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Sammanfattning 
 

Följande uppsats baseras på kvalitativa intervjuer med sex LSS-handläggare inom 

Försäkringskassan och på kommunal nivå med syfte att undersöka sexualitetens utrymme 

och uttryck inom myndighetsutövningen kring LSS och personlig assistans. Genom ett 

crip- och queerteoretiskt ramverk undersöker jag på vilka premisser assistansanvändares 

sexuella liv och subjektsskapande tas i beaktning och kan främjas inom LSS-

utredningarna. Empirin visar att sexualitetens utrymme inom dessa utredningar är mycket 

begränsat, sett till både lagstiftningens utformning, innehållet i myndigheternas 

vägledande dokument och efterfrågan från individer att ta dessa frågor i beaktning. 

Handläggarna betraktar således sexualitetens utrymme inom LSS som en icke-fråga, trots 

att tidigare forskning visar på att det råder ett strukturellt förtryck där sexualiteten hos 

personer med normbrytande funktionalitet osynliggörs. Utrymmet begränsas vidare 

genom att om sexualiteten hos personer med normbrytande funktionsvariationer väl ska 

göras någorlunda begriplig så begränsas den till en heteronormativ och kognitivt 

normfungerande kontext. Handläggarna målar upp en bild av en sexuell hierarki där den 

sexualiteten hos personer med funktionsvariationer som är privat, heteronormativ och 

kognitivt medveten placeras högst upp, medan den som är offentlig, icke-heteronormativ 

och kognitivt funktionsvarierad placeras nederst. Den funktionsvarierade sexualitetens 

existens och möjligheter till att främjas sker således på helt andra premisser än den 

funktionsfullkomliges.  
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1 Inledning 
Någon får i denna stund hjälp med att skala ett äpple, en annan får hjälp med att föra en sked 

med potatismos och köttbullar till munnen. Någon ber om mer lingonsylt. Någon annan får 

hjälp med att ta på sig de lilaprickiga favoritstrumporna och någon får hjälp med att 

schamponera håret så att det doftar ljuvligt av jordgubb. I denna stund får kanske någon, med 

hjälp av ett par extra händer, till en riktigt fluffig sockerkakssmet som ska bli eftermiddagsfika 

när mormor kommer på besök. Någon får hjälp med att ta sina livsviktiga mediciner samtidigt 

som någon gör andningsgymnastik och en tredje behöver hjälp för att hosta. Någon ber om 

hjälp med att byta kanal på tv:n när fingrarna inte riktigt hittar rätt bland de små knapparna. 

Någon får hjälp med att kommunicera med teckenspråk, någon med symboler och en tredje 

blinkar en gång för ja och två gånger för nej. Någon får bråttom till toaletten och behöver hjälp 

med dragkedjan i gylfen. Någons blöja behöver bytas. Någon behöver hjälp med att andas. 

Hela tiden. Varje dag. Men när behoven är av sexuell karaktär, hur ska de då kunna 

tillgodoses?  

 

I Sverige idag lever drygt 19000 personer med personliga assistenter som en stor trygghet i sin 

vardag (Assistanskoll 2018b). Sedan lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994 har levnadsvillkoren för många personer med 

normbrytande funktionsvariationer förändrats till det bättre. LSS är en rättighetslagstiftning 

som syftar till att ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet” för de 

individer som omfattas av lagen samt att den enskilde ska få möjlighet att ”leva som andra” (5 

§ LSS). Genom insatserna som lagen reglerar ska personerna som omfattas av den tillförsäkras 

”goda levnadsvillkor” (7 § LSS) och en av dessa insatser är personlig assistans. År 2017 var 

antalet personer som beviljats personlig assistans från Försäkringskassan 14886 personer och 

4900 personer hade sin assistans beviljad av hemkommunen (Försäkringskassan och SCB). För 

att ha rätt till personlig assistans krävs det att hjälpbehovet med det som räknas som 

”grundläggande behov” uppkommer till ett visst antal timmar varje vecka. De grundläggande 

behoven är de som är integritetsnära och inkluderar personlig hygien, påklädning, måltider, att 

kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om den 

funktionsnedsatte (9a § LSS). För personer som är i behov av extra stöd i sin vardag kartläggs 

således vardagens alla nödvändigheter ner på minutnivå för att fastställa hur många timmar 

assistans individen har rätt till varje vecka. 
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Ingenstans i lagstiftningen eller andra nationella riktlinjer kring personlig assistans nämns det 

däremot något om sexualiteten som ett behov som kan behöva hjälp för att tillgodoses. Inte 

heller individernas rätt till att skapa och ge uttryck för sin sexuella identitet finns nämnt, trots 

att Världshälsoorganisationen (WHO) benämner sexualitet som en ”central del av att vara 

människa” (WHO 2018). Enskilda intresseorganisationer har arbetat för att lyfta dessa frågor, 

däribland Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU 2018) som sprider information om 

sexualitet och funktionalitet och Förbundet Unga Rörelsehindrade som 2008 inledde projektet 

En hemlighet känd av många vilket resulterade i en handbok för assistansanvändare och 

assistenter vilken ger vägledning i hur frågor kring sexualitet kan bemötas (Svensk 2011).  

 

Ofta är det de funktionsnedsatta själva som strider för sin rätt till sexualitet och ett aktivt sexliv 

och höjer sina röster för att få omgivningen att se dem för mer än deras normbrytande 

funktionalitet. Ottar, RFSU:s sexualpolitiska tidskrift, har bland annat publicerat krönikor 

skrivna av Annika Taesler och Frida Ingah som båda vittnar om vardagen med 

funktionsnedsättning, personlig assistans och att vara sexuellt aktiv. Båda två berättar om hur 

deras sexualitet betraktas som en omöjlighet i omgivningens ögon (Taesler 2012; Ingah 2018), 

en uppfattning som styrks av tidigare forskning. Forskning visar nämligen att personer med 

normbrytande funktionalitet ofta betraktas som könlösa och asexuella (se t.ex. Apelmo 2013: 

233-234; Barron 1997: 237-238; Rydström 2009: 23; Grönvik & Hugemark 2016: 61) och att 

bristande kunskap kring sexualitet hos personer med funktionsnedsättning bland personal leder 

till att deras sexualitet både ignoreras och disciplineras (Kulick & Rydström 2015: 79-80; 

Löfgren-Mårtensson 2005: 184-185). I litteraturen poängteras det även att personer med 

omfattande funktionsnedsättningar ofta är de individer som är i störst behov av hjälp för att 

kunna utforska och utöva sin sexualitet (Kulick & Rydström 2015: 3), men hur resonerar LSS-

handläggare kring individers sexualitet och rätt till personlig assistans vid sexuella aktiviteter  

och vilket utrymme ges sexualitet under utredningarna? Samtidigt som det är av intresse att 

undersöka vilket utrymme som finns för att sexualitet ska kunna rymmas inom utredningarna 

är det också rimligt att undersöka vilka sexuella uttryck som har möjlighet att beredas denna 

plats. Föreliggande uppsats ämnar genom kvalitativa forskningsintervjuer med LSS-

handläggare att söka svar på detta.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Genom intervjuer med LSS-handläggare syftar denna studie till att undersöka sexualitetens 

utrymme inom myndighetsutövningen kring LSS och personlig assistans. Uppsatsen ämnar ta 

reda på vilken typ av sexualitet som i handläggarnas berättelser premieras och framträder som 

normativ samt vilken sexualitet som positioneras som avvikande. Följande frågeställningar har 

formulerats för att uppfylla ovanstående syfte; 

 

1) Vilket utrymme finns det för sexualitet och sexuella behov att tas i beaktning i 

handläggning och myndighetsutövning av LSS-lagstiftningen kring personlig assistans?  

2) Utifrån handläggarnas resonemang, vilken typ av sexualitet framträder som norm och 

vilken sexualitet görs till avvikande? 

 

1.2 Disposition 

Ovanstående inledande text introducerar uppsatsens övergripande ämne, problemformulering, 

syfte och frågeställningar vilket nedan kommer att efterföljas av en redogörelse av uppsatsens 

avgränsning. Därefter följer en kort bakgrund innehållande en beskrivning av LSS-

lagstiftningen, dess personkretsar, insatser och vilka myndigheter som ansvarar för beviljande 

av assistansersättningen. Uppsatsens andra kapitel presenterar studiens teoretiska ramverk där 

en första del utgörs av en redogörelse för tidigare forskning inom området och dess relevans för 

denna studie och en andra del introducerar studiens teoretiska utgångspunkter, däribland 

uppsatsens mest centrala begrepp; queer och crip. I det tredje kapitlet redogör jag för uppsatsens  

metod bestående av forskningsintervjuer och tematisk analys, samt vilka forskningsetiska 

överväganden jag gjort. Uppsatsens huvuddel utgörs av resultat- och analyskapitlet, kapitel 

fyra, i vilket jag genomför en tematisk presentation av min empiri och besvarar mina 

forskningsfrågor genom att förhålla empirin till tidigare forskning och uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Avslutningsvis diskuterar jag studiens resultat och analys i uppsatsens femte 

och sista kapitel.  

 

1.3 Avgränsning  

Som jag kommer att redogöra för i det efterföljande bakgrunds-avsnittet finns det en rad olika 

insatser som kan beviljas personer med funktionsnedsättning enligt LSS där personlig assistans 

endast utgör en av dem. Eftersom LSS är en så omfattande lagstiftning och denna studie är av 
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en tämligen begränsad karaktär, både rent tidsmässigt och vad gäller textomfånget, har jag 

dragit slutsatsen att det är orimligt att kunna se över myndighetsutövningen kring hela LSS-

lagstiftningen på ett rättvisande och likvärdigt sätt. Med en bakgrund som personlig assistent 

och ett brinnande engagemang för rätten till personlig assistans har jag, med avseende på 

studiens syfte, därför valt att begränsa den här uppsatsen till att främst handla om just insatsen 

personlig assistans.  

 

1.4 Bakgrund 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994 

och är en rättighetslagstiftning som syftar till att ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet” för de individer som omfattas av lagen samt att den enskilde ska få 

möjlighet att ”leva som andra” (5 § LSS). Lagen inrymmer bestämmelser om 10 olika insatser 

och för att omfattas av LSS ska man tillhöra någon av de personkretsar som definieras i § 1 där 

det står att insatserna riktas till personer (1) med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd, (2) med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller (3) med 

andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

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

därmed ett omfattande behov av stöd eller service (1 § LSS). Insatserna som lagen omfattar är 

bland annat ledsagarservice, daglig verksamhet och, som denna uppsatsen inriktar sig på, 

personlig assistans (9 § LSS). ”Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda 

levnadsvillkor” och dessa insatser ska för individerna som behöver dem vara utformade på ett 

sådant sätt att de ”…stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv” (7 § LSS).  

 

Personlig assistans kan beviljas genom statlig assistansersättning via Försäkringskassan om 

behovet av hjälp med de grundläggande behoven; personlig hygien, påklädning, måltider, att 

kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om den 

funktionsnedsatte (9a § LSS), sammantaget överstiger 20 timmar per vecka. Därefter kan även 

rätten till assistans för att tillgodose övriga personliga behov prövas. De övriga personliga 

behoven kan innefatta en mängd olika saker, bland annat att ägna sig åt fritidsaktiviteter, sociala 

umgängen, förvärvsarbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete eller att på andra sätt vara 

delaktig i samhället. Personer som inte kommer upp i ett hjälpbehov på minst 20 timmar 

grundläggande behov per vecka kan fortfarande vara berättigad personlig assistans men då 
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svarar de enskilda kommunerna för assistansersättningen (Assistanskoll 2018a). 

Myndighetsutövningen kan således ske både på kommunal och statlig nivå, där de båda 

myndigheterna följer samma lagstiftning men där Försäkringskassans handläggare har en 

extern beslutsfattare som fattar de slutgiltiga besluten utifrån handläggarnas utredningar medan 

kommunala handläggare har full delegation och utför myndighetsutövningen på egen hand.  

 

Ett beslut om rätt till personlig assistans genererar en assistansersättning som baseras på ett 

schablonbelopp per beviljad assistanstimme och den enskilde personen kan sedan välja om 

assistansen ska köpas in av en assistansanordnare; kommunen, ett privat assistansbolag eller ett 

brukarkooperativ, eller om assistansen ska bedrivas på egen hand där man själv antar rollen 

som arbetsgivare (Assistanskoll 2018a).  

 

2 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska ramverk där tidigare forskning inom ämnet 

inledningsvis läggs fram och där vissa för uppsatsen relevanta teoretiska begrepp kring sexuellt 

subjektsskapande och sexuellt medborgarskap introduceras. Därefter ges en beskrivning av 

studiens teoretiska utgångspunkter kring crip och queer. 

 

2.1 Tidigare forskning om funktionsnedsättning och sexualitet 

Tidigare forskning som rör funktionsnedsättning finns det gott om, och detsamma gäller för 

sexualitet, men forskning där funktionalitet och sexualitet kopplas samman är svårare att finna. 

Några studier som behandlar sexualitet och funktionalitet med Sverige som utgångspunkt har 

däremot genomförts och dessa kommer att vara av stor betydelse och relevans för den här 

uppsatsen. Nedan presenteras den tidigare forskning som jag anser vara relevant för min uppsats 

och som jag kommer att använda mig av för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Julia Bahner (2016) har i sin avhandling om sexualitet och personlig assistans genom intervjuer 

med assistansanvändare, personliga assistenter och verksamhetschefer undersökt hur sexuell 

praktik kan förstås dels utifrån assistansanvändares perspektiv, dels utifrån assistenters och 

chefers perspektiv samt vilka strategier som har utvecklats av både assistansanvändare, 

assistenter och chefer för att hantera dessa frågor (ibid:10). Hon uttrycker att frågor som rör just 

sexualitet, funktionsnedsättning och personlig assistans kännetecknas av en stor osäkerhet både 
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av personalen och assistansanvändarna själva (ibid: 2), och i en artikel publicerad i en antologi 

om forskning kring personlig assistans skriver hon att tabut kring sexualitet och frånvaron av 

att sexuella behov diskuteras som andra assistansbehov kan leda till att fördomar om 

assistansanvändares sexualitet internaliseras av dem själva (Bahner 2018: 89).  

