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Sammanfattning 

Målet med uppsatsen är att undersöka hur boendeassistenters föreställningar om sexualitet 

kopplat till intellektuell funktionsnedsättning ser ut i relation till normen om 

funktionsfullkomlighet.. För att ta reda på detta har vi utgått från en kvalitativ ansats där vi 

utfört semistrukturerade intervjuer med tolv boendeassistenter. Vårt teoretiska ramverk består 

av cripteori, sexuella script och vi har kopplat dessa till den sociala och medicinska modellen. 

Vår slutsats är att boendeassistenters föreställningar om sexualitet kopplat till intellektuell 

funktionsnedsättning blir mer tillåtande ju lindrigare funktionsnedsättning och mer restriktiv 

ju större funktionsnedsättning brukaren har. Samma tendenser har visat sig när det gäller 

brukares möjligheter att leva i relationer och är avhängigt av vilken boendeform de har: 

gruppboende eller servicebas. Vi har sett att boendeassistenter efterfrågar mer kunskap om 

bemötande och mer kunskap till brukare i frågor gällande sexualitet. Denna efterfrågan är 

dock också kopplad till grad av intellektuell funktionsnedsättning och efterfrågas i högre grad 

ju närmare brukaren står normen om funktionsfullkomlighet. Vi har även sett en osäkerhet i 

rollen som boendeassistent om det verkligen är deras uppgift att bemöta brukare i deras 

sexualitet. Vår studie visar också att det finns tendenser till att brist på kunskap hos brukare 

och boendeassistenter kan leda till omedvetna övergrepp dels mellan brukare men även mot 

brukare från boendeassistenter. Efter denna studie är vår förhoppning att ansvariga för 

gruppbostäder och servicebaser ser nödvändigheten i att all personal får adekvat kunskap i 

bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning i frågor om sexualitet och 

vikten av att brukarna får sexualkunskap förmedlad till sig. 

Nyckelord: funktionsfullkomlighet, sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning, sexuella 

script, cripteori 
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1. Inledning 

 

Vi möts ständigt av bilder i olika mediesammanhang av individer med intellektuell 

funktionsnedsättning, så som i ICA-reklamen, En annan del av Köping eller Glada Hudick-

teatern, för att nämna några exempel. De bilder som ges är oftast odelat positiva där 

individerna målas upp som glada och kramiga. Något som däremot inte visas upp eller 

diskuteras i någon större utsträckning är deras sexualitet. Vi menar att det råder ett slags tabu 

kring sexualitet hos individer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta märks också på 

olika LSS-boenden där en av uppsatsförfattarna jobbar som boendeassistent och sexualitet är 

ett ämne som sällan tas upp.  

 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har på senare år blivit mer integrerade i 

samhället och detta avspeglas också i kulturen. Vi anser att det dock är problematiskt att dessa 

individer i kulturen beskrivs på ett stereotypt sätt. Det är vanligt med denna typ av 

stereotypiseringar i kulturen: kvinnor beskrivs till exempel antingen som sårbara och som 

personer som behöver räddas eller som “starka” men inte som personer med andra 

egenskaper. Ser man på personer med fysisk funktionsnedsättning ges ofta bilden att de i 

princip alltid är extremt levnadsglada och positiva trots sina svårigheter. För personer med 

intellektuell funktionsnedsättning är situationen än mer extrem när de beskrivs och utmålas 

just som odelat glada och endimensionella. De enda personer i den västerländska kulturen 

som riktigt beskrivs som flerdimensionella anser vi är vita heterosexuella män utan 

funktionsnedsättning. Ju längre bort från denna norm en person befinner sig, ju mer stereotypt 

anser vi att de beskrivs.  

 

Vi tror också att populärkulturen avspeglar och reproducerar den sociala verklighet vi lever i, 

vilket tyder på att intellektuellt funktionsnedsatta har blivit mer accepterade och integrerade i 

samhället. Därför väcktes tankar inom oss om att faktiskt undersöka hur det ser ut på 

gruppboenden och servicebaser: vilka föreställningar personalen har om intellektuell 

funktionsnedsättning och vilken rätt och möjlighet brukare har till att utöva sin sexualitet och 

inleda relationer. Vi hoppas att med denna studie ta med läsaren på en spännande resa där 

dessa frågor besvaras och diskuteras och förhoppningsvis ger läsaren fördjupad insikt och 

förståelse i detta ämne. 



Sundberg Ståhl, Martin och Lundberg, Daniel 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Uppsala universitet VT 2015 

 

4 

 

1.1 Definitioner 

Två begrepp har varit centrala att definiera inför studien. Det första begreppet är sexualitet. 

WHO (World Health Organisation) definierar sexualitet på följande vis: 

 

“...en central aspekt i att vara människa genom livet innefattar kön, genus, identiteter, sexuell 

läggning, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks i tankar, 

fantasier, begär, föreställningar, värderingar, beteenden, handlingssätt, handlingar, roller och 

relationer. Sexualitet kan visserligen omfatta alla dessa dimensioner men alla behöver inte alltid 

upplevas eller uttryckas. Sexualiteten påverkas av en interaktion mellan biologiska, sociala, 

ekonomiska, politiska, kulturella, juridiska, historiska, religiösa och andliga faktorer.” (WHO, 

2006, vår översättning). 

 

Det andra begreppet som behövs definieras är intellektuell funktionsnedsättning. 

Individer med intellektuell funktionsnedsättning tillhör en heterogen grupp i samhället. Inom 

gruppen råder en stor variation gällande abstrakt tänkande, funktion i kortidsminnet och 

förmåga till verklighetsuppfattning (Löfgren-Mårtensson 2009). 

De olika intellektuella funktionsnedsättningarna beskrivs utifrån skalan grav-måttlig-lindrig. 

Personer med grava intellektuella funktionsnedsättningar har ofta också fysiska 

funktionsnedsättningar. Den grava intellektuella funktionsnedsättningen gör att denna grupp 

har stora svårigheter att förstå händelseförlopp och sammanhang. Inom gruppen individer 

med en måttlig intellektuell funktionsnedsättning är variationen gällande förmåga stor. Till 

denna grupp räknas till exempel individer med Downs syndrom. Vissa individer inom denna 

grupp kan uttrycka sig verbalt medan andra främst kommunicerar med tecken. Personer med 

en lindrig intellektuell funktionsnedsättning är på gränsen till att räknas som normalbegåvade. 

Funktionsnedsättningens begränsningar är i en liten omfattning och av en lindrigare art. 

Individer i denna grupp har ofta svårt att acceptera sin funktionsnedsättning. Inom denna 

grupp finns det också en stor variation gällande förmåga. Den intellektuella 

funktionsnedsättningen gör det svårt för individen att förstå sina känslor och behov. 

Svårigheterna varierar i grad beroende på hur stor funktionsnedsättningen är. Det är därför 

vanligt förekommande att individer med intellektuella funktionsnedsättningar behöver stöd 

och hjälp från sin omgivning för att kunna tolka och förstå den (ibid). 

 

Ordet funktionsnedsättning kan härledas till den medicinska modellen och ordet 

funktionshindrad till den sociala modellen (Barnes, Mercer 2010 s. 31). Vi anser att termen 
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“person som kategoriseras som intellektuellt funktionsnedsatt” blir det bästa sättet att 

benämna dessa individer. Detta anser vi just för att både orden “funktionshindrad” och 

“funktionsnedsatt” har en negativ klang och för att ordet funktionsnedsatt specifikt är kopplat 

till den medicinska modellen, vilket vi i avsnitt 3.1 förklarar är kopplat till negativa 

föreställningar om sexualitet hos dessa personer. Vi har dock märkt att med detta uttryck 

bildas långa och språkligt svårlästa meningar och vi har på pragmatiskt grund valt att använda 

ordet “personer med intellektuell funktionsnedsättning” eller ”brukare”.  Vi hoppas att vi med 

detta klargörande kan använda ordet funktionsnedsättning utan att det stör läsaren.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur boendeassistenters föreställningar om sexualitet 

kopplat till intellektuell funktionsnedsättning ser ut i relation till normen om 

funktionsfullkomlighet. 

Följande frågeställningar har ställts upp för att besvara detta syfte: 

1. Hur ser boendeassistenternas föreställningar om sexualitet kopplat till intellektuell 

funktionsnedsättning ut? 

2. Hur ser boendeassistenterna på brukarnas möjlighet att leva i relationer och att uttrycka 

kärlek och sexualitet? 

1.3 Disposition 

I kapitel två presenteras relevant tidigare forskning med hjälp av tre teman: sexualitet och 

intellektuell funktionsnedsättning, omgivningens inverkan på sexualiteten och en 

heteronormativ värld. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Kapitel tre beskriver och 

motiverar de teoretiska utgångspunkter som vi använt oss av i studien. Dessa teorier består av 

cripteori och sexuella script, som vi relaterar till den medicinska och sociala modellen och vad 

detta har för implikationer i föreställningar om sexualitet. Vi har i kapitel fyra beskrivit våra 

metodologiska tillvägagångssätt och diskuterat dessa utifrån hur de påverkar studiens 

trovärdighet. I kapitel fem presenterar vi våra resultat utifrån de kategorier vi identifierat 

utifrån vårt empiriska material och diskuterar dessa i ljuset av våra teorier. Slutligen för vi i 

kapitel sex en diskussion där vi diskuterar huvuddragen i resultatet utifrån våra 

forskningsfrågor, tidigare forskning, en teoridiskussion och en metodologisk diskussion. Vi 

diskuterar till sist studiens implikationer för framtida forskning. 
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2 Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet presenteras tidigare svensk och internationell forskning inom ämnet 

sexualitet kopplat till intellektuell funktionsnedsättning. I vår genomgång av tidigare 

forskning har vi identifierat tre återkommande teman som vi anser vara relevanta för studien. 

Först presenteras studier som behandlar sexualitet kopplat till funktionsnedsättning generellt, 

sedan presenteras studier som behandlar omgivningens inverkan på sexualiteten och slutligen 

den heteronormativa föreställningsvärlden och dess påverkan på individer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Avslutningsvis sker en sammanfattning av den tidigare forskningen.  

2.1 Sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning 

Funktionsnedsatta personer ses ofta inte som könade eller som sexuella subjekt och sexualitet 

kopplat till intellektuell funktionsnedsättning har till stor del inte studerats av forskare. Dock 

har viss forskning inom ämnet bedrivits (Grönvik 2008; McConkey, R, Ryan, D 2001).  

Forskningen ger en bild av att individer med intellektuell funktionsnedsättning tillskrivs en 

sexualitet, däremot är det vanligt förekommande att den kontrolleras och begränsas av andra, 

till exempel omsorgspersonal och föräldrar (Löfgren-Mårtensson 2005; Swango-Wilson 

2008). De råder således en skillnad i huruvida intellektuellt funktionsnedsatta tillskrivs en 

sexualitet i de studier som omfattats av vår forskningsgenomgång. Det finns alltså två 

tendenser: antingen osynliggörs sexualiteten eller så kontrolleras och begränsas den av andra. 

 

Både svensk och internationell forskning visar att individer med intellektuell 

funktionsnedsättning vill kunna förstå och lära sig om sexualitet men de har större svårigheter 

än andra grupper i samhället att ta del av kunskap om sexualitet. (Löfgren-Mårtensson 2011; 

Azzopardi-Lane 2014).  Informationen som förmedlas till exempel via sexualundervisningen i 

skolan är ofta för generell och inte anpassad till individernas nivå (Löfgren-Mårtensson 2011). 

Den viktigaste källan till kunskap enligt Löfgren-Mårtensson (2011) är skolan. Även föräldrar 

och kompisar spelar en viktig roll i spridningen om kunskap kring sexualitet, men då personer 

med intellektuell funktionsnedsättning inte har samma förmåga att dela med sig av 

erfarenheter och kunskap mellan varandra försvåras denna process (2011). 

 

Studier visar att individer med intellektuell funktionsnedsättning löper ökad risk kopplat till 

sexualitet än majoritetssanhället. Detta gäller både för att bli utsatta för övergrepp 

(Brownridge 2006; Lunsky et al 2007) men också att utsätta andra för dessa (Eastgate 2011). 
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Studien visar att individerna med intellektuell funktionsnedsättning ofta inte förstår vad ett 

övergrepp innebär och inte heller har förmågan att reagera på övergrepp (ibid). 

 

I en australiensk studie intervjuades 25 personer med intellektuell funktionsnedsättning om 

hur de uppfattade sin sexualitet (Johnson et al 2002). I studien framkom att attityder och 

värderingar från familj och omsorgspersonal spelade en central roll i hur brukarna uppfattade 

sin sexualitet. Vanligt förekommande var att sexualiteten inte var något som det samtalades 

om, eller att den framställdes som problematisk från omgivningens sida. I vissa fall 

förhindrades individerna med intellektuell funktionsnedsättning att inleda relationer. 

Konsekvensen av detta var att många av deltagarna levde ett hemligt sexuellt liv dolt från 

omgivningen. Det fick även som följd att flera i studien hade blivit utsatta för övergrepp och 

hamnat i sexuella risksituationer. Av deltagarna i studien var det elva stycken kvinnor och åtta 

män som blivit utsatta för övergrepp. Utöver detta framträdde det att informanterna saknade 

kunskap om sexualitet och relationer. De hade förvisso haft undervisning i sexualkunskap 

men beskrev den som pinsam och irrelevant. Ett annat hinder för individerna att leva i 

relationer och för att få uttryck för sin sexualitet var bristen på riktlinjer och policys för de 

anställda att agera efter. I de fall riktlinjer och policys existerade var kunskapen om dessa 

bristfällig hos individer med intellektuella funktionsnedsättningar. I studien framkom också 

att isolering och ensamhet ofta förekommer. För de som ville ha ett förhållande var detta ofta 

ett ouppnåeligt mål. Många av deltagarna i studien levde ett isolerat liv med få vänner och 

upprepade sociala avvisanden från omgivningen (ibid). 

 

En annan studie av Azzopardi-Lane (2014) genomfördes i en grupp med 40 deltagare med 

intellektuell funktionsnedsättning. Studien visar hur individerna är medvetna om sin sexualitet 

och hur omgivningen uppfattar den. Den visar tydligt att de är sexuella varelser och att 

sexualitet är ett ämne som intresserar dem. Deltagarna uppgav att de kände sig begränsade i 

sin sexualitet på grund av bristen av privatliv, begränsad ekonomi, och beroendet av andra för 

stöd och hjälp. De framkom att vårdgivare och föräldrar begränsar deras sexuella uttryck och 

utövar en kontroll över om de får inleda en kärleksrelation eller ej. Deltagarna var också 

medvetna om hur allmänheten reagerade på deras sexualitet när den tog sig uttryck även på ett 

sådant sätt som borde vara socialt acceptabelt. En man uttryckte sig på följande sätt: ”Once I 

did that [kiss in public] and people started staring. I don’t do that in front of people anymore.” 

(Azzopardi-Lane 2014, s. 35). 
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2.2 Omgivningens inverkan på sexualiteten 

Svensk och internationell forskning visar att individer med intellektuell funktionsnedsättning 

lever i en skyddad värld och att deras sexualitet begränsas av anhöriga och vårdpersonals 

attityder och föreställningar kring sexualiteten (Löfgren-Mårtensson 2005 s. 125-128; 

Azzopardi-Lane 2014). Swango-Wilson (2008) visar i sin studie att det råder osäkerhet bland 

de anställda om vad som är ett acceptabelt sexuellt beteende hos individer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Deltagarna menade att långvariga kyssar offentligt, analsex och 

sexuella risksituationer sågs som olämpliga sexuella beteenden. Beteenden som visade ömhet 

både privat men även offentligt och säkert sex definierades som lämpligt sexuellt beteende. 

En oenighet rådde gällande lämpliga sexuella beteenden när det gällde partners av samma 

kön. 

 

Löfgren-Mårtensson (2005 s. 127) argumenterar i sin studie att det råder en skillnad i kvinnlig 

och manlig personals bemötande gällande sexualiteten. Då majoriteten av de som är anställda 

inom omsorgsverksamheter är kvinnor blir konsekvensen att det är ett ”kvinnligt perspektiv” 

på sexualiteten som förmedlas. Perspektivet innehåller generellt sätt en mer restriktiv syn på 

sexualiteten och ett större ansvarstagande. Männen ger uttryck för att de har en mer tillåtande 

syn på sexualiteten och har en större vana att tala om den med de intellektuellt 

funktionsnedsatta, vilket de anser vara något positivt för utvecklingen hos individerna. 

Personalens ålder spelar också en roll i synen på sexualiteten hos de anställda då de yngre 

anställda har en mer tillåtande syn.  

 

Resultat från studier (Swango-Wilsson 2008; Löfgren-Mårtensson 2005) indikerar att 

omvårdnadspersonalen har en annan uppfattning av vad som är acceptabla sexuella beteenden 

hos sig själva än hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Det finns många missförstånd kring sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning från 

omgivningens sida såsom att de har inte eller borde inte ha sexuella behov eller känslor och 

kan ses som asexuella. Ordet “hypersexuell” används framförallt för att beskriva sexuellt 

beteende hos män med intellektuell funktionsnedsättning, eller att intellektuellt 

funktionsnedsatta har ett överskott av sexuell lust (Taylor-Gomez 2012). Personer med 

intellektuell funktionsnedsättning tenderar att i samhällets ögon antingen ses som ”eviga 

barn” och därmed tillskrivs de asexualitet eller beskrivs som möjliga förövare som är 
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översexuella med okontrollerbar sexualitet (Murphy 2003). Männen ses som översexuella och 

oförmögna till att kontrollera sin egen sexualitet och får lära sig vikten av att vara 

återhållsamma, kvinnorna får lära sig vikten av att säga nej. Detta menar Löfgren-Mårtensson 

(2005 s. 122) beror på gamla stereotypa föreställningar om vad som är “manligt” och 

“kvinnligt” sexuellt beteende, där mannens sexualitet ses som okontrollerbar och kvinnans 

sexualitet osynliggörs. 

 

En annan infallsvinkel på sexualitet kopplat till intellektuell funktionsnedsättning och 

omgivningens inverkan ges av Kulick (2012) då han jämför synen på sexualitet kopplat till 

funktionshinder och intellektuell funktionsnedsättning mellan Sverige och Danmark. En av de 

största skillnader Kulick uppmärksammar är att i Danmark har personer med funktionshinder 

och intellektuell funktionsnedsättning rätt till ett sexuellt liv. Detta regleras i ett dokument 

från det danska socialdepartementet. I riktlinjerna står det vad en anställd är skyldig att göra 

när det gäller brukarnas sexualitet. Bland annat står följande att läsa: 

 

Det får ges hjälp till kunskap och utveckling vad gällande onani. 

Det får ges hjälp till personer som önskar samlag med varandra. 

