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Abstract 

English titel: Sex and intimacy within LSS – The role adoption of staff members in relation 

to individuals with intellectual disabilities sexuality 

This is a sociological essay made by Johanna Friman. ”When it comes to sex” purpose is to 

understand the relation between individuals with intellectual disabilities sexuality (IID) and the  

role adaption of staff members at group homes. The purpose is also to understand the meaning 

of attitudes in relation to role adaption and how staff members cooperation affect these roles. 

For the current essay I have used the dramaturgy perspective as a tool for the understanding 

of staff members role adoption. To understand the meaning of the sexuality amongst IID and 

as a completion to the dramaturgy perspective I have used the theory of sexual script as an 

implement. These theories has allowed me to understand role adaption in relation to sex and 

intimacy.  

The method that’s been used to gather information for the empirical material is mainly 

interviews. Observations has also been made mainly in purpose to get a deeper knowledge for 

the interpretation of the material from the interviews.  

The results of the study shows that staff members take on three different kinds of roles. The 

supportive role rises when the purpose is to support the sexuality of IID. The protective role 

rises when the purpose is to reduce sexual behaviour amongst IID to protect them. The last and 

third role is taken on by staff members when the purpose is to teach IID about acceptable sexual 

behavior. 
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1.0 Inledning  

Intresset för individer med intellektuell funktionsnedsättnings sexualitet och hur samhället ser 

på detta ämne uppkom när jag själv arbetade en sommar som boendestödjare på ett 

gruppboende. Jag upptäckte att de boendes sexualitet inte var något som vare sig diskuterades 

eller uppmärksammades på något sätt av personalen. I samtal med kollegor visades den 

generella uppfattningen vara att sex och samliv inte var ett tillåtet ämne inom verksamheten, 

det uppfattades nedtystat. Jag har samtidigt bemöts av historier där de boende på verksamhetens 

gruppboenden har skadat sig själv eller andra i samband med sexuellt umgänge. Historierna 

tolkades som att individerna inte förstod vad de gjorde och därför ledde det till att någon 

skadades. Historierna förbryllade mig då jag upplevde sex och samliv, som sades var nedtystat, 

vara ytterst viktigt inom LSS-verksamheten. Intresset för att undersöka detta område började 

därmed här. Om det nu är så att individer med intellektuella funktionsnedsättningar omedvetet 

skadar sig själva eller andra i samband med sex, är det inte då viktigt att sex och samliv 

uppmärksammas för dem som finns i de boendes närvaro? Precis som det tycktes vara en 

generell uppfattning bland mina kollegor och mig själv att boendestödjare inte talade om sex så 

upplevdes ämnet inte heller uppmärksammas på de gruppbostäder som går under LSS i form 

av policy eller liknande. Därför hade vare sig mina kollegor eller jag själv någon typ av kunskap 

eller riktlinje till hur vi skulle förhålla oss till de boendes sexualitet. Jens Rydström har i sin 

studie om funktionshinderspolitiken i Sverige och Danmark hävdat en liknande sak: 

Kort sagt går skillnaderna ut på att de danska sociala myndigheterna har erkänt 

problematiken och reglerat de juridiska och moraliska ramarna för att arbeta med sex och 

funktionshinder, medan de stora handikappolitiska reformerna i Sverige inte berört 

sexualitet alls (2014, s.108). 

Sexualitet i relation till funktionsnedsättning uppmärksammas alltså inte i Sverige i särskilt stor 

utsträckning. Jag började därför att titta närmare på studier som handlar om de aktörer som har 

en relation till individer med funktionsnedsättning. Genomgången av tidigare forskning gav 

mig kunskap om att det finns en variation av attityder hos boendestödjare gentemot sex och 

samliv i relation till individer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras sexualitet. 

Syftet med att undersöka detta fält var att förstå hur boendestödjares attityder kunde relateras 

till den generella uppfattningen om att sex och samliv var ett ouppmärksammat ämne. Ju mer 

kunskap jag införskaffade, desto mer riktades intresset mot de handlingar personalen på 

gruppboenden utför snarare än enbart den inställning som fanns. Tidigare studier redogör hur 

boendestödjares attityder varierar mellan att vara positiva eller negativa, men jag ville få reda 

på hur boendestödjarna uttryckte dessa attityder. Det framkom inte om attityder har relevans 
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för hur en boendestödjare utför sitt arbete eller om attityder påverkar händelser som utspelas på 

gruppboenden. Dessa tankar är inte frågeställningar som kommer användas i föreliggande 

studie men det är ett underlag för det som studien har kommit till att handla om. Dessa frågor 

forskningsöversikten väckte har lett mig till att vilja se vad som sker om handlingar undersöks 

snarare än vilka attityder aktörer gentemot sex och samliv i relation till individer med 

intellektuella funktionshinder. Tidigare studier som undersökt attityder gentemot IIF:s 

sexualitet och sex och samliv har inte svarat på hur dessa förhåller sig till situationer som 

uppstår på gruppboenden. Tidigare studier har inte heller redovisat resultat som ger mig 

förståelse för hur boendestödjares attityder påverkar hur arbetsuppgifterna utförs. 

Forskningsfältet saknar studier och kunskap om boendestödjarnas handlingar vilket är 

anledningen till att rådande studie har valts att genomföras.  

1.0.1 Begreppsförklaring 

Innan arbetets syfte ska redovisas så kommer först definitioner av dem relevanta begrepp som 

används i arbetet: 

 

- Individer med Intellektuell Funktionsnedsättning(IIF): Enligt 

Diskrimineringsombudsmannen (2016) innebär detta begrepp en nedsättning av 

intellektuell funktionsförmåga. Vårdguiden 1177 (2016) beskriver att begreppet är brett 

då det innefattar olika grader av kognitiva funktionsnedsättningar där man har svårt att 

tänka abstrakt. Jag definierar IIF i min studie som den grupp individer som har nedsatt 

intellektuell funktionsförmåga till den grad att de förefaller under Lagen om Stöd och 

Service till vissa funktionshindrade och har rätt till bostad med särskild service för 

vuxna. 

- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): Vårdguiden 1177 (2016) 

skriver att lagens syfte är: ”Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt 

att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt”. Inom 

den omfattande funktionsnedsättningen ingår vissa IIF. Den som ansvarar för lagen är 

huvudsakligen kommunen. 

- Bostad med särskild service för vuxna (gruppbostad): Enligt Vårdguiden 1177 (2016) 

finns där olika typer av bostäder för individer med IIF med olika tillgång till service. 

Denna typ av bostad kommer i min studie innefatta lägenheter med gemensamt utrymme 

och en fast personalgrupp. Begreppet kommer benämnas i uppsatsen som gruppbostad. 
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- Boendestödjare: Benämning på den yrkesbefattning gruppboendes personal har. 

Begreppet kommer användas i uppsatsen som denna yrkesbefattning samt benämning 

på deltagarna i undersökningen.  

- Attityd: Begreppet attityd används i föreliggande studie som den generella inställning 

en individ har till sexualiteten hos IIF 
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1.1 Syfte 

Utifrån den problemställning som formulerats så ämnar denna studie till att förstå de handlingar 

boendestödjare vill utföra given en viss situation. Syftet med denna uppsats är därmed att förstå 

hur boendestödjare utifrån erfarenheter i sin yrkesposition definierar och resonerar kring 

situationer som handlar om sex och samliv som uppstår i relation till IIF. Jag avser även att 

undersöka och förstå den roll boendestödjare beskriver sig anta i dessa situationer. 

Underliggande syfte är att förstå om boendestödjares attityder och inställningar till IIF:s 

sexualitet och situationens ämne påverkar denna roll. Jag ska även undersöka hur rollantagande 

påverkas av boendestödjares relation till de kollegor som har samma position i yrket. Dessa 

syften har formulerats till nedanstående frågeställningar: 

o Hur definierar individer i sin position som boendestödjare en situation som handlar om 

sex och samliv i relation till IIF:s sexualitet? 

o Vilken typ av roll antar boendestödjarna i dessa situationer och hur kan den förstås? 

o Vilken betydelse har boendestödjares egenupplevda inställningar i dessa situationer för 

rollantagandet? 

o Vilken betydelse har boendestödjares relation till kollegor i dessa situationer för 

rollantagandet? 

  



5 

 

1.2 Forskningsöversikt 

Föreliggande forskningsöversikt består av ett antal studier som omfattar främst ämnet sexualitet 

hos IIF. Övergripande syfte inom fältet har varit att uppmärksamma, problematisera och 

analysera de former av attityder och uppfattningar som finns i samhällets olika aktörer gentemot 

IIF:s sexualitet. Den forskningsöversikt som presenteras nedan är den som legat till grund för 

tidigare formulerad problemställning.  

Tidigare forskare har undersökt personals, samhällets och föräldrars attityder till bland 

annat sexualitet, äktenskap, föräldraskap och sterilisering hos IIF i ett försök att förstå hur 

attityderna ser ut sig samt varför de finns (t.ex. Feldman & Aunos 2002). Attityderna framställs 

i resultaten vara väldigt varierande. Enligt vissa studier är personalens attityd generellt sätt 

ganska positiv gentemot IIF:s sexualitet (t.ex. Löfgren-Mårtensson 2005, s.173) och hur dessa 

kommer till uttryck. De är dessutom mer öppna för diskussioner kring sexualitet jämfört med 

familjemedlemmar till IIF (Evans et al. 2009, Meaney-Tavares & Gavidia-Payne 2012). Utifrån 

den forskning som visar på att personal har en mer positiv inställning till sexualiteten hos IIF 

jämfört med familjeaktörer anser jag att boendestödjarnas agerande är av särskilt intresse. Jag 

vill härmed återknyta forskningen till den problemställning som framställdes i arbetets 

inledning (se 1.0). I avsnittet förklaras det att mina tidigare kollegor inom LSS-verksamheten 

hade en uppfattning om att sex och samliv inte diskuterades på gruppboenden. Men om 

forskning visar att personalen har en mer positiv attityd jämfört med de andra aktörerna, 

samtidigt som de är högt involverade i de boendes vardag, varför existerar ändå denna 

uppfattning? Boendestödjarna har en positiv attityd av sexualiteten hos IIF men talar ändå inte 

om det på arbetsplatsen.  Den ovannämnda forskningen visar att personal är öppna för 

diskussioner om sex och samliv men ändå så existerar denna uppfattning. Den positiva 

inställningen och attityden boendestödjare har är då inte tillräcklig kunskap för att förstå varför 

sex och samliv upplevs vara ouppmärksammat inom LSS-verksamheten. Ett annat 

tillvägagångssätt måste användas. Boendestödjarnas agerande måste undersökas och sättas i 

relation till deras inställning av situationer i relation till IIF:s sexualitet. 

De kategorier av sexualitet (sexualitet, äktenskap etc.) som nämndes tidigare som 

exempelvis Feldman och Aunos (2002) har gjort en studie av, kommer även att användas när 

jag ska samla in empiriskt material vilket kommer redovisas i metodavsnittet. 

Forskning visar att utöver den generellt positiva attityden så finns där faktorer som 

påverkar till mer negativa/positiva inställningar av sexualiteten hos IIF. På grund av de 

varierande resultaten har det varit problematiskt i tidigare studier att skapa någon typ av 
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generalisering. Flera forskare har därför efterfrågat fler studier för ett ökat kunskapsfält (t.ex. 

2002, 2012, Winges-Yanez 2014, Pebdani 2016). Efterfrågan är en av anledningar till 

föreliggande studies relevans. Genom att testa ett nytt tillvägagångssätt för att förstå hur 

boendestödjare hanterar sexualitet på sin arbetsplats kan studien skapa förståelse för sambandet 

mellan attityd och agerande.  

Personals olika attityder visar sig påverkas av till exempel utbildning i sexualkunskap, där 

det följer en mer positiv attityd av en sådan utbildning jämfört med den attityd personal har som 

inte fått samma utbildning (t.ex. Pebdani 2016). Forskare uttrycker också ett större behov av 

träning inom sexualitet med inriktning på intellektuell funktionsnedsättning för både personal 

och föräldrar då sådan undervisning har visat sig ge mer positiva attityder jämfört med dem 

utan utbildning (t.ex. 2009, Gavidia-Payne 2012). Ålder visar sig också vara en signifikant 

faktor i vissa studier, där yngre personal utger sig ha en mer positiv och liberal syn på IIF:s 

sexualitet och sexuellt beteende jämfört med äldre personal (t.ex. 2009, 2012). Ålder och 

utbildning av sexualkunskap medför variationer av attityder och kan därför i rådande studie 

undersökas i form av bakgrundsfaktorer för att upptäcka om dessa skillnader påverkar 

boendestödjares beskrivning av sitt agerande. 

Evans et al. (2009) har i sin studie uppvisat en historisk förklaring till varför ämnet 

sexualitet har blivit uppmärksammat och intressant för forskare. Det är på grund av 

utvecklingen i strävan efter normalisering i bland annat Sverige. Utvecklingen tog kraft 

framförallt i början på 1970-talet, i samband med att de stora institutionerna ersattes till mindre 

gruppbostäder för IIF. Denna ideologi om normalisering beskrivs dock inte ha nått ut till 

samhället. Det existerar fortfarande fördomar, diskriminering, stigmatisering och negativa 

attityder gentemot intellektuellt funktionsnedsatta människor. Syftet med tidigare studier har 

varit att diskutera de faktorer som hindrar denna önskade normaliseringsprocess (Evans et al. 

2009, Löfgren-Mårtensson 2013).  

En sådan faktor är stigmatisering. ”Stigma” är ett förekommande begrepp och har använts 

som teoretisk utgångspunkt i tidigare forskning. Individer med intellektuella 

funktionsnedsättningar är en stigmatiserad grupp i samhället och resulterar i form av att vi 

identifierar IIF som asexuella, icke kapabla till intima relationer, äktenskap eller föräldraskap, 

att de är utsatta med mera, enligt Shirli Werner (2015). Stigman kommer till uttryck i fördomar, 

vilket hon menar är roten till den diskriminering som existerar gentemot IIF. Dessa 

forskningsresultat ger motivation till föreliggande studie. Om denna ideologi om normalisering 

inte nått ut till samhället så betyder det också att det inte nått ut till gruppboendena och 

boendestödjarna studien syftar till att undersöka. Om tidigare studier visar att det existerar 
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stigmatisering och negativa attityder i samhället är det ett argument i sig till att undersöka hur 

det kommer till uttryck hos boendestödjarna i form av att studera deras definition av situationer 

som handlar om sex och samliv och hur det påverkar deras agerande. 

Attityder har även undersökts i samband hur sexualkunskap ter sig i form av undervisning 

på särskolor och för personal och föräldrar. I Lotta Löfgren-Mårtenssons pilotstudie (2013) 

visades sexualundervisning på svenska särskolor vara heteronormativ och innehöll en 

uteslutande pedagogik - pedagoger uteslöt omedvetet vissa sätt att vara eller känna på. Ännu ett 

exempel på detta begränsade tillmötesgående av sexualitet hos IIF redovisas i Winges-Yanez 

(2013) autoetnografiska studie. Hon argumenterar utifrån sina tidigare erfarenheter som bland 

annat personal inom LSS-verksamheten och menar på att sexualitet bemöts väldigt restriktivt. 