 

Fördomar om sexualitet i relation till funktionalitet är även något som Löfgren-Mårtensson 

(2005: 26) adresserar när hon genom en etnografisk metod söker svar på hur samspelet kring 

kärlek och sexualitet mellan unga vuxna med utvecklingsstörning ser ut, vilket inflytande 

människorna runtomkring ungdomarna har på deras sexuella uttryckssätt samt hur 

ungdomarnas sexualitet tar sig uttryck och påverkas av rådande normer och värderingar i 

samhället. Hennes forskning visar på hur sexualitet och sexuella uttryck hos ungdomar med 

utvecklingsstörning betraktas som ”annorlunda”, ”onormala” och ”onaturliga”, och menar att 

en orsak till detta är den kunskapsbrist som råder bland personalen och att deras ageranden inte 

har någon annan utgångspunkt än den egna erfarenheten och upplevelsen (ibid: 184-185; 

Löfgren-Mårtensson 2012: 66).  

 

I likhet med Löfgren-Mårtensson, diskuterar Kulick och Rydström (2015: 80-81) det faktum 

att personal ofta saknar kompetens kring sexualitet och att personalen själva upplever det som 

ett hinder för att hantera vissa situationer och att över huvud taget diskutera ämnet med 

varandra. De lyfter fenomenet att personalen ofta utgår ifrån sin egen syn på sexualitet som 

något privat och därmed naturligt och att i och med att sexualiteten hos personerna med 

funktionsnedsättning ofta är publik, på grund av den totala avsaknaden av integritet och 

privatliv, betraktas den sexualiteten ofta som onaturlig av personalen. Jag vill argumentera för 

att det även på myndighetsnivå är relevant att framhålla vilken kompetens, eller brist på 

kompetens, som finns på det organisatoriska planet samt vilka attityder personalen besitter 

kring frågor som rör sexualitet och ett sexuellt identitetsskapande hos individerna de möter 

eftersom dessa ligger till grund för hur bemötandet av dessa aspekter kommer att se ut.  

 

Genom etnografiska studier utforskar Kulick och Rydström (2015) personer med 

funktionsnedsättningars erotiska liv och de utmaningar de kan ställas inför i och med det 

hjälpbehov de innehar. De söker svar på hur sexualitet hos personer med betydande hjälpbehov 

uttrycks och erkänns samt hur sexualiteten bemöts av omgivningen (Kulick & Rydström 2015: 

3), dels i Sverige, och dels i Danmark. Komparativa studier när det gäller sexualitet och 

funktionalitet tycks vara vanligt förekommande där paralleller inte sällan dras mellan Sverige 
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och Danmark (se t.ex. Rydström 2013; Kulick & Rydström 2015). Detta är inte något som 

kommer att beaktas i denna uppsats eftersom de två ländernas strategiska hantering av dessa 

frågor skiljer sig markant åt. Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur frågor som rör 

sexualitet och funktionsnedsättning hanteras på myndighetsnivå i Sverige kommer denna studie 

därför att ha ett nationellt fokus.  

 

En stor del av Kulick och Rydströms forskning är däremot fortfarande av stor relevans för min 

studie. De menar att det i Sverige saknas gruppbostäder och andra verksamheter med policys 

och praktiker som främjar ett sexuellt identitetsskapande och att funktionsnedsatta personer 

med behov av hjälp för att kunna utföra sexuella aktiviteter (och utan en partner som kan vara 

behjälplig) därför riskerar att aldrig få möjlighet att utveckla och uttrycka sin sexualitet. 

Författarna urskiljer även hur individernas sexualitet både ignoreras och disciplineras där 

personal beordras att inte prata om sex och inte är tillåtna att prata med individerna om sådant 

som är för privat, om inte individerna själva för det på tal – vilket givetvis är svårt för personer 

som på grund av sin funktionsnedsättning saknar eget tal (Kulick & Rydström 2015: 78-80). 

Denna restriktivitet kring sexualiteten hos personer med funktionsnedsättning är även något 

som Gisela Helmius berör (2004: 108). Hon framhåller att det generellt sett råder en relativt 

restriktiv och återhållande sexualsyn i de nordiska länderna men att ”sårbara och ’skyddsvärda’ 

grupper” möts med en än mer restriktiv tystnad kring den egna sexualiteten och sexuella 

förmågan. En problemorienterad sexualundervisning ”skyddar” från sexualitetens faror medan 

sexualitetens lust och njutning förblir orört menar hon. Extra sårbart är det för personer med så 

pass omfattande funktionsnedsättningar att de behöver exempelvis personlig assistans i sin 

vardag eftersom assistansen i sig utgör ”en påtaglig barriär vad gäller samvaro med potentiella 

sexualpartners” (ibid: 111-112).  

 

Även utanför Sverige har det forskats om funktionalitet och sexualitet och en tidig studie gjord 

av Sarah Earle (1999) undersöker genom intervjuer med assistansanvändare och personliga 

assistenter hur främjandet av sexualitet och sexuella behov hanteras av, och skiljer sig åt mellan 

de båda parterna. Hon redogör för att det finns en skillnad i uppfattningar och förståelser av 

sexualitet och innebörden av assistans vid sexuella aktiviteter mellan assistansanvändare och 

personliga assistenter och att dessa skillnader tar sig uttryck i hur de pratar om sexuella behov. 

Hon menar att assistansanvändarna uttrycker sexualiteten i form av behov (needs) som ska 

tillgodoses, medan assistenterna istället uttrycker sexualiteten i form av sexuella önskningar 

(wants) (Earle 1999: 314), vilket är intressant i relation till synen på sexualitet antingen som en 
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rättighet och ett vitalt mänskligt behov eller som en njutningsfull aktivitet man bara har rätt till 

om man helt på egen hand kan genomföra den. Utifrån handläggarnas resonemang kring 

sexuella önskningar och behov blir Earles forskning en intressant förhållningspunkt.  

 

Redan i Earles forskning framkommer det dessutom att personer med funktionsnedsättning ofta 

antas vara asexuella, oförmögna att leva ut sin sexualitet eller att nedsättningen i sig antas 

förhindra dem från att veta vad sexualitet verkligen är (Earle 1999: 317-318), vilket både 

styrker äldre forskning (Barron 1997: 237-238) och bekräftas av en rad mer nyligen publicerade 

studier (se t.ex. Apelmo 2013: 233-234; Grönvik & Hugemark 2016: 61; Löfgren-Mårtensson 

2012: 64; Rydström 2009: 23; Malmberg 2002: 3, Bahner 2018: 86, 94). Detta menar jag i hög 

grad är en relevant aspekt i relation till min studie eftersom möjligheter till att uttrycka 

sexualitet tycks vara starkt kringskurna för personer med funktionsvariationer.  

 

När det kommer till myndighetsutövning och sexualitetens vara eller icke vara för personer med 

funktionsnedsättning är den tidigare forskningen tämligen frånvarande. I den nyligen 

publicerade antologin om forskning kring personlig assistans skriver Bahner om personlig 

assistans och sexualitet och menar att det råder brist på ”ett sammanhållet och strategiskt arbete 

utifrån ett nationellt funktionsrättspolitiskt mål om assistansanvändares sexuella rättigheter” 

(Bahner 2018: 88-89), något hon vidrört tidigare när hon adresserat den den nationella 

policylucka som existerar inom ämnet. Hon menar att policyluckan, och tystnaden den medför, 

kan signalera att det inte anses vara relevant att konstruera riktlinjer för dessa frågor eller att 

sexualiteten hos personer med normbrytande funktionalitet osynliggörs i relation till de 

välfärdsinsatser som dessa personer är i behov av (Bahner 2016: 3).  

 

Bahner talar även om vad hon benämner som sexuellt medborgarskap, där hon lyfter fram 

aspekter kring att medborgarskapet historiskt sett har baserats på att funktionsfullkomlighet är 

normen och att produktivitet är en vital del av det mänskliga varandet. Hon menar även att det 

sexuella medborgaskapet i praktiken har en institutionell kontext och att aspekter på policynivå 

måste ställas i relation till politiskt beslutsfattande för att kunna ges förståelse (Bahner 2016: 

48-50). För att uppnå ett sexuellt medborgarskap är det således grundläggande att ”människor 

med normbrytande funktionsvariationer ges det stöd de behöver för att kunna delta i samhället 

på lika villkor som andra”, och för att detta ska vara möjligt krävs vidare att personer med 

funktionsnedsättningar erkänns som sexuella subjekt (Bahner 2018: 94).  
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2.2 Sammanfattning av tidigare forskning  

Som jag påvisat i ovanstående avsnitt finns det en del tidigare forskning kring sexualitet och 

funktionsnedsättning. En stor del av den forskningen visar på att personalens egna 

referensramar ligger till grund för hur bemötande och möjliggörande av sexuella situationer, 

beteenden eller uttryck ser ut för personer med funktionsnedsättningar (Bahner 2016: 50; 

Bahner 2018: 91; Kulick & Rydström 2015: 80-81; Löfgren-Mårtensson 2005: 184-185; 

Löfgren-Mårtensson 2012: 66). Forskning kring hur myndighetspersoner och tjänstemän som 

handlägger LSS-beslut ser på sexualitet och i vilken utsträckning de låter sexualiteten vara en 

del av bedömningen går däremot inte att finna. I stället visar tidigare forskning på att det råder 

brist på nationella riktlinjer, policys och funktionsrättspolitiska mål för sexuella rättigheter hos 

personer med normbrytande funktionsvariationer (Bahner 2016: 3; Bahner 2018: 90.; Kulick & 

Rydström 2015: 78), och att detta hindrar dessa personer från att uppnå ett sexuellt 

medborgarskap (Bahner 2018: 94).  

 

Tanken med den här undersökningen är att flytta fokus från assistenter och personal, där tidigare 

forskning har lagt tonvikten, till handläggare på myndighetsnivå vars beslut blir till en 

avgörande grund för vilka insatser och vilket stöd som kommer att kunna erbjudas den 

funktionsnedsatte. Denna studie kommer att bidra till forskningen genom att belysa ämnet ur 

en ny vinkel, där myndighetsdimensionen utgör studiens grund, samt bidra med kunskap om 

myndigheternas och handläggarnas roll i vilka förutsättningar som ges funktionsnedsattas 

sexuella liv.  

 

2.3 Crip och Queer – i skärningspunkten mellan funktionalitet och 

sexualitet 

Då syftet med denna uppsats är att undersöka sexualitetens utrymme inom 

myndighetsutövningen av LSS och rätten till personlig assistans samt vilken typ av sexualitet 

som i handläggarnas berättelser framträder som norm, är de teoretiska begreppen crip och queer 

centrala för analysen av mitt material. Nedan redogör jag för de olika begreppens betydelser 

och vilken innebörd de ges i relation till min uppsats, samt vilka övriga analysbegrepp som 

kommer att användas.  
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Begreppen crip och queer har många gemensamma beröringspunkter och har på liknande sätt 

tillkommit med syfte att kritiskt belysa gränsdragningen mellan ”normal” och ”onormal” där 

queer fokuserar på sexualiteten; normativ kontra normbrytande sexualitet, och crip fokuserar 

på funktionalitet; funktionsnedsatt kontra funktionsfullkomlig (Löfgren-Mårtensson 2012: 53). 

Eftersom den här studien berör skärningspunkten mellan sexualitet och funktionalitet menar jag 

att det är relevant att lyfta in de båda teorierna. Precis som Löfgren-Mårtensson skriver (2012: 

64) tycks personer med funktionsnedsättning vara crip med avseende på funktionsförmåga 

medan de ses som queer beträffande sexualiteten då den klassas som normavvikande. Den 

normavvikande sexualiteten definieras inte nödvändigtvis utifrån ett hetero/icke-

heteroperspektiv utan det är det faktum att de avviker från hur en normativ sexualitet ska ta sig 

uttryck som gör att de betraktas som queer. Den normativa sexualiteten är den heterosexuella, 

tvåsamma, i syfte att alstra barn, med full funktionsförmåga, utan hjälpmedel etc. (Löfgren-

Mårtensson 2012: 64-65; Rubin 1084: 277).  