Det får ges hjälp till att kontakta en prostituerad. (Kulick 2012 s. 34) 

 

Om någon inom personalgruppen inte vill utföra detta är det dennes ansvar och skyldighet att 

hitta någon annan som gör detta.  Kulick menar att i Danmark så erkänns sexualiteten medan 

den i Sverige motarbetas och förnekas (ibid). Det finns tre tydliga skillnader i jämförelsen 

mellan Sverige och Danmark. I det svenska samhället finns det ingen lagstiftning som 

erkänner brukarnas rätt till ett sexuellt liv. Området sexualitet kopplat till funktionshinder och 

intellektuell funktionsnedsättning ägs av experter på området som ägnat sig åt interna 

diskussioner om sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning. Kulick menar att problemet 

är att detta har pågått i fyrtio år och att ingenting har hänt under den tiden. Den tredje 

skillnaden är att både omsorgspersonal och forskare inom ämnet i Sverige tror sig vara insatta 

i hur det fungerar i Danmark. Omsorgspersonalen och experterna har dock en felaktig bild 

som de använder för att argumentera för att något liknande inte bör införas i Sverige (Kulick 

2012 s. 34-38). Denna syn är vi medvetna kan framstå som kontroversiell och provocerande 

för läsaren, men vi anser att den är värd att lyfta fram för att få ytterligare en infallsvinkel 

gällande sexualitet kopplat till intellektuell funktionsnedsättning. Vi själva anser att 
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intellektuellt funktionsnedsatta i Sverige skulle vara förtjänta av ett liknande dokument som 

reglerar deras sexuella rättigheter.  

 

Omgivningens inverkan på intellektuellt funktionsnedsattas sexualitet är tydlig. Winges-

Yanez (2013) menar att individer som blivit stämplade av samhället som intellektuellt 

funktionsnedsatta möter samhällets normer gällande sexualitet och intellektuell 

funktionsnedsättning. Individen ses som oförmögen att uttrycka sin sexualitet eller vara 

delaktig i sexuella aktiviteter. Samhällets normer har placerat individer som identifierar sig 

som en kvinna och intellektuellt funktionsnedsatt som ett offer, en individ som identifierar sig 

som man och intellektuellt funktionsnedsatt ses som aggressiv och oförmögen att kontrollera 

sin sexualitet. 

 

Samhället har historiskt nekat individer med intellektuell funktionsnedsättning sin sexualitet 

och möjligheten att ge uttryck för den genom restriktioner av privatlivet. Detta har begränsats 

genom att placera dem på institutioner eller sjukhus, eller som nu på gruppbostäder och 

servicebaser (Bernet 2011). 

 

Det föreligger ett behov av att se över den rådande diskursen kring individer med 

intellektuella funktionsnedsättningar. FN har i sina mänskliga rättigheter för personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar gjort ett uttalande om rättigheter och deras sexuella 

uttryckssätt. Men policys och riktlinjer speglar inte detta. Sexualundervisning för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning behöver förbättras gällande information och 

tillgänglighet. Gruppboenden erbjuder policys i bästa fall som är vaga och restriktiva som 

värst. Personalen får inte adekvat utbildning för att kunna arbeta med frågor om sexualitet och 

intellektuell funktionsnedsättning (Winges-Yanez  2012). 

 

Personalen är de som dikterar villkoren för sexualiteten och huruvida en individ anses vara 

förmögen att ha ett förhållande Hamilton (2009). Det som anses vara det viktigaste för att 

personalen ska anse att en individ har förmågan att ha ett förhållande är att paret gör 

”normala” saker tillsammans. Med detta menades att paret för det första lever i monogami, 

det vill säga bara med en partner. Kärleken och sexualiteten ska inte uttryckas i de offentliga 

utan bakom stängda dörrar, det vill säga det privata. Kring begreppet sex syftades det enbart 

på penetration. Om dessa delar uppfylls mellan två individer med intellektuell 
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funktionsnedsättning så är chansen god att personalen tillät förhållandet att fortgå. Dessa 

”riktlinjer” grundar sig i mångt och mycket på samhällets normer kring vad som anses vara en 

god sexualitet. Hamilton (2009) ser sexualiteten som något socialt konstruerat och som 

innehåller förväntningar från samhället kring vad som är det normala. Människan delar in 

sexualiteten i binära par eller med andra ord ”bra” eller ”dålig”.  För att illustrera detta: 

heterosexuell – homosexuell, gift – ogift, i par – ensam/i grupp, i det privat – i det offentliga 

etc. 

 

Vidare träder det fram att med brukare som avviker från att ”göra det normala” så förklaras 

sexualiteten bort i termer som besatt och fascinerad, termer som får oss att tänka på mental 

ohälsa. Ett avvikande från att ”göra det normala”, till exempel homosexualitet, avviker från 

den socialt dominerande heteronormen och uppmuntras inte (Hamilton 2009). 

2.3 En heteronormativ värld 

Individer som av samhället märkts som intellektuellt funktionsnedsatta marginaliseras när 

ämnen som genus och sexuella uttryck diskuteras (Winges-Yanes 2013). Taylor-Gomes 

(2012) fastlår att individer med intellektuella funktionsnedsättningar utesluts från samtal inte 

bara om sex utan också sexualitet och kön/genus-identifikation. De utesluts alltså från att 

delta i samtal om detta samtidigt som de osynliggörs när andra personer pratar om det. 

Tidigare studier inom området individer med intellektuell funktionsnedsättning kopplat till 

sexualitet ger en bild av sexualiteten som uteslutande heterosexuell.  

 

Även inom skolan som är en av de främsta källorna till kunskap inom sexualitet är bilden som 

ges bristfällig. Undervisningen är starkt heteronormativt präglad och har sin utgångspunkt i 

heterosexuella relationer och familjebildning. Skolans värld förstärker de könsstereotyper som 

finns i samhället där kvinnan förväntas vara den kärleksfulla och relationsinriktade och 

männen de drivande. För individer med en intellektuell funktionsnedsättning och som per 

automatik redan befinner sig i en beroendeställning till sin omgivning kan det bli ännu svårare 

att hitta alternativa sätt att leva på (Löfgren-Mårtensson 2011). Den intellektuella 

funktionsnedsättningen ses redan som något annorlunda och avvikande. Detta leder till att 

andra sexuella läggningar och könstillhörigheter än den heteronormativa hamnar i skymundan 

och osynliggörs (Löfgren-Mårtensson 2009). Löfgren-Mårtensson (2011) lyfter i sin analys av 

den svenska sexualundervisningen i skolan för personer med intellektuell 
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funktionsnedsättning fram de sexuella script som träder fram, det vill säga vilka regler 

individer med intellektuell funktionsnedsättning förväntas följa från samhällets sida. 

Tyngdpunkt i undervisningen läggs på vikten av att använda sig av preventivmedel för att 

skydda sig mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar, samt hur individer 

med intellektuell funktionsnedsättning kan undvika sexuella risksituationer. 

 

Samhället lyfter fram den heterosexuella normen utifrån heterosexuella ideal och även 

avhållsamhet från sexuella relationer. Kärleken ska framförallt uttryckas genom vänskap 

frånkopplat sexuella känslor. Varför skripten ser ut som de gör förklaras med den oro som 

finns för den ”mörkare” sidan av sexualiteten. Unga individer med intellektuella 

funktionsnedsättningar blir överbeskyddade av omgivningen. Lärarna får sällan möjligheten 

att vidareutveckla sina kunskaper och i och med detta blir läraren begränsad till sin egen 

referensram. Dessa är ofta kopplade till dominerande kulturella script i samhället som är 

starkt påverkade av restriktiva värderingar gällande intellektuellt funktionsnedsatta och 

sexualitet (Löfgren-Mårtensson 2011). 

 

I två studier från Australien respektive Storbritannien framträder det att omsorgspersonal har 

en mer negativ syn på sexualitet som avviker från den heterosexuella kopplat till intellektuell 

funktionsnedsättning och att detta kan uttryckas i form av riktlinjer på boenden (Swango-

Willson 2008; Yool & Langdon 2003).  

 

Gällande individer med intellektuell funktionsnedsättning och deras erfarenheter kopplat till 

bi-homosexualitet verkar detta vara sällsynt. Svensk och internationell forskning visar på att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning har negativa erfarenheter och bristande 

kunskaper om bi-homosexualitet (Löfgren-Mårtensson 2011; Stoffelen et al. 2013). 

I de fall sexuella relationer mellan individer av samma kön förekommer så osynliggörs dessa, 

bagatelliseras alternativt förklaras i termer av övergrepp från personalens sida (Löfgren-

Mårtensson 2005 s. 141). 

 

Forskning visar att omsorgspersonal känner sig osäker på hur de ska bemöta olika typer av 

sexuella läggningar och upplever en avsaknad av riktlinjer. Denna osäkerhet med grund i 

bristande kunskap leder till att rådande normer och fördomar blir personalens verktyg i 

bemötandet av individer med olika typer av sexuell läggning (Abbott & Howarth 2006). 
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Bi-homosexuella individer med intellektuell funktionsnedsättning löper en ökad risk för att bli 

sexuellt utnyttjande, uppleva partnervåld och andra negativa sexuella erfarenheter i de fall när 

bristande stöd ges från omgivningens sida (Stoffelen et al. 2013). 

2.4 Sammanfattning 

I detta avsnitt har den tidigare forskningen kring sexualitet kopplat till intellektuell 

funktionsnedsättning presenterats. Det står tydligt klart att personalens egna uppfattningar och 

värderingar spelar en central roll i hur sexualiteten hos individer med intellektuell 

funktionsnedsättning bemöts. Sexualiteten förminskas och ses inte för vad den faktiskt är. 

Vanligt förekomande är att individer med intellektuell funktionsnedsättning ses som eviga 

barn och därmed sker en avsexualisering av individen. En annan syn är den att männen ses 

som hypersexuella och oförmögna till att kontrollera sina lustar, kvinnorna får lära sig vikten 

av att vara avhållsamma och att säga nej. Heteronormen dominerar föreställningarna hos 

personalen men även i undervisningen i skolan och speglar av sig på individerna med 

intellektuell funktionsnedsättning. Vi har i vår genomgång av tidigare forskning haft som 

ansats att undersöka brukarperspektivet men också omgivningens påverkan samt på vilket sätt 

heteronormen påverkar föreställningarna kring sexualitet kopplat till intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Vår studie uppmärksammar en kunskapslucka på flertalet sätt och försöker i den mån det är 

möjligt inom den här studiens ramar ge några svar. Av de studier vi tagit del av har ingen av 

dessa haft ett cripteoretiskt perspektiv och endast en studie gjord av Löfgren-Mårtensson 

(2011) använder sig av sexuella script. Genom att belysa ämnet sexualitet kopplat till 

intellektuell funktionsnedsättning utifrån ovan nämnda teorier hoppas vi kunna belysa ämnet 

ur ett nytt perspektiv. Det har endast bedrivits ett fåtal studier som utgår från 

boendeassistenters perspektiv. Det finns ingen motsvarighet till LSS i de flesta länder där 

dessa studier ägt rum. Därmed är svenska förhållanden i denna bemärkelse unika och det finns 

ett tomrum som vi ämnar att i någon mån uppfylla genom att presentera de tendenser vi kan 

uttolka i vår studie om boendeassistenters föreställningar om intellektuell 

funktionsnedsättning kopplat till sexualitet. Så som framkommer i tidigare forskning har det 

inte bedrivits mycket forskning om intellektuell funktionsnedsättning kopplat till sexualitet i 

Sverige och den forskning som bedrivits har främst varit inriktat på brukare. I den forskning 
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som ändå har utförts dras slutsatsen att boendeassistenter har stor inverkan på brukares 

sexualitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur boendeassistenters föreställningar om 

sexualitet kopplat till intellektuell funktionsnedsättning ser ut i relation till normen om 

funktionsfullkomlighet.  

 

3 Teoretisk och begreppslig referensram 

 

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som används i studien. Cripteori och 

sexuella script utgör grunden för den teoretiska ansatsen i denna studie. Den sociala 

respektive medicinska modellen om funktionsnedsättning beskrivs sedan för att ge en ökad 

förståelse och bakgrund till vilka bakomliggande perspektiv som genomsyrar både cripteorin 

och sexuella script. Det är viktigt att kunna identifiera vilken modell som genomsyrar olika 

uppfattningar om personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Cripteorin används som ett redskap för att undersöka och förstå föreställningar om normalitet 

och avvikelse kopplat till funktionsnedsättning och sexualitet och i denna studie specifikt 

relaterat till intellektuell funktionsnedsättning. Begreppet stigmahantering som Jens Rydström 

(2012) identifierat, och som kan härledas till Erving Goffman, är också ett viktigt verktyg för 

att undersöka dessa föreställningar och identifiera dess bakomliggande orsaker. 

 

Scriptteorin är en teori som undersöker de komplexa sambanden mellan den inre upplevelsen, 

förhållanden mellan människor och kulturella kontexter, ursprungligen för att undersöka detta 

utifrån social inlärning kopplat till sexualitet. Detta perspektiv blev senare 

socialkonstruktivistiskt när samhällsstudier av sexualitet närmade sig den riktningen under 

påverkan av HBTQ-studier och nya sexualteorier. Teorin har under denna tid förhållit sig 

stabil alltmedan ramen för sexualitetsstudier förändrats i en tid då kulturen genomgått stora 

förändringar på ett globalt plan (Simon & Gagnon, 2003). Vi ser en fördel av att använda oss 

av ett teoretiskt perspektiv som visat sig hålla över tid på ett akademiskt fält som förändrats 

och utvecklats under mer än trettio år. Teorin om sexuella script passar även bra i relation till 

studiens syfte eftersom den passar bra för att ta reda på boendeassistenters föreställningar när 

sexuella script identifieras när de pratar om personer som kategoriseras som intellektuellt 

funktionsnedsatta. 
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3.1 Medicinska och sociala modellen 

Den medicinska modellen ser funktionshinder främst som något kroppsligt och som hanteras 

med hjälp av diagnoser, hjälpmedel och medicinering. Olika former av funktionsnedsättning 

ses enligt denna modell som en ”personlig tragedi” snarare än något som skapas och 

upprätthålls av omgivningen (Barnes, Mercer 2010 s. 31-32). 

I den sociala modellen ses funktionsnedsättning som något som skapas av omgivningen i form 

av fysiska, ekonomiska och sociala barriärer i en persons omgivning (ibid). Det kan bestå av 

myndigheter som inte har texter med lättläst text för intellektuellt funktionsnedsatta eller att 

lokaler inte är anpassade så att rullstolsburna personer kan få tillgång till dem. 

I denna modell kan funktionsnedsättning ses som det förtryck som uppstår i relationen mellan 

personer med olika former av handikapp och det funktionsfullkomliga samhället (Finkelstein 

1980 i Barnes, Mercer 2010 s. 31).  

 

Den sociala modellen har inte som ansats att hantera de fysiska eller intellektuella 

funktionsnedsättningarna och fokuserar istället helt på de omgivande funktionsnedsättande 

faktorerna. Målet är att bryta kopplingen mellan det kroppsliga funktionshindret och 

individers sociala situation. Som kontrast till den medicinska modellen problematiserar den 

sociala modellen experter och expertutlåtanden till förmån för enskilda individers och 

gruppers egna uppfattningar och erfarenheter av det funktionshindrande samhället (ibid). 

Denna modell manifesteras tydligt i till exempel Garland-Thomsons (2011) teori om att passa 

in respektive inte passa in (från engelskans ”misfit”). I detta perspektiv ses att passa in som 

något som sker när en miljö upprätthåller en kropps behov. En missanpassad person skapas 

exempelvis när en rullstolsburen ställs inför trappor, en kvinna som hamnar i ett styrelserum 

fullt av misogyna personer eller när en person utsätts för en naturkatastrof (ibid). Dessa 

modeller är viktiga eftersom de genomsyrar de teoretiska perspektiven och ofta kontrasteras 

modellerna mot varandra i sina teoretiska ramverk. Mer om detta följer nedan. 

 

Parchomiuk (2013) har undersökt studenters och omsorgspersonals attityder till personer med 

intellektuell funktonsnedsättning kopplat till sexualitet och undersökt vilka attityder som går 

att koppla till den medicinska respektive sociala modellen. Denna studie fastslår att när 

individerna utgår från en medicinsk modell (och ser intellektuell funktionsnedsättning som 

biologiskt och oåterkalleligt, som ett resultat av skada på det centrala nervsystemet) i relation 

till personer med intellektuell funktionsnedsättning - så kan det relateras till en låg värdering 
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av sexualitet hos personer med dessa funktionsnedsättningar (i dess biologiska och 

psykosociala dimension) och leder till en syn där till exempel sterilisering ses som accepterad 

metod för att blockera fertiliteten helt. Det sammanfaller även med negativa föreställningar 

om funktionedsatta personer som asexuella eller att sexualitet är biologiskt bestämd. Den 

sociala modellen sammanfaller med en positiv värdering av intellektuellt funktionshindrades 

sexualitet i dess biologiska psykosociala dimensioner. Den sammanfaller samtidigt även med 

åsikter om att sexualitetens bakomliggande faktorer är komplexa och på samma sätt som icke 

funktionsnedsattas sexualitet.  

3.2 Cripteori 

Ordet ”crip” är ursprungligen ett nedsättande ord som användes och används om personer 

som kategoriseras som funktionsnedsatta (på liknande sätt som ”mongo”, ”sär” och ”miffo” 

används nedsättande i Sverige, vår anmärkning). Crip är en aktivt tagen positionering från 

individen som tillåter ett kritiskt ifrågasättande av hur samhället favoriserar en viss typ av 

kropp. Funktionsfullkomligheten är möjlig att ifrågasätta utifrån positionen “medvetet 

funktionshinderskap”. Identiteten funktionsnedsatt innebär ofta ett ofrivilligt utanförskap för 

individen. Genom att aktivt identifiera sig med utanförskapet ges en position och därmed 

möjlighet att kritiskt granska normer utifrån (McRuer 2006; Berg & Grönvik 2007). I likhet 

med hur queerteorin tagit tillbaka ordet queer tar cripteorin tillbaka ordet crip för att personer 

ska slippa anta en negativ identitet och för att skapa en plattform för att ett ifrågasättande av 

”able bodidness”. Denna term har vi valt att översätta som funktionsfullkomlighet, vilket 

avser en kropp som inte brukar kategoriseras som funktionsnedsatt fysiskt och/eller 

intellektuellt. Det finns inget vedertaget svenskt uttryck för kroppar som inte kategoriseras 

som funktionsnedsatta på något sätt. I McRuer (2006 s. 2) konstateras att den 

funktionsfullkomliga kroppen är föremål för vad han kallar för icke-identitet, något som tas 

för givet. På samma sätt som queerteorin ifrågasätter heterosexualiteten och normalitet så 

undersöker cripteorin konstruktionen bakom hur funktionsfullkomliga kroppar ses som det 

naturliga och som en icke-identitet och därmed skapar en avvikande motpol i form av kroppar 

som kategoriseras som funktionsnedsatta. 

 

Cripteorin har många beröringspunkter med queerteorin i det att båda perspektiven utgår från 

ett normkritiskt tänkande och framför skarp kritik mot normalitetsbegreppet (Sandahl 2003). 

Queerteorin riktar in sig in sig på heteronormen och avvikelser från den och att en 
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positionering utifrån avvikelsen ger möjlighet att kritisera denna istället för att genom 

stigmahantering försöka osynliggöra avvikelsen. Skillnaden mellan cripteori och queerteori 

ligger i att queerteorin ifrågasätter och problematiserar heteronormen medan cripteroin riktar 

uppmärksamheten mot hur en normalfungerande kropp skapas av samhället och omgivningen 

(Berg & Grönvik 2007). Inom cripteorin ifrågasätts varför en normalfungerande kropp är 

bättre än och mer önskvärd än någon annan kropp och vad det innebär att en kropp 

kategoriseras som normal (Löfgren-Mårtensson 2012). 