Forskningsresultaten visar att samhället har ett inflytande på IIF i form av den begränsning 

som sker i den praktiska behandlingen av sexualitet i relation till funktionsnedsättning. 

Studierna är även få vilket ger skäl för denna studie att undersöka boendestödjarnas agerande 

för att få ökad kunskap om hur sexualitet behandlas praktiskt. Arbetets slutdiskussion kan även 

ta tidigare forskning i beaktning för att förstå hur boendestödjares rollantagande har inflytande 

på de boende. 

Utifrån funnen forskning så visar sig fältet efterfråga ytterligare kunskap som berör 

sexualiteten hos individer med intellektuella funktionshinder. Forskningsöversikten har främst 

koncentrerats till att undersöka attityder till IIF:s sexualitet hos bland annat personal och 

föräldrar. Men få studier har undersökt om och hur dessa attityder påverkar handlingar. Tidigare 

forskning har därför fungerat som ett underlag för denna studies problemställning och därmed 

vidare till studiens syfte.  

De metodval som har gjorts i tidigare undersökningar har också varit varierande i form av 

mestadels litteraturanalys (t.ex. 2002), enkätundersökning (t.ex. 2016) och intervjuer (t.ex. 

Löfgren-Mårtensson 2013). Några studier beskrevs också ha gjort observationer ute på fältet 

(t.ex. Ohlin, Ringsby Jansson 2008, Winges-Yanes 2014). Eftersom insamlingsteknikerna har 

varierat så har jag valt att i stället låta teori och syfte ligga till grund för den ansats som valts 

snarare än att låta forskningsöversikten avgöra vad som är bäst lämpat tillvägagångssätt. 

Undantaget är dock att jag upplevde det vara få studier som baserades på observationer vilket 

ledde mig till mitt val att kombinera min datainsamling med detta. 

Den rådande forskningsöversikten är det argument som läggs fram för att förstå hur studiens 

problemformulering och syfte har framställts samt på vilket sätt jag som forskare kan tillföra 

kunskap till fältet. Tidigare forskning har därmed lett mig till val av metoder och reflektioner. 

Hur jag har undersökt och uppfyllt studiens syfte kommer redovisas längre ner. 
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2.0 Teoretiskt ramverk 

Eftersom den teoretiska utgångspunkten har använts som medel för val av metod så har jag valt 

att klargöra det teoretiska ramverk som använts först. Metodavsnittet blir då mer förståeligt för 

läsaren eftersom jag argumenterar för vissa val som påverkats av teorin. 

Denna uppsats avser att undersöka och förstå vilka roller boendestödjare antar. Jag har 

därför valt att använda Goffmans dramaturgiska perspektiv (2014). Perspektivet anser jag vara 

lämpligt eftersom det kan användas för att förstå hur roller antas och används given en situation. 

Eftersom studien avser att undersöka roller i relation till sex och samliv är det även passande 

att komplettera det dramaturgiska perspektivet med en teori som berör detta ämne. Jag har 

därför valt teorin om sexuella script för att förstå hur synen på sexualitet formas av samhället. 

2.1 Det dramaturgiska perspektivet 

Sociologen Erving Goffman introducerar år 1959 det som kommit att kallas det dramaturgiska 

perspektivet. I ”Jaget och maskerna” (2014) beskriver han hur en teaterscen kan användas som 

metafor för att förstå interaktioner som den process i vilket individer agerar och presenterar sig 

själva genom att styra och överföra information till andra så att de ska få ett visst intryck av 

individen. Jag har valt att använda denna teori som ett hjälpmedel för att samla in datamaterial 

samt förstå den empiri som ligger till grund för analysen. I nuvarande avsnitt ska relevanta delar 

av perspektivet presenteras. 

2.1.1 Rollskapande och framträdande – att definiera en situation 

I rådande avsnitt presenteras förståelsen för hur boendestödjarna definierar olika situationer och 

antar en roll. Goffman (2014, s.23) skiljer på begreppen ”interaktion” och ”framträdare”, 

definitioner som även används i uppsatsen. Interaktionen är det fysiska möte som sker mellan 

individer medan framträdaren, även kallat den agerande, är den person som genom sina 

aktiviteter avser att påverka de andra deltagarna, som i många fall kommer till att gå under 

begreppet ”observatörerna” eller ”publiken” då det är dessa aktörer som observerar agerandet. 

Ett framträdande kan vara ett i förväg fastställt handlingsmönster, vilket kan spelas upp vid 

andra tillfällen och som då kallas en ”roll”. Det är detta handlingsmönster jag avser att 

undersöka för att förstå vilka roller boendestödjarna antar i olika situationer. Boendestödjarna 

kommer därför ofta ses som framträdare som genom olika aktiviteter påverkar kollegorna eller 

de boende.  

När ett framträdande pågår så vill den agerande kontrollera situationen genom att överföra 

vissa intryck. Genom att förmedla särskilda intryck ger framträdande en ”definition” av 
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situationen - en uppfattning av vilken interaktion det rör sig om (Goffman 2014, s.11). Genom 

att undersöka vilka definitioner boendestödjare ger av olika situationer och vilka intryck de vill 

förmedla kan jag därmed förstå syftet med intrycken och förstå den roll som antas. Dessa 

definitioner handlar om att deltagaren får definiera det sexuella beteendet som framgår i en 

situation, vilket kommer förtydligas i senare avsnitt. 

En interaktion innebär att där är två eller fler individer i en situation, vilket betyder att de 

andra deltagarna i interaktionen också kommer att ge sin definition av situationen genom det 

sätt de reagerar på och handlar gentemot den andre. Goffman menar att det oftast råder en 

samstämmighet mellan dessa individer, men också att denna samstämmighet inte beror på att 

alla individer direkt uttrycker exakt vad de tänker eller tycker, utan snarare att ”[…] varje 

deltagare väntas undertrycka sin uppriktiga åsikt och lägga fram en syn på situationen som 

han tror att de andra kommer att anse vara åtminstone tillfälligt acceptabel” (2014, s.18). Det 

är alltså inte bara den ena individen som bestämmer definitionen, utan det är ett gemensamt 

beslut av deltagarna där man hade en tyst överenskommelse om vems definition som ska 

accepteras. Samtidigt så väljer deltagarna då att bortse från andra åsikter eller definitioner som 

inte skulle skapa en harmonisk situation (Goffman 2014, 17f).  

Det är av vikt att ha samstämmigheten i åtanke då det ger förståelse för det inflytande 

boendestödjarna har på de boende och kollegorna. Den definition undersökningsdeltagarna ger 

en situation får också ses som en definition de vill att deltagarna för interaktionen ska ha. Om 

boendestödjarnas agerande accepteras av de boende eller kollegorna kan detta ses som det 

inflytande boendestödjarna har i sin position som personal, vilket kan ha relevans för den 

slutdiskussion som kommer föras i arbetet. 

Det är även värt att notera att det även finns en moralisk aspekt till varje definition av en 

situation, precis som Goffman skriver:  

Samhället är organiserat efter den principen att varje individ som besitter vissa sociala 

egenskaper har en moralisk rätt att vänta sig att andra ska värdera och behandla honom på 

ett tillbörligt sätt. Till den principen är en annan princip knuten, nämligen att en individ 

som underförstått eller uttryckligt låter förstå att han har vissa sociala egenskaper också bör 

vara den han utger sig för att vara (2014, s.21). 

Den position boendestödjare har kan ses som en social egenskap då yrket medför en viss status. 

Deltagarna förstås därför förvänta sig bli behandlade efter den position de innehar. Den så 

kallade moraliska aspekten blir därför ett verktyg för att förstå rollantagandet samt det 

inflytande boendestödjarna har över de boende och kollegor i sin position. Aspektens andra 

knutna princip blir också ett redskap för att förstå hur deltagarnas rollantagande även skapar en 

förväntning på dem själva, nämligen att de ska ha dessa sociala egenskaper. Redskapet kan 
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användas för förståelsen av upprätthållandet av intryck, vilket kommer redovisas i senare 

avsnitt. 

2.1.2 Team 

Den definition en individ upprätthåller behöver inte alltid vara för egna syften – individen 

behöver inte alltid framställa sig på ett visst sätt enbart för att det just är så denne vill visa sig. 

Ett framträdande kan ofta vara en del av något större som inte endast inbegriper individen själv. 

Det framträdande som görs är då inte bara av eget syfte utan är en del av ett större sammanhang 

där även andra agerande spelar en roll som vi måste anpassa oss efter, precis som de anpassar 

sig efter vårt agerande. Ett framträdande kan alltså vara ett samarbete mellan flera deltagare 

och kallas då ”team” eller ”teamframträdande”. Varje teammedlem förlitar sig på att 

teammedlemmarna uppträder på ett lämpligt sätt efter situationen, samtidigt som dessa måste 

ge tillit tillbaka. Detta skapar ett ömsesidigt beroende, menar Goffman (2014, s.73 ff). För att 

uppfylla föreliggande studies syfte att förstå hur kollegor påverkar varandra kommer 

definitionen av ett team användas som verktyg. Notera även att ett team inte räknas som ett 

team av endast den anledningen att en grupp människor tillhör samma organisation. Det finns 

kriterier för ett team som lyder följande: 

 […] en samling individer som måste prestera ett intimt samarbete för att kunna bevara en 

given projicerad definition av situationen […] i relation till en interaktion eller en serie av 

interaktioner under vilka den relevanta definitionen av situationen upprätthålls (Goffman 

2014, s.95).  

Att boendestödjarna skulle vara ett team enbart för att dem alla går under samma 

yrkesbefattning och då tillhör samma organisation skulle alltså vara ett fel påstående. Det är via 

min undersökning jag kommer ha möjlighet att avgöra om och hur boendestödjarna samarbetar 

som ett team.  

2.1.3 Att upprätthålla och försvara intryck 

För att uppnå ett framgångsrikt framträdande som individ och som team så används åtgärder 

för att upprätthålla och bevara intryck (Goffman 2014, s.21). När en boendestödjare vill styrka 

sin definition av en situation kan en åtgärd kallad ”fasad” användas och kommer i form av två 

kategorier. Den första kategorin kallas ”inramning” vilket är bakgrundsinslag, eller rekvisita, i 

form av exempelvis möbler, dekorering eller yta (Goffman 2014, s.29). Det gruppboende där 

en situation sker kan då förväntas ha sådana inramningar. Boendestödjarna kan även styrka sina 

intryck genom detaljer kopplade till dem själva som framträdare vilket då benämns som den 

”personliga fasaden” (Goffman 2014, s.30). Deltagarnas position som boendestödjare kan 

förstås fungera som en sådan fasad, då positionen kan styrka intrycken.  



11 

 

Goffman (2014, s.31 ff, 39 f) påpekar att inramning och personlig fasad förväntas ha ett 

sammanhang. Detta sammanhang av fasader framkallar ett stereotypiskt tänkande, en idealtyp. 

När fasaders likheter sätts in i olika situationer tenderar de att bli institutionaliserade, de bildar 

en ”kollektiv representation”. Denna kollektiva representation leder till att publiken väntar sig 

en given fasad i framträdarens rollantagande. Det skapar ett socialt tryck på framträdaren som 

måste leva upp till publikens förväntningar. Framträdandet med dess intryck måste därmed 

anpassa sig och uppfylla samhällets krav och moraliska värden. För att förstå hur fasader är 

knutna till boendestödjarnas roller och hur samhällets förväntningar påverkar agerandet 

fungerar den kollektiva representationen som ett redskap. 

Precis som en individ upprätthåller en fasad så upprätthåller även ett team en fasad för att 

upprätthålla intryck. De fakta som kan förstöra dessa intryck kallas ”destruktiv information”. 

Teammedlemmarna måste ha kontroll för att sådan information inte ska nå publiken (Goffman 

2014, s.126). Jag ska inte gå in ytterligare på de olika typerna av destruktiv information då dessa 

beroende på sin relevans kommer att synliggöras i redovisningen av datamaterialet. Det är 

däremot nödvändigt att diskutera de försvarsåtgärder ett team måste använda för att undvika 

problem som kan förstöra intryck.  

Goffman (2014, s.186 ff) talar om tre egenskaper ett team måste ha för att agera på ett tryggt 

sätt. Den första egenskapen kallas ”dramaturgisk lojalitet” – en teammedlem måste visa 

lojalitet till teamet och inte förråda det genom att visa destruktiv information för publiken. Den 

andre egenskapen handlar om att medlemmen måste visa disciplin i sitt framträdande. Samtidigt 

som individen ska leva sig in i sin roll så måste denne samtidigt kunna avlägsna sig från den så 

pass att kontrollen inte förloras över framträdandet – så att individen inte rycks med allt för 

mycket och glömmer bort sitt syfte som är förmedla de avsedda intrycken och göra ett 

framgångsrikt framträdande. Denna egenskap kallas för ”dramaturgisk disciplin”. Den siste 

egenskapen, ”dramaturgisk försiktighet”, handlar om att teammedlemmarna måste vara 

försiktiga så att inte känslig fakta som kan förstöra framträdandet kommer fram. Samtidigt som 

de måste vara disciplinerade och lojala så måste de med försiktighet iscensätta sitt framträdande 

klokt så att individen inte förstör de intrycken teamet vill överföra. I syfte att förstå hur kollegor 

påverkar varandras rollantagande kan det så kallade teamet med dess innebörd och egenskaper 

användas och reflekteras kring i analysen. 

Bortsett från hur framträdare och teamframträdande gör denna interaktionsprocess 

förståelig så finns där även ytterligare en aspekt som spelar in – nämligen den plats i vilket en 

interaktion pågår.  
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2.1.4 Regioner 

Om deltagarna för undersökningen gör ett framträdande i sin position som boendestödjare 

betyder det också att med den positionen är en plats knuten – nämligen den arbetsplats där 

positionen får en viss betydelse. Utifrån det dramaturgiska perspektivet kallas denna plats en 

”region”. I detta avsnitt kommer en beskrivning av hur benämningen förstås och används i 

föreliggande studie.  

Begreppet ”region” använder Goffman (2014, s.97) för att förklara hur framträdanden kan 

avskärmas genom den så kallade ”främre-” och ”bakre” regionen. Den främre regionen kan ses 

som den plats där ett framträdande äger rum. I den främre regionen finns den teckenutrustning 

som tidigare nämnts, nämligen inramningen som fasad som hjälper framträdaren att styrka sina 

intryck. På denna plats handlar även framträdandet om att upprätthålla vissa normer som är 

givna för den regionen (Goffman 2014, s. 97 f). Den bakre regionen kan då ses som den plats 

som inte är synlig för publiken, där den agerande kan pausa sitt framträdande genom att gå 

bakom kulisserna och behöver då inte längre förmedla intryck till sin publik. Publiken har sällan 

tillgång till den bakre regionen. Tekniker för att styra och upprätthålla intryck behövs därför 

inte här (Goffman 2014, s.101 ff). Genom att använda definitionen av regioner som redskap 

kan jag på så sätt förstå främre- och bakre regioners påverkan av situationsdefinitioner och 

framträdande. Jag kan på så sätt upptäcka samband mellan situationens plats och rollantagande. 

Det kan därmed skapa en fördjupad bild av rollernas syfte. 