 

Ett av de mest centrala analysbegreppen i den här studien är Gayle Rubins teoretiska begrepp 

sexualitetens värdehierarki i vilken hon rangordnar olika sexuella praktiker beroende på deras 

sociala status. Centralt placeras den mest önskvärda sexualiteten och i utkanten den som ses 

som avvikande och icke önskvärd (Rubin 1984: 277). Normbrytande funktionalitet finns inte 

direkt representerat i Rubins hierarki, även om hon nämner användande av sexuella hjälpmedel 

som en icke önskvärd sexuell praktik. Men det ställs endast emot enbart kroppar, och inte 

specifikt normfungerande kroppar (ibid).  Fanny Ambjörnsson använder sig av Rubins hierarki 

för att redogöra för begreppet queer och hon benämner positionen utanför den sexuella 

värdehierarkins inre cirkel av önskvärd sexualitet som heteronormativitetens periferi och menar 

att det går att placeras i heteronormativitetens periferi utan att nödvändigtvis vara icke-

heterosexuell (Ambjörnsson 2016:77). Trots att inte Rubins värdehierarki uttryckligen berör 

normfungerande/normavvikande kroppar menar jag att hennes teoretiska grepp är användbart i 

min studie genom att på liknande sätt som hon beskriver att heterosexualiteten ses som mer 

önskvärd och accepterad än homosexualiteten analysera hur den normbrytande 

funktionsvarierade sexualiteten ställs emot den funktionsfullkomliga sexualiteten. Andra 

forskare har tidigare använt Rubins värdehierarki för att beskriva den funktionsvarierade 

sexualitetens sociala status och Ambjörnsson placerar in personer som på grund av en 

normbrytande funktionsvariation inte på egen hand kan tillfredsställa sina sexuella behov i den 

perifera delen av Rubins värdehierarki – i heteronormativitetens periferi (Ambjörnsson 2016: 

77). Även Kulick och Rydström (2015) menar att diskussionen kring sexuella hjälpbehov för 
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personer med funktionsnedsättning visar på tydliga föreställningar om den goda och 

accepterade funktionsfullkomliga sexualiteten som det naturliga kontra den felaktiga och icke 

accepterade funktionsvarierade sexualiteten som det onaturliga, vilket är i linje med Rubins 

tankar om sexualitetens värdehierarki. Med bakgrund i detta kommer därför Rubins 

värdehierarki vara av stor betydelse i den här studien.  

 

Crip är ett begrepp och en teoribildning som bygger på just detta ifrågasättande av den 

funktionsfullkomliga kroppen som det naturliga tillståndet och som en samhällelig icke-

position där den funktionsfullkomliga kroppen passerar obemärkt förbi medan den 

normbrytande funktionsvarierade kroppen synliggörs och ses som onaturlig (McRuer 2006: 1-

2). Cripteorin har utvecklats av Robert McRuer och hans bidrag till teoribildningen bygger på 

vad han anser vara bristfällig och otillräcklig uppmärksamhet som riktats mot kopplingen 

mellan heteronormativitet och funktionsfullkomlighet. Han argumenterar för att anledningen 

till att denna koppling inte har uppmärksammat har att göra med att den funktionsfullkomliga 

kroppen i ännu större utsträckning än den heterosexuella passerar som en icke-identitet och som 

den naturliga ordningen (McRuer 2003: 79; McRuer 2006: 1-2). Obligatorisk 

funktionsfullkomlighet är ett uttryck som McRuer använder sig av för att påvisa det existerande 

systemet som har skapat funktionsnedsättning och som genererar en struktur där det är först när 

den normativa kroppen definieras som den avvikande kroppen synliggörs och kategoriseras 

som funktionsnedsatt (McRuer 2006: 1-2). Cripteorin använder sig av Judith Butlers begrepp 

performativitet för att poängtera hur funktionsfullkomlighet skapas genom att människor 

iscensätter friskhet. Motsatsen till detta, funktionsvariationen och avvikelsen, konstrueras 

därmed genom strävan efter funktionsfullkomlighet och ett iscensättande av normalitet 

(Rydström 2009: 24).    

 

Normalitet spelar således en central roll för förståelsen av hur avvikelsen konstrueras och 

McRuer lyfter fram Rosemarie Garland-Thomson och hennes introduktion av begreppet 

normaten som han hämtat inspiration ifrån (ibid: 7). Garland-Thomson skriver att för att förstå 

hur positionen funktionsnedsatt har skapats måste vi först vända blickarna mot hur positionen 

hon benämner normaten konstrueras. Hon menar att normaten är subjektspositionen av det 

kulturella jaget där normatens konturer utgörs av de avvikande och andrefierade kropparna. 

Normaten utgör den sociala figuren genom vilken människor kan spegla sig och tillskriva sig 

själva en definitiv identitet som människa, och är därmed en konstruerad identitet av de som 

genom kroppsliga och kulturella kapital kan inta en auktoritär position och nyttja den makt som 



  
 

 12 

positionen tillskriver dem (Garland-Thomson 1997: 8). För att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar kommer jag genom det cripteoretiska perspektivet att belysa hur 

konstruktionen av positionen normaten möjliggör för de avvikande att exponeras.  

 

En stor del av teoribildningen kring crip inkluderar endast personer med fysiska 

funktionsnedsättningar, något som Löfgren-Mårtensson (2012: 67) vänder sig emot. Hon 

kritiserar McRuer (2006) för att han inte alls nämner personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i litteraturen och lyfter fram att hon i sina studier har funnit att det mycket 

väl går att granska livssituationer ur ett cripteoretiskt perspektiv även hos personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Löfgren-Mårtensson menar att man genom ett cripteoretiskt 

perspektiv har möjlighet att problematisera det faktum att funktionsfullkomliga personers 

sexualitet, som oftast uttrycks i det privata, ses som det accepterade och vedertagna, medan den 

funktionsvarierade sexualiteten ses som avvikande och fokuserar här på att både fysiska och 

intellektuella funktionsnedsättningar uttryckligen bör inkluderas (Löfgren-Mårtensson 2012: 

68). Eftersom insatser enligt LSS-lagstiftningen kan beviljas personer med både fysisk och 

intellektuell funktionsvariation menar jag att Löfgren-Mårtenssons resonemang är relevant att 

lyfta fram och i enlighet med hennes tankar kommer cripteori i följande uppsats att tillämpas 

oavsett om funktionsvariationen är av fysisk eller psykisk karaktär.  

 

3 Metod och material 

3.1 Metodval 

Då syftet med denna studie är att undersöka sexualitetens utrymme och uttryck inom 

myndighetsutövningen kring LSS och personlig assistans besvaras mina forskningsfrågor 

genom en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer med personer som 

handlägger LSS-beslut både inom den statliga myndigheten Försäkringskassan och på 

kommunal nivå. Intervjuerna jag genomfört har varit av blandad karaktär, där jag både har varit 

intresserad av att ta reda på konkret information om arbetet med handläggning av LSS-ärenden 

men även av handläggarnas personliga erfarenheter av och reflektioner kring sexualitetens 

utrymme inom myndighetsutövningen av LSS och mer specifikt inom bedömningen av rätten 

till personlig assistans.  
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Widerberg (2002: 67) skriver att intervjuer kan vara en lämplig metod när forskaren ämnar 

studera sociala mönster och sammanhang och menar att det är viktigt att komma ihåg att det 

inte är de enskilda intervjudeltagarna som står i centrum. Istället bör intervjupersonerna ses som 

”bärare av sociala mönster”, vilket stämmer överens med handläggarnas position i den här 

studien, vilkas berättelser studeras för att sedan kunna säga något om de större sociala mönstren 

de ingår i. Kvale och Brinkmann (2014: 18-19) skriver att forskningsintervjun kan ses som ett 

professionellt samtal där kunskap genereras i interaktionen mellan den intervjuade och 

intervjuaren, men där forskningsintervjun inte kan ses som ett samtal mellan likställda parter 

då forskaren är den som definierar situationen. I dessa situationer menar Widerberg att det är 

fördelaktigt att utgå ifrån perspektivet att intervjupersonerna är en del av sociala strukturer och 

att kunskapen som intervjupersonerna presenterar kommer att analyseras och presenteras skilda 

från de enskilda individerna – en ansats som genererar en trygghet för alla parter, vilket i sin 

tur kan vara avgörande för studiens resultat (Widerberg 2002: 67).  

 

3.2 Urval och genomförande  

För att komma i kontakt med LSS-handläggare som ville delta i min studie skrev jag ihop ett 

informationsblad med information om undersökningens ämne, syfte, hur intervjuerna skulle gå 

till samt hur jag skulle förhålla mig till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, vilka 

kommer att redogöras för längre fram i kapitlet). Då kontaktuppgifter till enskilda handläggare 

var svårt att få tag på skickade jag ut min förfrågan via mail till cheferna över LSS-handläggarna 

inom olika kommuner och till regioncheferna i region syd och region mitt inom 

Försäkringskassan och bad dem föra min förfrågan vidare till sina anställda som arbetade med 

att handlägga beslut enligt LSS. Detta kan beskrivas som en blandning av ett 

bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval (Bryman 2002: 114-115, 313), där jag använt mig av 

personer som har varit tillgängliga och velat ställa upp samt där kontakt med en person på en 

arbetsplats har fört mig vidare till nya kontakter, vilket har genererat flera deltagare. Kvale och 

Brinkmann (2014: 187) beskriver olika typer av intervjuer och en typ som de kallar 

elitintervjuer menar de sker med personer som är experter, ledare eller innehar en maktposition 

i samhället. Även om handläggare kanske inte egentligen kan kallas för just eliter eller innehar 

en ledarposition menar jag att de i allra högsta grad är experter på ämnet myndighetsutövning 

av LSS och att de innehar en maktposition i förhållande till personerna vars ansökningar de 

handlägger. Handläggare på kommunal nivå utför dessutom den direkta myndighetsutövningen 

och har således en än större makt över enskilda individers liv. Jag vill därför hävda att 
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intervjupersonerna i den här studien i viss mån, enligt Kvale och Brinkmanns terminologi, kan 

betraktas som eliter. I synnerhet vid sådana intervjuer poängterar de att det i egenskap av 

intervjuare är en fördel att besitta viss sakkunskap om ämnet samt att känna till den specifika 

terminologin då detta kommer att leda till vunnen respekt av personerna som intervjuas samt 

generera en större symmetri i relationen mellan intervjuare och intervjuperson (Kvale & 

Brinkmann 2014: 187), något jag tog i beaktning inför genomförandet av intervjuerna. De 

beskriver vidare att en av utmaningarna med att intervjua eliter är att få tillträde till 

intervjupersonerna, vilket jag fick erfara i studiens tidiga skede. Eftersom kontaktuppgifter 

direkt till handläggare i princip var omöjliga att få tag på fick jag lov att gå omvägen via deras 

chefer. Vissa chefer svarade mig relativt snabbt och meddelade att de förde min förfrågan vidare 

medan andra fick jag söka upp via telefon för att få svar av. Några har inte alls gått att få tag 

på, trots försök med både mail och telefonkontakt. Min förfrågan skickades även stundtals fram 

och tillbaka mellan personer inom en verksamhet där det inte riktigt verkade som att någon ville 

ta tag i frågan och där det sedan rann ut i sanden. Responsen har däremot varit mestadels positiv 

där både chefer och handläggare har funnit ämnet spännande och intressant och flertalet 

handläggare kontaktade mig och var villiga att ställa upp på en intervju. Emellertid har flertalet 

personer jag kontaktade avböjt att delta på grund av hög arbetsbelastning.  

 

Det slutade med att jag fick tag i sex handläggare som ville delta i min studie, en från den 

kommunala omsorgsförvaltningen och fem från Försäkringskassan runtom i södra och 

mellersta Sverige. De flesta av intervjuerna har av praktiska skäl skett via telefon eftersom varje 

kommun har ett begränsat antal handläggare som handlägger just LSS-beslut och jag har behövt 

söka mig utanför min studieort Växjö för att få tag på folk som velat delta i min studie. En av 

handläggarna ville dock intervjuas genom ett personligt möte och då möttes vi på handläggarens 

kontor. Jag har noga övervägt beslutet att godkänna att genomföra intervjuerna via telefon 

istället för genom ett personligt möte och kom fram till att den informationen jag eventuellt 

skulle gå miste om genom att inte träffa personen, i form av exempelvis kroppsspråk och 

känslouttryck, vägdes upp av fördelen som telefonintervjuerna gav mig i form av att jag kunde 

göra ett bredare urval av deltagare och nå fler personer. Telefonintervjuer sparade mig även 

värdefull tid som annars hade gått till att ta mig fram och tillbaka mellan möten. 

 

Inför intervjuerna hade jag och deltagarna antingen telefon- eller mailkontakt för att planera in 

en tid för intervjun. Samtliga intervjupersoner fick ta del av information om undersökningens 

syfte och utformning samt om premisserna för deras deltagande både en tid innan intervjun 
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samt i direkt anslutning till vårt samtal. Widerberg (2002: 67) menar att forskningsansatsen att 

intervjupersonerna ses som bärare av sociala mönster bör framföras till intervjupersonerna 

innan intervjun för att skapa en så trygg och givande situation som möjligt. Eftersom denna 

studie syftar till att undersöka hur sexualitet tar sig uttryck, och vilket utrymme det har 

möjlighet att få, i LSS-utredningar hade jag detta hade jag i åtanke både när jag konstruerade 

intervjufrågorna och när jag presenterade studiens syfte och deltagarnas roll för 

intervjupersonerna.  

 

Intervjuerna genomfördes sedan utifrån en intervjuguide bestående av övergripande frågor som 

underlag. Intervjuguiden konstruerades och strukturerades efter ett antal olika teman och 

skapades utifrån överväganden rörande både form och innehåll, något som både Esaiasson et 

al. (2017: 273) och Kvale och Brinkmann (2014: 147) framhåller som centralt för en lyckad 

samtalsintervju. Innehållet valdes ut utifrån undersökningens problemställning och 

intervjuguidens form har syftat till att generera ett levande och dynamiskt samtal där 

intervjupersonerna har motiverats till att fortsätta berätta och ge långa och givande svar 

(Esaiasson et al. 2017: 273-274). De huvudteman som intervjuguiden har konstruerats kring är 

LSS-utredningens form, grundläggande behov, sexualitet, riktlinjer i verksamheten och egna 

reflektioner. Frågorna har i största möjliga mån formulerats i deskriptiv form för att ge 

intervjupersonerna möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt formulera sina egna 

erfarenheter utan att bli påverkad av ledande frågor. Uppföljningsfrågor, mer direkta frågor 

samt tolkande frågor har även ställts vid tillfällen då det varit relevant för undersökningen 

(ibid.).  