Jens Rydström (2012) har identifierat och kopplat samman tre begrepp i cripteorin: 

performativitet, språk och stigmahantering. I välfärdsstater innebär funktionshinder att en 

individ måste uppvisa sitt funktionshinder för att ta del av hjälp- och ersättningssystem och 

deras kroppar måste således “utföra funktionshinder”. Detta är vad som menas med 

performativitet och ställs i kontrast med hur kroppar utan funktionshinder är berättigade till en 

rad olika välfärdstjänster utan att det från samhällets sida ses som “stöd”. Forskaren Garland-

Thomson ger stöd för detta i en artikel där hen argumenterar för att ”funktionsnedsättning” är 

en inneboende egenskap i att vara människa: 

 

Our bodies need care; we need assistance to live; we are fragile, limited, and pliable in the face 

of life itself. Disability is thus inherent in our being: What we call disability is perhaps the 

essential characteristic of being human. Because the human variations that we think of as 

disabilities are so fundamental to every life over time, our culture has many understandings 

about disability that have evolved in response to cultural developments and patterns. (Garland-

Thomson 2012, s. 342) 

 

Språkbegreppet i cripteorin utgör det som detta avsnitt inleds med, att ta makten över negativt 

laddade ord fylla dem med något positivt. Vi har inte explicit använt oss av detta begrepp i 

vår analys eftersom vi inte genomfört intervjuer med brukare. Språkbegreppet utgör en del av 

att förklara hur cripteorin kan anta en kritisk positionering och performativitet är ett sätt att 

belysa hur den medicinska modellen (med tillhörande tillåtande respektive restriktiva script) 

är en strukturell förutsättning för systemet med gruppboenden, servicebaser och övriga 

insatser som till exempel särskilt anpassad undervisning i särskoleform. Således utgör dessa 

två begrepp beskrivningar av hur cripteorin fungerar snarare än som analyshjälpmedel. De är 

dock integrerade i det kritiska ifrågasättandet av normen om funktionsfullkomlighet som vi i 

denna studie har antagit. 
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Stigmahantering kan komma till uttryck på olika sätt. Ett konkret exempel för att demonstrera 

hur stigmahantering kan gå till är att personer utan stigma i möten med stigmabärare kan 

reagera med överdriven vänlighet eller genom att helt ignorera det eller de attribut som ger 

upphov till stigmat (Jens Rydström 2012). Av dessa tre begrepp använder vi oss i analysen av 

stigmahantering då detta begrepp kan användas när boendeassistenters föreställningar om 

individer med intellektuell funktionsnedsättning undersöks. Stigmahanteringsbegreppet är det 

direkta verktyg vi kunnat använda för undersöka hur boendeassistenter förhåller sig i mötet 

med det stigma som uppstår när någon bryter mot normen om funktionsfullkomlighet och de 

två övriga begreppen har andra funktioner. Vi vill återigen poängtera att de två andra 

begreppen är främst viktiga för att förstå cripteorin som helhet i hur den kan användas för att 

ifrågasätta normen om funktionsfullkomlighet.  

 

Individer som blivit stämplade av samhället som intellektuellt funktionshindrade möter 

samhällets normer gällande sexualitet i samband med intellektuell funktionsnedsättning. 

Individen ses ofta som oförmögen att uttrycka sexualitet eller vara delaktig i sexuella 

aktiviteter. Samhället har placerat individer som identifierar sig som kvinnor och intellektuellt 

funktionsnedsatta som offer, individer som identifierar sig som män och intellektuellt 

funktionsnedsatta ses som aggressiva och oförmögna att kontrollera sin sexualitet. De som 

kan anses ha makten att definiera människor med intellektuella funktionsnedsättningar är de 

som inte identifierar sig med en nedsättning. Genom detta sker ett andragörande som genom 

hegemonin framkallar ett vårdbehov (McRuer 2003). 

Cripteorin utgör ett verktyg för att kritiskt undersöka föreställningar om sexualitet och hur 

dessa föreställningar påverkas av i vilken grad som en person avviker från normen om 

funktonsfullkomlighet.    

3.3 Sexuella script 

Teorin om sexuella script har inte som ambition att vara en teori som kan förklara och täcka 

den mänskliga sexualiteten i sin helhet eftersom för stora generaliseringar riskerar att dölja 

den flora av sexuella uttryck i en kultur som hela tiden förändras. Den ska snarare ses som ett 

verktyg för att navigera detta komplexa och ständigt föränderliga landskap. Det är en 

startpunkt att börja orientera sig från snarare än en färdigritad karta (Simon & Gagnon 2003). 

Gagnon (1991) menar att ett script består av ett organiserat kognitivt schema. Detta avgör dels 

om en individ överhuvudtaget uppfattar en situation som sexuell, varför personen uppfattar 
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eller inte uppfattar ett sammanhang som sexuellt och hur individens sexuella respons kan ta 

sitt uttryck i form av ett inre schema för vad som förväntas av personen i den sexuella 

situationen. Det finns två typer av sexuella script: interpersonella och intrapsykiska. 

Interpersonella script kan ses som ett slags gränssnitt mellan en individs mentala liv och 

interaktion med andra. Detta innebär att det reglerar sexuellt beteende utefter de förväntningar 

individen uppfattar är aktuella i olika situationer (ibid). 

Kultur och handling är två nyckelbegrepp för att beskriva intrapsykiska script, där kultur 

representerar mening eller meningsskapande och handling social interaktion. När dessa två 

möter varandra sker detta i det intrapsykiska scriptet (ibid). Gagnon (1991) beskriver det som 

att individen är en pjäsförfattare som skapar script för sitt beteende för att kunna anpassa det 

vid social interaktion. 

 

Scriptteorin förhåller sig kritisk till tanken om att sexualitet är något internt kopplat till 

kroppen och biologiska förhållningssätt med idéer om könsdrift och instinkter. Istället bör 

sexuallivet snarare ses som något som individen tillägnat sig socialt. Scriptteorin ställer frågan 

vad sexualitet representerar snarare än hur det sexuella manifesteras i beteenden. Därmed ses 

sexuell lust i detta perspektiv som ett inlärt sätt att sätta etikett på intressen i en kontext som 

kännetecknas av specifika interpersonella och intrapsykiska tillstånd. Det är den historiska 

kontexten eller situationen som ger kroppen sin sexuella betydelse (Simon & Gagnon, 2003) 

 

Det finns två huvudsakliga problem som individer måste lösa med sexuella script. Dels att ge 

sig själv tillåtelse att ägna sig åt sexuella beteenden och det andra att få tillgång till de 

upplevelser som det önskade beteendet avser att frammana (Simon & Gagnon 1984). 

Sexuella script kan till exempel användas som en förklaringsmodell till varför till exempel 

nakenhet i en viss situation är laddad medan den inte blir laddad i ett annat sammanhang. 

Scriptteorin är användbar för att identifiera olika sexuella script och sedan sätta dem i relation 

till cripteori för att undersöka vilka underliggande föreställningar och normer som kan 

relateras till scripten. 

 

Script används vid inlärning av innebörden i olika inre tillstånd, att organisera i vilken 

ordningsföljd sexuella handlingar ska utföras i, förstå nya situationer, sätta gränser för sexuella 

reaktioner och koppla samman mening från icke sexuella aspekter i livet till specifikt sexuella 

upplevelser (Gagnon 1990, s. 6, vår översättning). 
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Ovanstående uttalande summerar hur sexuella script fungerar i hur inre scheman manifesteras 

i yttre beteenden.   

 

I den tidigare forskningen framkommer att individer med intellektuell funktionsnedsättning 

ofta kan ses både som sexuella och asexuella. De är beroende av samhällets omgivande 

föreställningar där män med intellektuell funktionsnedsättning får lära sig att inte ta initiativ 

på grund av föreställningar om att de kan ha svårt att sätta gränser. Detta leder till att kvinnor 

märkta med intellektuell funktionsnedsättning ofta får ta initiativ till relationer. Detta visar att 

omgivningens sexuella script genomsyrar dem när de förhåller sig till varandra sexuellt och i 

relationer. Den visar att både heteronormativa och funktionsfullkomliga värderingar präglar 

personals föreställningar om personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta ges bland 

annat exempel på i Hamilton (2009) som visar på att när ett par gör saker som kategoriseras 

som normala, så som att leva i monogami och att inte uttrycka kärlek offentligt, så accepteras 

detta i högre grad av personalen än när så inte är fallet. Personal dikterar även om en brukare 

ska anses vara förmögen till att ingå i ett förhållande. I Johnson et al (2002); Azzopardi-Lane 

(2014) beskrivs att homosexuella relationer och handlingar i riktlinjer på boenden i Australien 

förbjuds och att de utifrån personalens föreställningar i Storbritannien undantrycktes. 

Cripteorin utgår från att attityderna där den funktionsfullkoliga kroppen ses som norm styr 

synen på sexualitet kopplat till intellektuell funktionsnedsättning på både individ- och 

samhällsnivå. Teorin kan alltså användas för att förklara de resultat som presenteras i den 

tidigare forskningen och är därför ändamålsenliga för att användas för att förstå vårt 

insamlade datamaterial. 

 

I vår studie använder vi oss av sexuella script som verktyg när vi undersöker kontrasten 

mellan brukares och boendeassistenters sexuella script och hur dessa kan kopplas till nivå av 

styrning av brukares sexualitet utifrån deras grad av intellektuell funktionsnedsättning. Detta 

undersöks sedan utifrån cripteorins stigmatiska perspektiv för att identifiera föreställningar 

om brukares sexualitet. Sexuella script styrs således av normer, värderingar och 

förväntningar; både från samhället och i specifika situationer. Det blir alltså som ett inre 

kognitivt manus som individen förväntas agera utefter så att både personen själv och 

omgivningen kan identifiera olika situationer som sexuella. Utifrån dessa kan de avgöra vilka 

olika sorters agerande och ordningsföljd på handlingar som kan förväntas. Dessa 

förväntningar kan även skilja sig åt i olika kulturer och grupper i samhället. Detta är en för 
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studien användbar teori då detta kan få som konsekvens att exempelvis en person med 

intellektuell funktionsnedsättning kan få andra förväntningar på sig från omgivningen kring 

vad som anses vara acceptabla sexuella uttrycksformer. Samtidigt kan det uppstå friktion när 

andra (till exempel boendeassistenter) uppfattar det som att de intellektuellt 

funktionsnedsattas sexuella script skiljer sig från deras egna script på ett sätt som kontrasterar 

mot samhällsnormer.   

 

4 Metod 

 

I detta avsnitt kommer den metodologiska ansatsen att presenteras: vilken analysmetod som 

använts i studien, metod för urval, tillvägagångssätt för datamaterialinsamling och dess 

analys. Avslutningsvis redogörs för studiens trovärdighet samt forskningsetiska 

överväganden. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur boendeassistenters föreställningar om sexualitet 

kopplat till intellektuell funktionsnedsättning ser ut i relation till normen om 

funktionsfullkomlighet. Padgett (2008 s. 2) beskriver att kvalitativa studier lämpar sig för att 

ta reda på den levda erfarenheten hos individer och syftar till att uppnå en form av djupare 

förståelse för ämnet som studeras. Kvalitativa studier passar även bra när målet med studien 

är att undersöka en viss miljö och beskriva den i sin helhet och de processer som sker 

(Repstad 2007 s. 15). Utifrån vårt syfte lämpar sig den kvalitativa metoden då den tillåter en 

djupare förståelse och en mer nyanserad bild.  

4.1 Urval 

Vårt urval av informanter för studien bestod av tolv informanter totalt, varav fem av 

informanterna medverkade i en gruppintervju, således genomfördes sju enskilda intervjuer. 

Vi har använt oss av bekvämlighetsurval och snöbollsmetoden som urvalsmetoder för att få 

tag på informanter till vår studie. Med snöbollsmetoden menas att informanterna öppnar upp 

fältet som ska studeras för forskaren och rekommenderar andra personer som är intresserade 

av att delta i studien (Repstad 2007 s. 61; Aspers 2011 s. 95). Något som kan bli 

problematiskt i urvalet med hjälp av snöbollsmetoden för att finna informanter är att risken 

finns att enhetscheferna och boendeassistenterna rekommenderar vissa i personalgruppen att 

delta i studien (ibid). Därför är det av vikt för studien att vi är medvetna om den risk som 

finns vid användandet av snöbollsmetoden. 
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För att få kontakt med informanterna har enhetschefer för gruppbostäder och servicebaser för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning kontaktats via e-post. Samtliga enhetschefer 

fick via e-post reda på studiens syfte och frågeställningar. Uppsatsförfattarna har även 

direktkontaktat boendeassistenter för att få tag på informanter. Dessa har sedan fått ett e-

postmeddelande skickat till sig där studiens syfte och frågeställningar framkommer. 

Boendeassistenter som deltagit i studien har även rekommenderat andra som de tror kan 

tänkas vilja delta i studien som vi sedan har kontaktat. 

 

Målet med intervjuerna har varit att få en stor bredd på informanterna gällande kön, erfarenhet 

av att jobba som boendeassistent samt ålder. 

Detta har tagits i beaktande under själva urvalsprocessen. Informanterna i studien har en 

varierande bakgrund gällande hur länge de har jobbat som boendeassistenter men även 

gällande ålder och kön.  

4.2 Tillvägagångssätt 

För att få in material till studien har vi genomfört åtta intervjuer, en gruppintervju på ca sextio 

minuter med en hel personalgrupp övriga enskilda intervjuer tog ca 45 minuter. Samtliga 

intervjuer var semistrukturerade och genomfördes med stöd av en intervjuguide och har 

genomförts i en svensk storstad under april 2015. Dessa intervjuer spelades in med en 

diktafon och transkriberades för att ta fram ett lättöverskådligt och analyserbart textmaterial. 

 

Intervjuer har även genomförts på arbetsplatser där en av uppsatsförfattarna jobbar. För att 

undvika en situation där en person intervjuar arbetskamrater har den andra uppsatsförfattaren 

utfört intervjuerna ensam. Samtliga informanter intervjuades på sina arbetsplatser utom två 

som intervjuades i avskilda och lugna utomhusmiljöer. 

4.2.1 Intervjuguide 

Målet med datainsamlingen var att producera material som kan användas som analysobjekt 

för att besvara syfte och frågeställningar. För att se till att den senare analysen kan få en 

tillräcklig precision utvecklades en intervjuguide med i förväg uppställda öppna frågor. 

Aspers (2011 s. 89) understryker vikten av att studien måste organiseras så att de begrepp och 

relationer som de olika teorierna beskriver kan studeras. Frågorna måste alltså vara utformade 

på ett sådant sätt att svaren kan utgöra ett material där informanternas föreställningar till 
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brukarnas sexualitet kan urskiljas och tolkas utifrån tidigare nämnda teorier och perspektiv. 

Det var i detta skede även viktigt att under både utformandet av frågorna och när de ställs, 

försöka medvetandegöra sig om de egna föreställningarna om sexualitet kopplat till 

intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Vi genomförde en provintervju på en av uppsatsförfattarnas vänner och därefter skrevs några 

frågor om och förtydligades för att kunna svara på vårt syfte och frågeställningar utifrån våra 

teorier. Därefter reflekterade vi kring vad som var bra att tänka på vid intervjusituationer, till 

exempel att tala lugnt och låta informanten få gott om till reflektion och eftertanke.  

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa forskningen som baseras på individers berättelser av observationer består av 

ett samspel mellan forskaren och deltagarna. Forskaren tolkar det sagda och att göra sig helt 

fri från detta är inte en realistisk ansats och det kan därför påverka studiens trovärdighet 

(Graneheim och Lundman 2003). 

 

Innehållsanalys har valts som analysmetod. Denna analysmetod passar med vår crip- och 

scripteoretiska ansats för att identifiera kategorier kopplade till föreställningar om sexualitet i 

anknytning till intellektuella funktionsnedsättningar, för att identifiera bakomliggande script 

relaterade till dessa föreställningar och hur de förhåller sig till varandra. 

 

Graneheim och Lundman (2003) beskriver vikten av att bestämma sig för vad som ska vara 

den dominanata delen i innehållsanalysen; det manifesta innehållet eller det latenta. Inom den 

manifesta innehållsanalysen läggs fokus på vad som sägs i texten och analysen syftar till att 

beskriva det uppenbara och synliga i texten. Den latenta innehållsanalysen syftar till att ta 

reda på den underliggande meningen i texten och innehåller en högre tolkningsgrad än den 

manifesta. Dock kommer en kvalitativ innehållsanalys att innehålla båda delar, men det är av 

vikt att som forskare vara medveten om vilken del som kommer att dominera. För studien har 

en latent innehållsanalys valts för att på ett adekvat sätt kunna ge svar på uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Analysprocessen kommer drivas av de teoretiska utgångspunkterna för 

studien men även av vad som framkommer i det empiriska materialet. Analysen kommer 

således både vara induktiv och deduktiv. 
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Själva innehållsanalysen är en process som involverar skapandet av meningsenheter, koder, 

subkategorier, kategorier och slutligen olika teman (ibid). Kategoriskapande är den mest 

centrala aspekten i innehållsanalys och består av innehåll som har något gemensamt. 

Kategorier kan ses som ett uttryck för textens manifesta innehåll och har ofta flera 

underkategorier. Helst bör inga data tillhöra mer än en kategori även om detta inte alltid är 

möjligt. Teman ses som uttryck för en texts latenta innehåll och kan innehålla underteman. 

Koder och kategorier kan tillhöra flera teman (Graneheim och Lundman 2003). 

 

Inledningsvis har vi transkriberat materialet och läst det rad för rad och sedan har vi utifrån 

dessa koder identifierat kategorier som vi relaterat dessa koder till i kodschemat. Konkret 

innebar denna process att vi utgick från meningsenheter (obearbetade textstycken från 

transkriberingen), kondenserade dessa för att få fram textnära beskrivningar. Utifrån dessa 

beskrivningar skedde en ytterligare kondensering som innehåller en tolkning av dess 

bakomliggande mening. Utifrån denna identifierades kategorier som med hjälp av våra valda 

teorier diskuteras i resultatdelen. Nedan följer ett exempel hur vi gjort detta. Vi har först 

identifierat meningar av intresse. Ett exempel är ”Jag tänker mig att ibland kan en del kunder 

mer än vi andra behöva lite repetition av kunskaperna”. Ur denna mening har vi tagit ut koden 

repetition av kunskap. Samma kod satte vi in under kategorin önskad kunskap hos individer 

med intellektuell funktionsnedsättning. 

Utifrån samtliga koder i vårt material har vi sedan identifierat mönster som vi skapat 

kategorier utifrån som vi inordnat koder under. 

 

4.4 Trovärdighet 

 

Studiens trovärdighet kan komma att påverkas av flera olika faktorer. Graneheim och 

Lundman (2003) precis som Repstad (2007 s. 89) beskriver vikten av att välja deltagare med 

olika bakgrund för att öka möjligheten att kunna belysa ämnet från olika infallsvinklar. 