Det finns även en tredje region, den region som inte passar in vare sig i den främre eller 

bakre regionen. Denna plats kallas ”utsidan” där individerna benämns som ”utomstående” 

(Goffman 2014, s. 120). Genom att undersöka vad boendestödjarna definierar som en 

utomstående kan jag förstå hur utsidan påverkar boendestödjarnas situationsdefinitioner och 

framträdande.  

Definitionerna som boendestödjarna ger påverkas även av att situationernas ämne är sex 

och samliv i relation till IIF och deras sexualitet. Det är därför relevant att ge en introduktion 

till hur sexualitet förstås i den aktuella uppsatsen. 
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2.2 Sexualitet och sexuella script 

Även om boendestödjarnas rollantagande kommer att stå i fokus för denna uppsats så är det 

relevant att få en inblick i vad begreppet sexualitet innebär i föreliggande studie. Utifrån det 

dramaturgiska perspektivet (Goffman 2014) kan boendestödjarna förstås definiera en situation 

och därmed anta en roll. Jag får därmed inte glömma att överväga vad det är för typ av situation 

som undersöks - nämligen en situation där ämnet är sex och samliv. Den definition som 

boendestödjarna ger påverkas då av detta ämne. Situationens specifika ämne, samt det faktum 

att det är i relation till IIF och deras sexualitet, påverkar då deltagarens bedömning i 

interaktionen. Det är därför väsentligt att förstå sexualitetens innebörd.   

I biologisk mening innebär sexualitet ”[…] de beteenden som är förknippade med könlig 

fortplantning.” (Nationalencyklopedin, 2017). Teorin om sexuella script är lämplig på grund av 

att den redogör den sociala innebörden för ett sådant beteende. Lotta Löfgren-Mårtenssons 

(2005) förståelse av sexuella script på ett sätt som är relevant för min studie. Löfgren-

Mårtensson (2005, s.72) refererar till John Gagnos och William Simons (1973) som 

”[…]använder metaforen ”script” som en referensram för att analysera den sociala 

konstruktionen av innebörden av sexualiteten och för att kunna föreställa sig hur produktionen 

av sexuellt beteende i det sociala livet går till.” 

Teorin om sexuella script utgår ” […]från att sexuella förhållningssätt, mönster och 

beteenden är kulturellt betingade, inte biologiska.”(Gagnon 1990, s.3-6, refererad i Löfberg-

Mårtensson 2005, s.73).  Löfgren-Mårtensson (2005, s.73 f) förklarar vidare att sexuellt 

beteende måste förstås i sitt sammanhang. Ålder, etnicitet eller liknande faktorer påverkar alltså 

situationer där sexuellt beteende ingår. Sexuella handlingar tolkas även utifrån den kulturella 

kontexten, med andra ord de kulturella värderingarna som finns i ett samhälle (Helmius 1998a, 

refererad i Löfgren-Mårtensson, 2005). 

Begreppet sexualitet kommer i den aktuella studien förstås innebära och uttryckas genom 

olika former av sexuellt beteende. Teorin om sexuella script är det verktyg som låter mig förstå 

att sexuellt beteende är format utifrån våra kulturella värderingar – det är något socialt 

konstruerat och inte biologiskt. Gagnon (1990, refererad i Löfgren-Mårtensson 2005, s.76) 

menar att scripten kan, beroende av de kulturella värderingarna, ses som ”goda” eller ”dåliga”. 

Genom att vara införstådd i de kulturella värderingarnas påverkan av synen på sexualitet kan 

det verka som analytiskt hjälpmedel av förståelsen för vad boendestödjarna identifierar som 

”bra” och ”dåligt” sexuellt beteende och då även den inverkan de har på de boende genom 

samhällsvärderingar. Boendestödjarnas situationsdefinitioner kommer alltså innebära att de 
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definierar vad som är ett ”bra” och vad som är ett ”dåligt” sexuellt beteende. Definitionen av 

det sexuella beteendet kommer därmed påverka framträdandet. 

Även om teorin om sexuella script inte är det som ska stå i fokus för min analys så är det 

ändå relevant då det bidrar till en medvetenhet om att inställningen till ämnet sex och samliv är 

något socialt konstruerat. Definitionerna av en situation kommer innebära att deltagaren 

definierar bra och dåliga sexuella beteenden hos IIF, där inställningen till ämnet kommer 

påverka definitionen. Boendestödjarnas rollantagande är därmed given situationens ämne, 

vilket betyder att jag som forskare måste vara införstådd med vad sexualitet är och vad synen 

på sex och samliv innebär. Sex och samliv som ämne i denna studie innebär att det kommer 

påverka individen och dennes definition av situationen – definitionen av det sexuella beteendet 

– och därmed påverka individens framträdande. 

Synen på sexuellt beteende bedöms utifrån samhällsvärderingar enligt sexuella script. Hur 

individer agerar och antar roller utifrån ämnet sex och samliv beror därför på samhällets 

kulturella inbäddning. 

Alla ovanstående begrepp är inte av samma omedelbara relevans för den empiriska 

analysen, men de utgör ändå tillsammans grunden för tolkningsramen som använts och blivit 

avgörande för analys och slutsatser. Teorin om sexuella script kommer inte vara lika väsentlig 

för analysen som Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv, men den är nödvändig för att 

förstå anledningen till att boendestödjarna definierar olika situationer som bra och dåliga 

sexuella beteenden och för att förstå helheten, nämligen att situationsdefinitioner såväl som 

rollantagande beror erfarenheter och sociala tryck utifrån.  
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3.0 Metod  

I följande avsnitt presenteras den process och tankegång som följt med från formulering av 

syfte till det att insamlingsmaterialet kunde användas som empiri för arbetets analys. Innan jag 

redovisar valet av datainsamling vill jag argumentera för den empiri som avsetts samlas in. Per 

Dannefjord skriver:  

Först när man vet vilken empiri man behöver och på vilket sätt den ger argument är det 

dags att börja fundera på den tekniska sidan av datainsamlingen (2005, s.17). 

Som citatet demonstrerar så krävs det först en insikt av vilken empiri som behövs för att besvara 

frågeställningarna innan valet av insamlingsteknik görs. Den teori som används i föreliggande 

arbete har redan beskrivits, från vilket det kan förstås att empirin behöver kunna argumentera 

för boendestödjarnas rollantagande. Insamlingsmaterialet behöver därmed kunna användas för 

att beskriva den process i vilket boendestödjarna gör rollantaganden. Precis som Monica Dalen 

(2008, s.11) hävdar att ”Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen 

som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet”, så är en kvalitativ ansats 

bäst lämpad då rollantagande beskriver ett fenomen som sker genom en viss situation och 

kontext – delvis i denna studie det sammanhang i vilket samtalet sex och samliv pågår. Dalen 

(2008, s.11) menar att via en sådan ansats så får forskaren en ”[…] djupare insikt om hur 

människan anpassar sig till sin livssituation”. Tolkningen av Dalens beskrivelse av en kvalitativ 

ansats är att ett sådant tillvägagångssätt ger en förståelse för rollantagandet som ett fenomen. 

Genom kvalitativ ansats så kan empirin svara på hur boendestödjarnas verklighet ser ut utifrån 

de situationer de befinner sig i – nämligen situationer som utgår från ämnet sex och samliv i 

relation till IIF. Tidigare forskning om attityder (se avsnitt 1.2) kan då även kompletteras i form 

av att rådande studie ger en djupare förståelse för vilken relevans attityder har till 

boendestödjares handlingar på arbetsplatsen än vad tidigare forskning har redovisat. För att 

samla in datamaterial genom en kvalitativ metod så undersökningen skett i form av intervjuer 

och observationer. 
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3.1 Intervjuer och observationer 

3.1.1 Intervju som metod 

För att få en förståelse av boendestödjarnas upplevelser och förstå rollantagande i situationer 

med ämnet sex och samliv så har undersökningen skett i form av intervjuer. En intervjuguide 

har därför konstruerats med hjälp av det dramaturgiska perspektivet som verktyg. Utifrån detta 

perspektiv så antas roller genom den processen att individer överför intryck i ett framträdande 

för att definiera en situation. När dessa intryck bildar ett handlingsmönster är då det kan förstås 

som ett rollantagande (Goffman 2014, s.11, 23). Att undersöka boendestödjarnas tankar och 

resonemang när de ställdes inför en situation var då lämpligt. Dessa tankar och resonemang 

representerar den erfarenhet deltagarna har som boendestödjare. Syftet är att förstå 

rollantagande i yrket som boendestödjare och därför behövde intervjun bestå av situationer där 

deltagarna befann sig i en sådan position. För att uppfylla arbetspositionen blev därmed 

deltagarna studerade i situationer som inbegrep interaktioner med de boende. 

Intervjuguiden byggdes upp i form av scenarion. Scenarierna inbegriper situationer med 

ämnet sex och samliv i förhållande till IIF där deltagaren fick reflektera i sin position som 

yrkesutövare. Deltagarna ombads att tänka sig att dessa scenarier skedde på deras arbetsplats 

och de skulle diskutera situationen utifrån hur de själva skulle ha reagerat och agerat. När ett 

scenario presenterats ställdes deltagaren frågor som rörde situationen. Frågorna hade som syfte 

att få deltagaren att dela med sig av tankar, resonemang och tänkbart agerande. Avsikten var 

samla in empiri för att förstå vilka definitioner och framträdanden boendestödjare gör given en 

situation samt förstå hur de förhåller sig till kollegorna. De intryck och framträdanden som 

bildade ett handlingsmönster kunde jag då förstå som en roll samtidigt som rollantagandet 

kunde sättas i relation till ett teamframträdande. De tankar och upplevelser som samlades in 

genom frågorna gav även en inblick i hur deltagarnas inställning vad av IIF:s sexualitet.  

Intervjuguiden formades semistrukturerad (Dalen 2007, s.31) då jag i förväg konstruerat de 

scenarion och dem frågor som kom till att bli utgångspunkten för ämnesdiskussionen. Frågorna 

formades öppet för intervjupersonen att tolka och berätta utifrån sina egna erfarenheter och 

upplevelser. 

3.1.2 Scenariernas konstruktion – sex och samliv som ämne 

Scenarierna konstruerades med ändamålet att få information som kunde användas för den 

tolkningsram i vilket boendestödjarnas rollantagande kunde förstås. Syftet med föreliggande 

studie är att förstå rollantagande i situationer relaterat till sexualiteten hos IIF. Scenarierna hade 
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därför som grund ett sexuellt sammanhang. Det sexuella sammanhanget kom till uttryck genom 

olika former av sexuellt beteende. 

Den forskningsöversikt som presenterats har även påverkat uppbyggnaden av scenarion. 

Forskningsöversikten fungerade som mall för att avgöra vilka kategorier av sexuellt beteende 

som skulle användas (t.ex. Feldman och Aunos 2002). I tidigare forskning så redovisas studier 

som har handlar om attityder mot bland annat kärleksrelationer eller intimt sexuella relationer. 

En distinktion har gjorts mellan dessa två kategorier då jag tolkar kärleksrelationer som ett 

partnerskap byggt på känslor och sexuellt intima relationer som den relation som inbegriper 

enbart sexuella aktiviteter. Skälet till att jag gjorde en sådan distinktion är på grund av att 

inställningen av dessa två kategorier kan skiljas åt bland deltagarna och kan därför påverka 

resultatet.  

Tidigare studier av exempelvis Feldman och Aunos (2002) handlade även om attityder mot 

preventivmedel, äktenskap och föräldraskap. Eftersom de alla beskriver någon form av sexuellt 

beteende så har scenarierna byggts upp med dessa som grund. Skälet till att dessa ämnen valdes 

argumenteras genom problemställningen. Syftet med detta arbete skapades utifrån den tolkning 

av forskningsöversikten som visade att det saknades en förståelse av attityders inverkan på 

handlingar. Tolkningen gav därför relevans att fortsätta undersöka samma kategoriseringar av 

sex och samliv i föreliggande studie. Genom att pröva undersöka dessa kategorier genom ett 

visst perspektiv och via vald metod så kan resultatet därmed jämföras och diskuteras. På så sätt 

kan jag tillföra något nytt till det kunskapsfält som min forskningsöversikt representerar. 

3.1.3 Scenariernas konstruktion – situationens betydelse för rollantagande 

Scenarierna måste utöver att handla om sex och samliv framställas på ett sådant sätt att 

materialet kan användas som empiri för att förstå rollantagande. Genom att använda ett 

dramaturgiskt perspektiv (Goffman 2014) som redskap skapades scenarierna i förståelse med 

att deltagarna måste hamna i positionen av en framträdare. Scenarierna framställdes därför i 

form av att det skedde en form av interaktion mellan de boende och personal. Genom att 

deltagaren fick bedöma situationen, beskriva och argumentera för sin önskade handling kunde 

jag förstå definitionen av en situation och vilket framträdande som valdes därefter. Argumenten 

för handlingen kunde tolkas som de önskade intryck deltagaren ville förmedla i en situation. 

Intrycken fungerade därför som verktyg för förstå syftet med det beskrivna framträdandet. När 

deltagarnas bedömningar, beskrivningar och argumentationer uttrycktes på liknande sätt i olika 

scenarion kunde jag tolka detta som det handlingsmönster som utgör en roll (Goffman 2014, 
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s.23). I samband med att dessa situationer handlade om sex och samliv kunde rollantagandet 

tolkas i relation till detta ämne. 

Den definition en agerande ger av en situation speglar även den attityd som erhålls eftersom 

definitionen handlar om att avgöra hur interaktionen ska se ut (Goffman 2014, s.11). Precis som 

jag nämnt i avsnitt 2.2 (s.11 f) så bedöms sexuellt beteende utefter samhällsvärderingar. 

Eftersom situationen och därmed interaktionen innehåller ämnet sex och samliv kommer därför 

dessa samhällsvärderingar påverka deltagarnas definition utifrån deras inställning till 

sexualiteten hos IIF. Definitionen är därför beroende av deltagarnas inställning vilket möjliggör 

tolkningen av attityderna.  

3.1.4 Beskrivning av den boende 

I början av varje intervjutillfälle gavs deltagarna en kort beskrivning av den boende vi talade 

om i scenarierna (se bilaga 1). För att skapa så stor tolkning av situationen som möjligt och på 

så sätt låta deltagaren själv skapa sig en bild av den verklighet som presenterades så var 

beskrivningen relativt kort. Personen i fråga avkönades genom att kallas för pronomen ”hen” 

och gavs endast intrycket av att ha ”mild” grad av funktionsnedsättning genom att förklara att 

hen endast behövde stöttning vid vardagliga sysslor. Med en mild grad menar jag en 

funktionsnedsättning som inte kräver större fysiska aktiviteter eller omsorg av boendestödjarna. 

Skälet till att beskrivningen hölls kort och öppen för tolkning var på grund av att deltagarnas 

situationsdefinitioner inte skulle bli allt för påverkade av bakgrundsfaktorer. Genom att utesluta 

så många bakgrundsfaktorer som möjligt lät jag deltagaren prata utifrån ett generellt perspektiv 

av IIF. Intervjun avsåg att undersöka handlingsmönster som kunde i tolkningsramen förstås 

som roller. Allt för specificerade bakgrundsfaktorer av den boende kunde påverka resultatet då 

faktorerna kan leda till att deltagaren talar om en specifik individ med funktionsnedsättning, 

vilken kan leda till att rollantagandet inte gäller för arbetspositionen generellt utan gäller i stället 

specifikt för den boende.  

