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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Personer med kognitiv funktionsnedsättning har historiskt sett beskrivits vara 

asexuella eller med en okontrollerbar sexualitet. LSS-lagen kom till för att personer med 

kognitiv funktionsnedsättning skulle ha möjlighet att leva som andra i samhället. Personal 

inom omsorgsverksamheter är tvungna förhålla sig till de normaliseringsprinciper som 

genomsyrar lagstiftningen samt handikappomsorgen. I sitt arbete måste de därmed sträva efter 

det normala men samtidigt acceptera det avvikande. Syftet: Studiens syfte är att undersöka 

föreställningar bland personal som arbetar med personer med kognitiv funktionsnedsättning, 

och deras syn på kognitiv funktionsnedsättning och sexualitet. En målsättning med studien är 

även att identifiera de hinder i verksamheterna som kan försvåra för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning att kunna uttrycka sin sexualitet. Följande frågeställningar användes i 

studien; Utifrån vilka perspektiv kan sexualiteten hos personer med kognitiv 

funktionsnedsättnings diskuteras på arbetsplatsen? Vad kan personalens föreställningar om 

personer med kognitiv funktionsnedsättnings sexualitet få för konsekvenser för denna 

målgrupps möjlighet att uttrycka sin sexualitet på lika villkor? Kan det finnas skillnader 

mellan olika professioners föreställningar om personer med kognitiv funktionsnedsättnings 

sexualitet? Metod: Den metod som används har varit semistrukturerade fokusgrupper med 

biståndsbedömare samt boendehandledare. Resultat: Personalen hänvisade dels till 

individuella egenskaper dock är det främst samhälliga barriärer som försvårar för personer 

med kognitiv funktionsnedsättnings möjlighet att kunna uttrycka sig sexuellt. Den 

övergripande svårigheten är samhällets organisering i denna fråga gällande ansvaret 

professioner emellan. Konsekvenserna av personalens synsätt kan medföra att personer med 

kognitiv funktionsnedsättning inte ses som sexuella individer. Det restriktiva skript som 

historiskt tillskrivits personer med kognitiv funktionsnedsättning dominerar fortfarande. 

Personalens egna värderingar samt bristen på riktlinjer och handlingsplaner medför att det blir 

upp till den enskilde professionelles förhållningsätt som dominerar i en viss situation. 

Boendeformer för personer med kognitiv funktionsnedsättning medför svårigheter att kunna 

uttrycka sin sexualitet som andra i samhället. Även här ses dock samhällets organisering 

gällande denna fråga som huvudorsaken till att personer med kognitiv funktionsnedsättning 

inte kan uttrycka sin sexualitet på lika villkor. 
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Förord 
 

För att denna studie har kunnat genomföras vill jag rikta ett tack till flera viktiga personer. 

 

Först och främst ett stort tack till de biståndshandläggare och boendehandledare som valt att 

delta i studien. Att ni valt att dela med er av era egna erfarenheter, tankar och åsikter har varit 

det mest värdefulla för att denna studie överhuvudtaget kunnat genomföras. Det har varit 

väldigt intressant och givande både på ett forskarmässigt plan men även på ett personligt plan 

att få ta del av era diskussioner. 

 

En annan viktig person som jag vill rikta ett lika stort tack till är min handledare Hanna 

Bertilsdotter-Rosqvist som väglett mig genom forskningsprocessens snåriga skog. Utan dina 

förklaringsmodeller, raka och konkreta svar samt kunskap inom området hade inte uppsatsen 

varit det den blivit idag. 

 

 

Elin 
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Kapitel 1. Inledning 
 

Sexualitet är ett svårfångat begrepp. Å ena sidan är den en källa till glädje, lust, lekfullhet och 

frihet, å andra sidan är den något skamligt, allvarsamt och något som behöver regleras 

(Gustafsson & Rydström, 2009). Sexualitet är inte heller bara en personlig angelägenhet. Den 

är även kopplad till makt, på en indirekt och subtil nivå utifrån vad som anses vara ett 

accepterat sexuellt beteende och mer explicit utifrån utformandet av lagar, regler och 

förordningar (Löfgren-Mårtensson, 2013). WHO (2006) tydliggör att det ska finnas en positiv 

anda i samhället gällande människans sexualitet samt en förståelse för komplexiteten i 

människans sexuella beteende. För personer med kognitiv funktionsnedsättning har dock 

möjligheten till att kunna uttrycka sig sexuellt varit väldigt begränsad (Grönvik, 2008). 

Samhället har sett personer med kognitiv funktionsnedsättning som könlösa och därmed 

asexuella, eller med en okontrollerbar sexualitet (ibid). Sverige har skrivit under konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN, 2007). Utifrån konventionen ska 

staten se till att lagar inte diskriminerar personer med funktionsnedsättning vid sexuella 

relationer. Individen får inte nekas möjlighet att uppleva sin sexualitet eller sexuella 

relationer, samt att information ska bistås i tillgänglig form gällande sexualitet. 

Medlemsländerna ska även främja åtgärder för att förändra negativa attityder i samhället 

kopplade till sexualitet för denna grupp. Trots ett erkännande av rätten till sin sexualitet på en 

internationell nivå för personer med kognitiv funktionsnedsättning finns det inte inskrivet 

varken i förarbeten eller i LSS-lagen (Lewin, 2012).  

Det finns även en spänning mellan LSS-lagens intentioner att personer med kognitiv 

funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra i samhället, och den 

normaliseringsideologi som genomsyrar lagen och handikappomsorgen (Nirje, 1992). Denna 

spänning ses tydligt mellan samhällets syn på normalitet och individens frihet att forma sitt 

egna liv (Askheim 2003). Personal som arbetar med personer med kognitiv 

funktionsnedsättning måste förhålla sig till andras sexualitet i sitt arbete vilket inte är lätt då 

personalen måste sträva efter det normala men samtidigt acceptera det avvikande.  

Denna studie vill därför närmare undersöka föreställningar om sexualitet hos personer med 

kognitiv funktionsnedsättning utifrån ett personalperspektiv. Ett intresse inom studien är 

också att kunna identifiera hinder i verksamheterna som kan försvåra möjligheten för denna 

grupp att kunna uttrycka sin sexualitet.   

1.1Forskningsbakgrund 

Inom forskning om funktionsnedsättning utgår man antingen från ett individualistiskt 

perspektiv, den så kallade individuella/medicinska modellen, där personens 

funktionsnedsättning uppkommer utifrån vad som i samhället anses vara den 

”funktionsdugliga” kroppen eller friska mentala tillståndet. Utifrån den sociala modellen 

uppkommer istället funktionsnedsättningen utifrån omgivningens begränsningar eller 

samhälliga barriärer, det vill säga ett strukturellt synsätt. Det som visade sig i sökningen efter 

aktuell forskning gällande funktionsnedsättning och sexualitet var att majoriteten av 

forskningen hade ett mer individualistisk förhållningssätt. Inom denna forskning framhölls 

individuella egenskaper som antingen försvårade eller underlättade möjligheten att kunna 

uttrycka sin sexualitet. Forskning utifrån strukturella hinder i samhället fanns det däremot 

mindre om. Forskningsbakgrundens inledande avsnitt fokuserar på generella attityder 

gällande sexualitet och funktionsnedsättning. Därefter förklaras de individuella perspektiv 

som framhålls både för den person som har en kognitiv funktionsnedsättning och personalens 

individuella egenskaper som kan ha inverkan på föreställningar och bemötande. I det sista 
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avsnittet ligger tyngdpunkten på de strukturella hinder som kan försvåra för personer med 

kognitiv funktionsnedsättning att kunna uttrycka sin sexualitet. 

 

Generella attityder 
Inom verksamheter för personer med kognitiv funktionsnedsättning, så som dagverksamheter, 

gruppboenden, specialskolor et cetera uttrycker personalen en positiv inställning till 

målgruppens rätt till sin sexualitet (Meaney-Tavares, & Gavidia-Payne, 2012). Personal 

hänvisade till de mänskliga rättigheterna och ansåg att det vara en basal rättighet för alla att 

uttrycka sin sexualitet, samt att sexualitet ansågs vara behövligt både på ett fysiskt och 

emotionellt plan (Wilkenfeld och Ballan, 2011). Även om flertalet studier visar på en ökad 

medvetenhet och acceptans inom det sociala arbetet, finns det studier som visar på en mer 

återhållsam syn på kognitiv funktionsnedsättning och sexualitet (Bazzo, Nota, Soresi, Ferrari 

& Minnes, 2006). En mer ambivalent syn uppvisar omsorgspersonalen i Swango-Wilsons 

(2008) studie där majoriteten av de som arbetade med målgruppen kände sig osäkra på vad 

som var ett sexuellt adekvat beteende för personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

Forskning visar att finns en relativt öppen och positiv syn gällande kognitiv 

funktionsnedsättning och sexualitet, dock finns en tendens till en annan syn på sexuellt 

beteende för någon som har en kognitiv funktionsnedsättning än de som inte har en (Swango-

Wilson 2008 & Gilmore & Chambers, 2010).  Omsorgspersonal har en annan syn av vad som 

är ett lämpligt sexuellt beteende för dem själva och deras likar än för personer med en 

kognitiv funktionsnedsättning. Beteenden det främst handlar om är att visa intimitet offentligt 

eller privat samt säkert eller riskfyllt sex (Swango-Wilson, 2008). I Gilmore & Chambers 

(2010) studie uppgav både omsorgspersonal samt personal som arbetade inom fritidssektorn 

att de önskade en större sexuell frihet för personer som inte hade en funktionsnedsättning.  

 

Individuella perspektiv 
Det framgår att personal har svårare att acceptera ett sexuellt beteende när det handlar om 

personer med kognitiv funktionsnedsättning än om personen bara har en fysisk 

funktionsnedsättning (Parchomiuk, 2012). Resultatet tros spegla de stereotyper folk i 

samhället har när det handlar om personer med kognitiv funktionsnedsättning. Den ena att 

individen ses som eviga barn eller att denna målgrupp har en onormal sexualitet som är 

överdriven, okontrollerbar och hotande (Ibid).  

Attityder och attitydskillnader har studerats utifrån flera olika variabler bland 

annat ålder. Flera studier visar att yngre personal tenderar ha en mer öppen och accepterande 

attityd till sexualiteten hos personer med kognitiv funktionsnedsättning än vad äldre personal 

har (Meaney-Tavares & Gavidia-Payne 2012, Swango-Wilson, 2008, Healy, McGuire, Evan 

& Carley, 2009). Skillnader i åsikter har också kunnat utläsas beroende av arbetsplats samt 

vilken position på arbetsplatsen som personalen hade. De med chefsposition tenderar att ha en 

mer positiv syn än de som var i direktkontakt med brukaren (Swango-Wilson 2008). 

Troligtvis beror det på att personal i direktkontakt med brukaren ofta ser negativa 

konsekvenser som sexualiteten kan medföra (ibid). Forskarna (ibid) antar att detta kan 

härledas till att kvinnor med kognitiv funktionsnedsättning löper större risk för sexuellt 

utnyttjande vilket personal som står i direktkontakt mer får erfara. Bazzo et al (2006) såg även 

en skillnad mellan personal som arbetade inom öppenvården, på exempelvis korttidshem, och 

de som arbetade som personal på grupp- eller serviceboenden. De inom öppenvården 

tenderade att ha en mer positiv attityd. Detta kan ha att göra med att personalen där bara 

träffar den enskilde från några dagar upp till en vecka. Den personal som arbetar på grupp- 

eller serviceboende och träffar personer med en kognitiv funktionsnedsättning på en 

regelbunden basis bevittnar flera situationer som de uppfattar som problematiska ur ett längre 

perspektiv.  
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Sexualitet är ett vitt begrepp och innefattar flera dimensioner av psykiskt och 

fysiskt välmående, intimitet, kärlek och reproduktion. För personer med kognitiv 

funktionsnedsättning tenderar vissa sexuella dimensioner vara mer accepterande än andra.  

Utifrån en studie uttryckte omsorgspersonalen en positiv inställning till sexualiteten för 

personer med kognitiv funktionsnedsättning utifrån områdena sexuella rättigheter, icke 

reproduktivt sexuellt beteende samt självkontroll för kvinnor (Meaney-Tavares & Gavidia-

Payne, 2012). I en annan studie återfanns liknande resultat, där ansåg personalen att kärlek 

och vänskap samt sexualundervisning var områden som ansågs vara accepterade 

(Parchomiuk, 2012). Sexuella uttryck som personal ansåg mindre acceptabelt för personer 

med en kognitiv funktionsnedsättning, än om personen hade en fysisk funktionsnedsättning, 

var främst samlag, giftermål och familjebildning (ibid). 

Attityder gällande sexualitet och funktionsnedsättning kan kopplas till en mer 

övergripande samhällssyn på manlig och kvinnlig sexualitet. Resultat från flera studier 

tydliggör att det finns en önskan om större kontroll när det kommer till kvinnor som har en 

kognitiv funktionsnedsättning (Gilmore & Chambers 2010, Meaney-Tavares & Gavidia-

Payne, 2012). Kvinnor med en kognitiv funktionsnedsättning löper större risk för sexuellt 

utnyttjande i samhället, dels från partners men även från personer som kan tänkas utnyttja den 

utsatta position som många med kognitiv funktionsnedsättning kan befinna sig i. Detta medför 

att det finns en större benägenhet att önska en lägre sexuell frihet för kvinnor med kognitiv 

funktionsnedsättning än män (Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012). Män med en 

kognitiv funktionsnedsättning ansågs ha mindre självkontroll (Gilmore & Chambers 2010). 

Att kvinnor har mer självkontroll kan ses som något positivt (Meaney-Tavares & Gavidia-

Payne, 2012). Detta då män har en större fysisk styrka än kvinnor. Om beteenden som onani, 

samlag eller annan sexuell stimulering uttrycks på en olämplig plats blir det svårare för 

personalen att hantera situationen om det är en man på grund av dennes fysiska styrka. Detta 

kan få till följd att personalen känner sig mindre säkra och därför uppger en mer negativ 

attityd. En mindre sexuell frihet för kvinnor kan också kopplas samman med riskerna för att 

bli gravid och vad detta kan komma att medföra i framtiden. (Gilmore & Chambers, 2010).  