Studien har haft som mål att sträva efter en blandning av informanterna gällande kön, 

erfarenhet av att jobba som boendeassistent samt ålder. Risken kan ha funnits att enhetschefen 

rekommenderade en specifik personalgrupp då hen ansåg att studien var relevant för just den 

personalgruppen att delta i. Även boendeassistenterna rekommenderade andra som de tror kan 

ha varit intresserade av att delta i studien. Boendeassistenterna har med andra ord också 

fungerat som nyckelpersoner. Svaren från informanterna kan då riskera att likna varandra och 
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ämnet riskerar då att belysas ur endast en synvinkel. Detta har i stor mån undviktis genom att 

uppsatsförfattarna har varit medvetna om de risker som finns med användandet av 

snöbollsmetoden och har i stor mån aktivt strävat efter att få en önskad spridning på 

informanterna. Som nämnts i urvalsprocessen anser vi att vi lyckats att få en bra spridning 

gällande informanter till studien. 

 

Kvalitén på intervjuerna kan påverkas både av den som håller i intervjun men också av 

informanterna. Som intervjuare är det viktigt att vara kunnig på området som studeras men 

också på mellanmänsklig interaktion. Konsten att bli en god intervjuare tar tid att lära sig och 

detta sker främst genom just att intervjua (Kvale 1997, s. 136). Ingen av uppsatsförfattarna 

hade någon relevant erfarenhet av att hålla i intervjuer. Med detta i åtanke kan detta ha 

kommit att påverka studiens till viss del. För att motverka ett sådant resultat spelade 

frågeguiden och utformningen av den en central del. Utformningen av denna gav oss 

möjligheten att prova frågorna för att se om dessa fungerade eller om något behövdes 

omarbetas. I och med denna process gavs också möjligheten att vänja sig in i rollen som 

intervjuare. 

 

Trovärdigheten kan även ha påverkats av själva innehållsanalysen och hur den har utförts. De 

kategorier som skapades ska återspegla datamaterialet. Ingen relevant data får ha lämnats 

utanför och irrelevant data ska inte inkluderas i skapandet av koder och kategorier.  

 

Som forskare är det viktigt att vara medveten om att det egna valet av frågor, sättet att ställa 

de på, kroppsspråk och tonfall kommer också ofrånkomligen färgas av egna värderingar som 

påverkar sätten respondenten kan och tror sig förväntas svara på. Det kan även vara möjligt 

att de boendeassistenter som ville delta i studien var mer insatta i ämnet än övriga. Detta kan 

leda till att de tänkt och reflekterat mer än övriga i personalgruppen om sexualitet och att 

deras svar inte blev representativa för hur normer påverkar brukarna och hur de reproduceras 

på arbetsplatsen. Dock kan det vara så att dessa personer kan vara inflytelserika på sin 

arbetsplats och att de därmed ändå utgör ett bra underlag för att ta reda på hur personalens 

föreställningar i stort påverkar brukarnas sexualitet. 

 

Vi strävade också efter att vara medvetna om våra egna föreställningar kring sexualitet och 

intellektuell funktionsnedsättning. Genom att vara medvetna om våra föreställningar har vi 
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aktivt strävat efter att försöka hålla oss neutrala. Dock är vi medvetna om att det är omöjligt 

att förhålla sig helt neutral eftersom själva handlingen att förhålla sig till någonting förutsätter 

subjektivitet. Förförståelsen för ämnet är som ovan nämnts nödvändig för att kunna 

genomföra goda kvalitativa intervjuer. Det var därför av stor vikt att hela tiden sträva efter att 

vara medveten, kritisk och reflekterande över våra egna värderingar, förförståelse och 

tolkning av världen. 

 

Studiens trovärdighet kan ha påverkats av en forskareffekt där deltagarna svarade på ett sätt 

som de upplevde var mer i linje med vad de kan ha tänkt förväntades av dem i relation till 

aktuella samhällsnormer. Dock uppfattade vi det som att vi med hjälp av våra scenarion i 

intervjuguiden fick dessa informanter att åtminstone stundtals frångå dessa sätt att svara på 

frågor, vilket kan ha inverkat positivt på tillförlitligheten i det empiriska materialet. 

 

Även de faktum att en av uppsatsförfattarna jobbar som boendeassistent kan ha påverkat 

resultatet då några av intervjuerna utfördes på arbetsplatser där hen jobbar.  

4.5 Etiska överväganden 

Aspers (2011 s. 83) beskriver vikten av att ta hänsyn till etiska frågor vid valet av lämplig 

metod för studien samt att en studie inte kan gå emot de etiska regler forskarsamhället har 

ställt upp. 

Vetenskapsrådet redogör för att utgångspunkten i all form av forskning är 

individskyddskravet. Med detta menas att individen inte får utsättas för fysisk eller psykisk 

skada, förödmjukelse, kränkas samt skydd mot insyn i sina livsförhållanden (Vetenskapsrådet, 

2002). Utifrån individskyddet har Vetenskapsrådet utformat fyra huvudkrav på forskningen 

dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

denna studie har vi förhållit oss till dessa krav. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att medverkande i studien själva har rätt att bestämma ifall de 

önskar medverka (Vetenskapsrådet 2002). Dessa krav har vi uppfyllt genom att skicka ut ett 

missivbrev till enhetscheferna inom Uppsala kommun. Vi har även skickat missivbrevet till de 

andra informanterna i studien via e-post i förväg. Brevet innehöll information om studiens 

syfte och vad vi önskar av informanterna, det vill säga att de ställer upp på en intervju. I 
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brevet upplystes det även att deltagandet i studien är frivilligt och att intervjun när som helst 

kan avbrytas från informantens sida. Vidare framkom det i brevet att materialet kommer att 

spelas in och därefter transkriberas och anonymiseras. Vi har fått muntligt samtycke från 

samtliga deltagare i studien. 

 

Innebörden i konfidentilitetskravet är att deltagarna i studien ska garanteras konfidentialitet 

och att personuppgifter ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet 2002). I datamaterialet har vi ändrat informanternas namn till informant 

följt av en siffra. Informanterna har gett sitt muntliga samtycke till att spelas in. Samtalen och 

de transkriberade materialet finns förvarade på en lösenordsskyddad dator. 

 

Med detta menas att uppgifter om enskilda individer endast får användas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002). Resultaten från intervjuerna kommer endast att 

användas i denna studie. Vi har också erbjudit deltagarna att få ta del av studien när den är 

klar. De som önskat detta kommer att få den skickad till sig via post eller e-post. 

 

5 Resultat 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår kvalitativa studie. Resultaten presenteras utifrån 

fem kategorier; kunskap om sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning, påverkan och 

makt, skillnader mellan manlig och kvinnlig sexualitet enligt boendeassistenter, accepterade 

sexuella uttrycksformer samt heteronormen och omgivningens påverkan. Dessa kategorier har 

identifierats utifrån det empiriska materialet. Dessa kategorier relaterar till studiens syfte: att 

undersöka boendeassistenters föreställningar i relation till sexualitet hos brukare med 

intellektuell funktionsnedsättning 

 

Överlag uttrycker sig boendeassistenter positivt om brukarnas sexualitet, men detta sker 

främst när informanterna pratar generellt om brukares rättigheter och vilka möjligheter 

brukare bör ha till relationer och egen sexualitet. När det handlar om konkreta exempel 

uttrycks oftare mer negativa föreställningar om brukares sexualitet och relationer. Vi har sett 

att de boendeassistenter som nästan enbart pratade övergripande kring dessa teman ibland 

kunde uttrycka negativa föreställningar när de pratat tillräckligt länge om något - medan 
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boendeassistenter som från början utgick mer från konkreta situationer i sina svar var mer 

konsekvent positiva i sina inställningar till brukares sexualitet.  

5.1 Kunskap om sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning 

Vi har valt att dela upp kategorin kunskap om sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning 

i två delar. Dessa är: kunskap respektive brist på kunskap hos personal och önskad kunskap 

hos individer med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

En kategori som berörs i alla intervjuer som genomförts är kunskap respektive bristen på 

kunskap kring sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning hos personalen. Informanterna 

uppger att de saknar utbildning i ämnet och att detta i många fall kan leda till att de känner sig 

osäkra när situationer uppstår kopplat till sexualitet. 

 

Ja men någon form av utbildning eller diskussion, alltså lyfta det lite mer på nått sätt. Jag skulle 

uppskatta utbildning, någon föreläsning eller någonting, det finns kanske jag har nog inte letat så 

mycket. Men det är inget jag har sett direkt så att det tror jag att jag skulle uppskatta.  Många 

erkänner att de ibland blir handfallna de vet inte riktigt hur de ska jag bemöta det här som 

kunden säger om sex och många är ju obekväma med det liksom. Det kan jag också vara det 

beror på vad det handlar om, det kan ju bli en svår fråga man ska besvara. Det finns ju inget ja 

eller nej. Så ja men jag tror att det skulle vara bra med en utbildning och diskussion och utbyta 

funderingar och teman med andra. 

                                                                                                                                     Informant sju 

 

Citatet visar att bristen på kunskap hos boendeassistenterna leder till att bemötandet gentemot 

individer med intellektuell funktionsnedsättning stundtals blir bristfälligt. Bristen på kunskap 

leder till att boendeassistenterna känner sig osäkra i hur de ska bemöta individer med 

intellektuell funktionsnedsättning i situationer kring sexualitet. De känner sig därmed mer 

säkra och trygga när de har mer kunskap i att bemöta brukare i deras sexualitet. Således blir 

individer med intellektuell funktionsnedsättning beroende av att personal på boendet ska 

känna sig bekväma i att bemöta deras sexualitet. Det återkommer hos flertalet informanter att 

många av boendeassistenterna inte är bekväma i att bemöta brukare i deras sexualitet. 

 

Kunskap och osäkerhet hos både brukare och boendeassistenter visar hur personalen utför 

stigmahantering: personalens brist på kunskap kan kopplas till osäkerhet och rädsla. 
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Stigmahanteringen kan exempelvis bestå av att personal inte bemöter problematik som kan ha 

sitt ursprung i övergrepp utan istället försöker tvinga brukaren till av boendeassistenterna 

önskat beteende. Detta kan ses som att de inte orkar ta i det stigma som ett bakomliggande 

sexuellt övergrepp innebär utan istället fokuserar på beteende i stunden.  Ett tydligt exempel 

från det insamlade materialet är: 

 

Det gjorde vi inte faktiskt. Vi skulle ha behövt handledning kring det nästan snarare. Det var 

snarare ett beteendeproblem att hon inte ville duscha snarare än ett trauma som hon varit med 

om. Det var snarare att man ska inte dalta med Lisa för hon ska in i duschen punkt. Vi ska inte 

prata om en massa tjafs. Här är problemet hon är smutsig, hon luktar illa, hon behöver duscha. 

Snarare än att problemet var att det finns ett trauma här som hon behöver pratar om... inte för att 

jag vet om det skulle bli bättre men... beskrivningen av problemet var snarare att det var ett 

beteendeproblem än att det var ett minne.   Så det var mest de vi pratade om, hur ska vi få Lisa 

att duscha snarare än att det fanns någonting där som var obehagligt för henne. Jag vet att 

försökte föra fram förslag om att vi kunde avdramatisera genom att ta henne till köket eller 

sovrummet och med en hink vatten eller servetter börja i den ändan och försiktigt vara med 

henne när hon själv fick ta servetter och torka lite försiktigt på kroppen istället för att hon skrek 

och grät när hon skulle in i duschen. Men min linje vann inte utan det var varje vecka hon ska 

tryckas in i duschen fysiskt. Hon ska duscha punkt. Och det blev aldrig bättre, det var samma 

visa varje gång. 

 

Informant ett 

 

Kunskapen som boendeassistenter efterfrågar är primärt hur de dels ska förmedla kunskap till 

brukarna men även kunskap i hur de ska bemöta brukarna i deras sexualitet. I exemplet med 

duschen saknade boendeassistenterna kunskap i hur de kunde bemöta brukaren i den 

bakomliggande sexuella problematiken, det vill säga det övergrepp som informanten tror kan 

ha gett upphov till brukarens starka ovilja och trauma inför varje duschsituation. Denna 

osäkerhet och rädsla kan sedan kopplas till ett restriktivt script som utgår från en medicinsk 

syn på funktionsnedsättning. Så som teoriavsnittet visar kan en negativ syn på sexualitet 

kopplas till en medicinsk modell och en positiv syn på sexualitet kopplas till en social modell. 

När boendeassistenter uppvisar motsatsen, en säkerhet och öppenhet inför att bemöta brukare 

i deras sexualitet kan detta kopplas till att de har kunskap om hur de kan bemöta brukares 

frågor om sexualitet och hantera sexuella situationer. 
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Det framkommer en tendens i vårt material, så som visas i citatet med duschen, att om de 

boendeassistenter som är inflytelserika på sin arbetsplats inte har kunskap om bemötande av 

brukares sexualitet, så begränsas och åsidosätts personal med kunskap om bemötande och 

hantering av brukares sexualitet. Det framkommer också att chefers kunskap om bemötande 

och deras öppenhet i frågor gällande sexualitet kopplat till funktionsnedsättning är viktig för 

att personal själva ska känna sig öppna inför brukares sexualitet. Cheferna har ett stort 

inflytande över personalgruppen och en positivt inställd chef i frågor som berör sexualitet och 

intellektuell funktionsnedsättning kan innebära att personalen blir mer trygg i frågor gällande 

sexualitet. Därmed ser vi även ett behov av en öppenhet på kommunnivå för att skapa 

utrymme för utbildning och kunskap både till brukare, chefer och boendeassistenter. 

Okunskapen om sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning medför att personalen 

kränker brukarnas fria vilja vilket strider helt och hållet mot den frivillighet som stadgas i 8§ 

LSS där det går utläsa att insatser enligt lagen endast ska ges till individer som begär det. LSS 

är alltså en frivillighetslag och det går inte att tvinga en individ att ta emot stöd från lagen 

 

Om enhetschefen inte är bekväm så kräver den ju inte att personalen ska göra det heller. Det kan 

jag tycka. Det är lite... en enhetschef har ju egentligen befogenheten och säga "det här ska ni 

utföra" men om inte chefen själv skulle vilja utföra det skulle den kanske inte kräva att 

personalen ska göra det heller. 

Informant tolv 

 

Flertalet informanter uppger att de känner en avsaknad av riktlinjer på boendet för hur de ska 

förhålla sig till sexualiteten hos individer med intellektuell funktionsnedsättning. Denna 

avsaknad av riktlinjer spär på den osäkerhet de redan känner. I många fall hanteras situationer 

kopplat till sexualitet när de uppstår men ett långsiktigt arbete med dessa frågor saknas. Detta 

framträder klart i citatet nedan. 

 

Ja precis det har ju saknats ganska mycket kunskap hos många som är anslutna till servicebasen. 

Och när det har uppstått problem har det tagits hand om akut eller i efterhand med möten och så 

hos personalen, men vad jag känner till så har det inte funnits någon förebyggande tanke eller 

diskussion som de faktiskt skulle kunna ta till sig eftersom de förstår ganska mycket av det 

vanliga.     

      

 Informant sex 
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Avsaknaden av kunskap och riktlinjer leder till att den främsta kunskapen som finns på 

arbetsplatserna är den tysta kunskapen som är bunden till enskild personal. Den tysta 

kunskapen består främst av den levda erfarenheten hos individen med dess värderingar och 

tidigare erfarenheter från arbetsplatsen. Detta framträder tydligt i citatet nedan 

 

Absolut så tycker jag att det saknas kunskap om det [kunskap kring sexualitet och intellektuell 

funktionsnedsättning]. Många sitter nog på kunskap som har jobbat och upplevt olika situationer 

men den går inte vidare den stannat liksom på stället och kanske stannar den kvar i huvudet på 

den som jobbar där 

 

Informant sju 

 

Försök har gjorts bland boendeassistenter att ändra på det tabu som tycks råda gällande 

sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning bland annat genom att starta en grupp som 

åkte runt till olika boenden bland annat för att informera individer med intellektuell 

funktionsnedsättning men också för att utbilda andra boendeassistenter inom ämnet sexualitet 

och intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Det är jätte svårt det är det. Det som var det stora problemet var ju personalen att få dem med 

sig. Men det var ju det vi kände lite näh, men då gav vi upp lite så då körde vi brukare i stället 

och hade träffar när vi träffades och var nere på pepparn [fritidslokal] på torsdagarna. Så det var 

bättre att inrikta sig på det. Sen så hade vi försökt med personal vi kom ju ut till några ställen 

men det var svårt. Det kändes som på slutet att nej nu struntar vi i det här men sen var det ju så 

att vi inte fick med cheferna heller. 

 

      Informant fem 

 

Citatet visar att när kunskap erbjuds till boendeassistenter så möts detta med ett motstånd inte 

bara från andra boendeassistenter men utan även från enhetschefer. Frågan som ställs är 

indirekt om detta ingår i personalens uppgifter. När enhetschefer också har svårt att bli 

engagerade minskar chanserna att få med sig personalgrupper i ett förändringsarbete. 

Huruvida frågor om sexualitet ingår i personalgruppens arbetsuppgifter ger vår studie 

tvetydiga svar på; vissa av informanterna ger både uttryck för att det är bättre för individer 

med intellektuell funktionsnedsättning att prata med någon utomstående än med personalen, 

men kan senare ge uttryck för att det är viktigt att personal på plats på respektive boenden kan 
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prata med brukare om sexualitet. Den grupp, som innan den lades ner av kommunen, åkte runt 

till boenden för att diskutera sexualitet med personal och brukare blir till viss del ett föremål 

för stigmahantering; tendenser finns att lägga fokus på att brukares sexualitet ska hanteras 

externt så att personal på respektive boenden inte ska behöva bemöta brukare i deras 

sexualitet. Detta framträder i citatet nedan: 

 

Ja, många kunder som bor så här behöver få gå på samtal... förr i tiden vet jag att det på 

habiliteringen fanns nån man kunde gå och prata med om sexualitet. Men det finns ingen sån 

person längre som är inriktad på just det. Men att få prata med nån som kan förklara lite bättre 

om sånt. Jag tycker inte att det ska läggas över på personal. Det blir lite för intimt tror jag med 

vissa kunder. Då ska det vara nån utomstående man kan prata med vad som är lämpligt och inte 

lämpligt. 

 

      Informant elva 

 

Samtidigt finns även tendenser i vårt material till att se informationsgruppen som ett verktyg 

för boendeassistenter att använda sig av för att kunna känna sig mer trygga i att bemöta 

brukare i deras sexualitet på deras boenden. Det upplevdes även som ett problem att vissa 

personalgrupper inte ville delta i gruppen överhuvudtaget eftersom de inte kände sig bekväma 

att prata om brukare i relation till deras sexualitet. 