3.1.5 Sortering 

Det insamlade intervjumaterialet omvandlades till empiri genom att använda det 

dramaturgiska perspektivet (Goffman 2014) som medel, precis som Dannefjord (2005, s.24) 

skriver: ”All data kan vara empiri, men inga data är empiri förrän man har en teori som ställer 

frågor där dessa är en del av svaret”. Materialet sorterades tematiskt (Rennstam Wästerfors 

2015, s.69) där återkommande material skapade tre olika huvudteman: jaget, teamet och det 

externa. Jag vill här påpeka att bakgrundsfaktorerna i intervjuguiden inte har fungerat som 
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empiriskt material då de visade sig inte vara en avgörande betydelse för resultatets tolkning och 

analys av rollkonstruktioner.  

 ”Jaget” kan förstås som det material där deltagarnas beskrivna handlingar och tankar och 

resonemang kring situationerna ingår. Temat blev det empiriska material som användes för att 

förstå interaktionsprocessen i vilket boendestödjarna är framträdare (Goffman 2014).  

Det andre temat, ”teamet”, var den data som gav mig upplysning om deltagarens upplevelser 

av samarbetet med kollegorna. Materialet blev den empiri som ingick i tolkningsramen för 

boendestödjarnas teamframträdande med Goffmans (2014) team-begrepp som verktyg.  

I det externa temat så sorterades all den data som handlade om externa aktörer, vilket har 

tolkats i syfte att förstå utomståendes påverkan av situationer. 

Dessa teman kunde sen sorteras ytterligare i form av liknande situationsdefinitioner, 

framträdanden och fasader i samband med främre- och bakre regioner. På så sätt har olika 

rollantaganden kunnat urskiljas och tolkas i samband med situationers inramningar och 

regioner. 

Jag ska även redogöra för den tolkning som legat till grund för att förstå deltagarnas 

attityder, som är ett underliggande syfte i denna studie. Attityderna sorterades i form av 

inställningar som var positiva, negativa eller restriktiva. I föreliggande studie tolkas en negativ 

attityd som den inställning där deltagaren anser att situationer med sexuellt beteende inte är 

tillåtet eller godkännbart av den anledningen att inställningen är negativ till IIF:s sexualitet. 

Motsatsen är den positiva attityd vilket i materialet tolkas som den inställning där deltagaren 

anser att situationer med sexuellt beteende är godkännbart för att inställningen är positiv till 

IIF:s sexualitet. Men jag anser det även nödvändigt att skapa en attityd som står för ett 

mellanting av den positiva och negativa inställningen.  

Argumentationen baseras på att positiva eller negativa inställningar (enbart) inte kan 

fungera som en förklaring till en handling, då handlingar måste anpassa sig efter andra faktorer 

som spelar in i situationen. Dessa faktorer benämns som ”giltiga skäl” och förstås som de 

anledningar som gör att en handling inte enbart kan baseras på vilken inställning som erhålls. 

Inställningen till en situation som argumenterats med hjälp av ett sådant giltigt skäl har därför 

betecknats som en ”restriktiv” attityd. Ordet ”restriktiv” ligger i rådande uppsats synonymt med 

”begränsad” och har tolkats som en attityd vilket i grunden uttryckts vara negativ eller positiv, 

men har i stället klassificerats som restriktiv på grund av deltagarnas giltiga skäl. Genom att 

tolka deltagarnas attityder på ett sådant sätt har det ökat förståelsen för attitydernas relevans för 

rollantagandet. Denna tolkning av attityder har därmed kunnat relateras till tidigare forskning 
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och på så sätt kunnat fungera som en diskussion om hur denna studie har tillfört något till 

kunskapsfältet. 

Avslutningsvis vill jag argumentera för hur empirin har tolkats och renodlats till tre 

stereotypiska roller som kommer redovisas i resultat- och analysdelen. Det material som nyttjats 

och tolkats som ett handlingsmönster har använts för att förstå den roll deltagaren önskat anta i 

en situation. När detta handlingsmönster har varit likadant för flera deltagare kunde materialet 

användas för att generalisera rollantagandet vilket har lett till rollkonstruktionen för de tre 

stereotypiska rollerna som fungerar som arbetets slutsats.  

3.1.6 Observation som metod 

Som ett komplement till intervjumaterialet har observationer genomförts på gruppboenden. 

Observationernas främsta syfte är att ge mig som forskare en djupare inblick av den verklighet 

i vilket boendestödjare antar roller. Genom observation som metod har tolkningen av mitt 

intervjumaterial kunnat sättas i relation till de anteckningar som förts vilket gjort denna tolkning 

mer förståelig för mig. Anteckningarna har då fungerat som ett komplement till den 

argumentation jag för i min analys för rollantagandet och teamframträdanden.  

Syftet med observationerna har även varit att fungera som redskap för att förstå och tolka 

gruppboendens utformning och förstå vilken betydelse den har för boendestödjares 

framträdande. Anteckningar som förts har därmed kunnat användas som argument för hur 

utformningen fungerar som fasad samt bakre- och främre region.  

3.1.7 Avgränsning, urval och att hitta informanter 

För att undersöka boendestödjares rollantagande i situationer som handlar om sex och samliv i 

relation till IIF:s sexualitet har en avgränsning gjorts där situationerna enbart har handlat om 

IIF i myndig ålder. Anledningen är den att omyndiga individer är en allt för påverkande faktor 

av inställningen till sexualitet. Denna faktor skulle kräva ett annat tillvägagångssätt som belyser 

betydelsen av barn- och ungdomar i relation till sexuellt beteende, då samhällsvärderingar 

troligtvis skiljer sig i diskussioner om sex och samliv beroende på om individen i fråga är ett 

barn eller en vuxen person. Urvalet har därför sett ut på följande sätt att deltagarna i studien ska 

arbeta eller ha arbetat med IIF i myndig ålder, eftersom de ska kunna informera om erfarenheter 

som speglar verkligheten. 

Eftersom föreliggande syfte är att förstå betydelsen för boendestödjares rollantagande så är 

det endast individer som har ingått eller ingår i en sådan position som inkluderats i urvalet. 

För att nå ut till informanter har jag använt mig av ”portvakter” (Dalen 2007, s.37) - aktörer 

som hjälpt mig få behörighet till det fält som undersöktes. Via portvakterna kom jag i kontakt 
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med mina informanter genom att få hjälp med att dela ut information om min studie i form av 

ett informationsbrev (se bilaga 2). Bortsett från urvalet har informanterna därför inte varit aktivt 

valda av mig och då blivit delvis slumpmässiga. Portvakter var nödvändigt då tillgången till 

fältet var ”strikt” vilket kan bero på att ämnet sexualitet kan upplevas känsligt för människor.  
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3.2 Genomförande av datainsamling 

3.2.1 Genomförande av intervju 

Undersökningen har bestått av 6 intervjuer som vägletts av den skapade intervjuguiden (se 

bilaga 1) och varade mellan 50-70 minuter. Inför varje möte bad jag om tillåtelse att spela in 

samtalet i syfte att kunna fokusera på dem diskussioner som fördes.  

Deltagaren fick tillgång till ett papper där varje scenario samt beskrivning av den boende 

var nerskrivet, vilket lästes upp högt för informanten. I bilaga 1 visas enbart den intervjuguide 

jag hade tillgång till. Respondenten hade tillgång till samma intervjuguide bortsett från de 

underliggande frågorna. Skälet var att intervjupersonen skulle få tala så fritt som möjligt kring 

sina tankar av situationen utan att påverkas av frågorna, som endast skulle fungera som en 

riktlinje för att få den information intervjun avsåg att samla in.  

Även om intervjuerna var få så upptäcktes det tidigt ett mönster av situationsdefinitioner 

och beskrivna framträdanden. Informanterna gav likartade svar vilket ledde till att 

handlingsmönstret kunde användas för konstruktionen av en stereotypisk roll.   

3.2.2 Genomförande av observation 

De observationer som genomförts kan liknas med Katrine Fangens (2005, s.31) benämning 

för ”deltagande observation”. Observationerna har därmed genomförts i form av att jag har 

betraktat saker i verkligheten utifrån min roll som forskare samtidigt som jag har deltagit i 

interaktionerna i form av en besökare. Jag har varit delaktig i vardagliga konversationer och 

interaktioner med olika aktörer, även de aktörer som inte tolkats och analyserats i föreliggande 

studie på grund av etisk princip. I interaktionerna har jag presenterat den sidan som inte är en 

forskarroll utan den som kan tolkas vara mitt ”privata” jag. Deltagandet har lett till att samtidigt 

som undersökningsobjekten för observationen har varit medvetna om min forskarroll så har jag 

ändå behandlats som en besökare. Det har underlättat för mig på så sätt att jag har fått mer 

tillgång till verkligheten snarare än den potentiella förskönade bild deltagarna har haft möjlighet 

att sätta upp.   

Observationerna genomfördes vid två tillfällen på två olika gruppboenden i Skåne län. Deras 

främsta syfte var att fungera som ett kompletterande redskap för intervjuerna och därför anser 

jag inte att det begränsade antalet har varit problematiskt för att uppfylla den rådande studiens 

syfte. 
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3.3 Forskarroll och forskningsetiska principer 

På grund av att jag har befunnit mig i positionen som boendestödjare tidigare har jag även fått 

ta det i beaktning i min roll som forskare. Under studiens gång har en medvetenhet krävts om 

att jag redan har tidigare erfarenhet från LSS-verksamheten vilket kunde påverka min syn på 

fältet. Medvetenheten har lett till förståelse av vikten att förhålla sig objektiv som forskare, 

därför har erfarenheten påverkat studien problematiskt. Erfarenheten har däremot kunnat 

användas för att underlätta min forskarroll i interaktion med deltagarna. Genom att berätta för 

informanterna att jag tidigare har arbetat inom samma yrke så har tillträdet till området blivit 

lättare. Den informationen tyder då på att området inte är främmande för mig och att jag har 

befunnit mig i samma position vilket ger intrycket av att jag inte är en främling, en utomstående 

(Goffman 2014, s.120) för deltagarna. Den tidigare erfarenheten kan därmed påverkat den 

information som gavs mig i form av att deltagarna öppnade sig mer för mig än vad de hade 

gjort för en utomstående. 

För att studien ska ha genomförts korrekt enligt de forskningsetiska principerna så har dessa 

krav följts enligt Vetenskapsrådet (u.å). För att uppnå informationskravet så har jag meddelat 

varje informant att deltagandet är frivilligt innan varje intervju- och observationstillfälle.  

Innan varje tillfälle har deltagarna även gett sitt samtycke till att medverka enligt 

samtyckeskravet samt att jag fått samtycke från cheferna över de gruppboenden där 

observationerna ägt rum. Samtyckeskravet har efter övervägande med personalen och cheferna 

inte behövts från dem boende på de observerade platserna då observationen av dessa individer 

inte kommer användas som material i föreliggande studie. Anteckningar som redovisas i 

resultatet har hanterats på så sätt att de boende inte inkluderas.  

Jag har försäkrat mina informanter och observationsdeltagare om att privata uppgifter 

kommer hållas konfidentiella i hänvisning till konfidentialitetskravet. Informanters namn har 

därför ersatts av ett annat namn i arbetet. Jag har även upplyst varje deltagare i undersökningen 

om uppgifter enligt nyttjandekravet. Innan varje tillfälle så har deltagaren därför fått ta del av 

vad jag avser att undersöka vid tillfällena samt att materialet endast kommer användas i 

forskningssyfte för befintligt arbete. 
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4.0 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras det resultat samt den analys som tolkats med hjälp av det 

dramaturgiska perspektivet (Goffman 2014). Redovisningen av resultat och analys syftar till att 

skapa förståelse för boendestödjarnas rollantagande genom de berättelser och erfarenheter 

deltagarna delat med sig av. I analysen redogörs den tolkning som lett till slutsatser i form av 

tre framställda rollkonstruktioner. Citaten som används är utvalda berättelser som representerar 

argumentationen för analysen. 

4.1 Den stöttande rollen 

Utifrån rådande resultat har en roll konstruerats som kommer att kallas ”den stöttande rollen”. 

Det är den roll boendestödjarna antar i konsekvensfria definitioner av situationer. I detta avsnitt 

ska jag presentera den empiri som ligger till grund för den stöttande rollen där deltagarna 

erhåller en positiv attityd till sina boendes sexualitet och där rollens syfte är att stötta individen 

i fråga. Det är även av vikt att tillägga här att ordet ”brukare” förekommer i intervjuerna, vilket 

är en benämning för de boende på gruppbostäderna.  

Deltagarna berättar vid flera tillfällen betydelsen av att agera som ett stöd för den boende. 

När en boende bemöter boendestödjaren med frågor kring till exempel P-piller (se bilaga 1, 

scenario 5) så upplever deltagarna att det är viktigt att uppmuntra den boende och hjälpa denne 

med att lösa situationen: 

Forskare: Vad är dina tankar här? 

Annika: Då hjälper jag den personen att skaffa p-piller.   

Forskare: Hur gör du då?   

Annika: Då ringer vi till gynekologen eller vad det heter och skaffar en tid. Jag kan gå med 

om hon vill det.  

 

Annika ger ett tydligt svar på vilken handling hon skulle utfört vilket tolkas som att hon vet vad 

hur hon vill göra i situationen. Ovanstående utsaga visar då en boendestödjare som är säker i 

sitt framträdande (Goffman 2014, s.23). Hon förmedlar intrycket av att vara stöttande då hon 

uppmuntrar den boendes önskan om preventivmedel. Även om en deltagare är osäker på hur 

denne ska agera i situationen behålls ändå samma roll genom att ge stöttande intryck. Detta 

redovisar Linns berättelse: 

Forskare: Vad hade du sagt till denna brukaren då, om ni väl stått framför varandra och 

hade pratat om P-piller? 

Linn: Man vill inte skjuta ifrån frågan i heller och "det får du ta med den". Utan jag hade 

pratat lite om det och "jaha okej, alltså vad, varför känner du att du vill ha det osv.", "ska 
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vi prata lite om det?".Jag menar en själv har ju haft det hur många år som helst, då kan man 

ändå prata lite om det. Och sen när man får liksom… när man har pratat om det så får man 

bara såhär "ah men är det någonting du vill prata med din mamma om kanske? eller något 

du vill prata med din godeman om?". Just för att det är inget beslut jag kan ta. Och sen hade 

jag bara såhär, alltså självklart kan man ju följa med. Men det är svårt att ta beslutet själv, 

men jag hade nog velat diskutera det lite eller typ, först.  

 

Trots att Linn är osäker på hur hon ska agera, vilket framträdande som är rätt i denna interaktion, 

så försöker hon ändå upprätthålla intrycket (Goffman 2014, s.21) av att vara stöttande i sin roll 

genom att prata med den boende, visa sig intresserad och förtydliga att hon hade följt med den 

boende. I nedanstående citat berättar Tanja hur hon antar den stöttande rollen i ett annat scenario 

där en boende vill uttrycka sina känslor till en annan person (se bilaga 1, scenario 1): 

Ja det jag hade sagt till hen det är att "Vi finns här om det är något. Och vill du fråga eller 

hur du ska säga det eller så, så hjälper vi dig". Det hade jag sagt faktiskt för där kan jag 

känna lite att där får man kanske hjälpa dom lite. Man kanske inte alltid har så lätt att 

uttrycka sig, hur man känner. Så nej, jag hade nog tagit det därifrån, att man hade pratat 

om det och att vi finns här om det är något. 