Kulick & Rydström (2015) Anser det vara problematiskt att man inom samhället fokuserat på 

de negativa sidorna gällande sexualiteten för personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

Sidor som sexuellt utnyttjande samt problemsituationer som måste lösas. Detta medför att 

sidor av sexualiteten så som njutning hamnar i skuggan inom forskningen. 

 
Strukturella perspektiv 
Flera studier visar på avsaknaden av riktlinjer gällande sexualitet inom verksamheter som 

arbetar med personer med kognitiv funktionsnedsättning (Bahner 2015, Abbot & Howarth 

2006, Kulick & Rydström, 2015). Bahner (2015) uppmärksammar att Sverige helt saknar 

tydliga riktlinjer både på en politisk och individuell nivå inom de olika verksamheterna.  

Att ha riktlinjer att förhålla sig till efterfrågades bland personalen (Abbot & Howarth, 2006).  

Dels för att de gör och förhåller sig lika i situationer som uppstår och inte blandar in sina egna 

värderingar, men även för att legitimera det sätt de hanterar en viss situation i arbetet (ibid). 

Personalen anser att det var av stor vikt framförallt i kontakt med övrig personal på 

arbetsplatsen eller i kontakt med anhöriga (ibid). Då det inte finns tydliga riktlinjer hur en 

situation som kan uppkomma ska hanteras, blir det ofta upp till varje verksamhet att hantera 

den utifrån sina egna föreställningar om hur situationen bör hanteras (Kulick & Rydström, 

2015). Personalen uppgav att de skulle vilja ha träning inom området, dock var det ett 

underprioriterat område för chefer att låta sina anställda gå på samt att budgeten ofta var liten. 

Den personal som hade varit på utbildning och fått träning uppgav emellertid att det lättare 

kunde hantera denna målgrupps sexualitet i praktiken (Abbot & Howarth, 2006). 
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 Flera studier visar att det finns en stor osäkerhet bland personal när det gäller att 

diskutera sex och sexualitet med brukaren (Abbot & Howarth 2006, Kulick & Rydström 

2015, Evans, McGuire, Healy & Carley, 2009). Resultatet i Bahners (2015) studie visar att 

sexualitet är ett tabubelagt ämne inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Det fanns en rädsla att arbeta med denna fråga då de anställda uppgav att de inte hade 

självförtroende, erfarenhet eller vilja till engagemang. Man var även rädd för vad kollegor och 

anhöriga skulle tycka och vilka reaktioner det skulle väcka (Abbot & Howarth, 2006). 

Liknande resultat framkom i Kulick & Rydströms (2015) studie där de uppmärksammade att 

det i Sverige finns två förhållningssätt gällande funktionsnedsättning och sexualitet: 1) inte 

väcka den björn som sover, 2) om jag inte gör någonting så har jag inte gjort något fel. Kulick 

& Rydström (2015) tror att det kan ha sin grund i en form av rädsla. Sex involverar starka 

krafter som vi inte vet hur vi ska hantera. I denna studie uppgav personalen att det fanns en 

rädsla för att bli anklagad för sexuellt utnyttjande, för vad andra ska tycka eller att bli sedd 

som pervers. Personal uppgav att det var mer legitimt att ta upp ämnet om den enskilde själv 

kom till dem. Annars uppkommer inte ämnet förrän det inträffar en ”kris” som måste hanters 

(Abbot & Howarth, 2006). Det problematiska med detta förhållningsätt är att personalen 

lägger ansvar på brukaren att själva ta upp ämnet. Många gånger vet inte brukaren vad denne 

ska ta upp eller om ämnet känns okej att ta upp inför personalen. Studier visar även att det 

finns skillnader i förhållningssätt om personalen är anhöriganställd än om det är 

professionella som arbetar med brukaren (Evans, McGuire, Healy & Carley, 2009). 

Omsorgspersonal tenderar att vara mer benägen att diskuterar och stödja brukaren i sin 

sexualitet än anhörigpersonal. Omsorgspersonal hänvisade främst till strukturella hinder som 

försvårade att ta upp ämnet medan anhörigpersonal förklarade svårigheterna utifrån 

individuella egenskaper hos brukaren. Attitydmotsättningarna grupperna emellan kan leda till 

inkonsekventa förhållningssätt som drabbar brukaren (Evans, McGuire, Healy & Carley, 

2009). Abbot & Howarth (2006) har uppmärksammat att fördomar bland personal och 

anhöriga är ytterligare ett hinder för att diskussioner om ämnet tas upp.  

 Personalens tystnad och ovilja att ta upp ämnen gällande sexualitet med 

brukarna kan också få andra konsekvenser, främst för brukare som inte identifierar sig som 

heterosexuella (Abbot & Howarth, 2006). Eftersom ämnet sexuell läggning ansågs vara privat 

frågade personalen inte brukaren om dennes sexuella läggning. Risken med detta 

förhållningssätt är att genom att behandla alla lika medför det att man undermedvetet ser alla 

som heterosexuella, då denna sexualitet är norm i samhället, eller i värsta fall asexuella 

(Abbot & Howarth, 2006). 

 

1.2 Problemformulering 
Forskning visar att personal som arbetar inom verksamheter för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning har en relativt accepterande inställning gällande sexualitet för denna 

målgrupp. Dock är det en sexualitet som är begränsad och villkorad och personer med 

kognitiv funktionsnedsättning anses fortfarande inte ha samma möjlighet att kunna uttrycka 

sin sexualitet som andra i samhället. Förklaringar tenderar att fokusera på individuella hinder 

hos den funktionsnedsatte som försvårar denna möjlighet. Individuella egenskaper, så som 

ålder, kön och position i arbetet hos personal har också en inverkan på hur man ser på 

sexualiteten hos personer med kognitiv funktionsnedsättning. Forskning har mer lagt fokus på 

just de individuella hinder vilket medför att strukturella hinder i samhället på politisk och 

organisatorisk nivå inte framhållits lika tydligt som en av orsakerna till en möjlighet att kunna 

uttrycka sin sexualitet på lika villkor. Bristen på stöd utifrån riktlinjer samt möjlighet till 

utbildning inom området medför att personal uppger en känsla av att famla i blindo samt att 

lösningar inom olika verksamheter skiljer sig åt. Andra strukturella hinder som kan medföra 

inkonsekventa förhållningssätt är osäkerhet, rädsla och personliga värderingar hos personalen.  
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1.3 Syfte:  
Syftet med studien är att undersöka föreställningar bland personal som arbetar med personer 

med kognitiv funktionsnedsättning, och deras syn på kognitiv funktionsnedsättning och 

sexualitet. En målsättning med studien är även att identifiera de hinder i verksamheterna som 

kan försvåra för personer med kognitiv funktionsnedsättning att kunna uttrycka sin sexualitet.  

     

1.4 Frågeställningar:  
-Utifrån vilka perspektiv kan sexualiteten hos personer med kognitiv funktionsnedsättnings  

diskuteras på arbetsplatsen? 

- Vad kan personalens föreställningar om personer med kognitiv funktionsnedsättnings 

sexualitet få för konsekvenser för denna målgrupps möjlighet att uttrycka sin sexualitet på lika 

villkor?  

-Kan det finnas skillnader mellan olika professioners föreställningar om personer med 

kognitiv funktionsnedsättnings sexualitet? 

 

1.5 Avgränsningar 
Personal som deltar i denna studie arbetar med någon av de insatser som finns inom LSS-

lagen eller är biståndsbedömare. Personer med kognitiv funktionsnedsättning som benämns i 

studien är därmed personer som har insatser via LSS-lagen.  

 

Kapitel 2. Bakgrund  

 
Historiskt sett har personer med kognitiv funktionsnedsättning å ena sidan beskrivits ha en 

okontrollerbar sexualitet. Å andra sidan har de setts som könlösa och därmed asexuella samt 

utifrån ett heteronormativt synsätt (Grönvik, 2008). Kontroll av sexualiteten för denna 

målgrupp har skett rent explicit utifrån den steriliseringslag som kom 1934, vilket medförde 

att sterilisering kunde ske utan den enskildes medgivande (Löfgren-Mårtensson, 2013). 

Kontroll av sexualiteten för personer med kognitiv funktionsnedsättning har även skett utifrån 

rädsla för sexuella övergrepp och överförbara sjukdomar. Tvångssterilisering av personer med 

kognitiv funktionsnedsättning avskaffades 1975 och de stora vårdhemmen har idag lagts ner, 

flera av de personer som tidigare hade kommunala insatser i form av vårdhem bor idag på 

gruppboenden eller inom liknande omsorgsformer (Löfgren-Mårtensson, 2013). Historisk har 

dock fokus legat på de negativa aspekter som sexualitet kan medföra för personer med 

kognitiv funktionsnedsättning, de har aldrig varit fokus på lusten (Grönvik, 2008) 

 

Lagen om stöd och service 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387) kom till utifrån 

tanken att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra i samhället. 

Verksamheter ska enligt lagen främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för personer som innefattas av lagen. Samhället skall därför stödja personer med 

funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I förarbetena kring 

LSS-lagen samt utifrån sociala riktlinjer finns beskrivet vad som bör innefattas av stöd i 

vardagen (Grunewald & Leczinsky, 2013). LSS-lagen skiljer sig även åt från socialtjänstlagen 

(2001:453). Inom LSS-lagen ska den enskilde leva efter goda levnadsvillkor vilket medför en 

större självbestämmanderätt än socialtjänstlagen där levnadsvillkoren är skäliga (Lewin, 

2012). Stödet kan både vara fysiskt så som stöd vid exempelvis duschsituationer, 

förflyttningar eller liknande, men även psykosocialt eller verbalt stöd. Dock nämns intima 

situationer som kan uppkomma i form av sex och intimitet ej i lagtext, förarbeten eller 
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riktlinjer (Grunewald & Leczinsky, 2013). Lewin (2012) framhåller emellertid att det inte 

finns något i lagen som säger att personal inte får vara behjälplig i brukarens sexualitet, 

samtidigt finns det inget uttalat beskrivet att brukaren har rätt till det. 

I andra länder exempelvis Danmark arbetar man aktivt med denna fråga på en politisk nivå, 

där finns det en öppen debatt i frågan (Kulick & Rydström, 2015). Den danska Socialstyrelsen 

har utvecklat riktlinjer hur dessa frågor ska kunna implementeras i verksamheter som arbetar 

med målgruppen samt utbildat socialarbetare som ska ta sig an dessa frågor i praktiken 

(Socialtstyrelsen, 2012). 

 

Normaliseringsideologin och den professionelles roll 
Normaliseringsprincipen som genomsyrar LSS-lagen samt handikappomsorgen är viktig att ta 

upp för att förstå den professionelles roll gentemot brukaren. Nirje (1992) tydliggör att tanken 

med normaliseringsideologin inte varit att normalisera individen, utan istället 

levnadsvillkoren. Detta innebär att personer med kognitiv funktionsnedsättning ska kunna 

leva under normala materiella, ekonomiska och sociala villkor. Dock uppkommer spänningar 

mellan samhällets syn på normalitet och individens frihet att forma det liv denne vill, vilket 

syns tydligt i olika omsorgssammanhang (Askheim, 2003).  

Det framkommer även att en tolerans för en annan social ordning än det som ses som norm i 

samhället villkoras i högre grad för personer med kognitiv funktionsnedsättning än för andra 

grupper. Personal som arbetar med denna målgrupp får därmed en central roll att definiera 

vad som anses vara ”normalt”, men även kulturellt och socialt accepterat. Personalen måste 

dels i sitt arbete uppmuntra brukarens bestämmanderätt över sitt liv samtidigt som personalen 

har sin egen syn på vad som anses vara normalt som brukaren måste förhålla sig till. Detta 

medför en ambivalens att både sträva efter det normala men samtidigt acceptera det 

avvikande. Personalen måste därför ständigt förhålla sig till vad som är normalt och till var 

gränserna för det normala går (Sandvin et al, 1998). Som professionell är det viktigt att veta 

vilken värdegrund som man arbetar efter, samt veta LSS-lagens intentioner, därför är 

bemötandet som brukaren får avgörande om individen kan leva det självständiga liv denne är 

berättigad (Lewin, 2012). Bemötandet inom de olika verksamheterna som arbetar med 

personer med kognitiv funktionsnedsättning kan ske på tre nivåer; individuell, kollektiv och 

organisatorisk. Den individuella nivån handlar om bemötandet personalen ger brukaren, på en 

kollektiv nivå finns de politiker som stiftar lagar och förordningar, som LSS-lagen. Den 

organisatoriska nivån innefattar myndigheter och myndighetsbeslut. Det är dock politikernas 

och chefernas ansvar att det finns förutsättningar för att kunna införliva villkoren enligt LSS-

lagen i de olika verksamheterna (Lewin, 2012). 

  

 

Kapitel 3. Teoretiska perspektiv 
 

Inledningsvis kommer de övergripande teorierna om funktionsnedsättning; den 

individuella/medicinska modellen samt den sociala modellen att förklaras. Därefter följer 

socialkonstruktivistiska teorier gällande sexualitet samt sexuella skript. Avslutningsvis 

redogörs för teorier kopplade till samhälle, sexualitet, makt och hierarkier, varav kognitiv 

funktionsnedsättning kopplas samman med the charmed circle samt queer- och cripteorin. 

 

3.1 Teorier om funktionsnedsättning 
De två övergripande teorierna vid forskning om funktionsnedsättning är den individuella eller 

medicinska modellen samt den sociala modellen. Utifrån den individuella/medicinska 

modellen är funktionsnedsättningen den egenskap som en individ har exempelvis i form av att 

vara blind och att majoriteten i samhället har en egenskap att kunna se. Bäraren av denna 
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egenskap avviker därmed från vad som anses vara normalt i vår kultur (Sauer & Lindqvist, 

2007). Lindqvist (2012) menar dock att uppfattningen om vad som är normalt i samhället till 

stor del beror på icke-funktionshindrade personers fördomar och föreställningar. Modellen 

utgår därmed från skador och sjukdomar vilka medför en funktionsnedsättning. 