 

Sammanfattat kan det konstateras att det finns en osäkerhet inför yrkesrollen hos våra 

informanter om vad som ingår i deras arbetsuppgifter när det handlar att bemöta och stödja 

brukare i deras sexualitet och att de till viss del saknar verktyg i form av kunskap, riktlinjer 

och policys för detta. Olika personal har olika strategier för hur detta upplevda dilemma 

tacklas: de flesta går på sin egen kunskap utifrån utbildningar och tyst kunskap som de 

tillägnat sig genom erfarenhet på fältet. Samtliga informanter uttrycker att de inte har någon 

policy eller riktlinjer kring sexualitet och relationer på sina boenden, förutom riktlinjer på ett 

boende gällande övergrepp som de implementerande efter en polisanmälan vid övergrepp i en 

relation mellan två brukare. 
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5.1.1 Önskad kunskap hos individer med intellektuell funktionsnedsättning 

Den kunskap som boendeassistenter önskar hos brukarna är kunskap som är på brukarnas 

intellektuella och mognadsnivå. På ett konkret plan efterlystes kunskap om hur man skyddar 

sig, blir med barn, hur man vet om någon är intresserad eller inte intresserad av en och 

kunskap om hur sexuella möten kan se ut. I flera intervjuer framkommer det att en omfattande 

källa till kunskap är pornografiska filmer som brukare har tillgång till på sina datorer. Den 

kunskap som de boende tillägnar sig från dessa filmer anses hos boendeassistenter vara 

orealistisk och skev. Flera informanter framhåller att repetition är viktigt för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning och att kunskapen hos brukare i regel är mycket låg. Utifrån 

det faktum att brukare som har tillgång till pornografiskt material och kan titta på detta ofta, 

kan det antas att den kunskap de får av filmerna får större förankring hos dem än den de får 

via sexualundervisningen. Sexualundervisningen har enligt informanternas utsago skett vid 

enstaka tillfällen på särskola flera år tillbaka i tiden då brukarna inte varit mentalt redo för att 

ta till sig kunskapen. Detta kan ses som att personalen anser att brukarna kan lära sig 

interpersonella sexuella script utifrån pornografiska filmer, som är otillräckliga och felaktiga i 

relation till hur boendeassistenterna anser hur det bör gå till i en för brukaren konkret situation 

som involverar ett sexuellt möte. Detta kan kontrasteras mot när boendeassistenter uttrycker 

sig positivt om den kunskap som brukare kan tillägna sig i den teaterföreställning som sattes 

upp om sexualitet och relationer där skådespelarna var personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Således ser boendeassistenter negativt på kunskapskällor om sexualitet 

som ger uttryck för sexuella script som om de omsattes i verkligheten riskerar att leda till 

konsekvenser som strider mot både boendeassistenters och omgivningens uppfattning om vad 

som är lämpligt beteende. Det finns tendenser i vårt material till implicita utsagor om att 

brukare är extra mottagliga för att ta till sig de sexuella script som uttrycks i pornografiska 

filmer i och med deras funktionsnedsättning. Detta sägs inte explicit i vårt material men vi har 

identifierat en sådan föreställning implicit, vilket kan demonstreras av följande citat: 

 

Jag tror också det gäller när det kommer till sex, sexuella handlingar att vissa personer hoppar 

över några steg liksom om man tänker så. När man får höra berättat från nån kund tex. Kan nån 

bara ha klätt av sig naken *skrattar*. Lite så kan det ju skilja sig. 

 

      Informant sju 
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Detta citat är inte direkt kopplat till pornografi men handlar ändå om hur brukare kan ta till sig 

sexuella script som inte överensstämmer med det omgivande samhället. Vi gör denna 

koppling i och med det att det på andra ställen i vårt material uttrycks att brukare kan få 

“skeva” föreställningar om sexuella relationer utifrån pornografiska filmer, vilket följande 

citat visar på: 

 

Vi vet ju att vi har kunder i våra verksamheter som tycker porr är jättekul. Det är kanonroligt att 

sitta och kolla på men man får fel bild, just hur sexakter och så går till. Det finns dem som tycker 

att det är jättebra och så finns det dem som tror och förväntar sig att det är så det ska vara och 

det är det jag menar att det är där det kan bli så fel. 

 

 Informant fyra 

 

Det uttrycks i vårt material att kunskap efterfrågas i större utsträckning hos brukare med 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning av personalen och i lägre utsträckning ju grövre 

funktionsnedsättning. Informanter har gett uttryck för att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning mognar senare, och att det kan utmynna i och trigga olika missförstånd 

och fixeringar vid dessa missuppfattningar om de får undervisning utan att vara redo för det. 

 

Hon har bland annat gått i olika grupper för att prata om sin sexualitet som kommunen 

anordnade för nåt år sedan bara. Och i samband med det började hon gå till apoteket och köpa 

graviditetstester fast att hon inte hade pojkvän så nivån låg väldigt lågt där för att förstå hur man 

blir gravid egentligen. Hon blev lite manisk till sig att handla sådana. Det kunde man fungera på 

om hon var mentalt mogen till att gå på dem här utbildningarna eller om den triggade någonting 

 

      Informant fyra 

 

Således framkommer motsägande utsagor i materialet där det dels anses vara viktigt med 

mycket och repeterad kunskap hos brukarna men även att det kan vara negativt med kunskap 

om brukarna inte anses vara redo för det. Chefer i kommunen lade ner den 

sexinformationsgrupp som förut bedrev verksamhet i kommunen eftersom cheferna kopplade 

samman ökad information hos brukare med ett inträffat sexuellt övergrepp. Det förekommer 

således både en föreställning hos personal på alla nivåer att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning inte bör få sexualundervisning om de inte är redo för det. Samtidigt 
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finns en föreställning om att kunskap hos boende minskar risken för sexuella övergrepp. Detta 

kan visas med följande citat: 

 

Det hände en incident i kommunen som man ville härröra till att vi hade orsakat med våran 

väska [väska som innehöll sexualundervisningsmaterial] vilket vi vet att det har vi inte gjort. Det 

var en manlig kund som förgrep sig på kvinnliga kunder vilket ledde till polisanmälen och då var 

man (chefer och ledning) rädd för att det skulle bli en massa skriverier i tidningarna, tror vi. Så 

då helt plötsligt skulle locket läggas på och vi skulle sluta med allt sånt här. Väskan fick inte 

existera längre men den manliga kunden som vart anklagad har aldrig besökt någon i vår grupp 

med väskan så han har inte sett den. De vi möjligtvis orsakade var att tjejerna vågade säga nej. 

Dem vågade anmäla men det ser inte jag negativt - det ser jag som positivt. För annars hade han 

bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. 

 

      Informant tre 

 

Det föreligger alltså en osäkerhet på vilken nivå kunskap bör ligga på för att brukare ska den 

till sig på ett adekvat sätt i relation till både deras nivå av intellektuell funktionsnedsättning så 

väl som deras individuella personliga mognad för att tillägna sig denna kunskap.  

 

Boendeassistenters föreställningar om att sexualundervisning kan leda till missuppfattningar 

hos brukarna och högre chefers föreställningar om att det kan leda till övergrepp kan båda ses 

som föreställningar om att undervisning på inadekvat nivå kan få mer eller mindre negativa 

konsekvenser. Således kan ett motstånd till undervisning identifieras när personal är osäkra på 

vad undervisningen kan få för konsekvenser utifrån en rädsla för att brukare ska missförstå 

det som sägs. Denna negativa föreställning kan relateras till den medicinska modellen när 

brukarnas behov av undervisning kopplas till deras mentala och utvecklingsmässiga nivå. 

 

Vikten av att brukare lär sig att säga nej är något som återkommer ofta i materialet. Motsatsen 

framträder inte någonstans i materialet; att man även kan säga ja. Det viktiga i att brukare lär 

sig att säga nej uttalas ofta i samband med vikten av att lära känna sina egna gränser och att 

lyssna på sig själv. En oförmåga att säga nej kopplas av boendeassistenterna samman med 

risken för övergrepp och att brukare oftare utsätts för övergrepp än andra på grund av att de 

utgör en utsatt grupp som är beroende av både olika professionella aktörer i sin omgivning, 

men även av anhöriga. 
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ja om att bli utnyttjad och att man kanske kan... komma med förslag på andra... om pesonen 

håller på och chattar och försöker hitta partners men om det resulterar i att han blir utnyttjad osv 

så måste man stärka den personens känsla av att kunna ja... se konsekvenser och stärka dem i 

rätten att säga nej så… 

 

      Informant tio 

 

Boendeassistenternas oro och ansvarskänsla inför brukarnas välbefinnande uttrycks i 

materialet i samband med just dessa faktorer; risken för övergrepp samt förmågan att säga nej 

och att skydda sig. 

 

Avslutningsvis kan det sägas att det råder blandade åsikter om vad som är relevant kunskap 

för brukarna gällande sexualitet. Något av de tydligaste tendenser som materialet visar på är 

vikten av att utbildning inom ämnet sex och samlevnad sker på en lämplig mognadsnivå för 

brukarna, då det annars kan uppstå missförstånd då brukarna kan ha svårt att tillägna sig 

kunskapen. Stor vikt läggs vid att brukaren ska kunna skydda sig från övergrepp och vara 

medveten om sexuella risksituationer och att brukaren alltid har rätt att säga nej. Pornografi 

framhävs av boendeassistenterna som en källa till kunskap för individer med intellektuell 

funktionsnedsättning, vilket enligt boendeassistenterna ger brukarna en felaktig bild av sex 

och samlevnad. Graden av kunskap som efterfrågas av boendeassistenterna varierar beroende 

på brukarens intellektuella funktionsnedsättning, desto mer lindrig funktionsnedsättning ju 

större kunskap efterfrågas. 

 

5.2 Påverkan och makt 

När brukare hamnar i situationer eller beter sig på sätt som oroar boendeassistenter kan vi 

uttyda en tendens i vårt material att de vill undersöka om brukaren mår bra genom att fråga 

hen om hens beteende eller situationen verkligen är i enlighet med hens vilja. 

 

Ja, det är klart att jag skulle bli - dels för alla sjukdomar, då skulle jag framför allt kolla 

använder du skydd, är det verkligen det du vill. Vet du när du kan säga nej? Och såna där saker. 

Jag skulle nog inte noncha det på något sätt utan jag skulle nog börja grubbla om hur jag skulle 

kunna hjälpa personen och vilka grejer jag ska dra i för att det ska bli så bra som möjligt, det 

skulle jag nog göra.   

 

Informant fyra 
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Implicit tolkar vi det som att boendeassistenterna kopplar samman sina egna föreställningar 

och normer med vad brukaren egentligen vill men i stunden inte ger uttryck för. Det är alltså 

en del av ett restriktivt script när beteenden, som att till exempel sälja sex, skapar en oro hos 

boendeassistenterna som antar att brukaren inte vill ägna sig åt vissa aktiviteter som är 

normbrytande i vårt samhälle. 

 

Vissa av boendeassistenterna ger dock uttryck för ett tillåtande script när de själva inte har 

problem med prostitution och istället menar att de är primärt oroade för att brukare kanske 

inte skyddar sig när de har ett stort antal tillfälliga sexuella partners. Det finns även tendenser 

i materialet till att boendeassistenter vill koppla in utomstående, till exempel psykolog, för att 

hantera sin oro. Detta är även ett slags stigmahantering; de vill inte ta ställning eller bemöta 

situationen ensamma, utan vill koppla in en extern person som kan utröna om det föreligger 

utnyttjande eller övergrepp. Samtliga informanter anser dock att brukaren själv får bestämma 

om hen i förlängningen insisterar på att hen mår bra och vill fortsätta med det hen gör. I vårt 

material uttrycks det tillåtande scriptet ofta med att informanten säger att något inte är upp till 

dem som personal att avgöra, utan att det är brukarnas liv som de inte har någon rätt att lägga 

sig i. När det sedan växlar till det restriktiva scriptet sätts fokus till stor del på att fråga om 

brukaren innerst inne vill det som boendeassistenten känner sig obekväm inför. 

 

När en brukare har många sexpartners går det även att utläsa en tendens i materialet till oro. 

Den kan dels uttrycka sig i en farhåga om att brukaren inte har tillräcklig kunskap om hur man 

skyddar sig, vad som kan hända om man inte skyddar sig; graviditet och könssjukdomar - och 

dels i att det i sig är ett problem med många sexpartners. En av informanternas uttryckte 

denna oro med att brukaren kanske skulle behöva hjälp med att sänka sin sexualdrift. 

 

Det finns sexmissbrukare också och då kanske man behöver ha hjälp och få ner den driften så att 

den kanske blir normal vad de nu är men och kanske inte har det här med flera olika... personer. 

 

      Informant fyra 

 

Här aktiveras alltså återigen ett restriktivt script som kan härledas till den medicinska 

modellen där personers sexualitet kopplas till medicinska tillstånd och kan behöva åtgärdas. 
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Det restriktiva scriptet aktiveras således om brukarens beteende bryter mot den enskilda 

personalens normer och ett tillåtande script aktiveras om beteendet eller situationen inte bryter 

mot vad personen anser vara acceptabelt. 

 

Det har förut satts upp en teaterpjäs om sexualitet med skådespelare med intellektuell 

funktionsnedsättning. I pjäsen berördes maktförhållanden mellan boendeassistenter och 

brukare kopplat till sexualitet och skådespelarna gestaltade både boendeassistenter och 

brukare. 

 

Jag och dyker det upp nått evenemang så kan man tipsa om det där pratar det om sånt eller 

teaterföreställning och följer med och sitter och pratar om det efteråt. Det var en ganska 

intressant publiken fick prata efteråt flera där med funktionsnedsättning berättade om sina 

erfarenheter. Det var ganska imponerande tyckte jag, är det nån som har varit med om det här 

eller känner igen sig idet här? Att då personer i den egna gruppen får höra någon prata om det 

tror jag är stort, det finns andra som har LSS och bor på gruppbostad och dem pratar om det här 

och det här har hänt dem också. Så mer sånt tänker jag att man skulle kunna erbjuda dem. Att 

träffa andra ha sån här gruppterapi gruppsession. 

 

      Informant sju 

 

Detta togs upp som en väg till kunskap om sexualitet. Ur ett cripteoretiskt perspektiv är detta 

ett sätt att själva ta tillbaka makten gällande om frågan om sexualitet från experter och 

utomstående och närma sig frågan från ett eget perspektiv. Detta upplevdes av informanter 

som något som de ställde sig positivt inställda till, men de uttryckte även att det är resursfråga 

om en liknande pjäs kan sättas upp igen. Detta visar att det även har förekommit 

kunskapsförmedling utifrån en ansats med det aktivistiska grepp som är en av hörnstenarna i 

cripteorin och även sådana ansatser kräver extra resurser utifrån för att frigöra den potential 

som finns i det cripteoretiska perspektivet. 

 

Denna kategori kan sammanfattas med att boendeassistenterna känner en ansvarskänsla över 

brukarna när de visar upp ett oroande beteende som avviker från normer och 

boendeassistentens egna värderingar. När detta sker uppstår viljan att ta reda på hur brukaren 

mår och i och med detta sker ett ifrågasättande av brukarens vilja och det hen ger uttryck för. 

Samtliga boendeassistenter uppger dock att om brukaren uppvisar att de är nöjda med 
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situationen så får brukaren själv bestämma. Boendeassistenterna i studien ger uttryck för att 

de vill dela med sig av sin oro både internt, till exempel till annan personal och chefer men 

också externt genom att koppla in psykolog som brukaren kan få möjlighet att samtala med. 

 

Initiativ till att stärka brukarna i frågor relaterade till sexualitet har gjorts bland annat genom 

en teaterföreställning med intellektuellt funktionsnedsatta skådespelare. Dessa initiativ kan 

ses som ett försök till att etablera motmakt. Denna motmakt kräver att de på grund av sin 

intellektuella funktionsnedsättning behöver stöd från omgivningen för att etablera denna. 

5.3 Skillnader mellan manlig och kvinnlig sexualitet enligt boendeassistenter 

Kvinnliga och manliga brukare har olika förutsättningar att få hjälp om de utsätts för 

övergrepp enligt vad informanterna gav uttryck för. 

 

Informant nio: Det är ju skillnad då om man är man eller kvinna med vården och så... 

Informant åtta: är man kvinna är det kvinnojouren och är man man då får man åka upp till 

akuten för det finns ingen särskild mansjour som tar emot... 

Informant tio: Inte för våra i alla fall. 

 

Kvinnliga brukare hänvisas av polisen till en kvinnojour medan männen inte hänvisas 

någonstans. Det gavs även uttryck för att kvinnor är mer nyfikna än män medan män tycker 

att det är mer pinsamt att prata om sexualitet. Killar upplevs som tuffare och kvinnor som att 

de till sin natur vill vara mer till lags. En tydlig skillnad mellan män och kvinnors sexualitet 

som boendeassistenter ger uttryck för är att manliga brukare onanerar mycket - ibland 

distanslöst och offentligt medan kvinnliga brukare enligt personalens observationer inte ägnar 

sig åt onani. 

 

Onani, både offentlig och privat, beskrivs alltså som kopplat till män. Kvinnor beskrivs i 

materialet oftare som distanslösa i sitt relationssökande. De förekommer även att de bedöms i 

detta relationssökande, till exempel att de bör försöka hitta en partner med liknande 

problematik eller mental nivå. Män beskrivs alltså utifrån distanslöst sexuellt beteende 

(offentlig onani) medan kvinnor beskrivs utifrån distanslöst relationssökande med opassande 

sätt att uppvakta partners. Mäns relationssökande omnämns överhuvudtaget inte i materialet 

utöver att de är mer påstridiga än kvinnor. Informanterna problematiserade inte mäns 

påstridighet mer under intervjuerna utöver det indirekta med vikten av generellt säga nej. 
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Och blir hon förälskad i nån börjar hon direkt göra armband och ge det och... det blir så stort 

liksom för hennes del så det pratas rätt mycket om just förälskelsen och vad det är och hur hon 

kan visa att hon är intresserad utan att gå för långt. Och att man tycker då att hon kanske ska 

hitta... man har väl inte rätt kanske att säga var de ska hitta sin respektive egentligen... men 

eftersom hon har en intellektuell funktionsnedsättning kanske man ska hitta en likvärdig partner 

istället för att kanske hitta nån på ICA eller gatan och istället hitta dem där det finns lika i 

mognadssättet också.   

 

      Informant fyra 

 

När informanter pratar om kvinnliga brukare blir det mer fokus på relationer och olämpliga 

uttryck i till exempel kontaktsökande medan sexuellt olämpliga beteenden lyfts fram när de 

pratar om manliga brukare. Dock uttalas vikten av att säga nej även när boendeassistenter 

pratar om manliga brukare. Det tycks alltså vara så att vikten av att säga nej är mer kopplat till 

kunskap och grad av intellektuell funktionsnedsättning, samt personlig mognad, än vilket kön 

brukaren upplevs tillhöra. 

 

Nae... asså.... de här mer vanliga kan man nog uppleva som lite mer påstridiga på tjejerna. 

Förstår du? Det kanske är fel bild men det är det här med att de är lite tuffare också, killarna, än 

tjejerna. Och vi har tyvärr i vår natur vi kvinnor att vi vill vara till lags tyvärr, ja jag vet inte. Det 

känns nog som att det är så att det är lättare för killar att trycka på, även de som är 

funktionshindrade så det gör det. 

 

      Informant tre 

 

Informanten ger uttryck för att de för henne upplevda samhällsnormerna även avspeglas i 

skillnaderna mellan män och kvinnor i deras sexualitet och relationssökande där kvinnor har 

inneboende tendens att vilja vara till lags och killar är mer påtryckande. 

 

Det finns sammanfattningsvis tendenser till att det går att utläsa skillnader i synen på 

brukarens kön i det att kvinnor ses mer utifrån ett relationsperspektiv och män utifrån deras 

explicit uttryckta sexualitet. De flesta informanter menar dock att de inte upplevt några 

relevanta skillnader mellan män och kvinnor i deras sexualitet utöver att män onanerar mer 
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utifrån det att ingen av våra informanter har nämnt att de varit med om att någon kvinnlig 

brukare onanerat. 