 

Ord som ”uppmuntra” och frasen ”vi finns här” uttrycks ett flertal gånger av deltagarna. Genom 

dessa ord förmedlar informanterna ett intryck av att stötta individen i fråga i framträdandet. 

Resultatet tolkas som att boendestödjarnas syfte är stötta de boende vare sig boendestödjarna 

är säkra på framträdandet eller ej. Tolkningen av ett stöttande intryck resulterar samtidigt i att 

inställningen till IIF:s sexualitet är positiv. Deltagarna vare sig berättar och uttrycker att deras 

attityd till IIF:s sexualitet skulle vara negativ, vilket då förstås som att den är positiv. 

I den stöttande rollen medföljer alltså en positiv attityd av sexualiteten hos IIF, vilket 

tolkningen av materialet visade ytterligare när de ställdes frågan om känslorna var annorlunda 

utanför arbetsplatsen. Nästa utsaga är ett argument för förståelsen att deltagarna har en positiv 

attityd av IIF:s sexualitet: 

Annika: Bara kul att den personen är kär i någon och kanske får känslorna besvarade.  

Eller som en annan deltagare berättar: 

Linn: Nej, just när dom är vuxna och... nej jag tycker inte det. Dom har ju liksom rätt och 

göra vad dom vill, som vi har det. Alltså det tycker jag verkligen. 

Som utsagorna redogör så har deltagarna en positiv attityd i det avseende att de antingen 

uppmuntrar, eller aldrig nekar, IIF:s rätt till att ha en sexualitet i den stöttande rollen.  

Den definition boendestödjarna ger av situationer i den stöttande rollen är mer otydlig. Att 

definiera en situation tycks kunna förstås tydligast i de situationer där ett potentiellt problem 

kan uppkomma och där boendestödjarna antar mer restriktiva attityder, vilket kommer 

redovisas i senare avsnitt.  
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Eftersom en definition av en situation urskiljs genom den problematik som framställs av 

deltagarna så kan det samtidigt förstås att definitionen av den stöttande rollen är svår att urskilja 

av anledningen att boendestödjarna inte identifierar några problem i dessa situationer. Den 

stöttande rollen handlar om att agera på ett sätt som ger uppmuntrade intryck av situationen. 

Deltagarna hade inte uppmuntrad definitionen av situationen om de såg problematik i den då 

attityderna troligtvis visat sig vara restriktiva. Den stöttande rollen uppkommer alltså när 

deltagarna inte kan identifiera problem med det sexuella beteendet, definitionen, i situationen. 

En sådan definition benämns därför i rådande studie som en konsekvensfri definition.  

4.1.1 Avslutning och sammanfattning 

Den stöttande rollen kan förstås uppkomma när en situationsdefinition är konsekvensfri, där det 

sexuella beteendet inte anses medföra några problem. Den stöttande rollen har som syfte att 

stötta de boendes sexualitet så länge den rådande definitionen är given. Oavsett om de är osäkra 

eller inte på sitt framträdande så är det viktigt för deltagarna att upprätthålla intrycken av den 

stöttande rollen. Denna roll är även anknuten till en positiv attityd av IIF:s sexualitet.  

Dock uppstår det mer komplexa attityder hos deltagarna när de ingår i interaktioner där det 

inte endast anses räcka med den stöttande rollen. Även om attityderna av IIF:s sexualitet visar 

sig positiva i den stöttande rollen så uppkommer det faktorer i boendestödjarnas som påverkar 

deras inställning och definition av en situation. När situationer och det sexuella sammanhanget 

inte längre definieras som konsekvensfria så görs andra framträdanden. I kommande avsnitt ska 

jag tala om ett sådant framträdande.  
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4.2 Den beskyddande rollen 

Utifrån teorin om sexuella script kan det förstås att olika faktorer spelar in i definitionen av en 

situation (Helmius 1998a, refererad i Löfgren-Mårtensson, 2005). Faktorerna kommer till 

uttryck i form av de giltiga skälen deltagarna har i en restriktiv attityd. Faktorerna påverkar 

situationen då det sexuella beteendet definieras som riskfyllt där syftet är att skydda den boende, 

vilken kallas den beskyddande rollen. Detta avsnitt syftar till att argumentera för hur 

boendestödjare antar en beskyddande roll. Behovet av att skydda de boende kommer till uttryck 

genom den ansvarskänslan deltagarna har. 

Följande citat visar hur deltagarna i en situation upplever att uppgiften är att skydda den 

boende från att utsättas för en interaktion som kan leda till en form av skada. Scenariot handlar 

om att den boende vill skaffa P-piller och kommer till deltagaren för stöd (se bilaga 1, scenario 

5). Citatet redovisar hur deltagaren känner ett ansvar över den boende och förmedlar intryck 

(Goffman 2014, s.11) som definierar situationen som ett riskfyllt sexuellt beteende: 

Emma: Det ändå jag kan göra det är ju och kanske fråga, hur mycket brukaren i sig vet om 

sex och samlevnad och hur man skyddar sig. Om brukaren inte vet så får man ju informera. 

För skyddande syfte för man vet ju inte vem den här människan är. Om dom nu ska ha sex 

eller vad man nu, vad dom nu tänker ha så får man försöka skydda sin brukare på bästa sätt 

man kan, med tanke på att jag... jag kan ju liksom inte vara där *skrattar, och kolla.[…] 

Det viktigaste för oss, det är att skydda henne. I och med att det är P-piller vi pratar om så 

är det ju henne, att se till att hon är skyddad, att hon har P-piller, att hon vet hur man 

använder en kondom, att hon har tillgång till detta och att hon förstår riskerna. Att hon vet 

allt detta. Det är vår arbetsuppgift, att skydda henne så gott vi kan från sjukdomar, graviditet 

och sånt. 

Som citatet ovan visar är den upplevda uppgiften av framträdandet att skydda den boende i 

form av att informera om skydd i syfte att ge intryck av definitionen för ett tryggt sexuellt 

beteende. I relation till teorin om sexuella script kan definitionen av ett säkert sexliv förstås 

uttrycka ett bra sexuellt beteende. En beskyddande inställning visades även när deltagarna fick 

diskutera vad de hade sagt till sina boende om de hade pratat om samlag. Resultat visar att det 

var viktigt för deltagarna att upplysa den boende om att den inte ska göra något som den själv 

inte vill, vilket nedanstående citat visar: 

Emma: Nej, men som sagt, man ska inte låta någon trycka ner en, och du ska absolut inte 

känna dig tvingad till att göra någonting. Om något känns minsta lilla fel så bara "nej!". 

För det är så många kvinnor och män som känner sig tvingade. Och därför tycker jag det 

är viktigt att prata om det också. Att man står på sig och faktiskt säger nej om man inte 

vill.  

Eller som Alexandra uttryckte: 

Det är viktigt att säga att ett nej är ett nej. Att vill inte brukaren så behöver den inte och ska 

inte. Ja... ungefär så.  
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Dessa berättelser är exempel av det material som beskriver den uppgift i vilket ett framträdande 

har till syfte att förklara vad som är ett tryggt sexliv. Ansvaret upplevs då ligga hos 

boendestödjaren som ska skydda den boende från att komma till skada genom ett riskfyllt 

sexuellt beteende.  

Deltagarna kan även hänvisa till någon annan i situationer där en boende vill tala om sex på 

grund av att ämnet upplevs svårt att tala om: 

Tanja: Ja, jag hade också tyckt det var jättehemskt om någon sa till mig att "detta kan jag 

inte prata med dig om", men jag hade ju gjort det för att, eh, det blir inte bra att prata om 

det om man inte är bekväm. 

Tanja beskriver att samtalet inte kommer bli bra eftersom hon inte känner sig bekväm. Hon 

uttrycker aldrig att hon anser att det är fel att tala om sex utan är bara inte lämpad till att tala 

om det med den boende. Utifrån det dramaturgiska perspektivet (Goffman 2014) tolkas det som 

att deltagaren inte anser sig kunna överföra önskade intryck och därmed inte heller ett lämpligt 

framträdande. När detta sker hänvisas den boende till en annan person som boendestödjarna 

anser vara mer utbildad inom ämnet, vilket nästa citat redovisar. I kommande citat frågar jag 

Emma varför hon hade velat skicka den boende till en barnmorska: 

Emma: För att dom kan. Jag är ju inte utbildad inom sex och samlevnad på samma sätt, och 

om det nu ändå kommer till det att personen i fråga vill ha sex, då kanske det är lika bra att 

man tar det hos en barnmorska och hon kan svara och där kan man fixa P-piller direkt eller 

kondomer. Och hon kan visa... Det blir ju lite konstigt om man sitter på boendet där, med 

en gurka, och man liksom ska visa liksom. Då är det bättre man går till en barnmorska som 

visar hur det går till. Och det är en annan sak, det vet man ju själv när man pratar med en 

barnmorska. Att man känner sig tryggare till att ställa frågorna som man undrar och... För 

att dom kan. Dom sitter inte och fnittrar. Det blir ingen konstigt situation för dom jobbar 

med det liksom. Så, nej jag vet inte, jag tror nog ändå det hade varit bäst faktiskt.  

Tolkningen av citatet är att även när deltagarna inte anser sig kunna göra ett lämpligt 

framträdande så kvarstår ansvaret med syfte att skydda den boende från ett riskfyllt sexuellt 

beteende. Deltagarna hänvisar till någon de tror kan göra ett sådant framgångsrikt framträdande. 

Resultatet visar då att även i en sådan situation förstås framträdandet uppstå i den beskyddande 

rollen eftersom syftet med framträdandet kvarstår – nämligen att skydda den boende från ett 

riskfyllt sexuellt beteende.  

Att boendestödjarna inte vill tala om sex med de boende kan då inte ses som något som 

beror på en negativ attityd av IIF:s sexualitet. Boendestödjarna vill då inte tala om sex på grund 

av att de inte känner att de kan överföra önskade intryck. Tolkningen av detta giltiga skäl gör 

att attityden ses som restriktiv.  
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4.2.1 Kontroll av regionen 

I de situationer vi nyss talat om så har deltagarna definierat situationen som ett riskfyllt sexuellt 

beteende utan att en utomstående (Goffman 2014, s.120) varit närvarande i själva situationen. 

I andra scenarion där den utomstående kan komma att bli närvarande i situationen har 

deltagarna definierat situationen på samma sätt. Detta avsnitt handlar om situationer som 

definierats som riskfyllda på grund av att en utomstående har trätt in i den region som är 

gruppboendet. I scenario 7 (se bilaga 1) handlar situationen om en person som ska sova över 

hos en av de boende. Deltagarna var mån om att få veta vem det var som skulle övernatta där: 

Annika: Ja, om den ska vara själv med någon utomstående så att säga så är det nog rätt bra, 

känna säkerhet, att man vet vem det är, vart dom kommer ifrån och så. Så man vet att, eller, 

känner det att "ja den är inte hotfull" eller något sånt. Så att ja, det hade jag nog gärna velat 

veta. Och om det skulle hända någonting så vill man kanske ha telefonnumret till 

föräldrarna eller till deras boende eller något sånt, i fall det skulle hända något, så man kan 

ringa dit.  

Annika har själv nämnt personen som en utomstående. Goffmans (2014, s.120) definition av en 

utomstående kan användas som verktyg här. När en okänd människa träder in på gruppboendet 

blir denne sedd som en utomstående och tillträder därmed en region som den inte tillhör. 

Eftersom Annika uttrycker att hon vill känna säkerhet blir tolkningen att hon upplever att 

situationen inte kan definieras som säker fören hon vet vad som kan förväntas av den 

utomstående, vilket förklarar varför Annika vill lära känna personen. Boendestödjarna upplever 

alltså ett ansvar i syfte att se till att situationen inte utvecklas till något farligt och tar då till den 

beskyddande rollen.  

Nedan redovisas ett citat som visar hur kontrollen av regionen inte endast handlar om att 

skydda den boende som ska ingå i en interaktion med den utomstående. Kontrollen handlar om 

att skydda alla dem boende som ingår i regionen:  

Emma: Kommer det till den situationen att personen ska övernatta, eller så, på ett boende 

där jag har ansvar, då är det klart att jag måste träffa människan och så, med tanke på att 

jag har ansvar för andra brukare också.   

Forskare: Så du känner att det hade varit viktigt att träffa den? 

Emma:  Ja, det känner jag. Alltså jag har haft... vi har haft många som sovit över under åren 

jag har jobbat natten. Och det är liksom, vi har ingen rätt att säga nej. Det har vi ju inte. 

Alltså vill brukaren vara ute hela natten eller vill brukaren ha en kille eller tjej som sover 

över, så har vi ju ingen rätt att säga nej. Man kan ju försöka prata med dom och säga "jag 

vill gärna träffa den här killen och se vad det är för filur" som ska vara här när jag jobbar 

natt liksom. 

Även om deltagarna uttrycker att de boende är myndiga och att de får lov att göra vad de vill 

samt ha vem de vill i sin egen lägenhet, så vill boendestödjarna ändå veta vilka personer som 
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finns i regionen, som ovanstående berättelse beskriver. Den beskyddande rollen tolkas därför 

ha som syfte att kontrollera regionen för att skydda de boende. 

Kontrollen har hitintills handlat om att den utomstående inte ska vara enligt informanterna 

”hotfull” eller utgöra någon risk med tanke på att personalen ”har ansvar över brukarna”. Det 

finns även situationer där kontrollen inte handlar om vad den själva utomstående utger sig för 

att vara eller om den kan åstadkomma skada eller inte, utan handlar snarare om att deltagarna 

inte vill utsätta de boende för att känna sig obekväma. I dessa situationer har deltagarna inte 

definierat situationen som att den utomstående skulle vara farlig. Kommande citat redogör detta 

resultat då en boendestödjare fick reflektera kring en situation när det kom en utomstående till 

boendet: 

Linn: Just om dom ska sova över, då känner jag väl också att det är en person som dom 

andra brukarna ska vara bekväm med också. Att det är en annan person som dom har träffat 

innan. Just för att dom, om den här personen sitter ute i köket… så dom inte ska känna att 

"vem fan är det där?" liksom. Så det måste vara någon som alla är bekväma med, du kan 

inte bara storma in för att det är ju allas hem. Sitter dom där i vardagsrummet och även fast 

det anses vara en samlingsplats för alla så är det ju ändå deras hem. 

I citatet beskriver deltagaren samlingsrummet som något som tillhör de boende på 

gruppboendet och för att alla ska känna sig bekväma är det inte lämpligt att en utomstående 

vistas i samlingsrummet. Precis som jag har diskuterat tidigare är det är viktigt för 

boendestödjarna att känna den utomstående i syfte att skydda de boende så är syftet detsamma 

i dessa situationer.  

Anledningarna kunde uttryckas på olika sätt. Linn förklarade att det var olämpligt om 

främlingar kom då det var ”vissa av brukarna som hade skyddad identitet” och ”den personen 

ska ju inte känna sig obekväm bara för att det sover en annan där. Så det måste ju vara någon 

som alla känner bra”.  