Funktionshindret kan minska eller upphöra genom vård, behandling eller rehabilitering. Detta 

genomsyrar även den socialpolitik som bedrivs där syftet är att de funktionshindrades 

livsvillkor ska bli så normala som möjligt vilket medför att normalisering är det långsiktiga 

målet (Lindqvist, 2012). Modellen implicerar också att personer med kulturellt accepterade 

sjukdomar hamnar i beroendeställning. Deras problem blir medikaliserade samt blir föremål 

för diverse professioners bedömningar, med risk för att de själva inte kan göra sin röst hörd 

(Sauer & Lindqvist, 2007).  

I den sociala modellen ses emellertid funktionshindret som ett resultat av 

omgivningens och samhällets barriärer (Sauer & Lindqvist, 2007). Dessa barriärer hänger 

oftast samman med materiella och ekonomiska maktförhållanden i samhället, samt de 

dominerande kulturella värderingar som finns i varje tid. Utifrån detta synsätt är det inte de 

funktionsbegränsningar som är problemet utan istället samhällets brist att kunna ge 

funktionshindrade lika möjligheter (Lindqvist, 2012). Denna modell ställer sig även kritisk till 

den rehabilitering som baseras på normaliseringsprinciper, detta då funktionshindret många 

gånger är ett livslångt tillstånd som inte kan behandlas medicinskt eller kan botas (Lindqvist, 

2012). Viss kritik har riktats mot den sociala modellen och dess strukturella förklaringsmodell 

då den drar alla med en funktionsnedsättning över en kam och inte ser till individuella 

svårigheter som kan finnas utöver de samhälliga barriärerna. Dessa modeller är viktiga att 

lyfta fram för att förstå vilka tankar som finns och har funnits gällande synen på 

funktionsnedsättning.  

 

3.2 Socialkonstruktivism och sexuella skript 
Sexualitet är inte enbart en biologisk drift utan även en konstruktion historiskt och socialt 

(Löfgren-Mårtensson, 2013). I samspel med andra i samhället lär sig individen vad som är en 

adekvat sexualitet, när man får agera ut sin sexualitet, med vem och på vilken plats. Inom 

varje kultur skapas, utifrån normer och värderingar, speciella ”sexosofier” (Simon & Gagnon, 

1973/1999). Reglering och kontroll av sexualiteten skiljer sig även åt kulturer emellan. Detta 

kan ske genom explicita former genom lagstiftning men även under mer subtila former av vad 

som i samhället anses vara en naturlig sexualitet (Lewin, 2010). 

  Varje kulturs ”sexosofi” sammanfogas till sexuella skript, dessa skiljer sig åt 

beroende på exempelvis kön, åldersgrupp och social klass (Simon & Gagnon, 1999). Dessa 

internaliseras vidare i individen som skapar sitt egna specifika skript. Även om sexualitet är 

en biologisk drift är det även ett inlärt beteende. Vi lär oss successivt, från det att vi är barn, 

vilka normer och värderingar som anses vara vedertagna i samhället (ibid). Inom skriptteorin 

utgår man från att: 

 

1) sexuella förhållningssätt, mönster och beteenden är kulturellt betingat 

2) Samma fysiska handling tolkas olika beroende på faktorer så som kön ålder, sexualitet etc. 

3) Vetenskap är delaktig i den sociala konstruktionen av sexualiteten 

4) Konkreta upplevelser av sexualiteten, såväl som själva handlingen är ett resultat av 

specifika inlärningsförhållanden i en specifik kultur.    (Löfgren-Mårtensson s 59, 2013) 

 

Skripten delas vidare in i olika nivåer där den kollektiva/kulturella nivån innefattar de 

samhälliga värderingar som gäller kring sexualitet. Detta kan ses utifrån vad som är regler och 

normer i samhället men även vad som anses vara dålig respektive god sexualitet. Det 

intrapersonella skriptet ordnar relationerna mellan människor på ett, för samhället, lämpligt 
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sätt. Den sista nivån handlar om hur personen bör bete sig eller reagera i en viss situation 

(exempelvis vad som är sexuellt upphetsande) och kallas det intrapsykiska eller interna 

skriptet. (Simon & Gagnon  1973/1999). 

 Även om Simon & Gagnon (1973/1999) inte uttryckligen tar upp personer med 

en kognitiv funktionsnedsättning som en av de grupper som man måste ta hänsyn till när 

specifika sexuella skript utformas, menar Löfgren-Mårtensson (2013) att de sexuella skript 

som utformas för personer med kognitiv funktionsnedsättning är mer restriktiva än för 

majoritetssamhället. Dels beror det på den historiska syn som finns att denna målgrupp 

antingen är sexuellt ohämmade eller oskuldsfulla barn. Restriktiviteten förklaras även utifrån 

omgivningens upplevelse av ansvar för målgruppens sexualitet. Denna målgrupp blir därmed 

indirekt hänvisad till vad personal och anhöriga anser vara en normal sexualitet.  De 

restriktiva skriptet har även att göra med en rädsla för vad den ”mörka” sidan av sexualiteten 

kan innebära. Detta medför att en mer mångfacetterad bild på kognitiv funktionsnedsättning 

och sexualitet kommer i skuggan, en bild som mer handlar om lust, njutning och intimitet. 

 

3.3 Sexualitet, samhälle, hierarkier och makt 

The charmed circle 
Det som Simon & Gagnon (1973/1999) såg som sexuella skript samt vad som anses vara god 

respektive dålig sexualitet har därefter Gayle S Rubin (1984) vidareutvecklat. 

Rubin (1984) utgår från en sexuell hierarki där vissa sexuella uttryck anses vara bättre och 

mer legitima än andra. Hon delar upp det i den ”goda/naturliga” sexualiteten och den 

”dåliga/onaturliga” sexualiteten (se fig. 1). Rubin illustrerar denna teori genom att dela in den 

accepterande sexualiteten i en inre cirkel (exempelvis heterosexuell, monogam, i par eller 

gifta, obetald) och den icke accepterande sexualiteten i en yttre cirkel (exempelvis queer, 

polyamorös, betald sex, sex med flera). Gränserna för vad som kan tyckas vara ett acceptabelt 

sexuellt uttryck hänger även ihop med politisk makt och vilka lagstiftningar och regler som 

finns gällande ett visst beteende. Uttryckssätt som börjar närma sig den inre cirkeln idag är 

bland annat, par som bor tillsammans utan att vara gifta, homosexuella monogama 

förhållanden samt onani. Detta hänger samman med att det idag i samhället, på en politisk 

nivå, anses vara mer accepterat.  

Vidare förklarar Rubin (1984) att sexuella fördomar som finns i samhället 

hänger samman med om det ”sexuella beteendet” uttrycks inom ramen för den inre eller yttre 

cirkeln. Exempelvis kan heterosexuellt sex få stämma överens med den sexuella 

komplexiteten så som att sex både kan vara fritt eller påtvingat, helande eller destruktivt, fint 

eller motbjudande.  Så länge som beteendet inte går över gränsen för andra regler är 

heterosexualiteten erkänd att uppvisa hela bredden av mänsklig erfarenhet. Detta till skillnad 

från sexuella handlingar som utförs inom den yttre cirkeln, dessa anses motbjudande och 

saknar den nyans av känslor som kan uttryckas inom den inre cirkeln.  

 

Queer- och cripteori 
Queer är egentligen inte en enda teori utan snarare en samling perspektiv utifrån vilka 

samhälle, kultur och identitet kan tolkas (Kulick, 1996). Queer innefattar alla som inte anser 

sig tillhöra den normativa heterosexualiteten. Cripteorin bygger vidare på detta resonemang 

men vill snarare utforska hur funktionsduglighet skapas. Varför en funktionsduglig och 

perfekt kropp anses vara mer åtråvärd, vare sig det handlar om fysiska eller kognitiv 

funktionsnedsättningar (Berg och Grönvik, 2007 refererad i Löfgren-Mårtensson, 2013). 

Cripteorin vill även problematisera begrepp så som normalt och normalisering, vad ska man 

normaliseras till? (Löfgren-Mårtensson, 2013)  

Med cripteorin i åtanke kan därför Rubins (1984) teori om den goda/naturliga 

och den dåliga/onaturliga sexualiteten få ett nytt perspektiv. Även om inte Rubin (1984) 
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uttryckligt placerade personer med kognitiv funktionsnedsättning inom någon av cirklarna 

kan deras roll i samhället, genom att vara avvikande från det normala, placeras inom den yttre 

cirkeln. Andra områden som även behövs tas i beaktande, och som kan försvåras om man har 

en kognitiv funktionsnedsättning kan ses utifrån tvåsamhet/med flera, obetalt/betalt sex, 

privat/offentligt samt att det måste vara lagom mycket ojämlikhet. Har man en kognitiv 

funktionsnedsättning kan man ofta behöva, indirekt eller direkt hjälp från personalen för att 

kunna uttrycka sig sexuellt, det vill säga stöd från en tredje part. I praktiken kan det innebära 

att exempelvis, personal är lyhörda för brukarens signaler, bistå information eller helt enkelt 

köper en dubbelsäng så att brukaren kan ta emot sin partner som kommer på besök och sover 

över. Att ha betalt sex utifrån Rubins teori (1984) anses vara något negativt. Personalen blir 

därmed, i sin roll av betald personal, som stöder brukaren i sin sexualitet sedd med kritiska 

ögon i samhället. Utifrån utformningen av boendeformer för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning innebär det många gånger att gränsen mellan privat och offentlig suddas 

ut. Ditt vardagsrum delar du med andra boenden och personal, och din privata bostad är även 

personalens arbetsplats. Med hjälp av cripteorin kan man problematisera varför det normala 

anses vara att sex och sexualitet ska ske i det fördolda, vilket är ett relativt nytt 

forskningsområde där man vill granska möjligheterna till privata sfärer där personer med 

kognitiv funktionsnedsättning kan ge uttryck för sin sexualitet på ett socialt accepterat sätt.  

I och med queerteorins ifrågasättande av heterosexualiteten som norm, 

ifrågasätts också det heterosexuella vaginala penetrerande sexet som norm. För många som 

inte har en ”funktionsduglig” kropp kan denna form av sex ibland vara svårt att genomföra, 

däremot kan andra sexuella former uttryckas. Utifrån Rubins (1984) teori bör det även finnas 

lagom mycket jämlikhet i en sexuell relation, detta kan bland annat ses stigmatiserande om en 

person som inte har en kognitiv funktionsnedsättning har sex med någon som har det eller att 

det finns stor sociala eller åldersmässiga skillnader parterna emellan. 
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Kapitel 4. Metod 
 

4.1 Val av forskningsmetod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod då syftet med studien är att undersöka 

föreställningar bland personal som arbetar med personer med kognitiv funktionsnedsättning, 

och deras syn på kognitiv funktionsnedsättning och sexualitet. Den kvalitativa metoden har 

därför varit bäst passande då den bygger på att utforska beskrivande data där syftet är att 

förstå en annan människas syn och upplevelser av ett specifikt fenomen (Larsson, 2005a). 

Den forskningsansats som jag inspirerats av i studien ligger i linje med den hermeneutiska 

traditionen där syftet är att förstå deltagarnas syn på ett fenomen men samtidigt förstå det 

kontextuellt utifrån miljö, kultur och historiska processer som skapat deras synsätt (Larsson, 

2005a).  

Som kvalitativ datainsamlingsmetod har jag valt semistrukturerade 

fokusgrupper. Fokusgrupper är en passande metod utifrån syftet av flera anledningar, men 

främst då denna undersökningsmetod är lämplig vid forskning gällande attityder och 

föreställningar (Billinger, 2005). Undersökningen har genomförts utifrån en abduktiv ansats 

då jag utgått från empirisk data samtidigt som teoretiska antaganden beaktats, en växling 

mellan teori och datainsamling. Larsson (2005b) menar på att det inte existerar ren 

”sinnesdata” utan att verkligheten alltid är tolkad utifrån en viss referensram.  
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4.2 Egna förförståelsen 
Syftet inom hermeneutiken är förståelsen av en text eller mening, forskarens förförståelse har 

här en stor roll. Förförståelsens roll tydliggörs utifrån den hermeneutiska cirkeln, där 

tolkningar uppkommer cirkulärt i en process mellan den egna förförståelsen och nya idéer och 

erfarenheter (Larsson, 2005a). Jag har, under cirka 10 års, tid arbetat inom olika verksamheter 

för personer med kognitiv funktionsnedsättning både i Sverige, Europa och Latinamerika. 

Arbetena har varit på gruppboenden/serviceboenden, som kontaktperson, på 

rehabiliteringscenter och som biståndshandläggare. I väldigt få fall nämndes sex eller 

sexualitet inom dessa verksamheter. I de få tillfällen då ämnet uppkom skedde det på ett 

skämtsamt sätt eller så skämdes personalen för att ta upp ämnet. I enstaka fall disciplinerades 

den individ som uppvisade ett sexuellt beteende som av personalen inte ansågs vara lämpligt. 

Det vanligaste förhållningssättet som fanns var dock att ämnet ej existerade så länge inte 

något problematiskt uppstod. 

 

4.3 Tillvägagångsätt 

Urval och rekrytering av deltagare 
Syftet var att se åsikter bland personer som dagligen har kontakt med personer med kognitiv 

funktionsnedsättning. För att få en bred uppfattning om ett fenomen är det viktigt att träffa 

olika representanter då de ofta har olika synsätt och uppfattning om den specifika frågan 

(Larsson, 2005b). Detta motiverade mitt val att genomföra studien med representanter som 

har en mer nära kontakt så som boendepersonal eller personliga assistenter men även 

myndighetspersoner som inte har den dagliga kontakten med en och samma individ. 

Studien genomfördes i en mellanstor stad i Sverige. Informationsblad (se bilaga 

3) skickades ut per e-post till alla 10 enhetschefer på de kommunala grupp- och 

serviceboenden i kommunen, även telefonkontakt togs. Kontakt togs också med ett privat 

gruppboende, nio stycken assistansföretag samt ansvariga för kommunens verksamhet för 

korttidsboende samt biståndsenhet inom socialtjänsten. Av de tillfrågade verksamheterna blev 

jag inbjuden till socialtjänstens biståndsenhet samt ett serviceboende för att informera om 

studien. Tre biståndshandläggare samt sju boendehandledare valde att delta i studien.  

