svåra saker att förhålla sig till som personal, eftersom strävan är att inte 

skambelägga brukare, samtidigt behöver personalen sätta gränser för att ha en hållbar 

arbetssituation (Dahlgren & Starrin, 2004:88). Våra respondenters erfarenhet är att det är vanligt 

att brukarna har brist på hämningar, vilket flera gånger leder till icke accepterat socialt beteende. 

För många brukare är personalen de som de träffar mest och personalens gränssättningar agerar 

i många fall som ett utbildningsredskap för brukarna kring beteenden som går utanför den 

accepterande samhällsnormen och kategoriseras som beteenden som behöver åtgärdas (Dahlgren 

& Starrin, 2004:95). På så vis skapar personal en normaliseringsprocess där brukaren genom 

personalens assistans formas att bli mer funktionsduglig enligt samhällets normativa ideal. 

Därmed försvåras brukarens möjlighet till att finna sin egen identitet. Där de som inte rättar sig 



41 

efter det normativa idealet utsätts för sanktioner av sin omgivning, vilket är det förtryck som 

ableism syftar till (McRauer, 2009:9–10; Dahlgren & Starrin, 2004:95) .  

 

Sakellariou (2006) hävdar i sin forskning att uppfattningen om avsaknad av sexualitet hos 

människor med funktionsnedsättningar skapar ett tabu. Sakellariou menar att viljan till att skydda 

människor med funktionsnedsättningar på ett paternalistiskt sätt bidrar till ökat stigma kring 

deras sexualitet. I studien problematiserar Sakellariou att omgivningen inte accepterar 

sexualiteten hos människor med funktionsnedsättning och menar att ökad utbildning och 

uppmuntran till utforskande av deras sexualitet kan minska tabut (Sakellariou, 2006:101–102). 

Synen på sexualitet är något som förändrats och fler beteenden anses vara mer normaliserat idag 

än vad det var för 10 år sedan. Trots att synen har förändrats finns det fortfarande kvar en bild 

av att viss sexualitet för intellektuellt funktionsnedsatta anses vara tabu. Vår empiri har visat att 

samtal om onani, att brukaren har flera sexpartners, användandet av olika hjälpmedel och om 

brukaren vill gifta sig eller bli förälder fortfarande är tabubelagt. Det går dock tydligt att utröna 

ett skifte det senaste decenniet när det gäller hur man förstår och bemöter sexualiteten hos 

människor med intellektuella funktionsnedsättningar. 

  

I vår empiri framkommer inte att personal uppfattar en avsaknad av sexualitet hos brukarna, och 

precis som Sakellariou (2006) visat på har den ökade öppenheten möjliggjort sexualitet för 

brukare (Sakellariou, 2006:101–102). Införandet av utbildningar kring sexualitet och relationer 

inom verksamheterna kan ses som en stor anledning till förändringen. Det Sakellariou (2006) 

påvisar kring att den paternalistiska viljan till att skydda brukarna i sin sexualitet, är dock något 

som fortfarande lever kvar (Sakellariou, 2006:101–102). Paternalismen har två funktioner inom 

verksamheterna. En är som en kontrollerande funktion där målet är att hjälpa brukarna att 

uttrycka sin sexualitet på ett säkert sätt, den andra funktionen är att skydda brukaren från 

samhällets sanktioner vid tabubelagda beteenden (Dahlgren & Starrin, 2004:95). Problematiken 

behöver således inte grundas sig i personalens påverkan på brukaren, utan snarare att samhället 

behöver bli mer tillåtande för att personalen ska kunna hjälpa brukarna att normalisera sin 

sexualitet och sin egna sexuella identitet.  

  

Respondenterna har använts sig av olika utbildningstillfällen kring sexualitet riktat till sina 

brukare. De brukare som tillhör kategorin lågfungerande beskrivs generellt finna utbildningarna 
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som användbara medan personalens upplevelse är att högfungerande brukare anser att 

information är överflödig och kan känna sig kränkta av de hjälpmedlen som erbjuds. Skam går 

att koppla till att inte vara en del av samhällets likformiga beteende, men även att omgivningen 

har förväntningar på att man inte kan leva upp till det normativa idealet (Dahlgren & Starrin, 

2004:95). Personalen behöver därför anpassa information efter individens behov. Personalen 

behöver finna en balans mellan att inte skambelägga brukare, men samtidigt informera brukare 

om rådande sexuella normer och accepterat beteende för att brukare inte ska känna skam och 

drabbas av sanktioner från sin omgivning (Dahlgren & Starrin, 2004:88, 92, 95). Brukarens 

personlighet och intellektuella funktionsnedsättning avgör hur bemötandet ser ut. Bemötandet 

blir således individuellt anpassat och går inte att utforma så att den blir enhetlig gentemot alla. 