Flera av deltagarna talade även om att det var vanligt förekommande med en regel som sa 

att inga utomstående får vistas ute i det offentliga rummet: 

Emma: Alltså... Från dom arbetsplatserna jag kom ifrån så är det: besökare är inte i 

allmänna utrymmen. Det är vi väldigt hårda med för det är till för dom boende. Det är en 

annan sak om man har stort kalas, och du vet, alla brukarna på boendet är bjudna. Men 

annars har vi haft en väldigt hård regel med att "har du besök så är det inne i din egna 

lägenhet".  

Forskare: Vad tror du den regeln är till för?  

Emma: Den är till för att det inte ska bli stökigt och för att... det är ju som sagt till för alla 

brukare, alla som bor där. Jag menar bor du i en lägenhet sitter du inte i någon annans 

lägenhet, grannen. Du går ju inte in till grannen och sätter dig där och umgås med din 

kompis liksom. Sätter dig trapphuset, det gör man ju inte. Och jag tycker den regeln är 

väldigt bra just för att det ska ju inte störa dom andra. Du kan ju tänka dig om det kommer 

hem en brukare med fyra kompisar, och alla ska sitta i dom allmänna utrymmena så dom 
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andra inte får plats. Så att, nej, där hade dom ju fått gå in och sätta sig och kolla på tv, i sin 

lägenhet. 

Men det är ju för dom andra brukarnas skull, att dom ska kunna sitta i lugn och ro och kolla 

på tv. Eller sitta i köket och äta sin lunch i lugn och ro, för att dom inte vill vara ensamma 

i sin lägenhet kanske. Eller om man då redan har besök, då kan man ju liksom vara i sin 

lägenhet.  

Jennifer talade också om denna regel: 

Jennifer: Nu är det ju så, ja det är lite så… Men vi har ju lite så regler här också.  

Forskare: Vad säger dom reglerna då?  

Jennifer: Hm, ja… Har dom kompisar och... nu är ju här ingen som varit tillsammans här 

med någon, men alltså med kompisar och så, då är det ju rummen. Att dom är där. Sen att 

dom kommer ut och säger hej och står och pratar en stund, det är helt okej. Men här har vi 

nog lite så att, då är man på rummet. 

Tanja: Men här har vi nog lite så att, då är man på rummet. Så det  hade nog varit likadant 

där. Och jag hade säkert kunnat ge med mig, att dom satt där en stund, det är absolut inte 

så men vi har nog ändå satt den gränsen där för att här, här är så öppet. Och det kanske inte 

är alla.... alla går inte ihop iheller. Och när vi sitter där ute så är det för att vi sitter 

tillsammans och där är väl oftast så att man inte vill ha massa andra okända människor där, 

för dom andra brukarna. Men jag hade nog kunnat sträcka mig att dom kunnat sitta där en 

stund. Men annars är det rummen.  

Regeln upplevs av deltagarna skapats i syfte med att de boende inte ska störas. Utomstående 

får endast vistas i en boendes lägenhet och inte i det offentliga utrymmet (köket och 

samlingsrummet). Boendestödjarna har alltså satt regeln på grund av att situationen definierats 

som riskfylld i form av att utomstående inträder i regionen. 

Även om kontrollen av regionen inte behöver vara anknuten till sexuellt beteende är denna 

kontroll ändå relevant för att förstå sammanhanget till sex och samliv. Eftersom den 

beskyddande rollen syftar till att skydda de boende från ett riskfyllt sexuellt beteende kan 

därmed kontrollen av regionen förstås kunna verka som ett starkt upprätthållande av de intryck 

rollen vill förmedla. 

4.2.2 Avslutning och sammanfattning 

Slutledningen för analysen är att framträdaren antar den beskyddande rollen i syfte att 

skydda de boende från situationer som definieras som ett riskfyllt sexuellt beteende. Genom att 

förmedla intryck av hur ett säkert sexuellt beteende ska se ut uppfyller rollen sitt syfte. Inom 

detta rollantagande erhåller boendestödjarna restriktiva attityder, där synen på det sexuella 

beteendet påverkas av giltiga skäl. 

Kontrollen över regionen fungerar som ett starkt upprätthållande av de önskade intrycken. 

Denna kontroll kommer till uttryck i att boendestödjarna vill få en uppfattning av den 

utomstående för avfärda situationsdefinitionen som potentiellt riskfylld. Utomstående får inte 
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heller vistas samlingsrummet på grund av skäl som kan ses om restriktiva attityder. Dessa skäl 

kan förstås upprätthålla intrycken av den beskyddande rollen.  
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4.3 Personalens pedagogiska roll 

I tidigare avsnitt har jag har förklarat hur boendestödjarna antar en beskyddande roll och att de 

i den rollen har kontroll över regionen i vilket de arbetar, nämligen gruppboendet. Det finns 

även ytterligare en form av kontroll som sker på insidan av regionen, en kontroll som avgör 

definitionen av den främre och bakre regionen. Denna kontroll hör samman med den 

pedagogiska rollen som har syfte att lära de boende vad som är ett lämpligt framförande i 

relation till sex och samliv. Innan denna roll redovisas så ska jag förklara hur den bakre- och 

främre regionen kan förstås utifrån rådande studie. 

Samlingsrummet och köket är det offentliga utrymme som kan förstås som den främre 

regionen, där boendestödjarna lär de boende vad som är korrekt framförande. I relation till den 

främre regionen så ses de boendes privata lägenheter som den bakre regionen på det sätt att 

boendestödjarna anser att de boende inte behöver styra sina intryck (och därmed sitt 

framförande) på samma sätt i den bakre regionen. Jag vill även här redovisa materialet från 

observationerna som hjälper rollantagandet genom att upprätthålla fasaden av den främre och 

bakre regionen. Resultatet är sammansatta anteckningar för gruppboendenas utrymme då deras 

drag var väldigt lika: 

När jag först kom in genom ingången ser jag personalrummet ligga rakt framför mig i ett 

angränsade rum. Köket och samlingsrummet (det ena gruppboendet hade endast ett stort 

kök) låg angränsade till personalrummet vilket gav intrycket att dessa tre rum var 

centrerade för gruppboendet. Följde man korridoren till höger och vänster så kom man till 

brukarnas lägenheter och låg på rad. Detta gav intrycket av att lägenheterna låg mindre 

centralt jämfört med kök, samlingsrum och personalrum.  

Observationen redovisas som argument för att förstå hur gruppboendenas utformning 

upprätthåller en fasad i form av att de boendes lägenheter ligger avskilt från boendets centrala 

utrymme. Inramningen kan tolkas och förstås som att de boendes lägenheter ska ge intryck av 

att vara en bakre region i relation till kök och samlingsrum som ger intrycket av att vara den 

främre regionen. 

Kontrollen av den främre och bakre regionen införlivar sig när boendestödjarna antar den 

pedagogiska rollen. Denna roll skapas i situationer där personalen känner ett ansvar över de 

boende, precis som i den beskyddande rollen. Men i dessa situationer så handlar inte 

definitionen om ett riskfyllt sexuellt beteende. Denna roll syftar snarare till att förbereda de 

boende för när de själva lämnar gruppboendet, när de ska vistas på utsidan (Goffman 2014, 

s.120). Rollen handlar om att personalen lär de boende om (som personalen själva definierar 

som) de ”sociala koderna och normerna”. Resultatet redovisar hur boendestödjarna antar 

restriktiva attityder i situationer där de upplever att de måste göra ett framträdande för att ge 
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intryck av vilka de korrekta sociala koderna och normerna är. På grund av att de lär de boende 

dessa så har jag valt att benämna denna roll som den pedagogiska.  

Citatet nedan exemplifierar det resultat som visar hur deltagarna tänker kring situationen 

där några boende skämtar om könsord ute i samlingsrummet. Boendestödjarna ansåg det inte 

vara okej för dem att göra ett sådant framträdande ute i samlingsrummet: 

Linn: Jag hade ju sagt till dom. Alltså, ja men jag hade ju sagt till dom. Sen på vilket sätt, 

alltså det är klart man hade ju sagt till dom liksom "men det här är inte okej" och allt. Vi 

hade ju sagt till dom självklart. Och även att dom stör.  

Citatet visar att de boendes beteende inte ansågs acceptabelt. Deltagarnas inställning till 

scenariot sträckte sig enbart till det offentliga utrymmet. När deltagarna fick beskriva hur de 

skulle agera så valde de att hänvisa de boende till deras lägenheter på till exempel detta sätt: 

”Nu är vi i allmänna utrymmen, detta är till för alla, ska man prata på det viset får ni gå och 

fortsätta er konversation i lägenheten”. 

Situationen var alltså oacceptabel enbart i den främre regionen. Resultatet visar här att 

boendestödjarna har identifierat det som ses som den främre och den bakre regionen. För att få 

en bättre inblick i hur situationerna har definierats så ska jag nu förklara de positioner 

personalen och de boende hade från början: 

När de boende sitter och skämtar om könsord med varandra, så kan det ses som det är dem 

som gör ett framträdande, delvis det är be boende som pratar och förmedlar intryck genom att 

skämta med varandra. Då kan jag också förstå att deltagarna kan ses som en publik i början av 

interaktionen (Goffman 2014, s.23) – personalen observerar det framträdande de boende gör.  

Tolkningen förstås då genom att deltagarna, i sin roll som observatör, inte fann 

framträdandet acceptabelt i den främre regionen. Boendestödjarna antar då den pedagogiska 

rollen och gör ett eget framträdande genom att säga till de boende. I den pedagogiska rollen 

förmedlar alltså personalen intrycket av att det framträdande de boende gör är inte okej i den 

främre regionen. Genom att hänvisa dem till den private regionen så ger personalen även 

intrycket av att ett sådant framförande är okej i den bakre regionen. Detta överensstämmer med 

Goffman (2014, s. 101 ff) som menar att det är i den bakre regionen är den plats publiken inte 

ser, där individer inte behöver ge några intryck. Boendestödjarna har alltså definierat 

situationen som att de boende har gett fel intryck till publiken och därmed lett deras 

framträdande till ”bakom kulisserna”, som Goffman kallar det.  

Slutledningen är att deltagarna (själva) har bestämt här att samlingsrummet ska ses som en 

främre region och lägenheterna som privat region när det sker ett framträdande där IIF uttrycker 

sin sexualitet, vilket överensstämmer med den inramning som är uppbyggd på gruppboendena.  
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Boendestödjare antar den pedagogiska rollen genom att lära de boende vad som får ske i 

den främre regionen i relation till sex och samliv - att skämta om könsord är en form av verbal 

kommunikation, ett sätt att uttrycka sig genom ett sexuellt ämne. När en situation som berör 

detta ämne definieras som oacceptabel i den främre regionen så antar alltså boendestödjarna en 

pedagogisk roll i syfte att lära de boende om sociala koder och normer.  

Nedan följer ett citat av en deltagare som inte tycker det är fel att säga könsord fören det 

kommer till en viss gräns, men kunde ändå anta den pedagogiska rollen i form av att hon 

kontrollerade interaktionen i den främre regionen för att hon definierade situationen som 

oacceptabel: 

Alexandra: Däremot rent... Om vi skulle sitta och titta på tv, och dom andra brukarna blir 

störda, så hade jag tyckt att "hallå ni får gå in i någons lägenhet liksom och skoja vidare 

där om ni tycker det är så kul för vi kollar på tv liksom". Men nu, när du ställer frågan så 

tänker jag direkt att det handlar om för att det är könsord. Det lägger jag inte så mycket vikt 

i. Det är om det skulle upplevas väldigt socialt märkligt. Alltså att det blir för liksom 

sexuellt eller... För vi har ändå ett ansvar, det beror på vilken brukare det är, för vi har ändå 

ett ansvar också att hjälpa dom i sociala situationer så att det inte ska bli fel och konstigt. 

Man tänker lite så att... man vill inte få den här brukaren som kanske då skojar och tror att 

det skulle vara liksom helt "inga konstigheter" och sitta och göra det på en stadsbuss till 

exempel. Så då får man kanske i så fall förklara det. Men det är så olika.  

Citatet visar alltså hur deltagaren först inte ansåg att det hade med könsorden att göra, men trots 

det antog en pedagogisk roll där hon berättade för de boende vad som inte var okej i 

samlingsrummet. Trots att det för henne inte var betydelsefullt att det just handlade om könsord 

så berättade hon ändå att det finns en gräns för sexuellt beteende i detta utrymme.  

Alexandra kom fram till att det är hennes uppgift som personal att lära de boende vilka 

sociala normer som gäller i en region där det finns en publik, en främre region (som till exempel 

i en stadsbuss).  

I situationer som definierades ha ett oacceptabelt sexuellt beteende menade deltagarna att 

agerandet berodde på vilken gräns situationen kom till, vilket kommande citat visar där två 

boende som ingick i ett kärleksförhållande satt ute i samlingsrummet:  

Annika: Så länge man inte grovhånglar i soffan så, då får man liksom "nu får ni gå in".”, 

eller som en annan deltagare sa: ” Och...Men... ja men som jag sa, jag hade nog bara sagt 

ifrån om jag hade ansett att det gick för långt rent fysiskt. För att det... det får man hålla 

liksom privat i sin lägenhet. Och det har ju också med dom här sociala koderna och 

normerna med att göra. 

När deltagarna, som Annika redovisar, anser att beteendet går för långt fysiskt sätt, så ger de 

intryck av att det inte är lämpligt att göra ett sådant framträdande i den främre regionen – alltså 

antog sig den pedagogiska rollen. 
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Denna gräns deltagarna nämnde handlar inte enbart om ett framträdande som är 

oacceptabelt för den region de boende befinner sig i. Personalen anser det även vara viktigt med 

gränser när det kommer till en boendes sätt att interagera med andra människor. När deltagarna 

blev tillfrågade vad de ansåg om att sätta regler om att begränsa kramarna hos en boende (se 

bilaga 1, scenario 8) så ansågs det att det kunde vara nyttigt att sätta en sådan gräns: 

Linn: Alltså, det blir ganska svårt att sätta regler kanske. Men det handlar mycket om 

personen som bemöter kramen. Alltså jag hade ju tillåtet det men till en viss gräns. Så  ”men 

nej nu räcker det, nu har vi redan kramats flera gånger idag. 

Även här kan boendestödjarnas attityd och framförande variera på det sätt att denna gräns 

upplevdes olika av informanterna. Nedan redovisas citat som handlar om dessa gränstagningar: 

Alexandra: Men alla, som sagt, i personalen har ju rätt till och ha sin integritet om man inte 

vill. Så det är ju egentligen upp till varje person. Men sätta regler för hur mycket brukarna 

får kramas, alltså det blir ju egentligen jättefel för det är ju faktiskt upp till dom. Men, det 

är samma här som det vi prata om sociala koder och normer då, att man kanske visar, 

vägleder lite vad som anses vara lämpligt och inte liksom. Kanske. För att skulle man inte 

sätta någon gräns så skulle det ju lika bra kunna sluta med att den här brukaren vill krama 

främlingar på stan liksom, om man ska dra det så långt.  