 

Intervjuerna spelades in med deltagarnas informerade samtycke och har sedan transkriberats i 

sin helhet. Kvale och Brinkmann skriver att utskrift av intervjuer är en krävande tolkande 

process som genererar en mängd både principiella och praktiska frågor eftersom skillnaderna 

mellan verbalt och skriftligt språk kan vara stora. Viktiga aspekter riskerar därmed att gå 

förlorade längs vägen från översättningen av den ena berättarformen till den andra (Kvale & 

Brinkmann 2014: 217). De menar att det finns olika sätt att förhålla sig till detta och olika 

överväganden kan göras gällande hur detaljerad återgivning av ljudmaterialet som görs. Vad 

gäller utskriften av intervjuerna i den här studien gjorde jag bedömningen att materialet var 

tillräckligt litet för att det skulle vara möjligt att genomföra en ordagrann utskrift av 

intervjuerna. Jag resonerade även kring risken med att förlora ytterligare värdefulla element 

genom att transkribera materialet till en mer formell form, med avseende på det som redan gått 
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förlorat i form av icke-verbala känslouttryck och kroppsspråk under telefonsamtalen, och 

beslutade därför att återge intervjuerna så ordagrant som möjligt. Jag registrerade även 

hummanden, tystnader, skratt och så vidare för att redovisa en så korrekt bild som möjligt av 

intervjusituationerna.  

 

3.3 Material  

Det insamlade materialet består av sex intervjuer med handläggare som arbetar på orter runt om 

i södra och mellersta Sverige. Fem av handläggarna arbetar för Försäkringskassan och en för 

den kommunala omsorgsförvaltningen, men flera av de intervjuade handläggarna från 

Försäkringskassan har sedan tidigare erfarenhet av arbete på kommunal nivå och handläggning 

av beslut gällande kommunal assistansersättning och har således kunnat delge erfarenheter från 

de båda myndigheterna. Intervjuerna varade mellan 30 och 46 minuter.  

 

Jag har valt att inte redovisa handläggarnas kön i uppsatsen, både med respekt för sekretessen 

gentemot handläggarna men också för att jag inte anser att det har någon betydelse för studiens 

resultat. Genom uppsatsen använder jag därför antingen benämningen ”handläggaren” eller 

pronomenet ”hen” när jag talar om mina intervjupersoner. För att läsaren ska ha möjlighet att 

se att alla intervjupersoner kommer till tals och att analysen inte enbart baseras på citat från en 

och samma person avslutas varje citat med att ange H1 för handläggare ett, H2 för handläggare 

två och så vidare.  

 

3.4 Analysförfarande 

Eftersom de flesta av intervjuerna skedde via telefon på grund av den geografiska spridningen 

och avstånden mellan mig och mina intervjupersoner har allt material analyserats på ett 

likvärdigt sätt och ljudmaterialet från den intervjun som skedde genom ett personligt möte har 

beaktats på samma sätt som de andra intervjuerna. Jag förde därför inga anteckningar om 

personens kroppsspråk eller minspel och har inte inkluderat detta i min analys då det kan ge en 

missvisande bild i förhållande till de övriga intervjuerna där denna typen av icke-verbal 

information inte förmedlades.  

 

För att analysera mitt insamlade material använder jag mig i den här studien av en tematisk 

analysmetod som utvecklats och definierats av Braun och Clarke i artikeln ”Using thematic 

analysis in psychology” (2006). De skriver att tematisk analys kan användas både inom 
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psykologin och andra forskningsområden för att urskilja, analysera och redogöra för mönster 

och teman som identifieras i ett material och de menar att den tematiska analysen bör betraktas 

som en viktig grundpelare inom kvalitativa analysmetoder (ibid: 77-79). Enligt Braun och 

Clarke kan den tematiska analysen bygga på att olika teman antingen identifieras utifrån ett 

induktivt eller teoretiskt perspektiv och den här studien bygger på en teoretisk tematisk analys 

där mina teoretiska och analytiska intressen ligger till grund för vilka teman som lyfts fram ur 

materialet. Detta menar Braun och Clarke genererar en något smalare, men djupare och mer 

detaljerad presentation av vissa aspekter i materialet (ibid: 84). Det bör även beslutas av 

forskaren på vilken nivå analysens teman ska identifieras; antingen på den explicita eller på den 

tolkande nivån. För att materialet som framkommit av mina intervjuer ska generera så mycket 

fruktbar kunskap som möjligt har jag valt att fokusera bortom den explicita nivån för att 

identifiera underliggande idéer, antaganden och föreställningar som inte uttryckligen framhävs 

av intervjupersonerna. Vid den här typen av temakonstruktion krävs det således en tolkning av 

materialet och analysen som produceras är inte bara en beskrivning utan är redan i viss mån 

teoretiserad (ibid.).  

 

I enlighet med Braun och Clarke kommer jag att redogöra för hur jag har gått till väga för att 

identifiera teman i materialet. Detta för att påvisa den aktiva roll som jag som författare har i 

konstruktionen och benämningen av mönstren samt att de teman som jag identifierar inte 

uppstår ur ett vakuum, utan att min utgångspunkt är avgörande för vilka teman som kommer att 

lyftas fram och ges betydelse i den här studien. Jag kommer därför att beskriva relationen 

mellan min teoretiska utgångspunkt och de aktiva val som görs i konstruktionen av de teman 

som analysen bygger på (Braun & Clarke 2006: 80). Den här relationen mellan teori och metod 

inom kvalitativ forskning är även något som Widerberg belyser. Hon menar att kvalitativ 

forskning alltid innebär ett bidrag till utvecklingen av den använda metoden och en värdering 

av den, både under insamling och analys av materialet, och hon menar att detta följaktligen 

kräver en teoretisk bedömning av metoderna då teoretiska ställningstaganden ligger till grund 

för metodernas utformning och användning. Hon framhåller att forskaren alltid bör fundera över 

vilka specifika konsekvenser den valda teoretiska utgångpunkten kan komma att få för metoden 

och vice versa. Hon understryker att teori och metod hänger samman och bör förhållas till 

varandra genom hela den vetenskapliga processen (Widerberg 2002: 187).  

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar samt det crip- och queerteoretiska perspektivet 

genom vilket jag har studerat mitt material har olika teman konstruerats. Uppsatsens teoretiska 
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ramverk lyfter fram en rad begrepp för att analysera hur olika positioner, både kring sexualitet 

och funktionalitet, ges olika innebörder och konstrueras som antingen normativa eller 

avvikande. Dessa positioner har identifierats i materialet och kategoriserats utefter vilka 

områden de rör sig kring samt i relation till uppsatsens frågeställningar. Detta har resulterat i 

två övergripande teman, Sexualitetens utrymme och Sexualitetens uttryck som samlar en rad 

underteman. Dessa teman kommer att beskrivas och analyseras i uppsatsens efterföljande 

resultatkapitel. 

  

3.5 Etiska reflektioner 

Enligt Vetenskapsrådet finns det en rad forskningsetiska principer som all forskning som 

bedrivs bör förhålla sig till. Dessa delas in i två huvudgrupper, forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet går ut på att samhällets medlemmar har ett berättigat 

krav på att väsentlig och kunskapsutvecklande forskning som bidrar till individers och 

samhällets utveckling bedrivs. Forskningskravet är en tungt vägande princip och det påstås att 

det närmast vore oetiskt att inte bedriva forskning kring ämnen som skulle kunna förbättra 

människors livssituation. Jag har under arbetet med min studie ställts inför etiska dilemman och 

funderingar kring att tala för andra och för en grupp jag inte själv tillhör, men jag har vägt dessa 

funderingar emot forskningskravet och kommit fram till att det ur ett rättighetsperspektiv finns 

starka incitament för att vidare adressera dessa frågor inom vetenskapen.  

 

Individskyddskravet riktar sig till de individer som ingår i min studie och detta krav består av 

fyra aspekter att ta hänsyn till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Dessa innebär att deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte 

och deltagandets villkor, att deltagarnas samtycke ska inhämtas och att de själva har möjlighet 

att bestämma över sin medverkan, att uppgifter om deltagarna ges största möjliga 

konfidentialitet, samt att insamlade uppgifter endast används i forskningssyfte. Dessa principer 

har jag noga beaktat under hela studiens gång, i synnerhet med tanke på ämnets känsliga 

karaktär, och mina intervjupersoner har innan intervjuerna tydligt informerats om deltagandets 

villkor och vilka rättigheter de har enligt dessa forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet).  

 

3.6 Metoddiskussion 

Jag upplever att valet av metod för att undersöka mina forskningsfrågor var lyckat och att jag 

under intervjuerna fick ut den informationen som jag hade hoppats på. Jag har vid ett tidigare 
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uppsatsarbete genomfört forskningsintervjuer med privatpersoner men jag upplevde att 

intervjuerna med handläggarna var något svårare att genomföra än tidigare intervjuer, 

antagligen för att personerna som deltog i studien gjorde det i egenskap av sin profession och 

yrkesroll. De tips och möjliga fallgropar som uttrycks i Kvale och Brinkmanns text om 

elitintervjuer (2014: 187) fann jag värdefulla inför intervjuerna med LSS-handläggarna och 

gjorde därför bedömningen att inkluderingen av dessa aspekter i konstruktionen av min metod 

var fullt adekvat. Med min bakgrund som personlig assistent besatt jag vissa kunskaper kring 

LSS och utredningarna redan innan jag påbörjade arbetet med den här uppsatsen, men innan 

jag genomförde intervjuerna fördjupade jag mina kunskaper kring lagen, utredningarnas form 

samt terminologin som används för att vara förberedd och kunna maximera intervjuernas 

fruktbarhet, något som jag upplevde att jag lyckades med. Kvale och Brinkmann skriver att 

intervjuer med eliter och sakkunniga kan vara utmanande på så sätt att intervjupersonerna ofta 

har inövade och invanda ”samtalsspår” eller formuleringar som kräver skicklighet från 

intervjuarens sida för att bemöta (Kvale & Brinkmann 2014: 187). Detta var något som jag 

upplevde som svårt under intervjuerna med handläggarna där det märktes att de var fast i (och 

kanske begränsade av) sin yrkesroll. Vissa hade svårt att uttrycka personliga tankar, åsikter och 

upplevelser och verkade istället måna om att framstå som goda representanter för sin arbetsplats 

och respektive myndighet. Somliga tycktes dock vara tryggade av anonymiteten och hade inga 

problem med att uttrycka sina personliga åsikter och framhålla brister både i lagen och 

verksamheten. Samtalen kring huruvida sexualitet är ett mänskligt och primärt behov eller inte 

fastnade ofta i de snäva definitionerna av vad som enligt lagen betraktas som grundläggande 

behov, och jag upplevde att handläggarna hade svårt att uttrycka sig på andra sätt än de invanda 

resonemangen som har stöd i lagtexten, trots att jag efterfrågade reflektioner av mer personlig 

karaktär.  

 

En annan aspekt som förvånade mig en aning var att det visade sig vara betydligt lättare att få 

tag på handläggare som arbetade inom Försäkringskassan än kommunala handläggare. Min 

spontana förklaring på detta kan vara att det har att göra med skillnaderna mellan de två 

myndigheterna. Försäkringskassan är en statlig myndighet med tydliga direktiv att förhålla sig 

till, där de har strikta rutiner för att genomföra likvärdiga bedömningar samt där utredaren och 

beslutsfattaren utgörs av två skilda personer, medan den kommunala handläggningen av beslut 

enligt LSS ansvaras för av enskilda handläggare som utför så kallad myndighetsutövning och 

där bedömningar kan skilja kraftigt mellan olika kommuner. Därför kanske det kan uppfattas 

som mer sårbart för en kommunal handläggare att delta i studien än för en statligt anställd. Det 
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kan även ha att göra med arbetsbelastningen då de flesta som nekat deltagande på grund av hög 

arbetsbelastning var just anställda vid den kommunala förvaltningen.  

 

När det gäller uppsatsens syfte och innehållet i intervjuerna hade jag i ett tidigt stadie av arbetet 

med uppsatsen även tankar på att intervjua personliga assistenter om deras erfarenheter av att 

arbeta med personer med funktionsnedsättning och assistenternas tankar kring kundernas 

sexualitet i relation till deras hjälpbehov. På grund av att assistentyrket är så pass reglerat av 

sekretess upplevde jag det däremot som svårt att på kort tid nå ut till personer som ville delta i 

min studie. Jag kontaktade assistansbolag och bad dem sprida en efterlysning och ett 

informationsblad om undersökningen som jag skrivit ihop. Flera assistansbolag avböjde att 

vidarebefordra min efterlysning med hänvisning till hög arbetsbelastning eller brist på lämpliga 

forum att publicera den i. Ett assistansbolag var dock villiga att lägga ut min efterlysning på 

deras intranät som nådde alla anställda assistenter, men detta gav tyvärr inte heller något napp. 