Biståndshandläggarna var alla kvinnor mellan 27-41 år, de hade arbetet som 

biståndshandläggare enligt LSS-lagen mellan ett halvår till 15 år. Tidigare arbetslivserfarenhet 

var bland annat som personlig assistent, inom hemtjänst, på serviceboenden för personer med 

demens samt övriga handläggartjänster eller arbeten inom myndighetsutövning. På 

serviceboendet var personalen mellan 23-38 år. 5 av deltagarna var kvinnor och 2 var män. 

Flera hade tidigare arbetat inom liknande verksamheter. Majoriteten hade arbetat på 

nuvarande serviceboende drygt ett år, en person hade arbetat 5-6 år. 
 

Litteratursökning 
För att skådliggöra kunskapsläget utifrån mitt syfte genomfördes sökningar i databaserna Web 

of Science samt SocINDEX. Ord som användes vid sökningarna var sexuality och disability 

inom tidsperioden 2005-2015. Flera artiklar handlade om fysisk funktionsnedsättning vilket 

sållades bort då detta inte var syftet med studien. De artiklar som hittades berörde kognitiv 

funktionsnedsättning och sexualitet utifrån olika områden så som hälso- och sjukvården, 

skolväsendet samt socialt arbete. Andra artiklar hade fokus på föräldrar, studenter eller 

allmänhetens syn och attityder. Artiklar av relevans delades först in efter ovanstående 

områden därefter plockades teman med fokus på rättighetsforskning samt barriärer. Dessa 

teman gjordes sedermera om till kategorierna individuella perspektiv samt strukturella 

perspektiv på kognitiv funktionsnedsättning och sexualitet. Det som uppdagades var att det 

fanns relativt mycket internationell forskning däremot fanns det mindre information på 
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svenska databaser så som LIBRIS, Swepub samt socialstyrelsen. En stor källa till kunskap 

inhämtades från referenslistor från annan relevant litteratur. 

 

Datainsamlingsmetod 
Fokusgrupper är en insamlingsmetod som kännetecknas av en större frihet för deltagaren att 

fritt kunna diskutera ett ämne sinsemellan utan att forskaren styr samtalet allt för mycket. 

Metoden är bra att använda sig av i forskning om känsliga ämnen, så som sexualitet kan vara 

för vissa (Wibeck, 2009). I en grupp ligger inte fokus på en enskild individ, så som vid en 

intervjusituation, istället kan deltagaren själv välja när denne vill uttala sig (Wibeck, 2009). 

Anledningen till att denna metod valdes var utifrån flera orsaker, dels så liknar intervjuformen 

ett naturligt sammanhang, så som exempelvis en fikasituation kollegor emellan, där 

diskussionen uppkommer spontant. Eftersom forskarens roll är mer återhållsam än under en 

intervju medför det att deltagarna i samspel med varandra, formar samtalsämnen. I 

fokusgrupperna användes 3 semistrukturerade case (se bilaga 1). Även om casen hade vissa 

öppna frågor var deltagarna helt fria att diskutera de ämnen som de själva ville föra på tal. Då 

man eftersträvar mycket tal i en fokusgrupp är det att föredra att grupperna är relativt 

homogen samt att deltagarna gärna känner varandra sedan tidigare (Wibeck, 2009). Om tid 

och möjlighet hade funnits hade det varit intressant av andra aspekter att ha mer blandade 

grupper men en avvägning fick göras utifrån den tidsmarginal som fanns. 

 De case som användes under fokusgruppsdiskussionerna är delvis baserade på 

självupplevda situationer samt relevant litteratur. Anledningen till att casen var 

semistrukturerade var att det var vissa frågeställningar som jag ville ha besvarade. Risken 

med att ha helt ostrukturerade fokusgrupper medför att det blir svårare att analysera materialet 

(Billinger, 2005). Utifrån studiens hermeneutiska ansats är frågorna kopplade till tidigare 

forskning samt utifrån de teoretiska antaganden som används. 

 

Genomförande av fokusgrupperna 
Båda fokusgrupperna genomfördes på respektive grupps arbetsplats. I enskilda rum eller 

lokaler. Tiden för samtalet var en timme och varje enskilt case diskuterades cirka 15 minuter 

var. Samtalen spelades in och transkriberades samt vissa anteckningar togs under samtalen. 

Ordet var fritt och deltagarna valde själva vilka frågor de ville diskutera och i vilken ordning. 

Min roll var relativt återhållsam och jag yttrade mig endast då tystnad uppkom eller då ett 

diskussionsämne klingade ut. Följdfrågor ställdes öppet och till hela gruppen. Jag valde inte 

aktivt att styra samtalet därmed var ordet var fritt för de som ville yttra sig. 

 

Databearbetning/analysmetod 
Gruppdiskussionerna spelades in och transkriberades ordagrant, även hummanden, skratt samt 

tystnader noterades. Inom fokusgrupper är inte bara det rent uttalade av relevans utan även 

interaktionen deltagarna sinsemellan varav de subjektiva uttryck är viktiga att ta med i en 

analys (Wibeck, 2009).  

Utifrån det transkriberade materialet genomfördes därefter en tematisk innehållsanalys. Den 

tematiska innehållsanalysen medför att forskaren identifierar, analyserar och upptäcker 

mönster i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Denna analysmetod ansågs vara bäst 

lämpad utifrån frågeställning samt forskningsansats och teoretisk bakgrund. Då det redan 

fanns en viss förförståelse samt teoretiska perspektiv att förhålla sig till ansågs 

teorigenererandemetoder så som exempelvis grounded theorie inte vara passande för studien. 

Den transkriberande texten som formas utifrån fokusgruppsdiskussioner skiljer sig åt från en 

vanlig intervjutranskribering eftersom det är fler parter inblandade i samtalet. Det underlättar 

därför att först sammanfatta alla de diskussioner som uppkommit innan kodningsprocessen 

påbörjas (Wibeck, 2009). De två olika fokusgrupperna sammanfattades var och en för sig 
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utifrån olika teman så som sexualitet, funktionsnedsättning, privat/offentligt et cetera. Utifrån 

denna så kallade översikt eller ”rådata” plockades därefter koder ut. Rådata lästes även 

igenom av handledaren samt en övrig student för att diskutera det fortsatta kodnings och 

kategoriseringsarbetet. När texten brutits ner till koder sammanställdes därefter ny text utifrån 

de trender eller kategorier som framkommit utifrån materialet. Då en av frågeställningarna 

specifikt villa ha svar på om det fanns några skillnader mellan de olika professionerna 

färgmarkerades boendehandledarnas samt biståndshandläggarnas olika kategorier. När detta 

var klart sammanfogades då båda gruppernas kategorier till sex stycken slutgilltiga teman: 

synen på sexualitet och kognitiv funktionsnedsättning, individuella egenskaper, samsyn, 

personalens roll/samarbete, offentligt/privat samt handlingsstrategier. I de avseenden där 

handläggarna eller boendehandledarna som grupp skiljer sina svar åt skrevs det ut i temana, 

annars görs ingen skillnad professionerna åt. Efter att temana sammanställts plockades 

lämpliga citat ut. De citat som valts visar dels på de situationer av konsensus deltagarna 

emellan, när meningsskiljaktigheter tydliggjorts eller då någon uttrycker en tanke som visar 

på något som sticker ut från det övriga av vad som sägs. 

  I en kvalitativ analys är det viktigt att det finns täta och omfattande 

beskrivningar om de teman som presenteras, forskaren måste även särskilja datamaterialet 

från de tolkningar som presenteras Larsson (2005b). Presentationen av datamaterialet samt 

teorier som använts i analysen presenterades på ett överskådligt sätt så att det går lätt att 

utskilja vad som är datamaterialet samt tolkningen utav materialet.  

 

4.4 Etiska överväganden 
När kvalitativ forskning genomförs förutsätts att forskaren noga tänker igenom de etiska 

frågor som är kopplade till studien (Larsson 2005b). 

I enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer för att bedriva forskning måste därför forskaren ta 

hänsyn till de fyra principerna, informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet 

samt samtyckeskravet (www.codex.vr.se). Ett informationsbrev (se bilaga 3) skickades ut till 

alla berörda verksamheter där syftet med studien tydliggjordes, vad materialet skulle 

användas till, hur det skulle kodas och därmed anonymiseras samt att det var frivilligt att 

delta. Denna information upprepades även muntligt för deltagarna, först vid 

informationstillfället samt innan fokusgrupperna genomfördes. Fokusgrupper i sig kan vara 

mer etiskt tilltalande än exempelvis intervjuer som är mer styrda. I grupp kommer deltagarna 

till tals på sina egna villkor i högre grad, exempelvis kan de välja att uttrycka sig i frågor de 

känner sig bekväma i och vara tysta i andra vilket är svårare under ett enskilt intervjutillfälle 

(Wibeck, 2009). Eftersom vissa ämnen kan vara känsliga på en arbetsplats gjordes ett 

medvetet val att inte ha med enhetschefer eller andra överordnade då detta kunnat påverka de 

övriga deltagarnas möjlighet att känna sig öppna och bekväma (Wibeck, 2009). Som tidigare 

nämnts kan ämnet sex och sexualitet var känsligt för vissa personer, dock kunde deltagarna 

välja att diskutera ämnet på ett generellt plan istället för att hänvisa till privata omständigheter 

vilket även är en fördel med fokusgrupper (Wibeck, 2009). 

 

4.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överfarbarhet 
Begreppet trovärdighet används för att förklara om man mätt det man tänkt mäta (Wibeck, 

2009). För att pröva hållbarheten i de kvalitativa resultaten kan forskaren använda sig av flera 

olika strategier för att öka kvaliteten och trovärdigheten i sina presenterade resultat (Larsson, 

2005b). En strategi är olika former av triangulering bland annat teoritriangulering samt 

triangulering av datakällor (Larson, 2005b). För att få en mångsidig bild av ett fenomen är det 

bra att använda sig av flera olika teorier vid analysen (Larson, 2005b). Detta gjordes genom 

att ha teorier både på en makro eller samhällig nivå men även individnivå. Teorierna som 

användes var dels teorier om funktionsnedsättning, samhällsteorier samt teorier om sexualitet 

http://www.codex.vr.se/
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vilket medförde att de gav en bred tolkningsrepertoar i analysarbetet. Nu i efterhand kan jag 

dock se att analysen hade kunnat få en ännu bredare tolkning om även teorier gällande den 

professionelles roll hade kunnat användas. Triangulering av datakällor är en annan strategi för 

att öka trovärdigheten i studien vilket innebär att flera personer intervjuas som har olika 

rollperspektiv på det aktuella fenomenet (Larson, 2005b). Detta motiverade mitt val att 

använda mig av olika personal i fokusgrupperna, så som biståndshandläggare och 

boendehandledar för att få en mer nyanserad och djupare information av synen på kognitiv 

funktionsnedsättning och sexualitet. Om även personliga assistenter samt personal på 

korttidsboende velat delta i studien hade informationen deltagarna gett kunnat medföra en 

ännu mer nyanserad bild av det studerade ämnet. 

 Andra sätt att mäta trovärdigheten och validiteten i kvalitativ forskning är att 

sträva efter hög intern validitet, vilket innebär att man genomför en detaljerad undersökning 

av ett antal fall som beskrivs noga utifrån vissa studerade dimensioner som kan anses vara 

typiska (Larsson, 2005b). Detta medför att man behöver granska de fall eller deltagare som 

deltog i studien, är de representativa för samhället generellt eller finns det vissa komponenter 

som påverkat den interna validiteten? Brister som påverkat den interna validiteten diskuteras 

vidare under avsnittet gällande metoddiskussion. 

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att samma forskare, eller olika forskare ska kunna 

komma fram till liknande resultat av samma studerade material vid olika tillfällen (Wibeck, 

2009). Detta medför att det finns tillräckligt med data samt att datamaterialet är väl 

presenterat. Vid analysen och kodning av materialet kan forskaren exempelvis använda sig av 

en forma av undersökningstriangulering där den egna analysen ger liknande resultat vid 

upprepad kategorisering av data utifrån de begrepp som används i analysen (Larsson, 2005b).  

Den process jag använde mig av för att koda och kategorisera datamaterialet medförde att jag 

kodade materialet flera gånger. Dels för att få fram det så kallade ”rådatat” där jag 

sammanfattade enskilda diskussioner. Därefter plockade jag ut liknande koder från dessa 

diskussioner och formade kategorier varje profession för sig. Slutligen sammanfogade jag 

dessa kategorier till de slutgilltiga teman som presenteras i analysen. Detta medförde att jag 

gick igenom materialet flera gånger, därmed såg jag att de flesta koderna återkom vid de olika 

analysstegen. För att öka tillförlitligheten bad jag även min handledare samt en annan student 

att läsa igenom rådatamaterialet innan jag fortsatte analysprocessen. Inom fokusgrupper ökar 

tillförlitligheten om samma moderator leder alla grupper (Wibeck, 2009), vilket var fallet i 

denna studie då jag ledde de båda fokusgrupperna.  

 

I kvantitativ forskning används ofta små samt syftesbestämda eller icke slumpmässiga urval 

vilket medför att möjligheten att generalisera eller överföra resultatet till en hel population är 

begränsat (Larsson, 2005b). Även om kvalitativ data inte kan generaliseras i den bemärkelsen 

som kvantitativ data så kan man, utifrån extrapoleringar göra små försiktiga uttalanden ifall 

resultatet kan vara liknande på likartade situationer men ändå inte exakt samma förhållanden 

(Larsson, 2005b). Kvale (1997) menar på att genom att resultatet verbaliseras, vilket innebär 

att det går från tyst kunskap till mer uttalad explicit kunskap kan det på så sätt få en betydelse 

i ett större sammanhang det vill säga en naturalistisk generalisering. Boendehandledarnas och 

biståndsbedömarnas tankar gällande kognitiv funktionsnedsättning och sexualitet kan därmed, 

genom denna studie, komma fram i ljuset. En annan möjlighet är en analytisk generalisering, 

vilket innebär att en noga övervägd bedömning om resultatet från en specifik undersökning 

skulle kunna vara vägledande för hur en annan situation kan te sig (Kvale 1997). Exempelvis 

skulle man utifrån resultatet i denna studie se hur liknande arbetsgrupper på serviceboenden 

eller inom myndighetsutövning har liknande förhållningssätt till kognitiv 

funktionsnedsättning och sexualitet. 
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4.6 Metodreflektion 
Att kritisk granska tillvägagångssättet för den egna studien, dess för- och nackdelar är av stor 

vikt för att fördjupa trovärdigheten i studien.   