Alexandra anser att på ett sätt så är det upp till de boende själva hur de ska integrera med 

människor i form av kramar, men å andra sidan så är personalens uppgift att vägleda de boende 

om vad som är en lämplig interaktion, eller snarare vad som är ett lämpligt framträdande. I nästa 

citat så diskuteras samma scenario men också i samband med att deltagaren skulle ha misstankar 

om att den boende är homosexuell och kramarna är ett uttryck för dennes sexualitet: 

Annika: Hade liksom... om jag hade sett... Om det har varit en tjej som hade kramat mig 

mycket, bara mig och inga killar eller så, och man hade fått det i tankarna att den tycker 

om flickor, så ja då får man ju liksom prata med brukaren då och kanske förklara att "ja det 

är helt okej att tycka om flickor men det kanske inte är alla flickor som tycker om att bli 

kramade, dom kanske tycker om pojkar". Så man ju förklara det och sen får man kanske 

sätta en gräns att "vi kramas när vi säger hejdå eller när vi ses" eller...  

Den tredje deltagaren visar inte heller någon negativ attityd till att kramas. Men hon talar också 

om gränser för denna interaktion: 

Tanja: När vi säger det så, då när man kanske satte gränsen, att "det räcker att säga hej en 

gång". För det gör jag när jag går hem. Jag går ju inte och säger hej tio gånger och säger 

"hallå". Och då skrattar dom, så dom förstår ju faktiskt. Men det är väl klart att man vill ha 

en kram ibland, det vill man väl själv. 

Vi kan se från dessa tre citat hur den pedagogiska rollen då uppstår då även när det gäller att 

lära den boende om gränser i ett framträdande som inte är beroende av det som deltagarna har 

definierat som en främre region, där det finns en publik. Så den pedagogiska rollen antas av 

personal både när det handlar om att lära den boende vad som är tillåtet i den främre regionen 
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och vad som är ett acceptabelt framträdande oberoende vilken region den boende än befinner 

sig i, utan handlar snarare om sättet den boende interagerar med människor.  

4.3.1 Avslutning och sammanfattning 

För att sammanfatta den pedagogiska rollen så kan den förstås som att boendestödjarna antar 

denna roll och gör ett pedagogiskt framträdande inför de boende med syftet att ge intryck av 

vad som är ett (o)acceptabelt framträdande i den främre regionen. På så sätt har de både 

definierat vad som är den främre och den bakre regionen för framträdanden som berör sex och 

samliv samt visar att beteendet främst kontrollers i den främre regionen. Den pedagogiska rollen 

har även till syfte att lära de boende om just vad som är ett korrekt framförande. Då har resultatet 

inte varit beroende på vilken region de boende befunnit sig i utan snarare berott på (själva) 

framträdandet. Det är av betydelse att skilja dessa syften åt, även om de ofta verkar tillsammans, 

då det andra syftet kan ske på vilken plats som helst. Precis som Goffman (2014, s.112) 

beskriver så är regionerna aldrig fasta, utan det är individerna som ingår i interaktionen som 

definierar vad som är en främre och bakre region eller utsidan. Eftersom jag inte undersökt om 

deltagarna i alla situationer definierar samlingsrummet som en främre region och lägenheterna 

som en privat region så kan jag inte heller dra slutsatsen att dessa definitioner gäller i alla 

situationer. Därför är det relevant att dela dessa två syften åt, då det hjälper mig att förstå att 

rollantagandet kan vara beroende av den region personalen har definierat men att den 

nödvändigtvis inte behöver det, då syftet främst är att lära den boende om vad som är ett korrekt 

framförande. På så sätt förtydligas det som nämndes i början i stycket – nämligen att den 

pedagogiska rollen också har som syfte att förbereda de boende för andra regioner än den som 

är gruppboendet. Det som deltagarna definierat som utsidan kan i andra situationer bli främre 

eller bakre regioner. Även där vill deltagarna att de boende ska kunna göra ett korrekt 

framförande. 
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4.4 Teamframträdande 

Deltagarna fick även under intervjuerna diskutera utifrån aspekten att vara en arbetsgrupp. Här 

upptäcktes ett handlingsmönster i interaktionen med kollegorna. När deltagaren var osäker på 

vilket framträdande som skulle göras så kunde hon vända sig till sina kollegor för hjälp. När vi 

till exempel diskuterade föräldraskap så vände deltagarna sig till sin arbetsgrupp: 

Annika: Ja vi hade nog pratat om det i gruppen. Det hade vi. Och jag tror liksom dom flesta 

hade, alla hade nog liksom "oj oj oj, nej detta får vi nog i ta i innan det blir några barn". 

Och förklara riktigt och… 

När det handlade om föräldraskap, där deltagarna hade en väldigt restriktiv attityd, var det svårt 

att avgöra vilken roll de skulle anta. När en definition var svår att avgöra i en situation så talade 

deltagarna med sin grupp: 

Emma: Men barnfrågan hade jag velat ha hjälp och stöd från mina kollegor och prata ihop 

oss och se om det är någon som har en vettig idé på hur vi hanterar detta på bästa sätt. 

Utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv så blir tolkningen att deltagarna känner att de måste 

vända sig till sin arbetsgrupp när de är osäkra på vilka intryck som ska överföras till publiken. 

Informanterna tolkas inte vara säkra på vilken roll som är bäst att anta och vill då vända sig till 

sina kollegor för råd. När deltagarna var osäkra på sin roll så skapade dem ett teamframträdande 

– genom att diskutera vilket framträdande som var bäst lämpat för interaktionen så antog 

deltagaren försvarsåtgärderna som används av ett team (Goffman 2014, s. 186 ff). I citatet ovan 

var Emma osäker på vilket intryck som skulle förmedlas i situationen. Hon ville inte ge någon 

destruktiv information och visade därmed dramaturgisk försiktighet, lojalitet och disciplin 

(Goffman 2014, s. 126, 186 ff) genom att avlägsna sig från framträdandet och rådfråga sitt team 

om hur framträdande ska framföras. Tolkningen här blir då att beroende på hur osäkra 

personalen är på vilken roll de ska anta och vilket intryck de vill förmedla, så vänder de sig till 

teamet för att ta reda på det. Eftersom deltagaren inte vet vilket framträdande som ska ske så 

kan jag också anta att deras definition av situationen är oklar. Ytterligare en utsaga kommer 

redovisas från en annan deltagare, som inte jobbat lika länge som sina kollegor. När vi pratade 

om en boende som skulle ha en övernattningspartner var hon osäker på vilket framträdande hon 

skulle göra: 

Linn: Ja precis, just för att då får man ju en till brukare. Alltså om det är okej, för det har 

jag faktiskt ingen aning om. Men skulle det vara okej för kollegor, är det okej både rent 

administrativt och liksom för dom, för dom har jobbat där mycket längre, så skulle jag nog 

fråga dom. Tycker dom det är okej är det något som jag får tycka är okej. För dom har 

jobbat när många är mer än mig.  

Deltagaren uttrycker alltså att hon är osäker på hur hon ska definiera situationen och agera. 

Därför antar hon försvarsåtgärder (Goffman 2014, s.126) genom att tala med sina kollegor om 
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hur framträdandet ska iscensättas och kan på så sätt undvika att ge någon destruktiv information 

som kan förstöra det intryck som teamet vill ge, vare sig det skulle vara att det är okej för 

partnern att övernatta eller inte. 

Under observationen kunde jag även se ett sådant exempel där en boendestödjare uttryckte 

att definitionen var oklar. Nedan följer de anteckningar jag fört och renskrivit. Deltagarna heter 

egentligen något annat: 

När vi sitter i personalrummet pratar Alexandra och Agneta om något som jag uppfattar 

som ett möte.  Alexandra känner att en brukare har varit arg på henne, vilket hade tagits 

upp bland personal. Men Alexandra berättar för Annika att hon är rädd för att händelsen 

kanske blev förstorat.  

Citatet visar ett exempel på en boendestödjare som har gjort ett framträdande i form av att hon 

har hamnat i konflikt med en boende och tagit upp det med övrig personal. Även om hon kanske 

inte var osäker på sin definition i början av sitt framträdande så visar hon en osäkerhet av 

definitionen nu genom att undra om ”händelsen blev förstorad”. Genom att diskutera det med 

sin kollega så använder hon sig av sitt team för att se vilken definition hon skulle gett av 

situationen. Även om ett framträdande redan ägt rum här så kan det förstås hur boendestödjaren 

använder sitt team när hon väl blev osäker på den definition hon gav åt situationen. 

Men teamet användes inte bara för att undersöka hur boendestödjarna ska definiera en 

situation och vilket framträdande som är bäst lämpat. Deltagarna kunde även först förmedla ett 

intryck till den boende för att efteråt ”uppdatera” sitt team om detta intryck. Nedanstående citat 

handlar om diskussionen kring äktenskap och föräldraskap (se scenario 9, bilaga 1): 

Forskare: Men efter ni har pratat du och brukaren, är det något annat du behöver göra eller 

någon annan du behöver prata med?  

Alexandra: Jag får ju prata med resterande personal på gruppboendet, om det är ett 

gruppboende då. Då hade jag ju fått prata med den andra personalen.  

Forskare: Varför tycker du det är viktigt?  

Alexandra: Nej men det gör vi ju egentligen om allt. Om det är någonting som händer 

utöver det vanliga så är det viktigt för personalen att veta om kanske.... Ja men om denna 

brukaren fortsätter prata om det eller börjar bli grubblande eller kanske så... Det kan vara 

bra för personalen att veta liksom. 

Eller som en annan deltagare uttryckte inom samma ämne: 

Emma: Alltså jag hade nog fått informera personalen vad som pågår lite. Alltså, det får vi 

ju alltid göra. Vi måste ha en tydlig kommunikation med varandra personalgruppen så att 

alla vet vad det är som pågår. 

Den dramaturgiska försiktigheten gäller alltså inte enbart när personalen bemöts av en oklar 

situationsdefinition och därmed ett oklart framträdande, utan även efter att ett framträdande har 

ägt rum. Trots att om personalen känner sig säker på vilket intryck denne vill förmedla så vänder 
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den sig i stället till teamet efteråt för att se till att det blir ett teamframträdande så att inte 

intrycken, som redan är givna av framträdaren, blir fel. Detta handlingsmönster visades i 

situationer som definierades vara utöver det vanliga, vilket vi kunde se i citatet ovan. Detta 

syntes, eller snarare syntes inte, även under mina observationer på gruppboendet. Under mina 

besök, då ”personalen arbetar två och två” så antecknade jag aldrig att personalen diskuterade 

något framträdande med varandra som skedde under dagarna jag var på besök. Under 

observationen så uppstod det inte heller en situation som kunde tolkas som ”onormal” då 

personalen verkade ”säker i sina framträdande med brukarna då de upplevdes avslappnade 

genom sitt sätt att tala till brukarna och var glada, skämtsamma och småpratade”. När det väl 

skedde en interaktion med de boende där informanterna gjorde ett framträdande så diskuterade 

de inte det med sin kollega efteråt (undantag var för att förklara för mig hur vissa boende 

fungerade). Att en boendestödjare vänder sig till sitt team efter ett framträdande har ägt rum 

sker alltså vid de tillfällen där situationen definieras som ovanlig.  

4.4.1 Kontrollera regionen i team 

Boendestödjarna visade även använda sig av teamframträdande när en situation handlade 

om kontroll över den region som är gruppboendet. Precis som när boendestödjarna antar en 

beskyddande roll genom kontrollera vilka som vistas inom regionen så gav de även möjligheten 

för sina kollegor att inta samma roll, därmed förbereda kollegorna för vilken situation som var 

rådande. Exemplet nedan visar hur deltagarna gick tillväga när en boende skulle ha en kamrat 

som övernattade: 

 Annika: Nej, men vi hade väl säkert diskuterat personalen emellan. Vi hade ju säkert, 

berättat att nu är det såhär och den ska ta hem sin vän. 

Ytterligare ett citat visas nedan där deltagaren känner att den boende får berätta för kollegan 

som jobbar natt att en utomstående ska komma över: 

Emma: Alltså, det är ju upp till dom, alltså hur dom vill göra. För det är den som har natten 

som får avgöra och hantera det som dom vill. Jag kan ju bara informera... Alltså vi brukar 

ju säga till brukaren och säga att de får ta det med den som jobbar natt. För att det är dom 

som är på plats liksom.  

Deltagaren menar alltså att det är den som ska vara på gruppboendet som ska bli underrättad 

av vad som sker. Deltagaren uttrycker alltså hur denne anser att även sina kollegor ska ha 

kontroll över regionen. Kontrollen förstås därför uttrycka de egenskaper som innefattar ett team. 

Deltagarna redovisar hur ett teamframträdande skapas då deltagaren samarbetar med sin 

kollega genom att se till att denne är medveten om vilken situation som äger rum och därmed 

vilket framträdande som ska råda (Goffman 2014, s. 73 ff). Genom att underrätta sin kollega så 
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att denne också har kontroll över regionen, genom att veta att där vistas en utomstående, så har 

teamet antagit försvarsåtgärder. Deltagaren har visat lojalitet, disciplin och försiktighet 

(Goffman 2014, s.186 ff) i sitt framträdande och då visat att hon är en teammedlem. 

Teamframträdandet uppstår genom att låta alla kollegor i samma position ha kontroll över 

regionen och därmed också kontroll över den rådande situationen. Syftet för teamet är då att 

framträdanden inte ska förstöras genom att till exempel en kollega skulle ”störa” de boende i 

den privata regionen. 

 

4.4.2 Avslutning och sammanfattning 

Via det resultat och den analys jag har presenterat så har deltagarna visat sig använda sig av 

teamframträdande i situationer där definitionen har varit oklar och när denne inte vet vilka 

intryck som ska ges till den boende. Även när deltagaren har varit säker på ett framträdande så 

underrättas ändå teamet när en situation definierades som något utöver det vanliga. När en 

utomstående träder in i regionen så handlar den kontrollen också om att det sker något utöver 

det vanliga. På så sätt kan jag förstå att kollegorna påverkar varandra genom dessa 

teamframträdanden, då boendestödjarna formar sina definitioner av situationer genom teamet.  

  



42 

 

5.0 Slutdiskussion 

5.1 Sammanfattning av rollkonstruktioner 

Detta arbetes syfte är  att förstå boendestödjares rollantagande i relation till IIF:s sexualitet 

i situationer som handlar om sex och samliv. Det resultat som redovisats har lett till slutsatser 

som möjliggjort tre rollkonstruktioner. Genom att uppsatsen redogör vilka definitioner och 

innebörder som innefattar dessa roller så har syftet kunnat uppnås. 

Jag har presenterat den stöttande rollen. Denna roll kan förstås antas när deltagarna 

definierar en situation som handlar om sex och samliv som konsekvensfri. Rollens syfte är att 

agera som en stöttande part för den boende i relation det som upplevs av informanterna vara 

bra sexuellt beteende. När det sexuella beteende värderas som något bra av boendestödjarna 

framförs ett agerande som ger stöttande intryck. 

Den beskyddande rollen har som syfte att skydda de boende från det som i situationerna 

definieras som ett riskfyllt sexuellt beteende. Framträdandet i den beskyddande rollen uttrycks 

därför i form av en restriktiv attityd, där deltagarnas giltiga skäl kan förstås som de faktorer 

som påverkas av samhällsvärderingar av sex och samliv. För att upprätthålla intrycken som ges 

i denna roll kontrolleras den region där interaktionen med de boende pågår. Framträdandena i 

den beskyddande rollen ger intryck av att ha ett ansvar över de boende. 