 

Jag insåg tidigt att det förstås hade varit allra bäst att nå personliga assistenter utan att behöva 

gå omvägen via arbetsgivarna. Däremot är det svårt att söka upp personliga assistenter eftersom 

yrket omfattas av så mycket sekretess och jag inte ville kontakta assistenter som arbetar på 

samma bolag och kontor som jag själv eftersom detta skulle kunna röja personlig information 

och sekretess gentemot kunderna. Jag sökte istället upp internetforum och diskussionsgrupper 

där personliga assistenter vistades och när jag publicerade min efterlysning där blev de etiska 

aspekterna i min studie snabbt ifrågasatta, trots att jag upplevde att jag tydligt beskrivit att 

undersökningens syfte inte var att ta upp personliga detaljer hos assistansanvändarna, utan att 

prata om personliga assistenternas hantering och bemötande av sexualitet på ett bredare plan i 

verksamheten. Jag beskrev min egen erfarenhet av att arbeta som personlig assistent och trodde 

att det skulle leda till en slags förståelse och jämlik dynamik, oss assistenter emellan, men det 

verkade inte landa så väl hos andra assistenter som jag hade hoppats. Det visade sig att sexualitet 

och personlig assistans var ett problematiskt och känsligt ämne att ta upp och såhär i efterhand 

inser jag att det uppstod en krock mellan min fria och lättsamma syn på sexualitet och den 

kanske lite mer återhållsamma synen hos andra personer. Jag upplevde dels att ämnet i sig var 

svårt att närma sig, dels att tystnadsplikten och osäkerheten kring ämnet låg som ett tungt lock 

på assistenternas möjlighet och vilja att delta i min undersökning.  
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4 Resultat och analys 
I det här kapitlet presenterar jag mitt material och analyserar det med hjälp av uppsatsens 

teoretiska ramverk och analysbegrepp. Först ger jag en kort sammanfattning av 

intervjusituationerna och hur ämnet sexualitet i generella drag har bemötts av 

intervjupersonerna samt presenterar en kort diskussion om hur assistans vid sexuella praktiker 

kan gå till rent praktiskt. I efterföljande avsnitt ger jag en djupare beskrivning av mitt material 

och genomför analysen, vilken är den centrala delen i det här avsnittet och avser att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Den övergripande känslan och stämningen under samtliga intervjuer var positiv även om jag  

redan tidigt under intervjuerna märkte att sexualitet inte är ett ämne som alla helt okomplicerat 

är vana att samtala om. På vissa av deltagarna märktes det att sexualitet är ett känsligt och ovant 

ämne att prata öppet om, även om alla mer eller mindre var överens om att sexualitet borde 

vara något som går att diskutera öppet och naturligt. Vissa hade svårare än andra att svara på 

mina frågor. Vad det beror på kan jag förstås inte veta med säkerhet, men min uppfattning under 

intervjuerna var att vissa frågor, framförallt när jag frågade vad sexualitet innebär för dem själva 

och när jag bad dem beskriva sin egen syn på sexualitet, var en aning genanta att svara på. Med 

avseende på tidigare forskning som visar att personalens egna sexualsyn och inställning till 

dessa frågor blir avgörande för hur de bemöter personer med funktionsnedsättningars sexuella 

behov (Löfgren-Mårtensson 2005: 184-185; Löfgren-Mårtensson 2012: 66; Kulick och 

Rydström 2015: 80-81) menar jag att detta var väsentliga frågor att ställa. Dessa frågor mottogs 

ofta med långa tystnader, harklingar, hummanden, nervösa skratt och en osäkerhet kring vad 

jag egentligen menade med frågorna. Denna osäkerhet kring att prata om sexualitet vittnar om 

hur sällsynta samtal om ämnet verkar vara, vilket också snabbt tydliggjordes under intervjuerna. 

Sammantaget visar materialet på att det finns en utbredd tystnad kring sexualiteten hos 

personerna som LSS-handläggarna utreder. Ingen av de sex handläggarna hade tidigare 

erfarenheter av att sexuella faktorer kommit upp under utredningarna och sedermera haft 

inverkan på hur beslutet kommit att utfalla. Ett par av handläggarna kunde däremot beskriva 

hur sådana detaljer har antytts lite i förbifarten eller endast berörts inofficiellt utan att personen 

yrkat på tid för assistans vid sexuella aktiviteter. Bortsett från detta var den bristande 

erfarenheten påtaglig och stora delar av samtalen fick uppehålla sig på ett hypotetiskt plan kring 

sexualitetens potentiella och möjliga utrymme inom LSS-beslut gällande personlig assistans.  
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Innan studiens empiri presenteras och analyseras vill jag kortfattat redogöra för hur sexuell 

assistans kan ta sig uttryck i verkligheten och därigenom ge läsaren en större förförståelse inför 

kommande resonemang i uppsatsen. I en artikel för Assistanskoll.se intervjuar Erik Tillander 

Stefan Balogh som är arbetsterapeut, sexolog och sexualrådgivare om sexualitet och personlig 

assistans. Balogh beskriver att sexuell assistans kan handla om att få hjälp med handräckning 

av hjälpmedel, att lägga sig tillrätta och att det oftast handlar om onani; att, som han uttrycker 

det, ”få tillgång till sitt eget kön” (Tillander, 2015). Balogh menar också att det när man pratar 

om sexuell assistans är viktigt att poängtera att ”man kan säga att det är en mänsklig rättighet 

att ha sex med sig själv men inte med någon annan” (ibid.). När det talas om sexuell assistans i 

följande kapitel kan det således förstås utifrån ovanstående definition.  

 

Nedan presenteras studiens resultat och analys uppdelat i olika teman och underteman som jag 

har identifierat i materialet utifrån uppsatsens frågeställningar. Kapitlet har delats upp i två 

övergripande teman, baserade på studiens frågeställningar, och inom dessa ryms ytterligare 

underteman som presenterar olika aspekter av det övergripande temat. Den inledande 

frågeställning kring sexualitetens utrymme i handläggningen om personlig assistans kommer 

att besvaras i det övergripande temat Sexualitetens utrymme, där undertemana Sexualitet som 

en ickefråga, Lagstiftningens brister, Sexualiteten som offentlig eller privat och Dimensioner 

av ansvar ryms. Uppsatsens andra frågeställning som berör vilken sexualitet som ges utrymme 

och som ses som normativ samt vilken sexualitet som ses som avvikande kommer att besvaras 

i det andra övergripande temat Sexualitetens uttryck, inom vilket undertemana Den 

heteronormativa sexualiteten, Den kognitivt normfungerande sexualiteten och Den 

problematiska sexualiteten presenteras.   

 

4.1 Sexualitetens utrymme 

Som ovan nämnt presenterar följande tema en rad olika aspekter av sexualitetens utrymme i 

LSS-utredningar. Empirin som redogörs för visar på att sexualiteten ses som en icke-fråga, att 

lagstiftningen besitter en rad begränsningar, att det råder ambivalens kring huruvida 

sexualiteten har en plats i offentligheten eller inte och att det sker en ansvarsförskjutning när 

det kommer till frågor om sexualitet och personlig assistans. Nedan ges en vidare presentation 

av dessa  underteman.  
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4.1.1 Sexualitet som en icke-fråga  

Som beskrevs tidigare är erfarenheterna av att sexualitet kommit upp under LSS-utredningar 

minst sagt begränsade. Samtliga handläggare beskriver att grunden för LSS-utredningarna är 

individens egna yrkanden på vilka moment hen behöver assistans för att utföra och hur lång tid 

detta tar, och menar på att sådana yrkanden för sexuell assistans aldrig har gjorts. Under 

utredningarna och vid hembesök och samtal med individen använder sig handläggarna på 

Försäkringskassan av ett vägledande dokument som de kallar för Behovsbedömningsstödet. En 

av handläggarna sitter med dokumentet framför sig under vårt samtal och vi går igenom vilka 

olika områden som finns med och som således anger riktningen i bedömningarna. 

Vägledningen inleds med ett avsnitt om sociala förhållanden följt av de grundläggande behoven 

och vilka hjälpbehov som finns där samt övriga personliga behov som personen har yrkat på tid 

för. På frågan om det står någonting om sexualitet och sexuella behov i 

behovsbedömningsstödet svarar handläggaren som sitter med vägledningen framför sig; 

 
Eh… jag ska faktiskt ta och söka igenom vår vägledning här, för jag tror inte att det står 

någonstans i vägledningen om just, om det här över huvud taget. Den är ju annars ganska 

stor och omfattande vår vägledning, den är ju liksom vad som egentligen styr bedömningen. 

Det mesta finns ju i den, men det finns ju ingenting om det där… (H3) 

 

Även en annan av handläggarna refererar till behovsbedömningsstödet när jag frågar om det 

finns några riktlinjer eller principer att förhålla sig till när det gäller sexualiteten hos personerna 

vars beslut de handlägger; 

 
…innan vårat möte här idag så kikade jag i, vi har ju en vägledning som vi har till hjälp i 

våra olika bedömningsmoment men sexualitet finns inte ens nämnt. (H2) 

 

Sammantaget är handläggarna rörande överens om att de inte tar upp dessa frågor för att de helt 

enkelt inte finns några direktiv att göra det. I behovsbedömningsstödet finns det ingenting om 

sexualitet eller hjälpbehov vid sexuella aktiviteter och de flesta av handläggarna har inte varit 

med om att det tagits upp och diskuterats på någon av deras respektive arbetsplatser. 

Handläggarna menar också att det inte från individernas håll har efterfrågats att diskutera 

sexuella hjälpbehov under utredningarna och att det därför i nuläget går att betrakta som en 

icke-fråga. Följande citat representerar handläggarnas generella uppfattning av villkoren för, 

och det rådande samtalsklimatet kring sexualitet inom LSS-utredningarna:  
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Ja, det har ju aldrig lyfts som ett hjälpbehov eller något yrkande utan det har mer varit, det 

har mer varit svepande nämnt om man säger så. Det har inte yrkats på någon tid eller gåtts 

in på mer i detalj, så att de delarna har ju aldrig påverkat något beslut. Jag har inte haft 

något ärende där jag har fått ta ställning till om ett yrkande kan ge rätt till ett sådant 

hjälpbehov eller inte […] och jag känner inte till någon annan kollega som har fått ett sådant 

yrkande eller förfrågan heller. (H2) 

 
I dagsläget så känns det ju nästan som att det är lite en icke-fråga eftersom vi aldrig får 

yrkanden om det. Och frågan är om vi handläggare ska gå ut på bred front och uppmana 

folk att söka hjälp för detta eller om man helt enkelt ska låta individen välja själv vad den 

vill söka hjälp med. I grund och botten är det en frivillig insats och de vet ju om från början 

när de ansöker om hjälpen att de kommer att få beskriva sina hjälpbehov och ge yrkanden 

på allt de behöver hjälp med. (H5) 

 

De flesta av handläggarnas gensvar på mina frågor om just sexualitet hos personerna vars beslut 

de handlägger tyder på att detta inte är något de har ägnat speciellt mycket tid åt att fundera 

över tidigare. Uttalandena vittnar snarare om att det finns en tydlig relationell skillnad mellan 

individ och institution vilket i det här fallet verkar innebära att den enskilda individens ansvar 

väger så tungt att behovet för institutionella praktiker på det här området blir icke-existerande. 

Under intervjuerna bemöts istället individernas sexualitet återkommande med resonemang 

kring sexuell läggning, könsidentitet, relationsstatus eller personliga preferenser kring 

exempelvis könet på personen som utför assistansen, snarare än tankar på personernas möjlighet 

till att utöva sexuella praktiker.  

 

Jag tänker att just det här med sexualitet är ett så vitt begrepp, det har ju aldrig slagit mig 

att fråga en person vad de har för sexuell läggning, om man är bisexuell eller vad man nu 

är, det tycker inte jag att vi har någonting alls att göra med. Däremot så kan det komma just 

den här frågan om sexualitet att man är transsexuell eller att man förknippar sig med det 

andra könet, att det kan vara mer frågor om hur man ska bemöta personen, eller benämna 

personen. (H6) 

 
Det är ju många som kanske vill ha hjälp med intimrakning och sånt, och det tänker jag kan 

ju vara en del av en sexualitet att man vill vara snygg för sin partner eller så…(H4) 
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…ibland så kan det ju komma upp frågor om att man, eller önskemål till exempel om att 

man vill att hjälpen ska utföras av en… vi säger om det är en kille då så vill man inte att 

det är en kvinnlig assistent som ska utföra hjälpen… (H1) 

 

Sexualiteten framställs här som en identitet snarare än som en praktik. Att döma av 

handläggarnas berättelser har den sexuella identiteten större möjligheter att tas i beaktning än 

de sexuella praktikerna. Och om sexuella praktiker i någon mån ska göras begripliga sker detta 

genom att placera in dem i en heteronormativ förståelseram och sexualiteten ges därigenom 

både större förståelse och utrymme om personen lever i ett förhållande. Sexualiteten framställs 

således som tämligen heteronormativ, vilket kommer att diskuteras mer utförligt i avsnittet om 

heteronormativitet längre fram. Citaten ovan, som indikerar på att handläggarna huvudsakligen  

tenderar att betrakta sexualitet som knutet till identitet snarare än praktik, kan förstås utifrån 

tidigare forskning som visar på att personer med normbrytande funktionalitet sällan betraktas 

som egna sexuella subjekt (Bahner 2018: 94). Detta kan även förstås utifrån Rubins teori om 

en sexuell värdehierarki som rangordnar sexuella uttryck utefter deras sociala status (Rubin 

1984: 277). Hon skriver att en av de mest orubbliga idéerna om sex är att det finns ett sätt att 

ha sex på som är det korrekta och att allt sex ska överensstämma med det, samt att de flesta 

människor misstar sina personliga sexuella preferenser för en universell modell av accepterad 

sexualitet (ibid: 279). Det funktionsvarierade sexuella subjektet kommer för handläggarna att 

handla mer om identitet än praktik och handläggarnas resonemang vittnar här om att personer 

med funktionsvariationers sexualitet förminskas till att endast handla om mer gripbara aspekter 

så som könsidentitet, sexuell läggning, att göra sig ”snygg” för sin partner eller könspreferenser 

angående assistenterna. Utifrån strukturen i Rubins värdehierarki går det därför att argumentera 

för att sexualiteten, och i synnerhet sexuella praktiker, hos personer med normbrytande 

funktionsvariationer inte tillhör den fördelaktiga och accepterade, funktionsfullkomliga, 

sexualiteten som befinner sig i hierarkins inre cirkel, utan att den sexualiteten, i enlighet med 

Ambjörnssons begrepp (2016: 77), befinner sig i heteronormativitetens periferi och därför 

osynliggörs. 