Den risk mot trovärdigheten vid fokusgrupper är om deltagarna uttalar sig om vissa saker på 

grund av grupptryck eller för att göra intryck eller övertyga andra deltagare (Wibeck, 2009). 

Om fokusgrupperna genomförs, på ett för deltagarna okänt ställe, kan detta medföra ett hot 

mot trovärdigheten då det finns en risk att deltagarna inte varit i en trygg och bekant miljö 

(Wibeck, 2009). Fokusgrupper har tidigare beskrivits vara en bra datainsamlingsmetod för 

syftet med studien, dock innebar praktiken vissa brister. Båda grupperna låg i ytterläget vad 

gäller storlek för ett gynnsamt diskussionsklimat då den ena hade tre deltagare och den andra 

sju deltagare.  Risken med en för liten grupp är att den blir mer relationsorienterad medan i en 

allt för stor grupp så tenderar vissa deltagare som är mer tillbakadragna att inte få komma till 

tals (Billinger, 2005). Detta såg jag som forskare tydligt främst i den större gruppen där vissa 

personer tenderade att ta mer plats än andra. Detta kan ha inneburit att flera personer haft 

åsikter som de inte haft möjlighet att yttra vilket skulle kunna ha påverkat resultatet. En annan 

reflektion gällande utformningen av grupperna var att personerna redan kände varandra sedan 

tidigare. Enligt Wibeck (2009) kan det ses som någonting positivt då de känner sig bekväma 

med varandra men samtidigt kan det vara till nackdel då vissa roller i gruppen kan vara 

befästa. Detta kan i sin tur leda till att vissa deltagare har svårare eller lättare att ta plats i 

diskussionerna. Miljön, där grupperna spelades har även sina för- och nackdelar. För vissa 

personer kan miljön på arbetsplatsen kännas trygg för att kunna ventilera tankar och åsikter 

medan för andra kan miljön upplevas som hämmande när de är i ett ”jobb” sammanhang. 

Nackdelen med att delvis ha strukturerade fokusgrupper där redan givna ämnen fanns med för 

att diskutera kan ha medfört att deltagare inte tog upp vissa aspekter av ämnet då detta inte 

stod med som fråga. Dessa exempel ovan kan ha medfört att validiteten eller trovärdigheten i 

studien tenderat att bli lägre (Larsson, 2005b).  

Den roll jag som forskare har speglar även mina egna erfarenheter samt vilka 

”glasögon” jag har haft under främst analysarbetet. Då jag även själv har erfarenheter av att 

arbeta med denna målgrupp skulle det kunna innebära att jag redan haft ett färgat synsätt 

vilket också måste tas i beaktande utifrån studiens trovärdighet. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kapitel 5. Resultat och analys 
 

Utifrån analysarbete tydliggjordes sex teman: synen på sexualitet och kognitiv 

funktionsnedsättning, individuella egenskaper, samsyn, personalens roll/samarbete, 

offentligt/privat samt handlingsstrategier. Datamaterialet samt de teoretiska antaganden är 

sammanvävda utifrån varje tema. 

 

5.1 Synen på sexualitet och kognitiv funktionsnedsättning 
Skilda åsikter uttrycks deltagarna emellan huruvida det finns ett öppet klimat i samhället att 

diskutera ämnen som sex. En deltagare uttrycker att hon tycker att dessa ämnen tystas ner i 

samhället och att det synsättet speglar verksamheter som arbetar med människor. En annan 

deltagare är av den uppfattningen att sex snarare är det enda som det pratas om i samhället, på 

fikaraster, på tv eller i tidningar. Majoriteten av deltagare anser att personer med kognitiv 

funktionsnedsättning har en sexualitet, att det är samma drift som hos andra som inte har en 

kognitiv funktionsnedsättning. Dock förklarar en deltagare att attityder gällande sexualitet och 

kognitiv funktionsnedsättning går långt bak i tiden utifrån föreställningen att denna grupp i 
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inte har en sexualitet. Detta får flera deltagare att stanna upp och tänka hur de själva 

reflekterar kring frågan i sin vardag och i arbetet. En deltagare uttrycker det paradoxal att hon 

inte aktivt tänker att denna målgrupp har en sexualitet samtidigt utgår hon inte från att de inte 

skulle ha en. 
 

Ja det är ju jätte konstigt, för jag tänker ju inte så, jag tänker ju inte att det är så egentligen, det är 

bara ingenting man tänker på aktivt heller. 

 

Varje kultur har sin egna ”sexosofi”, som skapas i en samverkan mellan den specifika 

kulturens normer och värderingar (Simon & Gagnon, 1973/1999). Utifrån varje enskild kultur 

skapas specifika skript som skiljer sig åt beroende på kön, åldersgrupp, socialklass eller i detta 

fall funktionsnedsättning. Det motsägelsefulla som en deltagare uttrycker, att det dels finns en 

tanke om en icke existerande sexualitet men samtidigt inte en tanke om att målgruppen aktivt 

har en sexualitet kan ses utifrån det sexuella skript som personer med kognitiv 

funktionsnedsättning ofta tillskrivs (Löfgren-Mårtensson, 2013). Att vara i limbo mellan 

barnens och den vuxnes värld, ett barn i en vuxen kropp. Sexualiteten finns där i och med den 

vuxna kroppen men i och med den kognitiva funktionsnedsättningen så betraktas personen 

som ett barn. Möjligheten att uttrycka sin sexualitet ska gälla samma för de som har en 

kognitiv funktionsnedsättning och de som inte har anser majoriteten av deltagarna. Även om 

flera understryker ovanstående påstående uttrycker en deltagare att på något sätt är det en 

utopi att personer med kognitiv funktionsnedsättning rent praktiskt har möjlighet att kunna 

uttrycka sin sexualitet på lika villkor. 

 
Hur vi än vrider och vänder kommer det aldrig kunna bli så frisläppt som att ta ett one night stand till 

korttidsboendet. Det kan jag inte se kan komma att ske, för då skulle, då tror jag att personal skulle ha 

en stjärna alltså. För den personen kan ju inte ta med en random sådär. Men det skulle ju vi kunna, 
för vi har ju den möjligheten, vi har inte den personalen som ”tänk igenom det här nu, är det rätt?” 

 

Denna utopi som en av deltagarna beskriver kan härledas till det restriktiva skript som 

personer med kognitiv funktionsnedsättning tillskrivs (Simon & Gagnon 1973/1999, Löfgren-

Mårtensson, 2013). Att det finns andra gränser, än för andra i samhället, gällande var 

någonstans samt hur en person med kognitiv funktionsnedsättning kan agera ut sin sexualitet. 

Denna målgrupp måste förhålla sig till personal för att kunna uttrycka sin sexualitet. Detta kan 

härledas till det som Rubin (1984) kallar en mer onaturlig sexualitet. En sexualitet där en 

tredje part är inblandad i någons annans sexliv. Dock uttrycks det som något positivt om det 

skulle kunna finnas en möjlighet att genomföra i praktiken. Om boendepersonalen faktiskt 

skulle kunna stödja brukaren i sitt beslut  

 

5.2 Individuella egenskaper 
Att ha en kognitiv funktionsnedsättning innebar en viss sårbarhet uttalade flera deltagare. 

Denna sårbarhet yttrades i svårigheten att sätta gränser, inte bara inom området sexualitet utan 

på flera livsområden. Här uttryckte en deltagare att det var viktigt att inte se alla med kognitiv 

funktionsnedsättning som en homogen grupp utan att man måste se till individuella skillnader 

också. Andra egenskaper som deltagarna kopplar samman med personer med kognitiv 

funktionsnedsättning är att flera uttrycker en känsla men inte förstår vad det innebär, 

exempelvis när det gäller kärlek. Känslan kan få konsekvenser att man gör något för att det 

känns bra, exempelvis att uttrycka ett sexuellt beteende i ett sammanhang där det inte anses 

vara okej. Även om flera deltagare tycker att man inte ska bunta ihop alla som har en 

funktionsnedsättning så finns det en ambivalens hur man som personal ska förhålla sig till 

någon som faktiskt är myndig men samtidigt behöver stöd. 
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…Och så tänker jag att det är lite dubbelt, tänker att.dels så är den här tjejen 23 så hon är vuxen och 

de vill säkert behandla henne som en vuxen, samtidigt som hon har sin nedsättning som gör att hon är 

i behov av stöd… 

 

Sårbarhet och gränssättning hänger också samman med de ord deltagarna uttrycker när det 

handlar om att se sexualiteten utifrån könsaspekter. Både handläggarna och boendepersonalen 

tycker att man bör behandla kvinnor och män lika. Det kan finnas en underliggande tanke om 

att kvinnor behöver hjälp för sitt eget bästa, att hon inte vet vart gränsen går, bli utnyttjad av 

killar eller utsatt för övergrepp. Killar beskrivs ha andra svårigheter med gränssättning 

exempelvis när det handlar om pengar. 

Även om flera deltagare inte velat generalisera och ”bunta ihop” alla som har en kognitiv 

funktionsnedsättning finns en genomgripande tanke att denna målgrupp har egenskaper av att 

vara mer sårbar. Detta överensstämmer med det skript som tillskrivs personer med kognitiv 

funktionsnedsättning (Löfgren-Mårtensson, 2013). Att det är en grupp som måste skyddas 

från den ”mörka” sidan som sexualiteten kan innebära. Detta förklaras med att det finns skilda 

sexuella skript gällande om det är en kvinna och man med en kognitiv funktionsnedsättning. 

Dessa skript skiljer sig inte markant hur kvinnlig och manlig skript ser ut i samhället 

generellt, där kvinnor kan ses som sårbara och där risk för utnyttjande och övergrepp kan ske 

(Simon & Gagnon, 1973/1999) 

 

5.3 Samsyn 
Både handläggarna och boendestödjarna understryker vikten av att ha ett gemensamt 

förhållningssätt i situationer när det handlar om sexuella situationer som kan uppfattas som 

problematiska. Ett gemensamt förhållningssätt underlättar för brukaren att veta vad som är 

accepterat i en given situation. Annars tenderar reaktionerna att bli spridda beroende på vem 

som arbetar vid det specifika tillfället. En deltagare förklarar att det är viktigt att lägga sina 

egna värderingar åt sidan, att man är där i form av en professionell boendehandledare. 

Svårigheter som främst boendepersonal klargör är att det saknas riktlinjer på arbetsplatsen hur 

situationer bör hanteras, riktlinjer skulle minska missförstånd samt medföra ett gemensamt 

förhållningssätt. Deltagarna förklarar vidare att det är enhetschefens ansvar för det 

gemensamma synsättet samt att det finnas en handlingsplan. På serviceboendet har de inte 

redan färdiga handlingsplaner när det handlar om sexualitet. En handlingsplan uppkommer då 

en problematisk situation uppstår.  
 
Vi gör ju handlingsplaner utifall det uppstår en situation där vi behöver handlingsplaner. Nu har det 

inte varit det att vi behövt det för att det varit nån som har slängt fram sitt kön överallt. Skulle det bli 

så skulle vi få göra en handlingsplan. 

 

För att boendehandledare och biståndshandläggare ska kunna arbeta med frågor gällande 

kognitiv funktionsnedsättning i praktiken är de beroende av att de finns lagar och riktlinjer 

som tydliggör hur de ska bedriva sitt arbete. Annars tenderar egna värderingar och strategier 

dominera förhållningssättet. Den sociala modellen tydliggör hur funktionsnedsättningen 

uppkommer utifrån de samhälliga barriärer som finns (Sauer & Lindqvist, 2007). Barriärerna 

hänger samman med vad som är den dominerande kulturella värderingen i varje tidsepok. 

Implicit kan avsaknaden av lagar eller riktlinjer vara ett uttryck för att personer på 

maktpositioner i samhället inte anser att personer med kognitiv funktionsnedsättning har en 

sexualitet som det är värt att tydliggöra och lyfta fram. Både på en strukturell politisk nivå 

men även på organisatorisk nivå i form av bland annat enhetschefer. Utifrån det sexuella 

skript som personer med kognitiv funktionsnedsättning tillskrivs finns det bara två synsätt, att 

vara asexuell eller ha en ohämmad sexualitet (Mårtensson-Löfgren, 2013). Det finns inget 

synsätt som fokuserar på lust eller njutning. Handlingsplaner uppkommer därför bara i 
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problemsituationer eftersom diskursen gällande lust och njutning inte ses som given i 

dagsläget. Hade man på en politisk nivå ansett att detta varit av vikt, att sexualitet är en 

integrerad del av varje människas liv, hade en mer nyanserad bild av kognitiv 

funktionsnedsättning och sexualitet uppmärksammats i form av omformulering av exempelvis 

lagtext, förarbeten eller riktlinjer. Detta i sin tur hade underlättat för personalen hur de skulle 

förhålla sig i en situation. 

 

5.4 Personalens roll samt samarbete 
Boendepersonalen är inte helt eniga om vad deras roll är när det handlar om att  exempelvis 

ge sexualkunskap. Några uttrycker att de ej ger sexualkunskap på boendet, att de ej har rätt 

roll. Däremot framgår att de kan erbjuda stöd och information till brukaren. 

 
Vi kanske inte har rätt roll att kanske undervisa inom sexualitet, men att vi åtminstone kan erbjuda 
dom antingen stöd i det eller att vi kan få information från  nånstans hur vi ska förhålla oss till just 

den här personen. 