5.4 Accepterade sexuella uttrycksformer 

Det finns tydliga tendenser i texten till att sexualiteten hos de boende bör ske i det privata och 

kopplad till att de befinner ensamma eller med en partner i sin lägenhet med stängd dörr. 

Även hånglande anses tillhöra den privata sfären 

 

Hon skaffade sig en pojkvän när jag jobbade där, en man med förvärvad hjärnskada i 

sextioårsåldern. Då minns jag en kväll då de hade dörrarna öppna till sitt rum då och en bas 

kopplad till det och jag hörde hur de höll på. De kanske hånglade och pussades och grejade där 

inne. Då minns jag att jag... jag gick dit, för vi hade andra kunder precis där nära som undrade 

vad som hände. Så då gick jag dit och sa till den här kvinnan att jag drar igen dörren lite så att ni 

får vara ifred så drog jag igen dörren lite. 

 

      Informant ett 

 

Det uttrycks även att boendeassistenter ser det som olämpligt att ägna sig åt onani om det 

befinner sig personal i lägenheten. 

 

Grad av mognad för att ha sex återkommer ofta i materialet. En av boendeassistenterna 

uttryckte att det är för ungt om en 15–16-åring med intellektuell funktionsnedsättning har sex. 

Som tidigare konstaterats anses sexualitet vara mer aktuellt ju lindrigare och närmre 

funktionsnormalitet som en brukare befinner sig. Graden av intellektuell funktionsnedsättning 

hos brukaren påverkar också vilken boendeform hen har. Individer med en lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning bor oftast på servicebaser medan måttligt och gravt intellektuellt 

funktionsnedsatta bor på gruppbostad. Specifikt boende på servicebaser där brukaren bor i en 

egen lägenhet med mindre tät personalkontakt tycks vara nyckeln till en mer tillåtande syn 

från personalen. Boendeassistenter på servicebaser såg inga problem med att brukare tog med 

sig vänner och partners hem till sig då brukarna har egna lägenheter. Individer med en lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning har enligt informanterna större frihet att röra sig fritt i 

samhället och kan själva nyttja kollektiva transportmedel för att ta sig till olika platser. En 

grövre funktionsnedsättning och/eller en lägre mental mognad hos brukaren från 

boendeassistenternas perspektiv medförde att brukarna är mer beroende av stöd och 



Sundberg Ståhl, Martin och Lundberg, Daniel 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Uppsala universitet VT 2015 

 

42 

 

vägledning i det dagliga livet. Detta begränsar brukarens möjligheter till att själv kunna 

utforska omvärlden och möjligheten till att aktivt upprätthålla en relation sker främst på 

boendeassistenternas villkor. 

 

De saknar den sociala kapaciteten att skapa en relation som de kan upprätthålla och i princip 

alltid har de behov av en personal för att skapa en relation till omgivningen. 

Där är det helt upp till hur man lägger upp dagen, det kan ju va så att de begränsas av att vi är för 

få personal. Så vi kan inte åka iväg mer en nån gång under helgen, så där blir det väldigt 

begränsat iså fall. 

 

      Informant fem 

 

Boendeassistenterna i studien har en mer konservativ syn gällande vilka sexuella uttryck som 

är passande beroende på vilken grad av intellektuell funktionsnedsättning och/eller mental 

mognad hos brukare. 

   

Det finns ett motstånd hos många boendeassistenter inför tanken att själva på ett konkret plan 

hjälpa de boende i deras sexualitet medan ett fåtal uttrycker sig mer tillåtande till att hjälpa 

funktionsnedsatta som behöver direkt hjälp i sina sexuella uttryck. Här tas ofta föreställningar 

om hur situationen i Danmark ser ut upp även om dessa föreställningar inte alltid 

överensstämmer med forskningen om hur situationen konkret ser ut i Danmark (Kulick 2012 

s. 34-38).  Här kan anas en stigmahantering inför sådant som på något sätt kan antydas likna 

prostitution och i vårt material framkommer att majoriteten av boendeassistenter inte skulle 

känna sig bekväma i detta. Även en boendeassistent som inte upplevde det som ett hinder 

nämnde lagen och diskuterade var gränsen mellan prostitution och hjälp rent juridiskt befinner 

sig. 

När brukare med grav intellektuell funktionsnedsättnings och deras förutsättningar beskrivs 

förekommer inga beskrivningar som involverar sexualitet när de beskrivs generellt; snarare 

används ord som “tycka om”. 

 

Ja precis det är ju på den nivån som det kan va liksom att man bekräftar tillexempel de boende, 

han är din kompis du tycker om honom och det är viktigt för dig liksom och så. Det kan också 

va mot personalen att du tycker om hon som jobbar här eller hon som jobbade här förut och så 

där. 
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      Informant fem 

 

Brukare med en grav intellektuell funktionsnedsättning behöver personalens hjälp med att 

styras in i och speglas i vad de har för relationer på grund av deras begränsade 

föreställningsvärld enligt informanterna. 

 

Mm dem har ganska begränsad värld och förståelse av välden så och inte så utvecklat språk 

tillexempel och är väldigt beroende utav människor som stödjer dem för att kunna ta sig för 

saker över huvudtaget i vardagen. 

 

      Informant två 

 

När det talas om konkreta sexuella situationer så pratas det dock konkret om sexualitet: ett 

exempel målas om upp med en brukare som onanerade öppet på en badstrand och personal 

skylde akten för att personal och omgivning blev obekväma; å andra sidan ses offentlig onani 

som något normbrytande och ett lagbrott vilket kan förklara boendeassistenternas reaktion. En 

annan konkret situation på boendet är då brukare stoppar ner händerna i byxorna, något som 

förekommit så ofta att informanten vant sig vid det. Det ges uttryck för att det dock inte är 

acceptabelt att sitta med händerna i byxorna när besökare vistas på boendet. 

Informanten upplever att hen inte kan föreställa sig hur en relation skulle kunna se ut eller ens 

uppstå mellan brukare med såpass grav funktionsnedsättning och kan inte föreställa sig hur en 

relation skulle kunna fungera då hen beskriver brukarna i termer av barn som citatet nedan 

visar: 

 

De är väl två hon som hör och han som hör, de kan ju ändå kommunicera mera, så att ja dem har ju 

ändå lite mera spelrum men det är ändå eftersom de i sinnet är ganska mycket som små barn, behöver 

de hela tiden en slags vägledning för att ta sig fram överallt och förstå vad som händer. 

 

      Informant fem 

 

Ju längre bort från mental funktionsfullkomlighet och normalitet en person befinner sig, desto 

mer kan vi utläsa ur materialet att de sexuella scripten skiljer sig åt mellan brukare och 

personal. De script som anger när en person har tillåtelse att ägna sig åt sexuella beteenden 

och vilka sätt som är tillåtna för att få tillgång till de upplevelser som beteendena avser att 

framkalla - blir tydligare ju större en intellektuell funktionsnedsättning är. 
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Så som framgår i tidigare citat och utläggningar finns tendenser som visar på att personer med 

grav intellektuell funktionsnedsättning på grund av sina sexuella script begränsas av 

personalen när de ger uttryck för sexualitet i sammanhang där de enligt personalens sexuella 

script inte är acceptabla. När brukares script står i motsättning till boendeassistenters script 

använder sig således boendeassistenter av olika strategier för att bemöta detta: det kan vara att 

leda bort brukaren från situationen eller att påpeka för brukaren att den endast får utföra 

sexuella handlingar i sin egen lägenhet. Detta kan även ses som att brukare får hjälp med att 

korrigera sina sexuella script så att de blir mer i enlighet med samhällets normer och så att de 

därmed kan uttrycka sin sexualitet inom detta normverk. Således kan denna restriktiva syn i 

förlängningen vara del av ett tillåtande script som syftar till att brukare i förlängningen ska 

kunna uttrycka sin sexualitet utan friktion från omgivningen. Samtidigt blir boendeassistenters 

roll mångbottnad, eftersom de försöker få brukare att känna sig bekväma i att uttrycka kärlek 

och relationer trots friktion och motstånd från omgivningen och att stå upp för sig själva. 

Problematiken kan för boendeassistenterna bli att undvika att brukarna ska uppleva detta som 

dubbla budskap. Boendeassistenter menar att det i vissa sociala situationer inte är acceptabelt 

att ägna sig åt sexuella uttrycksformer så som onani medan vissa brukare inte ser detta som 

problematiskt.  

 

 När det gäller brukare med lindrig intellektuell funktionsnedsättning finns samma restriktiva 

script från personalens sida, som när det gäller brukare med grav intellektuell 

funktionsnedsättning, där sådant som hånglande bör ske bakom stängd dörr.  

 

Ur materialet kan vi utläsa att brukare med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning är 

närmare funktionsfullkomlighet ur ett samhällsperspektiv än individer med en grav 

intellektuell funktionsnedsättning. Således finns starka tendenser i materialet till att ju mer de 

sexuella scripten, så som vi tolkat dem utifrån boendeassistenternas utsagor, närmar sig 

boendeassistenternas egna script, desto mer tillåtande och mindre styrande blir 

boendeassistenter i relation till brukarnas sexualitet. 

 

Medlen boendeassistenter vill använda, och efterfrågar mer av, är sätt att förmedla kunskap 

till brukare för att justera deras sexuella script på ett sätt som liknar de script som finns i 

majoritetssamhället. Detta upplevs som svårare med personer med medelstor eller grav 

intellektuell funktionsnedsättning och lättare med personer med lindrig nedsättning.  
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När funktionsnedsättningen är grav finns tendenser i materialet till att personalen 

överhuvudtaget inte förstår brukarnas sexuella script när de frågar sig om det ens finns i en 

brukares föreställningsvärld att inleda eller ha en sexuell relation. Något som stödjer detta är 

att boendeassistenter till personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning i högre grad 

efterlyser mer utbildning i hur de ska bemöta brukare i deras sexualitet samt mer utbildning 

till brukare om sexualitet och relationer - samtidigt som personal till brukare med grav 

intellektuell funktionsnedsättning i vissa fall menar att det inte finns något sådant behov. 

 

Resultatet kan också kopplas till cripteorin och begreppet funktionsfullkomlighet. En brukare 

med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning är på så vis mer “normal” än en brukare med 

en grövre intellektuell funktionsnedsättning. Då samhället ser funktionsfullkomlighet som att 

vara ”normalfungerande” och något att sträva efter. Brukare som avviker gravt från att vara 

“normalfungerande” döms då ut och deras sexuella uttryck reduceras till endast ett fåtal, av 

boendeassistenterna. Avvikelsen från det “normala” blir ett stigma för brukaren och 

omgivningen reagerar därefter. Detta återkommer i flertalet intervjuer där informanter uppger 

att det viktigaste i brukarens liv är att “de ska ha det bra”. Detta visar på att brukare 

konstrueras till den andre och leder till ett vi- och dem-tänk från samhällets sida. Genom detta 

kan sexualiteten reduceras och förminskas. Tvärtemot kan boendeassistententernas mer 

tillåtande syn gällande sexuella utryck hos mer lindrigt funktionsnedsatta förklaras med att de 

är mer “normala” och närmare funktionsfullkomlighet.  

De avviker med andra ord inte från vad som anses vara “normalt” i samhället. Dock finns det 

alltid ett stigma kopplat till funktionshinder och ett vi- och dem-tänkande. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att accepterade sexuella uttrycksformer från 

boendeassistenterna varierar beroende på individens funktionsnedsättning och mentala 

mognad. Desto mer grav funktionsnedsättning brukaren har desto mer restriktiv är personalen 

med vad som anses vara lämpligt. Det går också att urskilja en skillnad i svaren från 

informanterna beroende på om det jobbar på servicebaser eller gruppbostäder. 

Boendeassistenter som jobbar på servicebaser tenderar att ha en mer tillåtande syn på 

sexualiteten hos brukarna. Brukarna som är kopplade till servicebaser har en lindrigare 

intellektuell funktionsnedsättning än de som bor på gruppbostäder. Denna grupp har enligt 

boendeassistenterna större möjligheter att röra sig själva fritt i samhället än individer med 

grövre funktionsnedsättning och lägre mental mognad. 
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5.5 Heteronormen och omgivningens påverkan 

Vissa av informanterna uttrycker att de har en omfattande erfarenhet av att anhöriga lägger sig 

i brukarnas sexualitet och relationer. Det gavs exempel på när en relation som av 

boendeassistenterna ansågs vara bra bröts upp på grund av att föräldrarna förbjöd relationen. 

Det tycks finnas starka tendenser utifrån materialet att föräldrar har ett mycket starkt 

inflytande över brukarnas relationer och sexualitet. 

 

Hon hade en pojkvän och de hade sex och vad vi förstår så var det liksom inga problem med det 

utan båda var glada och nöjda... men när det kom fram till föräldrarna så var det bara "nej! det 

här förbjuder vi! Det får du inte hålla på med! Det är livsfarligt!", skuld och skam hej och hå. 

Och visst, man kanske står på ett barns nivå intellektuellt men samtidigt så har man ju känslor. 

 

      Informant nio 

 

I ett fall berättas om en brukare med manligt biologiskt kön som klär sig i kvinnokläder och 

ändrade sin bussrutt på grund av glåpord från omgivningen och därmed direkt påverkas av 

omgivande normer i samhället. Efter denna händelse ville brukaren alltid ha med sig 

boendeassistenter när han vistades ute och samtidigt bar kvinnokläder, för att känna sig trygg. 

När boendeassistenter stöttar brukaren i sin könsidenitet kan detta ses som ett uttryck för den 

sociala modellen med en positiv syn på sexualiteten när ett stöd ges för att kompensera för det 

obehag brukaren känner när hen utsätts för trakasserier i majoritetssamhället. 

 

Fast min upplevelse om man har en utvecklingsstörning eller nånting så blir man mindre 

benägen att fastna att det ska vara en tjej eller kille eller att man sätter i fack. Många av de här 

personerna i min upplevelse är ganska fria att prova jamen båda och olika... så där det är 

motsägelsefullt att de på ett sätt att det är så här det ska va... men ändå kan dem... de går mer på 

känsla, könet är inte lika viktigt 

 

      Informant tio 

 

Här ges uttryck för att personer med intellektuell funktionsnedsättning styrs mindre av normer 

i det omgivande samhället och därmed inte lägger vikt på kön vid sexuella kontakter. När 

brukarna beskrivs som att de inte påverkas av samhällets normer när det handlar om deras 

könsmässiga preferenser vid sexuella eller relationsmässiga kontakter kan det ses som att de 

står utanför samhället och att sexuell läggning endast styrs av samhällets normer. Det kan 
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även ses som att de är mer benägna att uttrycka sin egentliga sexualitet i jämförelse med det 

majoritetssamhälle där människan fångas i sin sexualitet utifrån trycket från omgivande 

normer.  

 

Andra informanter menar att individer med intellektuell funktionsnedsättning är mer 

påverkade av samhällets normer än personer utan intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Ja alltså jag tror det, det beror på lite så känns det. För att precis som att många normalstörda har 

svårt att tolka saker så är det ju ännu svårare om man har nedsatt. Jag ska inte säga så att det är 

rakt av, nu låter det som att jag säger att det är ännu värre stereotyper inom men jag tror att de 

existerar samma obalans som finns i övriga världen. 

 

Informant sju 

 

Kring detta ämne huruvida brukarna påverkas av normer i lägre eller större grad verkar det 

alltså råda en oenighet. Utifrån cripteori borde ytterligare ett avvikande uttryck från normen 

om funktionsfullkomlighet göra det än svårare för individen då stigmat blir mer påtagligt. 

Funktionsnedsättningen i sig fungerar som ett stigma för individen och genom att ytterligare 

avvika från normen, det vill säga heteronormen, blir individen än mer stigmatiserad. 

Ytterligare ett exempel på hur heteronormen påverkar boendeassistenternas uppfattning om 

brukarnas sexualitet går att utläsa från två informanter från samma arbetsplats. 

 

Hon vill gärna ha pojkvän men vet inte riktigt hur man gör för att skaffa en pojkvän... hon... fick 

för sig en period att hon var gravid utan att ha haft pojkvän… vilket inte fungerar... hon var så 

fixerad vid det att hon beställde tid hos barnmorska och allting... hon köpte graviditetstester på 

apoteket... det är lite svårt... att få henne att förstå hur det fungerar också... 

     

     Informant tre 

 

I samband med det började hon gå till apoteket och köpa graviditetstester fast att hon inte hade 

pojkvän så nivån låg väldigt lågt där att förstå liksom hur man blir gravid egentligen. Fast hon 

vet det men ändå var hon tvungen att testa sig och såna saker. Och hon blev lite manisk till sig 

att handla sådana 

 

      Informant fyra 
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I dessa två citat går det att urskilja att graviditet kopplas samman med en norm om att ha en 

fast partner. Det i sin tur kan kopplas till att sex har man med en och samma partner och inte 

med flera sporadiska kontakter. De båda boendeassistenterna antyder också att brukaren har 

en låg mental nivå vilket ytterligare stärker deras bild av att hon inte kan vara gravid. Då 

brukaren inte uppfyller boendeassistenternas kriterier för att kunna vara gravid förklaras 

hennes beteende med begrepp som manisk och fixerad, begrepp som kan relateras till mental 

obalans. Därmed kan detta normbrytande beteende relateras till den medicinska modellen där 

sexualiteten kopplas samman med mentala eller kroppsliga tillstånd och därmed som något 

som kan korrigeras. 

 

I vårt material finns det tendenser till att könsidentitet hos brukarna påverkas av 

boendeassistenternas uppfattning om deras sexualitet och extra tydligt blir det i de fall det rör 

sig om gravt intellektuellt funktionsnedsatta individer. 

 

Jag har varit på ställen där det har varit väldigt könsstereotypt, de kläder som köps och kläs på 

kunderna... för det var det väldigt gravt handikappade. Och det är någon form av feminisering 

som görs av dem kunderna... man tänker att de kunderna är juridiskt kvinnor ergo de vill gärna 

bli fina, få lackade naglar, få pärlor på sig, lite parfymsprut, rosa, fina färger. Och det är ju en 

ganska trevlig grej att pyssla om sina kunder och göra det mysigt och skönt för dem. Men det är 

också nån form av skapande av någon kvinnlighet där. Också samma sak där med män. Att det 

köps mycket mansdofter och hår som pysslas om i mansfrisyrer och sånt där. Men jag har ingen 

aning om de här kunderna... om de bryr sig eller inte eller om de har något som de kanske ville 

ha. Jag har ingen aning. Så att det är som att det görs kön där. 

 

      Informant ett 

 

Brukare med grav intellektuell funktionsnedsättning beskrivs som att de könas med stereotypa 

attribut för det kön de från ett biologiskt perspektiv kan kategoriseras in i. När 

boendeassistenter bemöter brukare vars grad av intellektuell funktionsnedsättning gör det 

svårt för personalen att ha en uppfattning om deras upplevda sociala könsidentitet, utgår de 

automatiskt från heteronormen. Det kan således konstateras att det i vårt material finns starka 

indikationer på att personer med grav intellektuell funktionsnedsättning av personal både styrs 

i sina sociala relationer till omvärlden och i sina könsidentitetsuttryck. När brukarna inte 

upplevs ha egna interpersonella script gör boendeassistenterna ansatser till att kompensera för 

detta genom att vägleda dem utifrån sina egna script för sociala interaktioner. 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att anhöriga har ett inflytande över brukarna. 