 

Ett annat sätt att förstå handläggarnas svårigheter med att se individerna som sexuella subjekt  

är genom normaten, positionen som Garland-Thomson (1997: 8) menar att den avvikande 

synliggörs genom, och som förutsätts besitta ett kroppsligt och kulturellt kapital vilket genererar 

en maktposition som normaten kan nyttja för att betraktas som en ”definitiv människa”. Den 

sexuellt utlevande individen kan alltså enligt dessa tankegångar endast på ett oproblematiskt 
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sätt utgöras av normaten som besitter detta kroppsliga och kulturella kapital. Personer med 

normavvikande funktionalitet bedöms sakna detta kapital och kan således inte ingå i positionen 

normaten vilket i sin tur positionerar dem som avvikande.  

 

Eftersom sexualitet och möjligheten att utföra sexuella aktiviteter är egenskaper som tillskrivs 

normaten blir därför sexualiteten hos assistansanvändare inte lika självklar. I ljuset av detta och 

de faktum att sexualitet inte nämns i myndigheternas vägledande dokument, att handläggarna 

inte har fått några direktiv om att inkludera detta i sina bedömningar och att ingen av 

handläggarna heller ger uttryck för att det finns en efterfrågan på att inkludera frågor om sexuell 

assistans blir det således tydligt att i relationen mellan institution och individ blir sexualitet en 

icke-fråga.  

 

4.1.2 Lagstiftningens brister 

För att undersöka utrymmet för sexualitet att beaktas inom LSS-utredningarna är det nödvändigt 

att vända blicken mot rådande lagstiftning och dess utformning, vilken i stor utsträckning styr 

handläggarnas arbete. Majoriteten av handläggarna ger uttryck för en frustration över hur lagen 

är utformad och beskriver vilka begränsningar och svårigheter den genererar, inte minst vad 

gäller hur de grundläggande behoven är utformade. Handläggarna beskriver att de 

grundläggande behoven är väldigt begränsade och endast innefattar det som listas i lagen; 

hygien, av- och påklädning, måltider, kommunikation och annan hjälp som kräver ingående 

kunskap om individen. Att sexualitet skulle innefattas som ett grundläggande behov ser de alla 

som en omöjlighet, i alla fall med nuvarande lagstiftning.  
 

På samma sätt skulle man kunna säga att andning är ju också någonting man behöver för 

att leva, det finns ju inte i den juridiska termen grundläggande behov då. Men det har ju 

med hur LSS är utformad att göra. Det är ingenting vi rår över, utan det är en politisk fråga. 

(H3) 

 

En annan handläggare är inne på samma spår och uttrycker följande; 

 
För lagstiftningen är det ju kört totalt att se sexualitet som ett grundläggande behov, alltså 

det skulle ju aldrig kunna räknas in. Inte ens att andas räknas ju in, så att det tror jag inte. 

Och jag tror inte att det skulle hända, för att ha tillgång till sin sexualitet, vi ser inte på det 

i samhället på det sättet, alltså det är ju ingen… vi ser ju inte på sexualitet som en rättighet 
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så, alltså det är inte förankrat i hur vi tänker på sex. Så jag tror att det skulle ligga väldigt 

långt i framtiden och behöva liksom… innan det skulle få något brett stöd eller att 

lagstiftarna ens skulle tänka åt det hållet. Så att det är inte så vi… vi tänker inte på det, vi 

tänker väl på det på något… som en bonus eller något. (H4)  

 

Handläggaren ger här uttryck för att den generella synen på sexualitet i samhället speglas i hur 

lagen är utformad och menar på att eftersom tillgång till sin sexualitet inte ses som en rättighet 

är det heller inte något som kommer att få något uttalat utrymme inom lagstiftningen. Jag menar 

att detta hänger samman med att personer med normbrytande funktionsvariationer sällan 

betraktas som sexuella subjekt och att förståelsen av vad som betraktas som en ”normativ” och 

”avvikande” kropp är besläktad med förståelsen av vad som är en ”normal sexualitet” (Bahner 

2018: 87). Utifrån tanken om normaten (Garland-Thomson 1997: 8; McRuer 2006: 197) som 

en normfungerande kropp med ”normal sexualitet” konstrueras därför den funktionsvarierade 

sexualiteten som avvikande och dess möjlighet att ta plats i politiken och 

myndighetsutövningen kring LSS blir begränsat.  

 

Bahner (2018: 87-88, 94) skriver om ett sexuellt medborgarskap som en del av ett generellt 

medborgarskap och menar att det inte räcker att påstå att ”alla har rätt till sin sexualitet”, utan 

att det för personer som är i behov av assistans för att ge uttryck för sin sexualitet är nödvändigt 

med en politik som möjliggör ett sådant stöd i praktiken. Ett erkännande av att sexuella behov 

existerar för dessa människor är också ett erkännande av dem som sexuella subjekt, vilket är en 

grundförutsättning för att kunna uppnå sexuellt medborgarskap. Lagstiftningens utformning 

och handläggarnas resonemang kring den synliggör här att lagstiftningen i sig, samt tolkningen 

och implementeringen av den, utgör ett hinder för personer med normbrytande 

funktionsnedsättningar att uppnå både sexuellt medborgarskap och en möjlighet till sexuellt 

subjektsskapande.  

 

Därmed är det dock inte sagt att sexualitet inte alls har möjlighet att rymmas enligt LSS. 

Samtliga handläggare menar på att sexualitet kan rymmas inom de övriga personliga behoven, 

som till skillnad från de grundläggande behoven är mycket mer öppna för tolkning och kan 

innefatta en stor mängd olika saker, samt att vissa aspekter av sexuella aktiviteter eller 

aktiviteter i anslutning till sexuella praktiker rimligen skulle kunna klassas som grundläggande 

behov. En handläggare förklarar; 
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Grundläggande behov är ju väldigt uppstyrt utifrån lagstiftningen vad som räknas in och 

under vilka former de behoven kan godtas som grundläggande behov. Så att sexualitet, den 

biten är ju ett annat personligt behov men det kan ju vara andra hjälpmoment i samband 

med det hela. Att man behöver hjälp med på- och avklädning, det är ett grundläggande 

behov. Då får man ju räkna det för sig. Man kanske behöver hjälp med lite intimhygien 

innan eller efter och det är ju också ett grundläggande behov och då får man ju dela upp 

yrkandet då i både grundläggande och andra personliga behov. (H5) 

 

Sexualitet skulle således kunna få utrymme inom LSS-utredningarna, framförallt som ett övrigt 

personligt behov, men eftersom det är de grundläggande behoven som blir avgörande för om 

personen har rätt till assistans enligt LSS eller inte, och sexualitet inte har något uttalat utrymme 

i lagen, är det heller inte något som handläggarna lyfter under utredningarna. De övriga 

personliga behoven som kan inkludera i stort sett vad som helst är alldeles för många och för 

individuellt bundna för att man som handläggare ska kunna ta upp och ställa frågor kring dem, 

menar de. Där måste yrkandet istället komma från individen. Lagen kan på så sätt betraktas som 

alldeles för snäv och alldeles för öppen för tolkning på en och samma gång och den ger därför 

inte mycket vägledning till handläggarna. En tredje handläggare sammanfattar lagens 

begränsning på följande sätt; 

 
… Den ger inte jättemycket vägledning lagen, det är ju det stora problemet. Lagen gjordes 

väldigt öppet utformad för att ge handläggarna frihet att varje situation är unik, å andra 

sidan gör det också att handläggarna och till och med rättsavdelningen har ju inte så mycket 

vägledning att gå på för vi har ju ändå ett krav på att människor ska ju få lika, det ska ju 

inte bero på vilken handläggare du får hur mycket assistans du får. Och det gör det ju väldigt 

svårt att bedöma, för lagen ger inte så mycket stöd och det gör inte förarbetena heller. 

Visserligen, det finns ju så många situationer som människor är i, varje situation är ju 

verkligen unik, men ändå måste man ju hitta liksom någon sorts.. ah, bedöma det jämnt 

trots att allt är unikt. Lika fall ska ju bedömas lika. Och det blir lite svårt när varje fall är 

unikt. (H3) 

 

Som jag har visat på landar diskussionerna under intervjuerna allt som oftast i definitionerna av 

vad som, i alla fall enligt lagens formulering, räknas som behov, och då i synnerhet 

grundläggande sådana. Jag frågar handläggarna hur de ställer sig till att betrakta utforskande 

och uttryckande av sexualitet som ett mänskligt behov. Samtliga svarar att det absolut är ett 

viktigt mänskligt behov men det framgår tydligt att de är alldeles för styrda av lagens 
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formulering för att helt och hållet kunna hålla med om att det är ett grundläggande mänskligt 

behov. En av handläggarna svarar så här; 

 
Ja, men det är ju egentligen en sån här basic-drift hos alla däggdjur, eller djur över huvud 

taget, att föröka sig. Likväl som att äta och sova, så visst det kanske skulle vara ett 

grundläggande behov om lagstiftarna önskar ändra lagstiftningen. (H5) 

 

Handläggaren ger här uttryck för att sexualitet skulle kunna betraktas som ett grundläggande 

behov, om lagen ändras, men menar samtidigt att det kan finnas svårigheter med att tillgodose 

sådana behov med assistansersättningen samt att det skulle kunna leda till tvivelaktiga 

konsekvenser; 

 
… Jag tycker kanske inte att man ska få rätt till en större ersättning för att man är frekvent 

sexuellt aktiv jämfört med en person som inte är frekvent sexuellt aktiv, att det är det som 

gör att det väger över, att man helt plötsligt får rätt till en statlig ersättning för att man…. 

ah, har sex väldigt ofta. (H5) 

 

En annan handläggare menar däremot att det redan i nuläget egentligen kan spela roll för det 

slutgiltiga beslutet om man som individ väljer att lyfta fram sitt assistansbehov i samband med 

sexuella aktiviteter eftersom en extra dusch och ett extra ombyte kan leda till mer sammanlagd 

tid av kategorin grundläggande behov.  

 
… på- och avklädning av dina innekläder och sådär det är ju ett grundläggande behov också 

så det är ju liksom det de behöver för att komma upp i de 20 timmarna, så det skulle ju till 

och med kunna vara av avgörande betydelse om man ligger precis på gränsen. (H3) 

 

Bortsett från diskussionen om huruvida behoven är grundläggande eller inte, går det även att 

utläsa en viss ambivalens kring på vilket sätt det pratas om sexualitet i termer av behov eller 

inte. De flesta av handläggarna uttrycker genomgående sexualiteten som ett behov, oavsett om 

de menar att dessa behov ska tillgodoses inom LSS eller inte, men ett par av handläggarna 

sticker ut från de andra något och väljer frekvent andra typer av formuleringar för att omnämna 

de sexuella behoven. Där framställs de istället som sexuella önskningar snarare än sexuella 

behov genom formuleringar som dessa; ”…att uttrycka en sådan längtan eller önskan”, ”en 

längtan att kunna utöva sexualitet” ”önskemål om hjälpbehov” ”Jag kan tänka mig att det finns 

önskningar från fler personer” (mina kursiveringar).  
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Inom litteraturen finns det forskning som visar på just dessa mönster där sexuella behov av 

yrkesverksam personal förminskas till att betraktas som önskemål (eng: wants) istället för 

behov (eng: needs) som assistansanvändare själva beskriver dem (Earle 1999: 314-315). 

Forskningen bygger på intervjuer med personer som arbetar som personliga assistenter men jag 

vill mena på att resultatet av min studie tyder på att samma mönster går att finna bland LSS-

handläggarna, även om mitt material är för litet och förekomstfrekvensen är för låg för att kunna 

dra några större slutsatser om detta.  

 

4.1.3 Sexualiteten som offentlig eller privat 

Ett annat tema som uppenbarat sig i materialet är olika aspekter rörande offentlig kontra privat 

sexualitet. Som jag nämnde i inledningen av resultat-kapitlet märktes det under intervjuerna att 

sexualitet är ett ovant och svårt ämne att prata om. Jag frågade handläggarna om de tror att det 

är på grund av att sexualitet är ett obekvämt samtalsämne som de som myndighetspersoner inte 

lyfter dessa frågor under samtalen och svaren var något varierande. En del av handläggarna 

menar att det är ett känsligt ämne, både för handläggare och enskilda individer; 
 

… det är ju en svår fråga att ta upp, för den ska ju ställas på ett bra sätt. Man är väldigt inne 

på den personliga integriteten som det är redan, man ska kanske inte trampa någon på tårna 

eller så. (H6) 

 

Handläggaren antyder här att samtalen redan som det är berör intima och integritetsnära ämnen 

och att lyfta in sexualitet skulle vara att inkräkta ännu mer på integriteten, vilket gör det till en 

svår fråga att närma sig.  Detta ligger i linje med vad både Löfgren-Mårtensson (2005) och 

Bahner (2016) skriver där tidigare studier visar på att det finns en stor osäkerhet kring frågor 

som rör sexualitet och att möjligheten för individers sexuella behov att tillgodoses är beroende 

av personalens egna erfarenheter och attityder. Andra handläggare uttryckte istället en 

uppfattning om att de som handläggare redan ställer så intima och privata frågor till personerna 

som ansöker om assistans att uteblivna frågor om sexualitet troligen inte berodde på dess privata 

karaktär och en ovilja från handläggarnas sida att lyfta så intima och känsliga frågor;  

 

Om man frågar liksom efter beskrivningar av hur man torkar en annan liksom efter ett 

toalettbesök så kan man nog fråga om den saken också. Man blir ganska härdad för såna 

saker. Man får erfarenheter, sånt blir inte så svårt att prata om, man kommer ju in i det man 
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ställer ju ganska intima frågor redan. Så visst första gången om vi liksom skulle få något 

direktiv om att vi ska fråga om det här så just första gången kanske det skulle kännas lite 

olustigt men sen skulle det nog faktiskt bli rutin liksom ganska snabbt tror jag. Så jag tror 

inte riktigt att det ligger liksom på att handläggarna skulle vara obekväma med att ställa 

obekväma frågor för det gör vi redan. (H3) 

 
En annan handläggare håller med om att frågor rörande sexualitet inte bör vara för känsliga och 

privata att prata om under utredningssamtalen och gav uttryck för att frågor om sexualitet 

snarare skulle innebära att höja nivån på frågorna en aning från läget där beskrivningar och 

detaljer om hygien och toalettbesök till exempel ansågs utgöra den verkliga lägsta-nivån.  