 

Många uttrycker att kunskapen måste komma utifrån, från de som kan området bättre då de 

själv inte har någon utbildning inom området. En deltagare förklarar vidare att om 

boendehandledarna ska ta mer ansvar behöver de utbildning och kunskap. Flera efterfrågar en 

längre form av allmän utbildning för att veta när och hur man bör ingripa samt var man 

vänder sig i olika situationer. Utbildning är även viktig i syfte att få en djupare förståelse för 

brukaren. En rädsla och osäkerhet om att göra fel och vara inom ett område de inte har 

kunskap inom uttrycks av flera 

 
… För den kunskap vi ger dom det är från våran gymnasietid, från våran utbildning eller våran 

erfarenhet, och våran erfarenhet kan ju vara galen. 
 

Att informera brukaren om sex och sexualitet eller vägleda i specifika situationer är 

boendehandledarna ibland oense om vems ansvar det är. Rent praktiskt förklarar flera att de 

ofta hänvisar till distriktssköterskan som är kopplad till boendet, de har också kopplat in 

RFSU eller andra experter. De uttrycker dock att de själva inte är helt säkra på vart de ska 

vända sig i olika situationer. De har även fått riktlinjer och information från sjukvården hur de 

ska hantera vissa situationer. Flera uttrycker en osäkerhet om personal inom landstinget har 

kunskap om målgruppen och om de kan bemöta personer med kognitiv funktionsnedsättning 

på rätt sätt. En deltagare föreslår att det skulle vara bäst om personalen är med på mötena 

tillsammans med brukaren för att sedan kunna förklara vad som sagts.  

Det finns en diskussion om vems ansvar det egentligen är att ta upp frågor 

gällande sex och sexualitet med brukaren. En biståndshandläggare förklarar att hon tror att 

anledningen till att boendepersonalen inte tar upp frågan är att de tror att det är någon annans 

ansvar. 

 
Jag tänker att den här tjejen eller kvinnan är ju väldigt självständig och då kan jag tänka mig att 

personalen kanske känner att det är svårare att ta upp sånna saker, att det inte är deras ensak när hon 
är så pass självständig och nästan inte har någon hjälp alls bara social tid. Dom kanske till och med 

känner att det är nån annans ansvar. Om kvinnan har familj eller det kanske är något dom förväntar 

sig när hon ändå är 35 att någon annan redan har lärt henne, att nån annan har pratat med henne. 

 

Det som boendehandledarna och biståndshandläggarna uttrycker är den brist som finns inom 

samhället på en strukturell nivå vilket försvårar hur de ska förhålla sig i arbetet gällande 

frågor om sexualitet på en individuell nivå. Deras uttryck visar på att det finns stora brister i 

samhället hur arbetet gällande målgruppen är organiserat. Utifrån den roll de har som 
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boendepersonal har de bara sin egen kunskap att utgå ifrån när de ska vägleda brukaren vilket 

är deras egna individuella utformade sexuella skript (Simon & Gagnon 1973/1999). Löfgren-

Mårtensson (2013) uppmärksammar denna risk med de sexuella skript som tillskrivs personer 

med kognitiv funktionsnedsättning, risken att personalens värderingar och egna erfarenheter 

styr förhållningssättet. Personalen uttrycker dock att de vill ha en större förståelse för 

brukarens sexualitet i form av exempelvis utbildning inom området.  Med utgångspunkt i den 

sociala modellen menar Lindqvist (2012) att det är samhällets utformning och organisation 

samt dess oförmåga att ge personer med funktionsnedsättning likvärdiga möjligheter till 

exempelvis stöd och service. Utifrån Lindqvists (2012) beskrivning är det samhället som på 

ett systematiskt sätt diskriminerar personer med kognitiv funktionsnedsättning att få stöd i 

sexuella frågor. Detta då samhället inte på något vis, varken på en strukturell nivå, 

organisatorisk nivå, eller individ nivå klargjort ansvars- samt kunskapsfrågan.  

 

5.5 Offentligt/privat 
För många som har en kognitiv funktionsnedsättning och bor på gruppboenden skiljer sig 

deras hem från hur hem generellt anses vara uppbyggda. De boende har dels sina egna rum 

eller små lägenheter som anses vara deras privat hem. De har också gemensamma utrymmen 

som delas med de andra boendena och personal i form av exempelvis 

gemensamhetslokal/vardagsrum, kök och korridorer. Även om deras egna lägenheter 

betecknas som privata så är de inte helt privata i den mån då de har personalen att förhålla sig 

till inom sin egna privata sfär. Deras hem blir personalens arbetsplats vilket är en annan 

dimension som måste beaktas utifrån vad som är privat och offentligt. 

 Nästan alla är eniga om att de gemensamma utrymmena räknas som en allmän 

plats och att exempelvis onani inte är okej. Detta då personen delar utrymmet med andra och 

att man måste visa hänsyn och respekt för de andra. En deltagare kan se det som ett 

förargelseväckande beteende eftersom beteendet uttrycks på en offentlig plats. De 

gemensamma utrymmena kan liknas vid vardagsrummet i en familj uttrycker en deltagare. 

 
På nått vis måste man ju ändå lära sig ta hänsyn till dom som vistas i dom här gemensamma 
utrymmena. Samma sak som i sitt eget hem när man bor flera, man har syskon man är två stycken, 

man kan inte sitta i vardagsrummet och göra precis vad som helst. 

 

En annan åsikt som uttrycks av en biståndshandläggare är att det kanske inte 

bara handlar om vilken plats det är utan vilka som vistas på platsen. 

 
Jag tycker det handlar mer om vilka personer inte vilken plats det är, att det också är personalens 
arbetsplats utan att det också är andra personer närvarande. Det är det som är problemet inte att 

personalen också arbetar där, för skulle personalen inte vara där, skulle man då tycka att det är ett 

problem? Om man satt själv? 

 

Andra anser att detta kan innebära att andra inte vågar gå dit och att platsen inte är öppen för 

alla. Eventuellt skulle det kunna fungera om det går att stänga om sig. Vidare framgår att just 

att kunna stänga om sig är viktigt för att det ska vara okej att uttrycka ett visst sexuellt 

beteende. Detta kan vara på sina rum, på rummen kan även boendepersonalen gå iväg om de 

inte vill vara kvar. 

 

Diskussionen gällande privat och offentlig miljö visar på att utformningen av boendeformer 

för personer med kognitiv funktionsnedsättning försvårar möjligheten att kunna vara mer fri i 

sin sexualitet. Boendeformer som finns för personer med kognitiv funktionsnedsättning 

bygger på en tanke om att normalisera livsvillkoren för denna målgrupp, att leva ett liv så likt 

som andra i samhället (Lindqvist, 2012). Dessa boendeformer kommer dock aldrig bli likadan 
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som exempelvis en vanlig lägenhet, då de inom denna boendeform alltid har andra boenden 

samt personal att förhålla sig till i sitt hem. Den risk som tydliggörs med att försöka 

normalisera livsvillkoren för denna målgrupp är att den professionelles roll förstärks på 

bekostnad av brukaren (Lindqvist, 2012). Detta då den professionelle har makten att tolka vad 

som anses vara det normala. Även om boendepersonalen var starkt emot att brukaren 

uttryckte sig sexuellt på en ”allmän” plats var deras argument i första hand att man måste visa 

hänsyn till de andra boende som vistades där. En deltagare ifrågasatte dock de övrigas åsikter 

om den allmänna platsen och argumenterade för att platsen på ett sätt också kunde vara privat 

om andra inte vistades där. Inom Cripteorin ifrågasätts den generella uppfattningen om 

normalisering av personer med kognitiv funktionsnedsättning (Kulick, 1996). Man har med 

denna teori som bakgrund velat se på möjligheter till privata sfärer där personer med kognitiv 

funktionsnedsättning kan uttrycka sig sexuellt på ett socialt accepterat sätt (Löfgren-Mattson, 

2013). Liksom en deltagare jämförde ett vardagsrum i ett ”vanligt” hem där man inte skulle 

uttrycka sig sexuellt om andra i familjen var där. En intressant jämförelse är om det då skulle 

vara någon skillnad om familjen inte var hemma just då. Skulle det då vara accepterat att 

exempelvis onanera i sitt eget vardagsrum? Skulle samma regler i så fall gälla för en person 

som bor på ett gruppboende och de övriga boendena är på jobbet just då?  

Offentlig onani kan med Rubins (1984) teori om den naturliga respektive 

onaturliga sexualiteten tydliggör den reaktion som boendepersonalen uppvisar. I sin roll av att 

ha en funktionsnedsättning avviker även personen från det ”normala” och placeras i den yttre 

cirkeln, uttryck som offentlig onani blir därför ytterligare stigmatiserande.  

 

När det handlar om offentlig intimitet i mer allmänna miljöer i samhället uppger flera 

deltagare att det handlar om gränser och vad som anses vara gränsen för hur intim man kan 

vara offentligt. Åsikterna deltagarna emellan skiljer sig markant åt främst i gruppen med 

boendehandledarna vad som anses vara en ”lagom” intimitet. En deltagare tycker att paret 

som hånglat öppet på dansgolvet gått iväg för att vilja vara mer intima med varandra vilket 

hon anser vara en bra strategi. En annan deltagare anser att paret inte gått allt för långt då 

tjejen uttrycker att hon sett andra vara offentliga med varandra. Ingen vet egentligen hur 

kvinnan i caset känner, men personalen handlar olika beroende på deras egna individuella 

tolkningar av situationen. 

 
 Jag tycker ändå att personalen gjorde rätt i situationen, faktiskt. När det blir som mer och mer, det 

känns bra för dom men kanske inte för allas ögon att se. Det är ju också det var gränser går, vad man 
gör ute på en dans, att man kan ta vissa saker lite privat hemma. Det där verkar ju ha gått så pass 

långt att de börjar ta på varann rätt mycket, så det är väl inte mer än rätt att man gör det hemma. 

 
Här tenderar biståndshandläggarna ha en mer samsyn än boendepersonalen. 

 
Fast jag känner att det, att jag tycker ju att dom gick ju iväg till en annan del av lokalen för att vara 

lite enskilda. Jag tycker att (harklar sig) dom (boendepersonalen) kunde ha avvaktat lite grann. 
 

Att redan ha föreställningar om en viss grupp kan medföra hur en situation tolkas och därmed 

innebära att personalen handlar utifrån sina föreställningar. Sauer & Lindqvist ( 2007) 

förklarar att risken med den individuella/medicinska modellen medför att personer med en 

funktionsnedsättning hamnar i beroendeställning gentemot  den professionelle. Den 

professionelles bedömningar medför att brukarens egen röst ej blir hörd. 

Personalens egna utformade sexuella skript kan även påverka hur de själva ser på en situation 

(Simon & Gagnon1973/1999). Vad de själva tycker är accepterat respektive inte accepterat att 

göra offentligt. De olika deltagarnas reaktioner kan även kopplas samman med det som ses 

som accepterat utifrån en samhällelig nivå. Vad som i en kulturell kontext kan ses som gott 
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eller dåligt sexuellt uppförande, vad man ska göra respektive undvika (Simon & Gagnon 

1973/1999). En deltagare uttryckte att kvinnan i caset förklarat att hon sett andra vara intima 

med varandra. Underförstått skulle det då kunna likställas med att hon sett det som anses varit 

okej i samhället på ett mer generellt plan.  

 Liksom Rubin (1984) tagit upp går paret emot fler av de rekvisit som betraktas som den 

”goda” sexualiteten. De har nyss träffats det vill säga, ej ett par, de är intima på en offentlig 

plats och framförallt tillhör de inte normen då de har en funktionsnedsättning (Kulick, 1996).  

 

5.6 Handlingsstrategier 
Intima situationer brukare emellan kan få olika konsekvenser beroende på hur personalen 

själv ser på sex och sexualitet. En deltagare tydliggör att det är viktigt att personalen 

rannsakar sig själva och sina egna personliga värderingar varför en bör ingripa i en situation, 

vilka är ens egna gränser för vad man bör göra offentligt respektive privat. Inom båda 

grupperna uppkommer, efter längre diskussioner, vissa strategier som man som 

boendepersonal bör använda sig av. Det är viktigt att inte förmedla en känsla av skuld eller 

skam gällande brukarens beteende, inte heller peka ut någon. Istället bör man avleda och 

avdramatisera situationen och ta en djupare diskussion efteråt. Flera uttrycker att de inte 

skulle gå in i en situation om det skedde på en allmän plats och då personen inte hade en 

funktionsnedsättning. Detta då flera uttryckte att de inte hade ansvar för den personen. 

Denna medvetenhet kan även här härledas till det egna sexuella skript som boendepersonalen 

själva har. Det egna skriptet medför inte inbart hur man själv uttrycker sin sexualitet utan har 

också konsekvenser för hur man dömer andras sexuella uttryck (Simon & Gagnon, 

1973/1999). Offentlig intimitet utifrån Rubins (1984) modell kan ses som något negativt eller 

stigmatiserande. Boendepersonalen visar dock på olika strategier som de kan använda sig av 

för att inte förmedla en skuld eller skamkänsla. I det sista stycket utgår boendepersonalen från 

skillnaden mellan de sexuella skript som tillskrivs personer som inte har en 

funktionsnedsättning samt de som har en (Löfgren-Mårtensson, 2013). Då personalen 

upplever sig ha ”ansvar” för brukarens sexualitet motiveras handlingen att gå in och avstyra 

en intim situation.  

 Att förmedla till brukaren varför ett beteende inte är okej anses vara 

boendehandledarens ansvar tycker flera, om någon enskild känner sig obekväm att ta upp 

ämnet har chefen det yttersta ansvaret för att en diskussion blir av. Brukaren bör vara så 

delaktig som möjligt i diskussionen och det är viktigt att personalen har ett pedagogiskt 

förhållningssätt. Personalen bör även ligga steget före uttrycker en deltagare, att redan innan 

något hänt, prata med brukaren om kärlek och sex. Flera tycker att det gått för långt om 

brukaren själv måste ta upp ämnen gällande sex eller preventivmedel. En av 

biståndshandläggarna tycker att boendehandledare som inte riktigt vågar ta upp ämnen 

gällande sex och sexualitet uppfattas som lite mesiga, att de är lite rädda i överkant. Man kan 

ha en allmän diskussion gällande sex och behöver inte gå in för privat. 