Handlingsutrymmet är nödvändigt för socialarbetare eftersom att socialarbetare ställs inför 

varierande behov och oförutsägbara händelser. Socialarbetaren egna värderingar och åsikter 

påverkar hur den enskilde använder sitt handlingsutrymme, vilket i sin tur påverkar personen 

som beslutet omfattar (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:24) 

 

9.4 En villkorad sexualitet 

  

I vår empiri fann vi att människor med intellektuella funktionsnedsättningar tillskrivs en slags 

villkorad sexualitet. Brukarna har en sexualitet, vilken dock blir begränsad av samhällets 

förväntningar av hur sexualiteten ska se ut. Acceptans av olika definitioner av sexuella 

preferenser är betydligt mycket större än diskussioner kring det faktiska tillvägagångssättet 

under den sexuella akten. Flera nämner att man pratar om det, även till viss del kring 

tillvägagångssätt, men vi har kunnat urskilja väldigt lite som faktiskt visar hur man gör det. Enligt 

sexual script theory utvecklas ett manus kring hur man är sexuell genom de tre nivåerna: 

Kulturella, interpersonella samt intrapsykiska nivån. Resultatet av att man inte talar om konkreta 

tillvägagångssätt att ha sex på gör att brukarna inte utvecklar dessa script (Kimmel, 2008:240–

241: Simon & Gagnon, 1986:1). Beroende på om brukaren kategoriseras som högfungerande 

eller lågfungerande så tillskrivs man antingen mer eller mindre frihet att utforska relationer och 

sexualitet. Högfungerande kan generellt sett utforska på ett friare sätt, där personalen har mindre 

insyn och brukaren kan ta fler beslut på egen hand. 
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Vid ett tillfälle berättar en respondent om dilemmat som uppstår när en brukares partner flyttar 

in hos brukaren på serviceboendet. Personalens fundering är om de bör gå in i brukarens sovrum 

på morgonen och utföra morgonrutinerna eller om det kan anses vara inkräktande på parets 

privatliv. I det här fallet beslutar chefen på serviceboendet att de inte ska gå in när partnern är 

där, vilket strider mot många andra exempel där en viss form av insyn är vanligt förekommande. 

Relationen uppfyller de krav som det norm överensstämmande sexuella scriptet innebär och att 

brukaren anses vara högfungerande leder till att paret får större frihet och personalens insyn 

minskar. Något förändras hos personalen när parets relation utvecklas till en samborelation, 

vilket är en utveckling som passar in på det norm överensstämmande sexualitet (Nayak, 2016: 

E44-45). 

  

En av de största anledningarna till att det finns en villkorad sexualitet är ansvarskänslan och 

rädsla för att brukaren ska bli gravid. Brukaren uppfattas ofta inte ha förmåga att ta hand om ett 

barn, och man är orolig för att barnet inte ska få den omsorg som den behöver. Det går tolka att 

en del av personalen har en uppfattning om att brukarna har ett stödtak där man inte ska anses 

lägga för stor belastning på samhället, ifall man redan har en insats så behöver man inte skapa 

andra förhållanden, såsom att bli förälder vilket innebär att man behöver ytterligare stöd. Dessa 

tankar grundar sig ofta på tidigare erfarenheter och på litteratur, som självbiografier från barn 

som växt upp under sådana förhållanden. Personalen har en allmän uppfattning om att det är en 

svår fråga att ta ställning till, ifall en brukare med intellektuell funktionsnedsättning ska få ha 

barn eller inte, då det är i princip omöjligt att veta utfallet innan det faktiskt har skett. Vem ska 

få ta beslutet om någon får ha barn eller inte? Samtidigt så finns det exempel på när föräldraskap 

har fungerat, och brukaren har vuxit med ansvaret. För att undvika det svåra dilemmat så är 

personalen noga med att uppmuntra brukaren till att använda preventivmedlen, vilket skapar en 

trygghetskänsla över personalen att inte behöva ta i tur med en sådan situation. 

 

 

Samma resultat fann Nayak (2016) i sin studie där brukare som ville skaffa barn behövde 

adoptera ett protesterande sexuellt script för att de själva vill bestämma över sin sexualitet, sina 

relationer och över sitt liv. Man kan se det som att utan ett protesterande script där man inte tar 

hänsyn sin omgivning gör att man lyssnar mer på omgivningen oro och därför inte vågar ta 

beslutet att bli förälder (Nayak, 2016: E45-46). Kimmel (2008) och Simon & Gagnon (1986) 
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menar på att den kulturella nivån inom sexual script teorin visar på hur vi bör agera sexuellt 

enligt samhällets förväntningar, där föräldraskap hos människor med intellektuell 

funktionsnedsättning inte är representerat. Brukare får på så vis inte information eller en 

uppfattning om att det är ett alternativ att bli förälder, samtidigt som längtan efter barn är 

densamma som för gemene man. Det kan därför bli en konflikt mellan scripten på den kulturella 

nivå, den interpersonella och det intrapsykiska. Den kulturella nivån berättar att man inte bör bli 

förälder, den interpersonella nivån visar på att det är ovanligt att vara förälder, samtidigt som i 

den intrapsykiska nivån så finns en längtan och vilja att bli förälder (Kimmel, 2008:240–241: 

Simon & Gagnon, 1986:1). 
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10. Slutsats 

  

Studiens syfte var att undersöka hur personal på serviceboenden för människor med intellektuell 

funktionsnedsättning förstår och bemöter brukarnas sexualitet. I detta avsnitt presenteras de 

viktigaste slutsatserna från studien kopplat till vår frågeställning. I slutet av avsnittet presenterar 

det vi anser är centralt för forskning. 