Boendeassistenterna menar att anhöriga vill vara med och påverka valen brukarna gör. En 

oenighet råder mellan boendeassistenterna huruvida brukarna påverkas mer eller mindre av de 

rådande heteronormerna i samhället. Däremot tyder fynd i studien på att boendeassistenterna 

är påverkade av heteronormen även i de fall då de inledningsvis uttryckt sig som om de inte 

vore påverkade av den. Kön skapas i större utsträckning av boendeassistenter ju högre grad av 

intellektuell funktionsnedsättning en brukare har medan de brukare som kan bestämma mer 

fritt ju närmre normen om funktionsfullkomlighet de befinner sig. Detta kan dock till viss del 

bero på att ju grövre en intellektuell funktionssättning är, desto mer hjälp behöver de med 

identitetsarbete och boendeassistenterna tenderar då att utgå från rådande könsnormer i 

samhället när de till exempel målar naglar på personer med grav intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

6 Diskussion 

 

Det här kapitlet inleds med att återknyta till vårt syfte och frågeställningar för att sedan 

summera det viktigaste vi kommit fram till i vårt resultatavsnitt. Vi återknyter sedan detta och 

jämför och diskuterar kring hur dessa resultat kan relateras och jämföras med tidigare 

forskning. Vi för sedan en övergripande diskussion kring resultat, metod och teori med fokus 

på de förtjänster och brister som finns i våra metodologiska och teoretiska överväganden. 

Därefter följer ett avsnitt med implikationer för framtida forskning utifrån de frågor som 

väckts utifrån vår studie. Till sist presenterar vi några avslutande reflektioner. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur boendeassistenters föreställningar om 

sexualitet kopplat till intellektuell funktionsnedsättning ser ut i relation till normen om 

funktionsfullkomlighet. För att ta reda på detta har våra forskningsfrågor utgått från en ansats 

till att identifiera ovan nämnda föreställningar hos boendeassistenter om brukares sexualitet. 

 

Så som framkommer i tidigare forskning har det inte bedrivits mycket forskning om 

intellektuell funktionsnedsättning kopplat till sexualitet i Sverige och den som bedrivits har 

främst varit inriktad på brukares perspektiv. I den forskning som ändå har utförts dras 

slutsatsen att boendeassistenter har stor inverkan på brukares sexualitet. Därför kan det ses 

som att vår studie är en del i att fylla denna kunskapslucka i och med att det att det endast 
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bedrivits ett fåtal studier som utgår från boendeassistenters perspektiv. Det finns ingen 

motsvarighet till LSS i de flesta länder där dessa studier ägt rum. Därmed är svenska 

förhållanden i denna bemärkelse unika och det finns ett tomrum som vi ämnar att i någon mån 

uppfylla genom att presentera de tendenser vi kan uttolka i vår studie om boendeassistenters 

föreställningar om intellektuell funktionsnedsättning kopplat till sexualitet. 

6.1.1 Hur ser personalens föreställningar kring sexualitet kopplat till intellektuell 

funktionsnedsättning ut? 

Boendeassistenters föreställningar om brukares sexualitet beror på hur nära brukare befinner 

sig normen om funktionsfullkomlighet. Brukare med lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

beskrivs som att de är “som oss andra” med samma behov av relationer och att få uttrycka sin 

sexualitet, medan brukare med grav intellektuell funktionsnedsättning beskrivs som mindre 

sexuella i det att situationer som involverar sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning 

inte är särskilt vanligt förekommande. Samt att det därför inte finns något större behov av 

riktlinjer eller kunskap hos personal och brukare kring sexualitet och relationer. Hos brukare 

med en grav intellektuell funktionsnedsättning beskrivs sexualiteten som något som är 

frikopplat det sociala och beskrivs istället som beteenden. Deras möjlighet till sexualitet i en 

social kontext i form av sexuella relationer med andra ses av boendeassistenter som ytterst 

begränsad. 

Vi har sett att boendeassistenter efterfrågar kunskap och riktlinjer om hur de ska bemöta 

personer med intellektuell funktionsnedsättning i deras sexualitet. De efterfrågar oftare 

kunskap om deras brukare har lindriga funktionsnedsättningar. Ju längre från 

funktionsfullkomlighet brukaren befinner sig, desto mindre efterfrågas kunskap i att bemöta 

deras sexualitet eller att brukarna själva ska få tillgång till mer sexualundervisning.  

 

Boendeassistenternas syn på graden av intellektuell funktionsnedsättning påverkar således i 

vilken utsträckning de anser att brukarna bör få tillgång till sexualundervisning och i vilken 

grad de själva efterfrågar kunskap i hur de kan bemöta brukare i deras sexualitet.  

 

I vår genomgång av tidigare forskning identifierade vi endast två studier (Winges-Yanez 

2012;  Abbott & Howarth 2006) som tar upp problematiken kring boendeassistenters kunskap 

om sexualitet och bristen på riktlinjer kopplat till intellektuell funktionsnedsättning och sätt 

att bemöta personer med intellektuell funktionsnedsättning i deras sexualitet. 
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Dessa två studier tar dock endast upp att boendeassistenter inte får adekvat utbildning att 

bemöta brukare i deras sexualitet och att riktlinjer saknas men har inte identifierat hur denna 

kunskap respektive brist på kunskap påverkar deras föreställningar om brukares sexualitet, 

samt vad det kan ha för vidare implikationer på brukares möjlighet att uttrycka sin sexualitet 

och leva i relationer. 

 

Bristen på kunskap får stora konsekvenser. Under en intervju fick vi berättat för oss att det på 

andra boenden helt saknades intresse av att diskutera sexualitet och att ens anta att personer 

med intellektuell funktionsnedsättning har någon sexualitet. De informanter vi intervjuat har 

ett intresse av att få mer kunskap om brukares sexualitet och hur de kan förmedla kunskap till 

brukarna. Det tål att återigen poängera att våra fynd är tvetydiga; samma informanter kunde 

ibland poängtera vikten av att boendeassistenter lär sig hur brukare kan bemötas i vardagen i 

sin sexualitet, för att senare i intervjun föra fram åsikten att en utomstående specialistgrupp 

bör ägna sig åt detta. Det faktum att boendeassistenter som de facto är intresserade av 

kunskap explicit uttrycker att de vill ha mer kunskap belyser det faktum att kunskapsbehovet 

inte tillfredställs och att detta av boendeassistenterna upplevs få negativa konsekvenser. 

De konsekvenser boendeassistenterna beskrivit är att risken för övergrepp mellan brukare 

ökar när kunskapsnivån hos brukare och boendeassistenter är låg och att den minskar när den 

är högre. Detta är i linje med den forskning som bedrivits av Stoffelen et al. (2013). 

 

Den tidigare forskningen har visat att män med intellektuell funktionsnedsättning ses som 

översexuella med svårigheter att kontrollera sin sexualitet medan kvinnor får lära sig vikten 

av att säga nej och vara avhållsamma (Taylor-Gomez 2012; Murphy 2003; Löfgren-

Mårtensson, 2005 s. 122). Detta överensstämmer till viss del överens med våra resultat. Ett 

exempel på detta från vår studie är att boendeassistenter uttrycker att manliga brukare tenderar 

att uttrycka sin sexualitet på ett för personalen problematiskt sätt genom att uttrycka sin 

sexualitet på ett distanslöst sätt (till exempel onanera offentligt) medan kvinnorna istället 

beskrevs som att deras relationssökande var distanslöst. Således har vi inte identifierat att 

kvinnor får lära sig att säga nej i större utsträckning än män utan skillnaderna består snarare i 

olika sätt att uttrycka distanslöshet: i sexuella beteenden respektive relationssökande. 

Personalen ger uttryck för att ha en tillåtande syn överlag på brukarnas sexualitet men har i 

många fall svårt att konkret ge exempel på hur de har bemött brukare i deras sexualitet. När så 

sker läggs det stor fokus på övergrepp och avvikande sexuella beteenden. Det finns 
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visserligen forskningsstöd för att personer med intellektuell funktionsnedsättning oftare 

utsätter andra för övergrepp eller själva utsätts (Brownridge 2006; Lunsky et al 2007), men 

utifrån detta finns tendenser till att boendeassistenter drar alla brukare över en kam när de 

återkommande trycker på att brukare ska lära sig att säga nej och vissa av boendeassistenterna 

anser att det är problematiskt med för många tillfälliga sexpartners. 

 

I Löfgren-Mårtensson (2005 s. 141) framkommer det att samkönade relationer mellan brukare 

av boendeassistenter kan förklaras som övergrepp. Vi ser inga sådana tendenser i vårt material 

men vi kan se tendenser att sexuella uttryck som skiljer sig kraftigt mot personalens egna 

värderingar sätter igång tankar hos dem huruvida brukaren utsätts för övergrepp eller 

verkligen vill detta, till exempel när det handlar om misstankar om prostitution och många 

tillfälliga sexuella partners. 

 

Utifrån detta anser vi att det är relevant att reflektera kring om det råder en kultur på 

arbetsplatserna där boendeassistenterna vill kunna bemöta brukarna på bästa möjliga sätt, men 

då kunskapen i form av utbildning inom sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning 

saknas agerar boendeassistenterna bara när så krävs, det vill säga när situationen är tillräckligt 

allvarlig och inte går att blunda för. Flertalet informanter ger uttryck för att de tycker det vore 

bra för brukarna att kunna prata om sin sexualitet med någon utomstående antingen i form av 

kurator eller den informationsgrupp om sexualitet som fanns inom kommunen. En tilltro till 

experthjälp går att utläsa ur detta och en förskjutning av ansvar från de egna leden sker. Detta 

anser vi vara kopplat till den osäkerhet som råder bland boendeassistenter i hur man bäst 

bemöter brukarnas sexualitet då den möjligheten till kunskap inte erbjuds från ledningen. 

6.1.2 Hur ser personalen på brukarnas möjlighet att leva i relationer och att uttrycka 

kärlek och sexualitet?   

Brukares möjlighet till att leva i relationer och att uttrycka kärlek och sexualitet påverkas 

enligt informanternas utsagor av brukarnas grad av funktionedsättning. Brukare som behöver 

mer stöd och bor på gruppboenden är mer personalbundna och deras sociala förutsättningar är 

i stor utsträckning avhängigt personalens tid och direkta stöd i vardagen. Brukare som bor på 

servicebaser har större möjlighet till att uttrycka sin sexualitet och inleda relationer eftersom 

de har en större möjlighet att själva röra sig fritt i samhället. Boendeassistenterna hamnar mer 
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i bakgrunden som ett stöd i vardagen i situationer där brukarna kan behöva stöttning medan de 

på gruppboenden ibland kan bli mer som armar och ben för brukarna. 

Således påverkas boendeassistenters föreställningar om brukares sexualitet av graden av 

funktionsnedsättning. Detta påverkar i sin tur brukares möjlighet till sexualitet och att leva i 

relationer. 

 

Samtliga boendeassistenter upplevde sig som medvetna om heteronormen och menade att de 

stöttade deras brukare i uttryck som avviker från denna norm. 

I den tidigare forskning som främst bedrivits i utomnordiska länder (Johnson et al 2002; 

Azzopardi-Lane 2014) framkommer en mycket restriktiv syn på sexualitet där det ibland 

förekom riktlinjer på boenden som förbjöd homosexuella relationer och sexuella handlingar 

som faller utanför heteronormen. I vårt material kan vi inte identifiera några sådana tendenser 

och detta tycks vara något som skiljer sig åt mellan Sverige, Storbritannien och Australien. Vi 

spekulerar i att det kan bero att respektive länder har olika starka omgivande normer som 

påverkar regelverk och föreställningar om sexualitet på boenden. 

Informanterna har inte gett uttryck om en medvetenhet om de maktförhållanden som 

föreligger mellan boendeassistent och brukare. Vi har sett tydliga tendenser i vårt material på 

att ju närmre normen om funktionsfullkomlighet en brukare befinner sig, desto mindre 

styrning av sin vardag utsätts hen för. Denna styrning är i sig inte problematisk eftersom det 

är en del av det stöd som brukarna behöver för att leva ett så välfungerande liv som möjligt - 

men vi har även sett att med ökad styrning så ses brukare som mindre sexuella och personalen 

könar dem i större utsträckning. Detta skapar ett maktförhållande vars asymmetri blir 

ojämnare ju större intellektuell funktionsnedsättning en brukare har. Ju större hjälp från 

omgivningen någon behöver för att leva ett så normalt liv som möjligt, desto mer styrs deras 

liv av andra mot normalitetsnormer som de kanske inte egentligen är bekväma med. Här anser 

vi att det finns ett behov av att boendeassistenter anlägger ett crip-perspektiv så att de kan 

anta en positionering där de kan ifrågasätta normer och inte hamna i en stigmahantering som 

handlar om att brukare med grav intellektuell funktionsnedsättning ska leva så nära samhällets 

normer gällande sexualitet och normativitet som möjligt. I den grad det är möjligt, som med 

teaterföreställningen, tror vi också att det är viktigt att de hjälper brukare till motmakt. Utifrån 

vad vi kan ses hjälper de i viss mån brukare redan till motmakt men har svårt att hjälpa 

brukare att stå upp emot exempelvis anhöriga som försöker kontrollera deras sexualitet och 
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förhållanden. Flera informanter har uttryckt att föräldrar har mycket stort inflytande över 

brukare och att de ibland kan utgöra det största hindret för brukare att uttrycka sin sexualitet 

och leva i relationer. 

6.2 Diskussion om metod och studiens begränsningar 

Valet att intervjua boendeassistenter och inte brukare utgör en begränsning i materialet och vi 

får därmed inte tillgång till brukares självförståelse och perspektiv. Men det kan också ses 

som en styrka att vi valt att intervjua boendeassistenter då få studier har gjorts utifrån 

personalens perspektiv. Det hade dock varit resurskrävande på ett sätt som inte fungerat i 

relation till den tid vi haft till vårt förfogande att samla in vårt material och det hade även 

krävt särskild kunskap och kompetens för att intervjua personer med olika grad av 

intellektuella funktionsnedsättningar. Genom valet av kvalitativ metod med relativt långa 

intervjuer har vi troligen lyckats undvika en del av den forskareffekt som kan uppstå när 

informanter försöker svara på ett sätt som står i linje med hur de tror att de bör svara för att 

verka upplysta och informerade. När vi lät informanterana prata relativt fritt och sedan kom in 

på frågor om exempelvis prostitution anade vi att de stundtals frångick dessa förväntningar 

och vi fick ett material som troligtvis speglar informanteras föreställningar i större 

utsträckning än om vi utfört en enkätstudie. Ett intervjuförfarande ställer även större krav på 

informanten där hen tvingas att reflektera och tänka mer kring svar och utläggningar och vi i 

egenskap av intervjuare fick möjlighet att fånga upp och få utförligare svar på extra 

intressanta delar av informanters tankegångar. 

Vi fick reda på att det finns boenden som inte alls vill prata om sexualitet och relationer eller 

ens efterfrågar utbildning om det i relation till intellektuell funktionsnedsättning. Dessa 

boenden hade vi antagligen inte ens om vi försökt fått tillgång på informanter från. Det kan ha 

att göra med kulturen på dessa respektive arbetsplatser.  

 

Det uppstår alltså ett urval av informanter mer eller mindre per automatik som har intresse av 

att diskutera ämnet och som troligtvis även har en viss kunskap i ämnet. Därför har vi valt att 

även redovisa och ta med det faktum att en av informanterna haft erfarenhet i att möta 

personal och chefer från boenden som inte alls vill ta i den här typen av frågor, eftersom det är 

viktigt för oss att visa på att det material vi fick fram på de boenden vi utgick från inte 

behöver vara allenarådande för Sverige. Om vi istället enbart intervjuat informanter från de 

ställen som helt anser att sexualitet inte ingår i deras arbetsuppgifter och att brukare inte ägnar 
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sig åt sexuella aktiviteter så hade högst troligt våra resultat sett helt annorlunda ut. Dessa 

boenden verkar dock inte utgöra normen eftersom informanterna pratade om dem på ett 

sådant sätt att det framstod som att de snarare utgjorde undantag än en regel för hur det ser ut 

inom kommunen. Detta belyser dock i sig vikten av utbildning, öppenhet och kunskap på alla 

nivåer i kommunen; från boendeassistenter, brukare och till chefer och ledning inom 

kommunen som har ansvar för denna verksamhet. 

 

Vi har enbart intervjuat informanter på kommunala gruppboenden och servicebaser. Det hade 

varit intressant att även intervjua lika många informanter som jobbar åt privata aktörer och 

undersöka hur kunskapsläget skiljer sig mellan kommunala och privata verksamheter. Detta 

hade dock krävt ett betydligt större datamaterial att bearbeta och ett utökat syfte för att 

besvara frågeställningar som kan ställas för att identifiera dessa skillnader. Det bearbetade, 

analyserade, presenterade och diskuterade materialet hade troligtvis blivit för omfattande för 

att inrymmas inom ramen för en c-uppsats. 

6.3 Resultat och teori 

Cripteorin och teorin om sexuella script har använts på sätt som identifierat och belyst hur 

grad av intellektuell funktionsnedsättning är kopplat till hur restriktiva respektive tillåtande 

boendeassistenter är i sina föreställningar gällande brukares sexualitet. Det finns dock inte 

utrymme inom teorierna för att resonera kring huruvida vissa restriktiva samhällsnormer inte 

bara kan vara problematiska: att exempelvis uttrycka sin sexualitet offentlighet på ett sätt som 

kan väcka anstöt hos omgivningen och som kan vara i strid med gällande lagstiftning, kan om 

man går utanför teorierna inte enbart kan ses som restriktivt utan att även som att 

boendeassistenterna kan vägleda brukare i att sätta gränser som är linje med lagstiftning och 

hänsyn till omgivningen. Teorierna kan inte synliggöra dessa dimensioner utan kan bara 

synliggöra restriktivitet och föreställningar i relation till grad av intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Vi har inte utifrån teorierna haft möjlighet att undersöka om det kan vara så att de restriktiva 

scripten som är kopplade till lagstiftning och omgivningens rätt att slippa obehag, som oftare 

tillämpas av boendeassistenter ju grövre intellektuell funktionsnedsättning brukaren har, även 

kan relateras till att de även i övrigt har en mer restriktiv syn på dessa brukares sexualitet. Det 

alltså finnas en skillnad mellan restriktiva script som i förlängningen kan relateras till 
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övergrepp mellan brukare och mellan personal och brukare - och de restriktiva script som kan 

kopplas till normer och värderingar som kan avspeglas i lagstiftning och som utgår från 

gränser mellan det privata och offentliga. Det behöver alltså inte, enligt oss, alltid vara 

negativt med en negativ syn på vissa sexuella uttrycksformer när de uttrycks i vissa sociala 

sammanhang, så som att onanera offentligt. Dessutom kan det vara rimligt att anta att styrning 

i det sociala samspelet gällande personer med grav intellektuell funktionsnedsättning inte är 

en del av restriktiva föreställningar om sexualitet och relationer utan snarare som en 

förutsättning för att dessa brukare ska få ökad tillgång till socialt samspel i sin vardag. 