  
…Och jag tycker att sex är visst, det är privat på ett sätt är det privat naturligtvis, om jag vill ha det 
privat så är det min ensak att ha, men man kan ju prata allmänt om det. 

 

Många av boendehandledarna hade egna erfarenheter av offentlig onani på 

gruppboenden de tidigare arbetat på. De hade emellertid väldigt olika strategier hur de 

bemötte brukaren och hur de inom personalgruppen såg på det sexuella uttrycket. En 

deltagare förklarade att det kunde vara så att brukarens uttryck egentligen var att hon ville få 

uppmärksamhet vilket medförde att personalens strategi blev att ignorerar beteendet. Inom en 

annan verksamhet hade de istället försökt styrt undan personens beteende mot något annat. I 

det tredje fallet berättar en deltagare att de inom personalgruppen försökt avstyra att personen 
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onanerade offentligt men gått han till mötes genom att organisera en privat tid då brukaren 

fick göra vad han ville.  

 
Alltså jag har ju stött på det här, jag har ju jobbat på ett autistboende (sic) där personen har dragit 
fram den och blivit intresserad av sitt kön och så vidare. Det vi läste det var ju att göra det som 

aktivitet… som egen tid, fick han gå in på sitt rum. Hans intresse var blöjor så han fick ta med sig en 

blöja och ligga där, så fick han sin egen tid och när han var klar så kom han ut. Vi fick ju som 

förklara för han, vi fick rita en himla rolig social berättelse för honom. Men vi fick ju hjälp av RFSU 
som hade ett samarbete eller nån typ av deal så att dom kunde fara ut och stödde oss i den frågan. Nu 

vet jag inte om dom har det tidigare men däri vände vi oss i alla fall när vi fick den här konstiga 

människan som ville ta på sig själv (ironiskt)… ehh för det vill ju inte nån av oss (skratt)… men det 
löste sig jätte bra för han vart det ju en jätte rolig grej och tyckte det var skitkul och ville ha egen tid 

jämt… 

 

Flera deltagare håller med om att detta kan vara en bra strategi då det annars kan 

byggas upp en frustration för den enskilde. Om personalen bara säger nej och hindrar hela 

tiden är det som om personen inte blir förstådd. 

Här visar personalen på olika typer av förhållningssätt utifrån relativt lika situationer. Utifrån 

de situationer som de två förstnämnda deltagarna berättat om utgår man ifrån att det egentliga 

uttrycket som brukaren visar inte är ett uttryck för sexualitet utan något annat. Detta ligger i 

linje med att se personer med kognitiv funktionsnedsättning som asexuella (Löfgren-

Mårtensson, 2013). I det sista exemplet har personalen däremot gått emot det traditionella 

skriptet för personer med kognitiv funktionsnedsättning och istället sett beteendet som ett 

lustuttryck likt andra personer i samhället uttrycker som inte har en funktionsnedsättning.  

Utifrån de strukturella hinder som gruppboenden medför kan det var svårt för personer med 

kognitiv funktionsnedsättning att var gränsen mellan offentligt och privat dras. Utifrån 

skriptteorin (Simon & Gagnon 1973/1999) är sexualiteten inte bara en biologisk drift utan 

också ett inlärt beteende. Vad som anses vara socialt och kulturellt accepterat gällande 

sexualitet är en inlärningsprocess som ofta påbörjas i tidig ålder. Detta gäller även för 

personer med kognitiv funktionsnedsättning de är beroende av personalen som ”bollplank” för 

att veta var det är okej att kunna uttrycka sin sexualitet. I det sista exemplet har personalen 

aktivt arbetat med brukaren för att denne ska förstå vilka arenor som anses vara okej genom 

att använda sig av sociala berättelser. De har alltså inte fokuserat på individuella egenskaper 

hos brukaren som i den individuella/medicinska modellen utan sett de samhälliga barriärerna 

men gått brukaren till mötes (Sauer & Linqvist, 2007). 

 

Kapitel 6. Slutsats och diskussion 
 

Initialt anser en majoritet av deltagarna att personer med funktionsnedsättning har en 

sexualitet samt rätt till den som alla andra i samhället vilket ligger i linje med tidigare 

forskning (Franco, Cardaso & Netos 2012, Gilmore & Chambers 2010,Meaney-Tavares, & 

Gavidia-Payne 2012, Wilkenfeld och Ballan, 2011). I praktiken framkommer dock en 

motsättning i det argumentet utifrån flera situationer som beskrivs av deltagarna. Även om 

inte deltagarna rent uttryckligen säger att det finns en skillnad mellan personer som har en 

kognitiv funktionsnedsättning och de som inte har det tillskrivs de båda grupperna olika 

sexuella skript. Även (Swango-Wilson 2008 & Gilmore & Chambers, 2010) uppgav att 

personal ofta önskade en lägre sexuell frihet för personer med kognitiv funktionsnedsättning 

än för dem själv.  

Utifrån vilka perspektiv kan sexualiteten hos personer med kognitiv 

funktionsnedsättnings diskuteras på arbetsplatsen? Diskussionerna fördes både på en 
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individuell nivå där betoning på egenskaper hos brukaren betonades, men tyngdpunkten låg 

emellertid på en strukturell nivå där betoningen låg på strukturella hinder. Individuella 

egenskaper som lyftes fram hos brukaren var att det fanns en viss sårbarhet, att denna grupp 

har svårt att sätta gränser samt att dessa egenskaper tenderade att vara starkare hos kvinnor än 

män. Däremot var det viktigt att inte dra alla över en kam utan se personer med 

funktionsnedsättning som egna individer. Könsaspekter gällande sexualitet sågs i tidigare 

forskning (Gavidia-Payne 2012, Swango-Wilson 2008, Gilmore & Chambers, 2010). De 

strukturella hinder som betonades var, brist på ett gemensamt förhållningssätt, personliga 

värderingar, saknaden av riktlinjer och handlingsplaner, otydlig roll för personalen samt 

rädsla. De övergripande svårigheterna som beskrevs var dock samhällets organisering. Inom 

vilken profession man har ansvar för vad, hur samarbetet ska se ut professioner emellan, samt 

brist på utbildning och kunskap för personalen. Att deltagarna tydligt fokuserade på 

strukturella hinder skiljer sig åt från tidigare forskning där resultaten visats ur ett individuellt 

perspektiv (Gavidia-Payne 2012, Wilkenfeld och Ballan 2011, Swango-Wilson 2008 & 

Gilmore & Chambers 2010, Parchomiuk, 2012) och den individuella/medicinska modellen på 

funktionsnedsättning har varit dominerande som förklaringsmodell. Flera av de strukturella 

brister som beskrevs av deltagarna i denna studie var likartade även utifrån tidigare studiers 

resultat (Bahner 2015, Abbot & Howarth 2006, Kulick & Rydström 2015, Evans, McGuire, 

Healy & Carley, 2009). 

 Vad kan personalens föreställningar om personer med kognitiv 

funktionsnedsättnings sexualitet få för konsekvenser för denna målgrupps möjlighet att 

uttrycka sin sexualitet på lika villkor? Först och främst framgår att inte bli sedd som en 

sexuell person är ett av de tydligaste exemplen som klargörs. Om man inte aktivt ses ha en 

sexualitet eller om det sexuella beteende man uttrycker inte ses för vad det är utan för något 

annat medför det indirekt att sexualitet inte existerar för denna grupp. Det tydliggörs även att 

det skript personer med kognitiv funktionsnedsättning länge tillskrivits fortfarande tenderar 

att vara ett dominerat synsätt inom verksamheter som arbetar med personer med kognitiv 

funktionsnedsättning. Att vara sårbar och ha problem med gränssättning vilket medför att man 

behöver skyddas från den mörka sidan av sexualitet å ena sidan. Å andra sidan uppkommer 

bara diskussioner gällande denna målgrupp och sexualitet i problematiska situationer.  

Personalens egna värderingar samt egna utformade sexuella skript leder till inkonsekventa 

förhållningssätt. Detta i sin tur medför att det blir upp till den professionelle att bedöma vad 

som anses vara ett adekvat sexuellt uttryck för brukaren. Om det heller inte finns några 

riktlinjer att förhålla sig till på arbetsplatsen och inga gemensamma ståndpunkter blir 

brukaren utelämnad åt den enskilde personalens förhållningssätt. Boendeformer som är 

gemensamma där brukaren delar gemensamma ytor är en av de strukturella hinder som också 

framkommer. Det som dock tydliggörs påtagligast är brister i samhällets organisering på en 

strukturell nivå. Boendepersonalen upplever att de har en otydlig roll inom detta område, 

samtidigt vet de själva inte vart de ska vända sig alla gånger, vem som är ansvarig. Detta får 

till följd att personer med kognitiv funktionsnedsättning tenderar att hamna i vakuum mellan 

olika professioner där ingen riktigt vet vem som har ansvar över vad. 

 Tidigare forskning har framhållit att attityder kan skilja sig åt beroende på 

vilken profession personalen har samt deras roll på arbetsplatsen (Bazzo et al 2006, Swango-

Wilson, 2008). I denna studie fanns det in viss tendens att biståndshandläggarna var mer eniga 

i sina svar exempelvis vid offentlig intimitet, dock sågs inga större skillnader grupperna 

emellan. Biståndshandläggarna var däremot en mindre grupp vilket kan ha medfört att det var 

lättare att få konsensus i gruppen. Det som dock var intressant var att biståndshandläggarnas 

diskussioner tenderade att hamna på ett mer allmänt plan, hur det bör eller borde var. Det var 

ofta mer hypotetiska resonemang men väldigt få visste hur det egentligen låg till i praktiken. 
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Detta till skillnad från boendepersonalen som står i direktkontakt med brukaren, de hade mer 

egna erfarenheter och strategier hur de konkret handlat i olika situationer. 

 

Det här är en liten studie vilket medför en svårighet att generalisera resultatet utifrån de tio 

deltagare som delat med sig av sina tankar och erfarenheter. Dock kan det ge en fingervisning 

om vilka svårigheter gällande sexualiteten för personer med kognitiv funktionsnedsättning 

som kan finnas, och som man som personal måste förhålla sig till. Tanken med studien var 

även att ha med andra professioner så som personliga assistenter samt personal på 

korttidsboenden. Under rekryteringen av deltagare för studien togs telefonkontakt med flera 

assistansföretag men intresset var relativt lågt. Några chefer uttryckte rent ut att det skulle 

vara svårt att få deltagare, eftersom ämnet i sig är känsligt inom dessa verksamheter. 

Personliga assistenter är mer involverade fysiskt i brukarens liv vilket medför att personalen 

kan hamna i situationer när denne behöver stödja någon fysiskt att kunna uttrycka sin 

sexualitet. Under diskussionerna i fokusgrupperna framkom att biståndsbedömarna inte var 

främmande för att sexualitet skulle kunna ingå i exempelvis en personlig assistans utredning. 

Hur det skulle ske praktiskt var dock en annan diskussion. I Sverige finns det relativt lite 

forskat inom detta ämne, hur långt personalen praktiskt kan gå för att stödja någon i sin 

sexualitet. Att få tagit del av assistenternas erfarenheter skulle vara väldigt givande för studien 

och kunna resultera i nya frågor och dilemman som inte framkommit utifrån denna studies 

resultat. 

 

Samhällets organisering 
Ett av det tydligaste resultatet i denna studie är hur samhällets organisering försvårar för att 

personer med kognitiv funktionsnedsättnings möjlighet att kunna uttrycka sin sexualitet. För 

att denna fråga ska komma upp i ljuset måste därför frågan tas upp på en samhällelig nivå. En 

ansvarsfördelning måste tydliggöras var ansvaret ligger på landstinget respektive kommunen 

samt när ett samarbete ska ske dem emellan. Inom de kommunala verksamheterna så som 

grupp- och serviceboenden borde personalen få veta vart de ska vända sig i situationer som 

uppstår. För att en organisering uppifrån ska kunna ske måste dock politikerna i första hand 

erkänna att sexualiteten existerar för denna grupp. Som det ser ut i dagsläget så finns det 

relativt lite information kring sexualitet för personer med kognitiv funktionsnedsättning på 

exempelvis Socialstyrelsens hemsida. Den enda gång som ämnet berörs är utifrån dilemman 

och problematiska situationer. Som tidigare nämnts är makt kopplad till sexualitet (Löfgren-

Mårtensson 2013). Så länge de som har makten i samhället inte erkänner existensen av 

sexualiteten för denna målgrupp, kommer det finnas svårigheter inom de olika verksamheter 

hur de ska förhålla sig till enskilda situationer. Som vidare studie skulle det därför vara 

intressant att ta detta ämne till en högre nivå och studera det utifrån ett makroperspektiv, vad 

är det för orsaker till att politiker och olika samhällsorgan inte velat arbeta med denna fråga? 

 

Sexualitetens komplexitet 
Sexualitetens dubbelsidighet och komplexitet genomsyrar samhället i stort inte bara inom 

verksamheter för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Å en sidan något positivt och 

naturligt å andra sidan något skamligt som behöver regleras (Gustafsson & Rydström 2009). 

Detta ambivalenta förhållningssätt förmedlades även av deltagarna i studien. Att ämnen 

gällande sex och sexualitet tystas ner i samhället men också inom verksamheter som arbetar 

med människor på olika sätt, samtidigt som det är ett ämne som finns överallt idag, i media 

och kring fikabordet.  

 
Frågor som väckts under denna studies gång är tankar om sexualitet på ett större plan. Vilka i 

samhället anses ha en sexualitet och vilka anses inte ha det samt vilka sexuella uttryck som 
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bedöms vara mer accepterade än andra. Även om Sverige anser sig vara relativt öppet och 

tolerant i frågor kring sex och sexualitet så finns det fortfarande mycket undermedvetna 

föreställningar och fördomar kvar. Rubins (1984) teori om den goda/naturliga och 

dåliga/onaturliga kan i mångas ögon ses vara förlegad. Dock finns det fortfarande hierarkier i 

samhället där vissa sexuella yttryck anses vara bättre och mer legitima än andra, där vissa 

personer betraktas vara mer sexuellt åtråvärda samt ha mer rätt till sex. Det är frågor som 

sällan diskuteras på fikabordet men som finns inom oss alla i mer subtil form. 