 

Frågeställning 1: Hur förstår personalen brukarnas sexualitet? 

Studien har visat att personal ser och förstår brukaren som sexuell och har ett grundläggande 

behov av sex och relationer. Det har visat sig att utbildningar är ytterst relevant för att fortsätta 

utveckla verksamheterna, samt det bidrar till ökad förståelse kring brukarnas sexualitet. De är 

eniga om att information kring sex och relationer behöver ges till brukarna. Personalen tillskriver 

dock personer med grava intellektuella funktionsnedsättningar svårigheter att finna en partner 

att vara sexuell med. 

 

Frågeställning 2: Hur bemöter personalen brukarnas sexualitet? 

Studien har visat att personal känner oro, rädsla och ansvar för brukaren att utforska sin sexualitet 

på ett säkert sätt. Personalens intentioner är att brukaren ska få möjlighet till självbestämmande 

och integritet, men rädslan för att brukaren blir kränkt och utsatt tar ofta överhand. Personalen 

vill ha kontroll över att brukaren inte uttrycker ett icke-accepterat sexuellt beteende, och försätter 

sig i riskfyllda situationer. 

 

Frågeställning 3: Vilka möjligheter, begränsningar och svårigheter anser personalen att det finns 

i deras arbetsroll gällande brukarnas sexualitet? 

En svårighet som personalen möter är att balansera skydd för brukaren, uppmuntran till 

självbestämmande och samtidigt minska normbrytande beteende för att förhindra sanktioner från 

samhället. Personalens svåraste dilemma är brukarnas vilja till att bli förälder och samhällets 

uppfattning om oförmåga till fungerande föräldraskap. 

  

Studien har visat på att det finns en förståelse för brukarnas sexualitet och att personalen arbetar 

aktivt för att bemöta denna på bästa möjliga sätt. Det har dock framkommit att sexualiteten för 
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brukarna är villkorad utifrån rädsla och känsla av ansvar, som visar sig genom att personalen 

förväntas ha en viss insyn i vem brukaren träffar och på så sätt försöker avstyra relationer där en 

brukare riskerar att bli utnyttjad eller där relationen kan anses olämplig för brukaren. Personalen 

påverkar att sexualiteten blir villkorad genom att försöka styra vissa beteenden så som att 

använda preventivmedel och genom att styra brukare mot ansvarsfull dejting i 

dagligverksamhets lokaler istället för på internet. En brukares möjligheter att fatta egna beslut är 

i stor utsträckning tätt sammankopplat med funktionsnivå, där högfungerande brukare har en 

större autonomi än lågfungerade. Detta skiljer sig mot en person utan en intellektuell 

funktionsnedsättning, där man trots riskfyllda sexuella beteenden, inte antas ha samma insyn 

från andra personer samt har friheten att göra dessa valen själv. Vår studie inriktar sig inte mot 

vad som skulle behövas göras från verksamheternas och samhället sida för att förändra detta. I 

framtida studier vore det därför centralt att inrikta sig på vilka insatser som behövs för att 

motverka känslan av rädsla och ansvar, som begränsar brukarens sexualitet. 
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12. Bilagor 

  

12.1 Intervjuguide 

  

1) Finns det några ev. riktlinjer kring hur ni som medarbetare ska agera när det gäller frågor som 

rör klienters sexualitet och intima relationer? 

  

2) Hur diskuterar ni i arbetsgruppen kring LSS personers sexualitet och intima relationer samt 

kring bemötande? Hur skiljer sig dessa diskussioner från riktlinjerna?   

Hur reagerar arbetsgruppen när det blir en diskussion kring sådana här frågor på din arbetsplats? 

  

3)Vad tänker du om de boende och deras behov av närhet och sex?   

 

4) Tycker du att det är ok att de boende har sex med varandra? 

Om oklart svar: Skulle du vilja utveckla hur du tänker?    

  

5) Hur hade du reagerat om en klient öppnar upp för att vilja ha ett samtal kring sex och närhet?   

  

6) Kan en boende ha allt för stor funktionsnedsättning för att det ska vara ok för personen att ha 

intim närhet och sex? Var går gränsen? 

-På vilket sätt är det viktigt? 

-Finns det någon annan faktor som påverkar hur du resonerar kring frågan? 

  

7) Har du varit med om en situation där en klient agerat sexuellt? Hur kände du då, och hur 

agerade du? 

- Om samma situation hade uppstått igen, hade du då agerat annorlunda på något sätt? 

  

8) Hur har din förståelse och ditt bemötande kring klientens sexualitet förändrats ifrån när du 

började att arbeta inom yrket fram till idag? 

 