Teoriernas svaghet kan även utgöra dess styrka: de kan direkt användas för att undersöka 

boendeassistenters föreställningar om sexualitet och relationer hos brukare och hur 

föreställningarna påverkas i relation till normalitet och avvikelse från funktionsfullkomlighet. 

Detta blir tydligt med sexuella script och cripteori och hade blivit svårare att synliggöra med 

andra teorier som tar mer hänsyn till vad olika samhällsnormer har för utgångspunkter och 

praktiska funktioner i samhället. Stigmahanteringsbegreppet inom cripteorin har använts för 

att undersöka på vilka sätt som olika föreställningar hos boendeassistenter i relation till 

funktionsfullkomlighet har påverkat brukares möjligheter att uttrycka sin sexualitet och ingå 

kärleksrelationer. Då scriptteorin har kunnat användas för att identifiera att tillåtande 

respektive sexuella restriktiva script aktiverats kopplat till nivå av intellektuell 

funktionsnedsättning har cripteorin varit en förutsättning för att kunna sätta denna slutsats i ett 

större sammanhang och problematisera detta mot normen om funktionsfullkomlighet. Vi har 

med hjälp av cripteorin särskilt kunnat identifiera att ökad kunskap om bemötande leder till 

minskad stigmahantering och bidrar till att problem som uppstår utifrån normen om 

funktionsfullkomlighet kan minska; nämligen att brukare får ökad möjlighet att ingå i 

relationer och styras mindre i sina sexuella uttryckssätt. När vi själva utgått från den kritiskt 

tagna positionen som finns inneboende i cripteorins mer ideologiskt laddade positionering 

som ifrågasätter normen om funktionsfullkomlighet har vi fått möjlighet att applicera våra 

teorier på ett problematiserande snarare än enbart konstaterande sätt. Snarare än att få en 

passiv analys har vi genomfört ett aktivt analysarbete drivet av ett kritiskt förhållningssätt till 

föreställningar som boendeassistenter gett uttryck för. Cripteorin belyser att individer bedöms 

utifrån graden av funktionsfullkomlighet och den har gett oss möjlighet att analysera hur 

boendeassistenter reagerar och tänker när brukare avviker från normen om 

funktionsfullkomlighet.  
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6.4 Implikationer för forskning och praktik samt slutdiskussion 

Framtida forskning bör fokusera på att identifiera kunskapsläget hos brukare, 

boendeassistenter, omgivningen och kommunala chefer. Vi tror att det krävs en bred kunskap 

då vi har identifierat att detta behövs på olika nivåer (brukare, boendeassistent, enhetschef, 

kommunledning) för att undvika att personalen antar restriktiva script och begränsar brukare i 

en större omfattning än vad som är nödvändig i relation till lagar och andra samhällsnormer. 

Vi anser även att det är viktigt att denna kunskap återkopplas till det praktiska fältet och 

implementeras. Hur denna implementeringsprocess implementeras kan även det vara ett 

viktigt ämne för framtida forskning. 

Det krävs mer forskning specifikt inriktad på boendeassistenter då vi inte identifierat någon 

svensk forskning som utgår från deras perspektiv om sexualitet kopplat till intellektuell 

funktionsnedsättning. Om en sådan forskning kommer fram till liknande slutsatser som vår 

studie tror vi att den kan användas som kunskapsunderlag för att förbättra brukares möjlighet 

till att uttrycka sin sexualitet samt minska risken för omedvetna övergrepp mellan brukare och 

av boendeassistenter. 

Således påverkar boendeassistenters föreställningar om brukares sexualitet av graden av 

funktionsnedsättning. Detta påverkar i sin tur brukares möjlighet till sexualitet och att leva i 

relationer. 

6.5 Avslutande reflektion 

Slutligen anser vi att boendeassistenterna befinner sig i ett vakuum där de vill väl men är 

beroende av att enhetscheferna tycker att frågan om sexualitet kopplat till intellektuell 

funktionsnedsättning är värd att diskuteras och belysas. Vi har en känsla av att många 

enhetschefer anser att denna fråga inte är så viktig och som exempel kan nämnas att vi inför 

studien skickade e-postmeddelanden till samtliga enhetschefer (32 stycken) varav en 

enhetschef svarade. Denna enhetschef var mycket intresserad av frågor kring sexualitet 

kopplat till intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Men det räcker inte att enhetschefen anser att frågan om sexualitet och intellektuell 

funktionsnedsättning är viktig att lyfta. Då utbildning är en ekonomisk fråga måste alltså 

ledningen inom kommunen anse det vara en god ide att utbilda boendeassistenter inom frågor 

som rör sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning. 
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Denna fråga borde vara angelägen även för kommunledningen då vi anser att bristen på 

kunskap hos boendeassistenterna gör att de inte kan utföra det som stadgas i 7 § LSS: ” Den 

enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor” 

 

Med denna paragraf i åtanke samt att sexualiteten är en naturlig del i människors liv oavsett 

om ”normalstörd” eller ej står det för oss klart att samhället i stort behöver erkänna individer 

med intellektuell funktionsnedsättning i deras sexualitet och rätten till den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sundberg Ståhl, Martin och Lundberg, Daniel 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Uppsala universitet VT 2015 

 

59 

 

7 Referenser 

 

Offentligt tryck 

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

 

Litteratur och artiklar 

Abbott, D. & Howarth, J. (2006). Still Off-Limits? Staff Views on Supporting Gay, Lesbian 

and Bisexual People with Intellectual Disabilities to Develop Sexual and Intimate 

Relationships? Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 20(2), 116-126. 

 

Aspers, P. (2011). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden, Liber, Malmö. 

 

Azzopardi‐Lane, C. & Callus, A. (2014). "Constructing sexual identities: people with 

intellectual disability talking about sexuality", British Journal of Learning Disabilities, vol. 

43, no. 1, pp. 32-37. 

 

Barnes, C., & Mercer, G. (2010). Exploring disability: a sociological introduction, Polity, 

Cambridge. 

 

Bernert, D.J. (2011). "Sexuality and Disability in the Lives of Women with Intellectual 

Disabilities", Sexuality and Disability, vol. 29, no. 2, pp. 129-141. 

 

Brownridge, D. (2006). Partner Violence Against Women With Disabilities: Prevalence, Risk, 

and Explanations. Violence Against Women, 2006(12), 805-822. 

 

Eastgate, G. (2011). Sex and intellectual disability. Dealing with sexual health issues. 

Australian Family Physician, 40(4) 188-191. 

 

Gagnon, John H. ”The explicit and implicit use of the scripting perspective in sex research”, 

Annual Review of Sex Research nr 1/1990:1–43. 

 

Garland-Thomson, R. (2011). "Misfits: A Feminist Materialist Disability Concept", Hypatia, 

vol. 26, no. 3, pp. 591-609. 



Sundberg Ståhl, Martin och Lundberg, Daniel 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Uppsala universitet VT 2015 

 

60 

 

Garland-Thomson, R. (2012). "The Case for Conserving Disability", Journal of Bioethical 

Inquiry, vol. 9, no. 3, pp. 339-355. 

 

Graneheim, U.H., Lundman, B., Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad & Medicinska 

fakulteten (2004). "Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and 

measures to achieve trustworthiness", Nurse education today, vol. 24, no. 2, pp. 105-11 

 

Grönvik, L. (2008). Sexualitet och funktionshinder. I L. Grönvik. och M. Söder (red.) Bara 

funktionshindrad?: funktionshinder och intersektionalitet, Gleerup, Malmö. 

 

Hamilton, C. (2009). "'Now I'd like to sleep with Rachael' - researching sexuality support in a 

service agency group home", Disability & Society, vol. 24, no. 3, pp. 303-315. 

 

Johnson, K., Frawley, P., Hillier, L. & Harrison, L. (2002) "Living Safer Sexual Lives: 

Research and Action", Tizard Learning Disability Review, vol. 7, no. 3, pp. 4-9. 

 

Kvale, S., Torhell, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 

 

Kulick, D. (2012) En unken och beklaglig människosyn – Män, sex och funktionshinder. I 

L.Gottzen och R. Jonsson (red) Andra män: maskulinitet, normskapande och jämställdhet 

 

Lunsky, Y., Frijters, J., Griffiths, D. M., Watson, S. L., Williston, S. (2007). 

”Sexual knowledge and attitudes of men with intellectual disability who sexually offend”, 

Journal of Intellectual & Developmental Disability, 32(2), 74-81. 

 

Löfgren-Mårtenson, L. (2005) ”Får jag lov” – Om sexualitet och kärlek i den nya 

generationen unga med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur. 

Löfgren-Mårtenson, L. (2009) ”The invisibility of young homosexual women and men with 

intellectual disabilities” Sex. Disabil. 27(1), 21–26. 



Sundberg Ståhl, Martin och Lundberg, Daniel 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Uppsala universitet VT 2015 

 

61 

 

Löfgren-Mårtenson, L. (2011). "I Want to Do it Right!" A Pilot Study of Swedish Sex 

Education and Young People with Intellectual Disabilitiessex e", Sexuality and Disability, 

vol. 30, no. 2, pp. 209. 

Löfgren-Mårtenson, L. (2013). Faculty of Health and Society & Malmö University "“Hip to 

be Crip?” About Crip Theory, Sexuality and People with Intellectual Disabilities", Sexuality 

and Disability, vol. 31, no. 4, pp. 413-424. 

McConkey, R. & Ryan, D. (2001). "Experiences of staff in dealing with client sexuality in 

services for teenagers and adults with intellectual disability: Staff experiences of client 

sexuality", Journal of Intellectual Disability Research, vol. 45, no. 1, pp. 83-87. 

 

McRuer, R. (2006). Crip theory: cultural signs of queerness and disability, New York 

University Press, New York. 

McRuer, R., Wilkerson, A.L. (2003). Introduction. GLQ J. Lesbian Gay Stud. 9(1/2), 1–23  

 

Murphy, G.H. (2003). "Capacity to consent to sexual relationships in adults with learning 

disabilities", Journal of Family Planning and Reproductive Health Care, vol. 29, no. 3, pp. 

148-149. 

 

Padgett, D. (2008). Qualitative methods in social work research, Sage Publications, Los 

Angeles, Calif. 

 

Parchomiuk, M. (2013). "Model of Intellectual Disability and the Relationship of Attitudes 

Towards the Sexuality of Persons with an Intellectual Disability", Sexuality and Disability, 

vol. 31, no. 2, pp. 125-139. 

 

Repstad, P. & Nilsson, B. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskap, Studentlitteratur, Lund. 

 

Rydström, J. (2012). "Introduction : crip theory in Scandinavia", Lambda nordica, vol. 17, no. 

1-2, pp. 9. 

 



Sundberg Ståhl, Martin och Lundberg, Daniel 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Uppsala universitet VT 2015 

 

62 

 

Sandahl, C. (2003). "QUEERING THE CRIP OR CRIPPING THE QUEER? Intersections of 

Queer and Crip Identities in Solo Autobiographical Performance", GLQ: A Journal of Lesbian 

and Gay Studies, vol. 9, no. 1-2, pp. 25-56. 

 

Simon, W., & Gagnon, J. H. (1984). Society (new brunswick): Sexual scriptsTransaction 

Publishers. doi:10.1007/BF02701260 

 

Simon, W., Gagnon, J.H. (2003). "Sexual Scripts: Origins, Influences and Changes", 

Qualitative Sociology, vol. 26, no. 4, pp. 491-497 

 

Stoffelen, J., Kok, G., Hospers, H. & Curfs, L.M.G. (2013). "Homosexuality among people 

with a mild intellectual disability: an explorative study on the lived experiences of 

homosexual people in the Netherlands with a mild intellectual disability", Journal of 

Intellectual Disability Research, vol. 57, no. 3, pp. 257-267. 

 

Swango-Wilson, A. (2008). "Caregiver Perception of Sexual Behaviors of Individuals with 

Intellectual Disabilities", Sexuality and Disability, vol. 26, no. 2, pp. 75-81. 

 

Taylor Gomez, M. (2012). "The S Words: Sexuality, Sensuality, Sexual Expression and 

People with Intellectual Disability", Sexuality and Disability, vol. 30, no. 2, pp. 237-245. 

 

Winges-Yanez, N. (2014). "Why All the Talk About Sex? An Authoethnography Identifying 

the Troubling Discourse of Sexuality and Intellectual Disability", Sexuality and Disability, 

vol. 32, no. 1, pp. 107-116. 

 

Yool, L., Langdon, P.E. & Garner, K. (2003). "The Attitudes of Medium-Secure Unit Staff 

Toward the Sexuality of Adults with Learning Disabilities", Sexuality and Disability, vol. 21, 

no. 2, pp. 137-150. 

 

 



Sundberg Ståhl, Martin och Lundberg, Daniel 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Uppsala universitet VT 2015 

 

63 

 

Elektroniska källor 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf (Hämtad 

2015-04-15) 

 

Sexual and reproductive health (2006, uppdaterad 2010): 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ (Hämtad 

2015-04-03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sundberg Ståhl, Martin och Lundberg, Daniel 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Uppsala universitet VT 2015 

 

64 

 

Bilaga 1. Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på socionomprogrammet vid Uppsala universitet som valt att skriva C-

uppsats om boendeassistenter föreställningar om intellektuell funktionedsättning kopplat till 

sexualitet och samlevnad.  

För att denna studie ska vara genomförbar ämnar vi intervjua boendeassistenter i XX 

kommun. Varje intervju spelas in med diktafon och beräknas ta ca 40 minuter med totalt tio 

informanter.. De transkriberas sedan innan de används som underlag för arbetets analys. Alla 

informanter anonymiseras och ingen intervjuad person eller brukare kommer att vara 

identifierbar i uppsatsen.   

 

Vi behöver ert godkännande för att utföra dessa intervjuer. Frågorna till personalen består av 

ett antal fördefinierade öppna frågor som uppställts i en intervjuguide med utrymme för 

spontan dialog mellan information och intervjuare. 

 

Vår förhoppning är att ni och er personal tycker att detta verkar minst lika spännande som vi 

gör, och vi tror att såväl enskilda deltagare som personalgruppen i sin helhet kan få ut något 

av sin medverkan i form av egen reflektion och fördjupade samtal på arbetsplatsen. Vi hoppas 

att vårt arbete och ert deltagande i någon mån kan bidra till en ökad förståelse och 

medvetenhet om dessa frågor på både individ- och samhällsnivå. Vid intresse skickar vi ett 

exemplar av uppsatsen när den publicerats. 

 

Varje enskild deltagare kan välja att när som helst avbryta sin medverkan. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Daniel Lundberg 

073-509279 

daniel.uppsala@gmail.com 

 

mailto:daniel.uppsala@gmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

WHO definierar sexualitet på följande vis: 

“...en central aspekt i att vara människa genom livet innefattar kön, genus, identiteter, 

sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och 

uttrycks i tankar, fantasier, begär, föreställningar, värderingar, beteenden, 

handlingssätt, handlingar, roller och relationer. Sexualitet kan visserligen omfatta alla 

dessa dimensioner men alla behöver inte alltid upplevas eller uttryckas. Sexualiteten 

påverkas av en interaktion mellan biologiska, sociala, ekonomiska, politiska, 

kulturella, juridiska, historiska, religiösa och andliga faktorer.” (WHO, 2006, vår 

översättning). 

 

Inledande frågor 

Hur länge har du/ni jobbat här och hur ofta? 

Hur många personer får stöd ifrån er? 

Hur ser de boendes vardag ut? 

Vilken nivå har de boende på sin intellektuella funktionsnedsättning grav, medel eller lindrig? 

Kan du/ni berätta en situation som har uppstått gällande sexualitet kopplat till intellektuell 

funktionsnedsättning hos de boende? 

Kunskap och utbildning 

Existerar det riktlinjer om sex- och samlevnad på boendet? Vilka? Tycker ni att de fungerar 

bra? 

Om nej anser du/ni att det behövs? 

Vad tänker ni att boende kan behöva för hjälp med frågor om sexualitet jämfört med andra 

personer? 

Diskuterar ni sex- och samlevnad med de boende? Hur kan dessa samtal se ut? 

Upplever ni/du att de boende har kunskap om sex och samlevnad? 

Vad är relevant kunskap om sex och samlevnad? 

Har du/ni någon kunskap för att prata med de boende om sexualitet? Om nej, saknar du/ni 

det? 

Kan du eller upplever du att andra i personalgruppen ibland kan känna er osäkra hur ni ska 

förhålla er till sexualitet hos de boende. Om ja/nej, vad det kan det innebära för situationer? 
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Boendes möjlighet till sexualitet- och relationer 

Känner du/ni att du/ni kan bli osäkra när det gäller sådant som berör boendes sexualitet? I så 

fall vilka situationer? Hur hanterar du detta? 

Upplever du/ni att era boende har samma rätt till sexualitet och kärleksrelationer som alla 

andra? 

Har ni upplevt de boende är oroliga inför att ställa frågor? 

Upplever ni att det finns vissa sexuella uttrycksformer som är mer vanligt förekommande hos 

de boende än hos andra personer? 

Vilka möjligheter har boende här till sexuella relationer? 

Har de boende möjlighet att leva tillsammans med en partner? 

Hur tänker ni kring boende som avviker från heteronormen? (t.ex. att en manlig boende vill ha 

på sig kvinnokläder eller en boende som är homosexuell). 

Har de boende rätt att uttrycka sin sexualitet oavsett sin läggning 

Hur tänker du/ni om skillnader mellan kvinnliga och manliga boendes sexualitet? 

Vad anser ni är en god och sund sexualitet för dem boende? Var går gränsen? 

På vilket sätt stöttar ni deras boende i deras sexualitet? 

Anser du/ni att det finns sexuella situationer som kan vara mer problematiska för individer 

med intellektuella funktionsnedsättningar jämfört med andra personer? 

Upplever du/ni att äldre och yngre personer i personalgruppen har olika syn på boendes 

sexualitet? 

Händer det att ni blir oense i personalgruppen i frågor som berör boende och deras sexualitet? 

Vi tänker nu ställa upp ett par scenarion där vi vill att ni/du berättar hur du skulle reagera om 

den situationen uppstod. 

Scenario 1: En av de boende här på gruppbostaden/servicebasen inleder en kärleksrelation 

med en annan boende på en annan gruppbostad/servicebas. Hur ser möjligheten ut för denne 

att träffa sin partner i den utsträckning de båda vill? 

Scenario 2: 

Pontus är en tjugoårig kille med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning som bor på en 

gruppbostad där du jobbar.  Han är aktiv på ett internetcommunity för personer som söker 

sexuella kontakter för att han vill hitta en partner. Där får han ofta kontakt med andra män 

som sover över hemma hos honom. Ibland får han även ett par hundralappar eller andra gåvor 

av dem. När ni sitter själva och tittar på tv tar han upp detta med dig. Hur reagerar du? 

scenario 3 
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Mona är en nittonårig tjej som bor på ett gruppboende. Hon har daglig sysselsättning på en 

caféverksamhet. Där träffar hon en partner i fyrtiofemårsåldern, hennes föräldrar anser att 

partnern inte är bra för henne för henne då partners enligt föräldrarna har förgripit sig på 

henne flertalet gånger och vänder sig till er och önskar att ni begränsar deras tid tillsammans. 

De ni ser av Mona och hennes partner är att de verkar lyckliga tillsamman s. Tycker du att 

personalen bör begränsa deras umgänge? 

 

Har du/ni några andra synpunkter du vill lyfta fram? 

 

 