 
För jag tänker att det är inte mer… nu kan jag ha helt fel, men jag tänker att det inte är mer 

integritetsnära att prata om att man skulle behöva hjälp för att få till sitt samliv än att man 

behöver prata om precis hur det går till på toalettbesök när man har mens eller inte, alltså 

jag tänker att det är nästan ännu närmre… och hur man torkar sig. Alltså du vet, assistansen 

är ju så absurd så. Den är ju ovärdig, man pratar ju om det allra mest privata så jag tänker 

att, att prata lite om sexlivet vore ju nästan att lyfta upp det lite, lite mindre pinsamt. (H4) 

 

De två handläggarna ger här uttryck för att de i sitt yrke och i samtalen med personerna som 

ansöker om personlig assistans redan pratar om väldigt privata aspekter av människornas liv 

och att vissa aspekter kanske rent av är mer privata än de av sexuell karaktär. De ger istället 

uttryck för att det är myndigheterna i sig, de som styr och vägleder verksamheten inom stat och 

kommun, som har svårt att ta i frågan om sexualitet och funktionsnedsättning. En av 

handläggarna resonerar kring detta och om inställningen till att myndigheter ska främja sexuella 

aktiviteter på ett sådant sätt att det går att bli beviljad assistans för att möjliggöra ett sexuellt 

liv. Hen uttrycker följande; 

 
Jag tror att det har mycket att göra med att myndigheten som sådan alltså de som gör de 

styrande dokumenten och liksom vägleder och sådär, att de inte riktigt vill ta i frågan så de 

är lite rädda för hur det här kommer att uppfattas, att nu ger Försäkringskassan hjälp för 

sexuellt samliv liksom. Och det är väl lite grann, det finns väl fortfarande en syn om att 

sådant inte angår en myndighet kanske, vilket jag personligen kanske tycker är lite lustigt 

i och med att vi går in på väldigt personliga saker annars. (H3) 
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Helmius skriver att sexualiteten är ett socialt fenomen som vävs in i en specifik samhällelig 

struktur och att sexuella beteenden är socialt konstruerade. Följaktligen bestäms sexualitetens 

premisser av det omgivande samhället; ”Varhelst två människor är tillsammans sexuellt är 

samhället med som tredje part” (Helmius 2004:107). Hon menar på att det generellt sett i de 

nordiska länderna råder en relativt öppen syn på sexualitet men att denna följs åt av en 

samhällelig ”ängslan för att okritiskt uppmuntra sexuella beteenden”, vilket också illustreras i 

handläggarens citat i stycket ovan. Denna sexuella ambivalens menar Helmius leder till en 

benägenhet att avskräcka vissa specifika grupper från att utöva sexuella aktiviteter där 

framförallt personer med funktionsnedsättningar bemöts med en tystnad kring den egna 

sexuella förmågan (Helmius 2004:108).  

 

Detta är även intressant i relation till vad Bahner (2016: 3) beskriver som en nationell 

policylucka vad gäller sexualiteten hos personer med normbrytande funktionalitet. Hon menar 

att tystnaden signalerar att en konstruktion av nationella riktlinjer kring dessa frågor är 

oväsentlig och att välfärdsinsatserna som dessa människor är i behov av överskuggar andra 

sexuella behov som därför förblir osynliggjorda. Jag vill argumentera för att det råder en 

ambivalens kring sexualitetens vara eller icke vara inom myndighetsutövningen även bland 

handläggarna jag intervjuar. Samtidigt som de uttrycker sig positiva till att sexualitet borde vara 

något som det ska gå att prata öppet om så antyder de också en tveksamhet kring om 

myndigheter verkligen ska syssla med sådana saker. Den stora osäkerheten och bristen på 

erfarenhet som handläggarna uttrycker kring sexuella aspekter av personlig assistans vittnar om 

att uteblivna riktlinjer från nationellt håll leder till att myndighetsutövningen bidrar till 

osynliggörandet av sexualiteten hos personer med normbrytande funktionsvariationer.  

 

Detta kan även förstås utifrån Rubins sexuella värdehierarki (1984: 277), där den sexualiteten 

som sker i det privata ses som accepterad medan personer med funktionsnedsättning, som till 

viss del behöver samhällets stöd för att kunna utöva sin sexualitet, besitter en sexualitet som 

inte premieras av samhället och istället ses som onormal. Detta leder i sin tur till att 

möjliggörandet för den funktionsvarierade sexualiteten att existera inte är något som samhället 

i allmänhet, och kanske myndigheter i synnerhet, aktivt vill bidra till.  

 

Att sexualitetens utrymme i offentligheten och myndighetsutövningen kring LSS och personlig 

assistans begränsas på detta sätt vill jag, med hjälp av Bahners (2016; 2018) begrepp, 

argumentera för bidrar till att ett sexuellt medborgarskap för personer med normbrytande 
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funktionsvariationer förblir ouppnåeligt. Eftersom innehavandet av ett sexuellt medborgarskap 

kräver att först bli erkänd som ett sexuellt subjekt, och att bli erkänd som ett sexuellt subjekt 

leder till en förståelse om att behov behöver bli tillgodosedda genom omfördelning av resurser 

och en politik som möjliggör stöd i praktiken (Bahner 2018: 88, 94), blir det utifrån 

handläggarnas redogörelser för myndighetsutövningen kring LSS tydligt att dessa individer 

förnekas ett sådant medborgarskap. Utifrån handläggarnas berättelser blir det tydligt att det går 

att argumentera för att sexualitet inte är en offentlig angelägenhet men jag vill hävda att dessa 

individers sexualitet i allra högsta grad är en politisk fråga eftersom den politik som förs, eller 

inte förs, konstruerar de premisser på vilka personer med funktionsnedsättningars sexualitet har 

möjlighet att existera. Att argumentera för att sexualitetens plats är i det privata blir därför 

paradoxalt. Om sexualiteten hos personer som behöver assistans för att kunna utöva den inte 

får rymmas i det offentliga riskerar den därmed också att inte kunna existera ens i det privata.  

 

4.1.4 Dimensioner av ansvar 

Ett frekvent återkommande tema som jag har identifierat i materialet och som jag anser vara 

relevant i relation till uppsatsens forskningsfråga om sexualitetens utrymme är den 

ansvarsförskjutning som samtliga handläggare på ett eller annat sätt ger uttryck för under 

intervjuerna. De uttrycker en tveksamhet kring att ansvaret för att de sexuella behoven ska bli 

tillgodosedda ligger på myndighetsnivå och antyder istället att ansvaret för att lyfta fram dessa 

frågor och tillgodose de sexuella behoven ligger dels på individnivån, dels på 

verksamhetsnivån. Jag menar att diskussionen om ansvar och var ansvaret bör ligga och inte 

bidrar till att forma villkoren för sexualitetens möjligheter att rymmas inom LSS. I det här 

avsnittet presenteras en fördjupning i de olika ansvarsdimensioner som gick att utläsa ur 

handläggarnas resonemang kring vem eller vilka som bär ansvaret för att sexuella hjälpbehov 

ska uppmärksammas och ges möjlighet att tillgodoses.  

 

Samtliga handläggare poängterar återkommande att det är individens egna yrkanden som styr 

utredningen och att de därför är beroende av att individen själv lyfter fram sina sexuella 

hjälpbehov för att det ska inkluderas och tas i beaktning i utredningen. Handläggarna är överens 

om att det inte är något de aktivt frågar efter; 

 
…alltså uttrycker personen det själv att man skulle behöva hjälp då tar vi ju upp det, men 

jag menar i annat är det någonting som inte framkommer eller att det inte kommer upp 

liksom nån fråga om det så är det ju inget som vi själva tar upp så. (H1) 
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…eftersom det är utformat så att man själv hela tiden ska begära det man önskar sig och så 

säger vi ja eller nej eller delvis, så är det… det startar ju alltid hos den enskilde, hos 

personen som söker och kommer det inte från dem då kommer det inte fram. Men det gör 

ju inte, det… inget som inte kommer från dem kommer fram. […] Så det ligger ju jättestort 

ansvar på den enskilde. (H4) 

 

Handläggarna understryker den enskilde individens ansvar för att sexuella hjälpbehov ska tas 

upp under utredningen och menar att utredningens utformning förutsätter att personerna själva 

påtalar samtliga sina hjälpbehov. Utredningens utformning i sig gör alltså att ansvaret på 

individen väger tungt. På den hypotetiska frågan om hur yrkandet skulle hanteras om sexualitet 

och hjälpbehov vid sexuella aktiviteter skulle tas upp representerar följande citat handläggarnas 

generella syn; 
 

Ja, då måste vi ju bemöta det förstås. Då måste det ju få bli en del av vårat beslut också. 

För alla yrkande ska ju bemötas på ett gynnande eller missgynnande sätt. (H2) 

 

Jag tänker att om folk efterfrågar den typen av hjälp så kommer ju vi bedöma den typen av 

hjälp på ett helt annat sätt än vad vi gör i dagsläget. Vi gör ju inga bedömningar om det nu 

för att ingen ansöker om det, så kan man väl säga lite krasst. (H5) 

 

… kommer hjälpbehovet eller önskemål om hjälpbehov fram då får man ju göra det 

ställningstagandet då och titta på, alltså göra en bedömning utifrån varje enskilt fall. (H1) 

 

Om det var någon som ansökte om en extra dusch eller någonting sånt för att man vill ha 

det efter att man har haft sex så hade man ju fått det. (H4) 

 

Jag frågar om de tror att personerna som ansöker om assistans är medvetna om att det faktiskt 

har möjlighet att lyfta fram assistans vid sexuella aktiviteter som ett hjälpbehov och en av 

handläggarna sammanfattar det enligt följande;  

 
[suckar] Ja du… Jag vet inte riktigt om alla tänker i de banorna över huvud taget, men vi 

uppmanar ju hela tiden under utredningens gång att, att de ska beskriva sina hjälpbehov 

och berätta för handläggaren vad det är de behöver hjälp med och när de behöver hjälp med 

det. Och som jag sa till dig också att i det här dokumenteringsunderlaget som vi har så finns 

det ju en öppen fråga i slutet där man uppmanar den sökande att ta upp såna hjälpbehov 
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som man inte tidigare har berört i utredningen, där det inte finns någon sån här färdig rubrik 

för hjälpbehovet. (H5)  

 

Genom liknande utsagor som ovanstående citat indikerar på skildras en enhetlig bild av den 

enskildes ansvar för att själv skapa utrymme för sexualiteten att rymmas inom LSS-

utredningen. Men materialet signalerar även att ansvaret kan bedömas ligga på det juridiska 

ombud som många av personerna som ansöker om LSS och personlig assistans tar hjälp av. 

Handläggarna berättar att i dagsläget har de allra flesta större assistansbolag egna anställda 

jurister som kan bistå nuvarande och framtida kunder vid myndighetsbedömningarna och vid 

formuleringen av yrkandena, vilka oftast är färdigformulerade redan innan mötet med 

handläggaren. En av handläggarna uttrycker följande vid frågan om varför hen tror att hen 

aldrig har stött på några yrkanden om assistans vid sexuella aktiviteter; 

 
De tror nog inte att de skulle få det beviljat. För skulle de [juridiska ombuden] veta att 

personen kan få tid för det här så är det klart, det har ju sin klients intresse så då skulle ju 

de definitivt lägga fram det här om personen behöver hjälp med det. Så jag tror helt enkelt 

att de tror inte att det är lönt att yrka på, eller det är ingenting som vi skulle kunna bevilja. 

(H3) 

 

Här förskjuts ansvaret en bit och landar istället på huruvida ombudet genom assistansbolaget 

möjliggör för en inkludering av sexuella behov eller inte i individernas yrkanden, något som 

även uttrycks genom följande citat; 

 
…ofta är det ett helt färdigt yrkande så att det ligger ofta hos assistansbolaget och juristen, 

de har gjort det helt färdigt innan och de har de här arbetsterapeutiska kartläggningarna och 

bedömningarna med och de följer ju alltid yrkandet och där är det aldrig med, man 

diskuterar aldrig det där. (H4) 

 

Ansvaret läggs dessutom över på verksamheterna som utför assistansen och flera handläggare 

har under intervjuerna uttryckt en tveksamhet eller undran kring vinkeln i den här studien och 

menar på att just de sexuella hjälpbehoven kanske snarare tar sig uttryck där, efter att den 

personliga assistansen väl har beviljats, och att det är där som fokus egentligen bör ligga när 

dessa frågor diskuteras.  
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… Jag kan tänka att det är mer vanligt att man stöter på frågan i själva utförarledet, de som 

sedan tillhandahåller assistansen. (H2) 

 

En annan handläggare antyder att utförandet av assistansen inte är något som myndigheterna 

kan påverka; 
 

Alltså jag tror inte att det beslutet som vi på Försäkringskassan fattar, alltså visst att man 

kan få lite mer timmar i veckan med assistans eventuellt men jag tror mer att det här kan 

vara aktuellt att de som faktiskt jobbar med, alltså ute hos dem och är liksom anställda, det 

är väl de personerna som i större grad behöver ha kunskap om det här och ha rätt verktyg 

för att personen ska ha rätt att utöva sin sexualitet, och ah, självklart påverkar det att vi kan 

ge en extra timme i veckan så har ju de mer tid att ha en assistent hos sig, men själva 

utförandet, det kan ju inte vi på något sätt påverka. (H6) 

 

Handläggarnas resonemang kring att det verkliga ansvaret ligger ute hos verksamheterna som 

tillgodoser assistansen blir särskilt intressant i relation till resultaten av Bahners  (2016) 

fokusgruppsintervjuer med verksamhetschefer och arbetsledare på assistansbolagen där de 

flesta gav uttryck för svårigheter att hantera frågor rörande sexualitet eftersom det i lagar och 

riktlinjer från högre nivåer helt och hållet saknas stöd för detta. Flera av deltagarna ska 

dessutom ha uttryckt en efterfrågan av att sexualitet och sexuella behov bör inkluderas i 

Försäkringskassans behovsbedömningar eftersom detta skulle resultera i att verksamhetschefer 

var tvungna att implementera insatser i enlighet med dessa (Bahner 2016; Bahner 2018: 90).  