 

Kanske måste man acceptera sexualitetens komplexitet, den kan aldrig göras enkel och 

svartvit. Bara för att den inte är enkel medför det inte att den ska tystas ner helt. Praktiken 

visar på att frågan finns men att personalen inte vet hur de ska hantera den. Politikernas 

tystnad medför därmed indirekt en diskriminering för personer med kognitiv 

funktionsnedsättnings möjlighet att kunna uttrycka sin sexualitet. 

 

Även om det finns flera exempel både på en individuell och strukturell nivå som försvårar för 

personer med kognitiv funktionsnedsättning att kunna uttrycka sig sexuellt så finns det också, 

utifrån denna studie, situationer som visar på det motsatta. Att individens sexualitet tas på 

allvar och där lusten uppmärksammas, att individen inte ses som asexuell eller har en 

okontrollerbar sexualitet utan att diskursen gällande njutning dominerar. Ett annat exempel är 

hur samarbetet mellan professionerna kan ske utifrån varje professions speciella kunskap. Att 

boendehandledaren, med sin kunskap om brukaren, närvarar på möten inom hälso- och 

sjukvården där personalen har expertkunskap inom sitt område.  

 

Är det då en utopi som en deltagare uttryckte, att personer med kognitiv funktionsnedsättning 

kan uttrycka sig sexuellt på samma villkor som personer som inte har det? Kanske är det en 

utopi, dock kan en utopi ses som ett idealsamhälle, något att sträva efter. Att sträva efter en 

tolerans i samhället där alla oavsett funktionsduglighet ska ha möjlighet att kunna uppleva sin 

sexualitet. 
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Bilaga 1 
Case 1 

Jack är 25 år han bor på ett gruppboende i en mellanstor stad i Sverige. Gruppboendet är ett 

LSS-boende på boendet bor 5 personer som har måttlig till svår utvecklingsstörning men även 

autistisk problematik. De har alla egna lägenheter med toalett, sovalkov och ett kök. På 

boendet finns även gemensamma utrymmen i form av vardagsrum och gemensamt kök. I 

köket brukar de boende och personal äta middag tillsammans förutom en av kvinnorna som 

föredrar att laga mat tillsammans med personalen och ät själv på sitt rum. Förövrigt används 

köket på helgerna då de som är hemma även äter lunch där förutom middagen. Frukosten äter 

de boendena helst inne på sina egna rum. Vardagsrummet ligger intill köket och där finns en 

soffgrupp och TV. Vardagsrummet har blivit boendets samlingspunkt och både personal och 

de boende brukar sitta ute i sofforna tillsammans. Jack beskrivs av personal vara väldigt 

rastlös, då han sitter i soffan brukar han gunga lite lätt fram och tillbaka, ibland resar han sig 

även upp och går runt i rummet och studerar de olika föremålen som finns där. Han vill gärna 

känna på sakerna men är väldigt försiktig med att inte ha sönder något. För Jack är det viktigt 

att inte ha kläder som sitter åt. Hans favoritklädsel är ett par gråa mjukisbyxor och en stor 

Nike hoodie. Eftersom Jack har svårt att ha andra kläder så har personalen köpt in en upplaga 

av samma mjukisbyxor och hoodies. När Jack har tvättid lägger de snabbt fram de rena 

kläderna innan Jack hinner märka att de gamla hamnar i tvätten. Detta är en strategi som 

personalen tagit till då Jack förr vägrade att byta kläder. På senare tid har personalen noterat 

att Jack mer och mer börjat bli intresserad för sitt kön, han kan vid duschtillfällen studera det 

noga, ta på det och dra förhuden fram och tillbaka. Ibland har Jack missat taxin till sin dagliga 

verksamhet då personalen haft svårt att bryta detta beteende. Jacks nyupptäckta intresse har 

även yttrat sig när han sitter i soffan tillsammans med de andra på boendet samt personalen. 

Han kan helt ogenerat stoppa in handen i byxorna och börja ta på sitt kön, han har även fått 

stånd vid flera tillfällen. I personalgruppen har detta väckt spridda reaktioner och personalen 

har på olika sätt försökt förhindra detta beteende. En del brukar säga till Jack att han får gå in 

på sitt rum där han kan vara ifred. Jack brukar dock inte vilja vara i sin lägenhet vilket har 

resulterat i att några av personalen satt på en blöja på Jack när han sitter i de gemensamma 

utrymmet så att han inte kan komma åt sitt kön.  

Hur tycker du/ni att personalen har hanterat situationen?  

Hur skulle du/ni själva gjort?  

Hur skulle personalen kunna stödja Jack att uttrycka sin sexualitet?  

Skulle situationen hanteras annorlunda om det handlade om en kvinna?  

Vem har rätt till de gemensamma utrymmena? Hur ser du på dilemmat att det är de boendes 

hem kontra personalens arbetsplats?  

Vad innebär att ”leva som andra” som är LSS-lagens mål? Innefattas sexualitet inom dessa 

ramar enligt dig?  
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Case 2 

När gymnasieskolan Kvistbacka stänger ner på fredag eftermiddagarna börjar en annan 

verksamhet ta form, det är dags för den traditionsenliga FUB-dansen. Mellan 19:00 och 22:00 

kommer skolans gymnastiksal göras om till en discolokal. Amina är förväntansfull, hon kom 

till sitt korttidshem tidigare på fredagen och ska vara där till söndag kväll. I vanliga fall bor 

hon hemma hos sina föräldrar men en helg i månaden åker hon till Solåkerns korttidshem. 

Hon trivs väldigt bra där och har mer och mer börjat fundera på att hon skulle vilja bo som på 

korttidshemmet, hon är ju ändå 23 år, flera av hennes kompisar har redan flyttat hemifrån. 

Amina har en måttlig utvecklingsstörning. På korttidshemmet får hon hjälp att sminka sig och 

välja kläder, hon har redan tänkt ut sin klädsel en kort svart kjol och ett guldglittrigt linne. 

Amina och en annan kille på korttidshemmet åker tillsammans med två personal med buss till 

FUB-dansen. Amina är upprymd och glad hon pratar mycket under resan. Hon hoppas att 

Love är på dansen. Hon har träffat Love på de två senaste danserna och hon berättar att hon 

börjar känna sig kär i honom. Amina förklarar dock att hon tycker det är läskigt men att hon 

skulle vilja att Love bjöd upp henne. Väl när de kommer fram är dansen redan igång. En av 

personalen går tillsammans med den andra killen och köper en cola i ”baren”. Amina är mer 

sugen på att dansa och hon och den andra personalen ger sig ut på dansgolvet. Amina älskar 

att dansa, att bara få röra sig till musiken, helst stänger hon ögonen då tycker hon att hon 

känner mer på något sätt. Efter ett tag blir det paus och Amina och personalen går bort till de 

övrig från boendet. Amina upptäcker då att Love kommit, hon blir blyg men försöker ändå få 

ögonkontakt. Först ser inte Love henne men efter ett tag så upptäcker hon att även han tittar. 

Amina blir generad men också otroligt glad, personalen på boendet uppmanar Amina att gå 

fram till Love och fråga om han vill dansa med henne. Amina vågar inte till en början men när 

en personal följer med så går det lättare. Just då spelas även en av Aminas favoritlåtar och hon 

får mod till sig att bjuda upp. De börjar dansa tillsammans och personalen går då och sätter 

sig vid sidan av dansgolvet. Amina är jätte glad, det pirrar i hela kroppen och hon vill le hela 

tiden. Nästa låt som spelas är en lugn låt, Love håller om Amina och de dansar nära. Love 

stryker Amina över håret, Amina lyfter då blicken och tittar Love i ögonen, helt plötsligt har 

de börjat kyssas. Amina vet inte vad som hände men helt plötsligt så har det hänt som hon 

längtat efter så länge. Det känns konstigt men också väldigt bra. Några på dansgolvet tittar 

nyfiket på paret som kysser varandra öppet. Boendepersonalen har även uppmärksammat vad 

som händer och de tycker att det är gulligt och fint. När låten tar slut går de och sätter sig på 

stolarna. Amina och Love fortsätter och kyssas och Love börjar även ta Amina på brösten, 

Amina tycker att det känns skönt och vill gärna att Love ska fortsätta. Love och Amina går 

iväg till en annan del av lokalen där de kan vara lite enskilda. De fortsätter att kyssas och ta på 

varandra. Plötsligt märker de att personalen på Aminas korttidshem kommit fram till dem. 

Personalen säger att vissa saker får man göra när man är hemma och är själv, vissa saker är 

privata. Amina förstår ingenting, hon har flera gånger sett personer på offentliga platser vara 

intima med varandra göra saker med varandra men då har ingen hindrat dem.  

Frågor:  

Hur tycker ni personalen handlade i situationen?  

Skulle ni handla på något annat sätt? Har ni varit med om liknande situation?  

Kan man se några könsaspekter utifrån caset?  

Finns det någon plan på arbetsplatsen hur man bör hantera den här typen av här situationer?  
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Finns det olika ”regler” vad som är okej att göra offentligt om man inte har en kognitiv 

funktionsnedsättning än om man har en kognitiv funktionsnedsättning?  

Case 3 

Diana är 35 år hon har en egen lägenhet som är kopplad till Ekens boende som är en 

servicebostad enligt LSS. Diana är väldigt självständig och klarar det mesta själv, hon lagar 

mat, bokar tvättid, tvättar, går upp i tid på morgonen och åka kommunalt till sin dagliga 

verksamhet självständigt. Den hjälp hon får av personal är mest av psykosocial karaktär och 

personalen brukar komma upp en gång per dag då hon har ”social tid” på schemat. Under 

denna tid brukar de mest prata, Diana har ett stort behov av att ventilera tankar och 

funderingar med personalen. För tillfället är det många tankar kring kärlek och sex. Diana har 

inlett en relation med en man som bor på samma serviceboende sedan 6 månader tillbaka. De 

brukar träffas hemma hos varandra på helgerna och sova över. Personalen förstår att de 

antagligen har en sexuell relation men flera i personalgruppen känner sig obekväma med att ta 

upp ämnet, de vill helst att Diana själv ska föra ämnet på tal. Sex är något privat som de inte 

bör lägga sig i. En dag är Diana lite orolig när personalen kommer upp till henne. Hon har inte 

haft sin mens på 2 månader berättar hon. Personalen blir själv oroliga men försöker att inte 

visa det inför Diana. De föreslår att de kan gå tillsammans och köpa ett graviditetstest. Testet 

visar positivt och Diana blir rädd, hon hade misstänkt det. Efter viss tvekan berättar hon att de 

haft svårt att skydda sig, eller ja, hennes kille har haft svårt att  sätta på kondomen då han inte 

riktigt vetat hur man gör. Personalen frågar hur Diana vill göra nu, hon berättar att hon inte 

vill ha barnet vilket medför att hon genomför en abort. Efter aborten tar personalen upp frågan 

gällande preventivmedel, de tror att det vore bra om Diana i fortsättningen får en p-stav insatt 

i armen. Diana känner sig tveksam, hon vet inte om hon vill ha några hormonpreparat, det 

bästa vore om hennes kille kunde lära sig att sätta på kondomen rätt så behöver det inte bli 

några fler oönskade graviditeter.  

Frågor:  

Är vissa ämnen privat så som sex?  

Vilken risk finns det med att man lägger över ansvaret på brukaren för att ta upp ämnen 

gällande sex och sexualitet?  

Hur tycker du/ni att personalen bör hantera situationen?  

Skulle du som personal tycka det kännas okej att stödja Dianas kille att sätta på en kondom, 

hur långt skulle dina gränser sträcka sig?  
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Bilaga 2 

Bakgrundsfrågor 

Kön:  

 

 

Ålder:  

 

Hur länge har du arbetat som LSS-handläggare/boendehandledare?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv funktionsnedsättning?  
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Bilaga 3 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om 
funktionsnedsättning och sexualitet 

 

Arbetar du med målgruppen personer med kognitiv funktionsnedsättning 

och vill delta i en studie gällande funktionsnedsättning och sexualitet?    

Syftet med studien är att undersöka vilka föreställningar som finns när det 
handlar om personer med kognitiva funktionsnedsättningar och möjligheten 

att uttrycka sin sexualitet.    

Forskning visar på att det finns en stor tystnad på flera nivåer i samhället 

samt att flera som arbetar med personer med kognitiv funktionsnedsättning 

har svårt att veta hur de ska hantera situationer som uppstår. Tydliga 
riktlinjer I arbetet både på en politisk och organisatorisk nivå medför även 

en stor osäkerhet.   

Är det frågor du själv tänkt på i ditt arbete eller finns det situationer som du 

själv varit med om och vill dela med andra yrkesutövare som arbetar med 

samma målgrupp?    

Jag är Socionom och Biståndshandläggare och söker nu deltagare till min 

magisteruppsats i socialt arbete vid Umeå universitet. Jag är intresserad av 

att träffa dig som är LSS-handläggare, boendepersonal på ett grupp-eller 
serviceboende, personal på korttidshem eller arbetar som personlig 

assistent.     

Studien kommer genomföras med hjälp av fokusgrupper där du som 

deltagare har möjlighet att diskutera dessa frågor med 4-6 andra deltagare 

utifrån ett antal case som kommer presenteras. Samtalen kommer att spelas 
in men materialet kommer kodas vilket medför att anonymitet garanteras. 

Du är fri att när som helst under studiens gång avbryta din medverkan. 

Tiden beräknas till ca 45 minuter. Grupperna kommer vara antingen på för-

eller eftermiddagen så skriv gärna vilken tid som passar dig bäst.     

Vill du delta i studien eller har du frågor går det bra att ringa eller maila 

mig.   

Med vänlig hälsning    

Elin Hidmark  tele: 0736395554        e-post: elin.hidmark@gmail.com  