Den pedagogiska rollen antas när definitionen innebär att ett beteende anses vara 

oacepptabelt - när situationerna handlar om sex och samliv speglas denna definition av 

samhällsvärderingar, enligt sexuella script. Syftet med den pedagogiska rollen är att lära ut vad 

som är ett acceptabelt framträdande till de boende för att förbereda dem för interaktioner som 

sker utanför gruppboendets ramar. Inom den pedagogiska rollen sker även en kontroll av den 

främre- och bakre regionen vilket kommet till uttryck genom att offentliga utrymmen fungerar 

som inramning för upprätthållandet av intryck. 

Föreliggande studie visar att boendestödjarna generellt sätt har en positiv attityd till 

sexualiteten hos IIF, vilket även tidigare forskare har hävdat. Resultatet har däremot inte 

varierat beroende på bakgrundsfaktorer, vilket skiljer sig från den tidigare forskningen som 

redovisat detta. Tolkningen av detta är att bakgrundsfaktorer inte har haft en större verkan i 

denna undersökning då rollantagandet är en kollektiv representation vilket förklaras i 

kommande avsnitt. 
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5.1.1 Teamframträdande skapar roller 

Om kollegorna samarbetar som ett team genom att göra gemensamma framträdanden och 

antar försvarsåtgärder när det uppstår situationer där definitionen är oklar så tolkas även det 

som att alla rollantaganden kan ses som ett teamframträdande. När en nyanställd boendestödjare 

startar på sin arbetsplats kommer denne hela tiden bemötas av situationer vars definitioner ännu 

är oklara, eftersom den anställde ännu inte fått erfarenhet av dem. Om personen i fråga då 

vänder sig till sitt team så antar denne även teamets definitioner och rollantagande. Därför ska 

de tidigare rollantaganden jag har redovisat inte ses som ett individuellt val hos varje 

boendestödjare. Dessa definitioner och framträdanden uppstår genom det inflytande ett team 

medför på varje teammedlem. På så sätt är den stöttande, beskyddande och pedagogiska rollen 

en kollektiv representation som blivit institutionaliserade inom organisationen.  

Eftersom erfarenhet och teamframträdanden leder till att rollerna bildar en kollektiv 

representation så är det även troligt att faktorer som ålder eller utbildning spelar en relativt liten 

del i rollantagandet. Boendestödjarna tar till sig erfarenhet och lär sig vilka intryck teamet vill 

upprätthålla och därför blir bakgrundsfaktorerna inte av lika stor vikt som denna erfarenhet. 
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5.2 Normer och regler på gruppboendet bildar en institution 

Enligt tidigare studier har personal inom LSS-verksamheten generellt sätt en ganska positiv 

attityd till IIF:s sexualitet. Föreliggande studie har också visat resultat som visar på att 

boendestödjare har en positiv attityd i situationer som handlar som sex och samliv. Föreliggande 

studie kan alltså bekräfta den generellt positiva attityden, men har samtidigt kunnat visa en 

skillnad på en negativ attityd och en restriktiv attityd. Tidigare forskare har hävdat att 

boendestödjare kunde ha mer negativa attityder beroende på vissa bakgrundsfaktorer, men i 

rådande studie så har boendestödjarna aldrig uttryckt en negativ attityd utan har i stället uttryck 

giltiga skäl till restriktiva attityder. Dessa restriktiva attityder tillför något nytt till 

kunskapsfältet då det visar att attityder inte behöver vara negativa då det kan finnas skäl till 

varför man reagerar på en situation. 

Om boendestödjarna har positiva attityder gentemot sex och samliv och mot IIF:s sexualitet 

så kan negativa attityder inte vara anledningen till att sex och samliv upplevs vara ett 

uppmärksammat ämne inom LSS-verksamheten. Resultatet visar att det inte är inställningar 

som styr boendestödjarnas önskade agerande, utan handlingar beror på viljan att upprätthålla 

intryck och roller. Dessa intryck kan förstås vara normer och regler boendestödjarna följer och 

då bildar en kollektiv representation, vilket leder till att gruppboendena kan förstås som en 

institution. På så sätt kan det tänkas att institutionen, där rollerna ingår, upprätthåller vissa 

intryck. 

5.2.1 Sexuella script och inflytande 

Det har än så länge förklarats hur rollantagande är teamframträdanden som bildar en kollektiv 

representation. Denna representation kan förstås som att gruppboendena inom LSS-

verksamheten bildar en institution. Institutionen bör även sättas i relation till teorin om sexuella 

script. Utifrån denna teori så ses sexuellt beteende som något kulturellt betingat, därmed är det 

förståeligt att dessa kulturella betingelser påverkar institutionen. Därigenom kan det övervägas 

vilket typ av inflytande boendestödjarna har på de boende.  

Boendestödjarna antar roller i syfte att förmedla ett visst intryck. När situationen handlar 

om sex och samliv överförs därför boendestödjarnas samhällsvärderingar, via dessa intryck som 

förmedlas, till den boende. Boendestödjare har i sin position därför ett inflytande på de boende 

genom rollantagandet. När de definierar sexuellt beteende i situationer så överför de intryck 

som speglar samhällets moral och värderingar på de boende. Boendestödjarna som tillhör 

institutionen har alltså ett inflytande på de boende och samtidigt så har sexuella script ett 

inflytande på själva institutionen och rollkonstruktionerna inom den. 
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Dessa sexuella script och det inflytande kulturella betingelser har på institutionen kan 

relateras till normaliseringsprocessen. Gamla institutioner lades ner på 70-talet och därmed har 

föreliggande studie redovisat hur sex och samliv som ämne hanteras av boendestödjarna inom 

en ny institution som bildats.  

Studien kan även relateras till Jens Rydströms (2014) forskning där han argumenterar för 

hur Danmarks reglering av regler, lagar och moraliska ramar har förändrat institutionen medan 

Sveriges handikappspolitik knappt berör sexualitet. Om normaliseringsprocessen innebär att 

det ska ske en normalisering för IIF så måste det även ske en normalisering och förändring inom 

institutionen, eftersom den har ett inflytande på IIF. Rydströms argumentation tyder då på att 

en sådan förändring måste ske på en politisk nivå. Utan förändring på en sådan nivå är det 

troligtvis svårt att ändra handlingsmönstret hos boendestödjarna, då dessa handlingar är 

baserade på erfarenheter som de får genom institutionen. 
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5.3 Reflektioner kring arbetet 

Som avslutning vill jag reflektera det arbete som utförts. Undersökningen är av mindre 

omfattning.  För att kunna generalisera rollkonstruktionerna som skapats så borde utökat arbete 

göras. Men studien är ändå tagen ur en verklig kontext av ett fenomen. Boendestödjare har fått 

dela med sig av sina tankar och berättelser om sex och samliv som är baserade på deras 

erfarenheter i den positionen. Det material som samlats in har gjorts enligt metodredovisningen 

och har analyserats genom de val som redovisats. Även om jag inte kan påstå att studien skulle 

gälla för ett helt samhälle så kan jag ändå påstå att via den aspekt, via den metod och tolkning 

jag valt att göra så är studien en bit av verkligheten. Uppsatsen har visat hur rollkonstruktioner 

i relation till sex och samliv kan förstås, något som jag menar bör ses som viktigt med tanke på 

det inflytande samhällsvärderingar har över boendestödjarnas rollantagande och därmed de 

boende. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfakta: 

Deltagarens kön: 

Deltagarens ålder:  

Deltagarens tjänst:  

Hur länge har du arbetat inom denna typ av verksamhet? 

Hur länge har du arbetat på detta boende? 

Har du någon släkting/ nära relation till någon med kognitiva funktionshinder? 

Har du fått någon utbildning i sexualkunskap? 

Har du fått någon utbildning i sexualkunskap med inriktning individer med kognitiva 

funktionshinder? 

 

Scenario: 

I alla scenarion är brukaren en person i vuxen ålder som bor själv i en lägenhet på 

gruppboendet. Brukaren arbetar på ett café på vardagarna och ta sig själv till och från arbetet 

som ligger med gångavstånd knappt 5 minuter bort från boendet. Brukaren får minst 1 gång 

i veckan besök av sina föräldrar. Personal har som uppgift att se till att brukaren klarar av 

sina vardagliga sysslor så som städning, stöd vid matlagning och ekonomiska beslut. 

1. Din brukare kommer och berättar för dig att hen är kär i en vän. Brukaren vill berätta 

för sin kompis hen har känslor för och hoppas på att de kan bli tillsammans. Kompisen är en 

arbetskamrat från brukarens arbete som du inte träffat. 

Vad är dina tankar kring situationen? 

Hur skulle du hantera situationen som personal? 

Vad tror du dina kollegors tankar är i situationen?  

Hur skulle du reagera på och hantera situationen utanför arbetstid? 

 

2. Du sitter tillsammans med dina brukare i samlingsrummet och tittar på tv. Några av 

brukarna börjar skämta med varandra genom att säga olika könsord och skratta. Brukarna 

som inte är med och skojar sitter tyst och tittar på tv.  

Vad är dina tankar kring situationen? 

Hur hanterar du situationen? 

Hur skulle du göra i fall en/flera brukare blev störda av deras konversation? 

Hur tror du dina kollegor hade hanterat situationen? 
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Hur skulle du hantera situationen ifall en förälder satt med? 

 

3. Din brukare kommer hem från sin arbetsdag och är glad och uppspelt. Brukaren berättar 

att hen har fått en flickvän/pojkvän, en från jobbet. De har hållit hand och pussats lite några 

gånger. Brukaren vill ta hem sin partner till gruppboendet över dagen. De vill bland annat vara 

i brukarens lägenhet själva. 

Vad är dina tankar kring situationen? 

Hur skulle du hantera detta som personal? Hur tror du dina kollegor hade hantera 

situationen? 

Hade du reagerat annorlunda beroende på om brukaren hade haft dörren öppen eller stängd? 

Skulle du hantera det annorlunda ifall det inte var på en arbetsplats? 

 

4. Din brukare kommer hem med sin partner till gruppboendet. De vill sitta ute i 

samlingsrummet och titta på tv med resten av de boende. De sitter tätt intill varandra i soffan 

och håller handen samt pussas lite då och då. 

Vad är dina tankar kring situationen?  

Hur hade du agerat som personal? Vad tror du annan personal hade gjort? 

Skulle du hantera det annorlunda ifall det inte var på en arbetsplats? 

Hur hade du ställt dig till situationen om en av brukarnas förälder var på besök och satt i 

samlingsrummet med er? 

 

5. Din brukare har varit i en relation i några veckor nu. Hon kommer till dig och börja 

prata om att skaffa P-piller. Hon är inte pratat med någon annan personal, föräldrar eller 

dylikt ännu. 

Vad är dina tankar kring situationen? 

Hur skulle du hantera det som personal? Vad tror du dina kollegor hade gjort? 

Hur tänker du kring brukarens föräldrar? Är detta något som borde tas med föräldrarna 

också? 

Skulle du hantera det annorlunda ifall det inte var på en arbetsplats? 

 

6. Din brukare kommer fram till dig och vill ställa frågor kring sex. Personen har aldrig 

pratat med dig eller till din vetskap med någon annan personal tidigare om detta. Du vet sedan 

tidigare om att din brukare aldrig har haft sexuellt umgänge.  

Vad är dina tankar kring situationen? 
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Hur skulle du hantera detta som personal? 

Hur tror du annan personal hade hanterat situationen? 

Hur hade du hanterat situationen utanför din arbetsplats? 

Om du skulle prata om sex med din brukare, vad hade du velat säga till personen då? 

 

7. Din brukare har varit tillsammans med sin partner i ett par månader nu. De vill för första 

gången sova tillsammans en natt i brukarens lägenhet. Det är du som har passet över natten 

och arbetar ensam under de timmarna. 

Vad är dina tankar kring situationen?  

Hur skulle du hantera detta som personal? Vad tror du dina kollegor hade ansett om saken? 

Hur skulle du reagerat ifall det var en kollega som skulle ha nattpasset och inte du? 

Känner du att detta hade varit något som hade behövs diskuteras med brukarens föräldrar? 

 

8. Du och resterande personal har uppmärksammat att en av era brukare har börjat vilja 

kramas väldigt mycket, både mer personalen och med resten av de boende på grupphemmet. 

Brukaren vill ofta krama personer av samma kön. Du har under en tid anat, av olika 

anledningar, att brukaren attraheras av personer med samma kön och kramandet kan bero på 

detta. Personalen har talat lite smått om att skapa en regel om att man endast får ge kramar 

när man säger hej och hejdå, inte mer. 

Vad är dina tankar kring situationen? 

Vad är dina tankar kring att begränsa antalet kramar? 

Hur skulle du hanterat situationen? 

Hur skulle du hantera dina aningar om att brukaren attraheras av samma kön? 

Om du hade misstankar om att brukaren var homosexuell, hur skulle du hantera detta med 

övrig personal samt brukarens föräldrar? 

Hur skulle du hantera situationen utanför din arbetsplats? 

 

9. Din brukare har varit i ett förhållande under en längre tid och de säger dem är väldigt 

lyckliga tillsammans. Både personal och brukarens familj har träffat partnern. Föräldrarna är 

lite skeptiska till deras förhållande. Brukaren kommer till dig och pratar om drömmar om att 

gifta sig och skaffa barn i framtiden med sin partner. 

Vad är dina tankar kring situationen? 

Hur skulle du hantera situationen som personal? 

Hur skulle du förhålla dig i relation till föräldrarnas skeptiska inställning? 
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Vad tror du dina kollegor hade gjort? 

Hur hade du resonerat kring situationen utanför arbetstid? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Mitt namn är Johanna Friman och jag är en student vid Linnéuniversitetet Växjö. Just nu 

håller jag på med mitt examensarbete och skulle uppskatta om just du ville hjälpa mig. 

Kortfattat handlar mitt arbete om sexualiteten hos individer med kognitiva funktionshinder. 

Intresset väckte mig då jag själv jobbade inom verksamheten på ett gruppboende. Till mitt 

arbete ska jag genomföra intervjuer. Jag är intresserad av att höra personals tankar och 

resonemang kring sexualitet, och söker deltagare som har jobbat eller jobbar inom LSS-

verksamheten i form av gruppboende eller dylikt.  

Som samhällsvetenskaplig forskare har jag etiska principer att följa, vilket innebär att alla 

deltagares uppgifter kommer behandlas med full konfidentialitet, ingen annan kommer då ha 

tillgång till personliga uppgifter förutom mig själv. Materialet kommer endast användas för 

forskningssyfte. 

Jag hoppas även att få komma och observera under några timmar på ert gruppboende. Syftet 

med observationen är att helt enkelt få se de relationer personal har till varandra och brukarna i 

deras vardag på gruppboendet. Även observationen kommer behandlas med full 

konfidentialitet, vilket innebär att alla deltagare samt platsen för observation inte kommer 

nämnas i uppsatsen eller vara tillgänglig för någon annan än mig själv. 

Är du intresserad av att hjälpa mig med min uppsats eller har du ytterligare frågor? Kontakta 

då mig via antingen mail, sms eller samtal så svarar jag så fort jag kan. 

Tack för din tid! 

Mvh Johanna Friman 

Kontaktinformation: 

Mobiltelefon: 0736487617 

Mail: jf222nr@student.lnu.se 

 

 