 

Det verkar således som att ingen vill ta ansvar för frågor om sexualitet och personlig assistans. 

LSS-handläggarna säger att det är på verksamhetsnivån som frågan ska tas om hand, medan 

Bahners forskning visar att verksamheterna efterfrågar nationella riktlinjer. Utifrån 

handläggarnas berättelser går det även att dra slutsatsen att individerna själva ska ansvara för 

att skapa utrymme för dessa behov att tas i beaktning. Frågan om individers eget ansvar blir 

även adekvat att diskutera i relation till Bahners tidigare forskning (2018: 89) där hon, som 

tidigare nämnt, visar på att fördomar om sexualiteten hos personer med funktionsvariationer 

kan leda till ett internaliserat förtryck, där den egna sexualiteten förträngs och ses som 

”onormal” eller ”äcklig”. Genom ett crip- och queerteoretiskt perspektiv blir det därigenom 

intressant att ställa sig frågan om det verkligen är rimligt att ansvaret ska läggas på enskilda 
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individer och att samhällssystemet som sådant är konstruerat för att avkräva den som betraktas 

som avvikande att anpassa sig till normaten istället för tvärt om (Rydström 2009).  

 

4.2 Sexualitetens uttryck 

I ovanstående tema har jag visat på att sexualitetens utrymme i LSS-utredningar är begränsat. 

Däremot går det ändock att identifiera olika sätt varpå sexualiteten tar sig uttryck genom 

handläggarnas redogörelser. Följande tema kommer att presentera tre aspekter av sexuella 

uttryck som framträder ur det empiriska materialet; den heteronormativa sexualiteten, den 

kognitivt normfungerande sexualiteten och den problematiska sexualiteten. 

 

4.2.1 Den heteronormativa sexualiteten 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning om vilken slags sexualitet som får ta plats och 

görs till norm och vilken sexualitet som betraktas som avvikande vill jag först och främst belysa 

de aspekter ur handläggarnas berättelser som vittnar om en heteronormativ syn på sexualitet 

där sexualiteten hos individerna försöker göras begriplig genom att placeras in i en 

heteronormativ kontext. Vanligt förekommande under intervjuerna är att handläggarna 

resonerar kring personernas sexualitet genom att förhålla den till relationer och 

familjeförhållanden eller åtminstone en tvåsamhet. Ordet ”samliv” är vanligt förekommande 

och vittnar om att det finns en föreställning om att sexualitet och sexuella aktiviteter endast kan 

ges uttryck för inom ramen för en tvåsam kontext. Följande citat visar på några exempel på hur 

detta har yttrat sig under intervjuerna;  

 

… det är ju många som är både gifta och har familj och barn och alltså så, så att det är väl 

självklart att det [sexualitet] är en del av livet. (H4)  
 

… många utav dem [personerna som de handlägger] är ju då personer som har fått någon 

typ av skada i vuxen ålder som kanske redan lever i ett förhållande med en make eller maka 

och kanske löser ett sådant ganska intimt och privat hjälpbehov på egen hand med sin 

partner. (H5) 

 

… det har kommit upp lite grann att ja men… de har någon flickvän eller pojkvän eller 

sambo som de har skaffat… (H3) 
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… Jag tänker att har man någon som man vill klä av sig med så i den situation så är det nog 

den som hjälper till, att då kanske man vill hålla det utanför assistansen. Att man vill hålla 

det privat. […] Om man tänker att man, ja.. har drabbats av MS eller någon sån sjukdom 

och man innan har haft sitt liv och sin familj och sin partner är samma och sådär så känns 

det rätt så naturligt att man i första hand håller det så. (H4) 

 

I citaten ovan förmedlas en väldigt begränsande bild av vilka sexuella uttryck som är möjliga 

för personerna som handläggarna möter. Ingen av handläggarna nämner någonting om 

exempelvis onani, sexuella aktiviteter som inkluderar fler än två personer, eller sexuella 

interaktioner med personer som man inte redan ingår i en relation med. Dessutom förväntas 

alltid partnern vara fysiskt behjälplig vilket återigen vittnar om att sexualiteten i första hand ses 

som funktionsfullkomlig. Jag vill påstå att handläggarnas sätt att tala om individernas sexualitet 

visar på att den sexualiteten som är möjlig och accepterad, om någon, för assistansanvändare 

att ge uttryck för, är den som platsar in i den heteronormativa bilden av sexualitet. McRuer 

(2003: 79) menar att alldeles för lite fokus har riktats mot kopplingen mellan normativ 

funktionalitet och heteronormativitet, där funktionsfullkomlighet i ännu större utsträckning än 

heterosexualitet utgör icke-positionen som markerar det naturliga tillståndet och jag vill 

argumentera för att om den funktionsvarierade sexualiteten i någon mån kan göras begriplig så 

sker detta genom att placera in den i en heteronormativ kontext. Utifrån Gayle Rubins 

värdehierarki som rangordnar sexuella praktiker kan detta förstås genom att den fördelaktiga 

och goda sexualiteten är den som sker i tvåsamhet och utan sexuella hjälpmedel (Rubin 1984). 

Genom myndighetspersonernas tämligen snäva heteronormativa syn på sexualitet blir det redan 

begränsade utrymmet för sexualiteten hos personer med normbrytande funktionsvariationer att 

yttras inom ramen för LSS följaktligen ännu mer begränsat.  

 

4.2.2 Den kognitivt normfungerande sexualiteten  

En ytterligare aspekt av vem som har möjlighet att vara det sexuella subjektet handlar utifrån 

handläggarnas berättelser om individernas kognitiva förmåga. Även om detta inte är ett 

övergripande resonemang hos alla handläggare anser jag ändå att det utgör en betydande del av 

somliga handläggares resonemang och vill därför presentera dessa.  

 

Flertalet av handläggarna ger uttryck, vilket har presenterats ovan, för att de inte tidigare har 

tänkt på individerna som sexuella subjekt och ett par av handläggarna gör här en tydlig 

åtskillnad mellan personer med en kognitiv nedsättning och de med en fysisk nedsättning. Den 
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kognitiva medvetenheten lyfts fram som central för sexualitetens närvaro, både i förhållande 

till hur väl ett sexuellt hjälpbehov kan kommuniceras, men också i förhållande till hur väl det 

över huvud taget finns en medvetenhet om att ett sådant behov existerar. Detta tyder på ett 

ifrågasättande av den sexuella medvetenheten hos personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

Följande uttalanden kommer från en av handläggarna som svarar på frågan om hen har handlagt 

ett beslut där någon har yrkat på sexuell assistans;  

 
…jag har inte tagit emot någon ansökan där man har yrkat på hjälp i samband med… ah… 

[skratt] sexuella handlingar, eller hur man ska formulera det. Men å andra sidan så tänker 

jag att det kanske inte är så många egentligen i vår målgrupp som har förmågan att uttrycka 

ett sådant hjälpbehov. Oftast är det personer med kognitiva nedsättningar som vi 

handlägger och utreder. (H5) 

 
Jag frågar vilken betydelse handläggaren menar att det kan ha, och hen svarar; 
 

Jaa… bra fråga… eh, alltså de som är allra mest kognitivt nedsatta, där är det ju frågan om 

de ens vet om att de har ett sånt behov, som de behöver få tillgodosett. Så det blir, ah… det 

blir lite knepigt, mist sagt. (H5) 

 

Jag frågar vidare vad hen tror att det beror på att yrkanden på hjälp vid sexuella aktiviteter inte 

har tagits upp tidigare och får svaret; 

 

Det som jag sa, att väldigt många av de som vi utreder har inte förmågan att uttrycka att de 

behöver hjälp med den typen av sysslor och aktiviteter. Och det fåtal då som man tänker är 

kognitivt medvetna och kan uttrycka en sexuell drift och är medvetna om sitt hjälpbehov i 

samband med detta, många av dem är ju då personer som har fått någon typ av skada i 

vuxen ålder som kanske redan lever i ett förhållande med en make eller maka och kanske 

löser ett sådant ganska intimt och privat hjälpbehov på egen hand med sin partner… (H5) 

 

I de här uttalandena berör handläggaren två anmärkningsvärda aspekter av sexuellt 

subjektsskapande, både gällande vem som har möjlighet att uttrycka och kommunicera ett 

sexuellt hjälpbehov, men också vem som kan antas besitta en sexuell medvetenhet. Löfgren-

Mårtensson (2012: 56) skriver att det givetvis finns stora skillnader mellan personer med en 

fysisk funktionsnedsättning och de med en intellektuell funktionsnedsättning, men att cripteorin 

ställer sig kritisk till ”institutionaliserade kategorier med tydliga gränsdragningar sinsemellan” 

eftersom det inom grupperna finns en mångfald av varierande uttryck vilka inte går att 
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sammanfoga till en enhetlig bild. Utifrån det cripteoretiska perspektivet blir det således rimligt 

att ifrågasätta varför personer med kognitiv funktionsvariation, som det ges uttryck för i 

ovanstående citat, skulle vara mindre medvetna om sin sexualitet och vilka behov de kan tänkas 

ha på detta område än någon annan. Tidigare forskning visar på att sexuella drivkrafter och en 

sexuell medvetenhet inte existerar beroende av kognitiv förmåga (se t.ex. Löfgren-Mårtensson 

2005, 2012; Kulick & Rydström 2015) men Löfgren-Mårtensson (2012: 62) menar att sexuella 

förväntningar, eller de ”sexuella manus” som riktas mot personer med intellektuell 

funktionsnedsättning tycks vara mer restriktiva än de som riktas till normaten. Detta är även 

något som framkommer i mitt material och jag vill utifrån detta argumentera för att det sexuella 

manuset som ges personer med kognitiv funktionsnedsättning inte bara är mer restriktiva än de 

för normaten, utan att de också är än mer snäva än det manus som ges personer med fysisk 

funktionsnedsättning. Därmed konstrueras det en slags sexuell hierarki där tillträdet till sexuella 

manus rangordnas utifrån vilken funktion det är som sviktar. Normaten, alltså den 

funktionsfullkomliga sexualiteten, intar toppen av hierarkin där det sexuella manusets spektrum 

är brett, följt av den fysiska funktionsnedsättningen vars manus begränsats avsevärt. Längst ner 

i hierarkin finns den intellektuella funktionsnedsättningen där personer som är ”allra mest 

kognitivt nedsatta” verkar fråntas tillträde till ett sexuellt manus över huvud taget och tycks 

vara borträknade när det kommer till sexuellt medvetande.  

 

4.2.3 Den problematiska sexualiteten  

Paradoxalt nog verkar det som att sexualiteten hos personer med funktionsnedsättning både får 

ta plats och inte ta plats samtidigt. Som jag presenterade i avsnittet ovan tenderar sexualiteten 

och medvetenheten om den hos personer med kognitiva funktionsvariationer att ifrågasättas 

och i andra avsnitt har det framgått att personer med normbrytande funktionsvariationer inte 

betraktas som egna sexuella subjekt. I det här avsnittet ges en aningen kontrasterande bild av 

detta, där istället den funktionsvarierade sexualiteten lyfts fram i ljuset, om än på ett tämligen 

ofördelaktigt sätt.  

 

Hugemark och Grönvik skriver att det vid sidan om forskning kring antaganden om personer 

med funktionsnedsättnings asexualitet även finns forskning som visar på att personer med vissa 

typer av funktionsnedsättningar, framförallt utvecklingsstörning eller psykiatriska 

nedsättningar, tillskrivs en avvikande, onaturlig och problematisk sexualitet (Hugemark & 

Grönvik 2016: 62). Detta är tendenser som går att identifiera i specifikt en av handläggarnas 
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berättelser. En av dem beskriver att sexualitet generellt sett inte är något de stöter på under 

utredningarna men fortsätter berättelsen med att lyfta fram en typ av sexualitet som har 

påträffats;  

 
…oftast så blir det ju att vi mer får hantera när det kommer till någonting, när det kommer 

till den mer… den sexualiteten som anses av samhället som mer avvikande, då blir vi mer 

inblandade på ett annat sätt, när man liksom inte, när man kanske inte vet gränser för vad 

andra önskar sig […] att… ’det är ingen här som tycker att det är roligt när du gör sådär 

vid matbordet’, alltså då blir det mer att man går in och gör någonting. Den [sexualiteten] 

som inte syns, den gör vi inte så mycket med. (H4) 

 

Kulick och Rydström skriver att när det pratas om sexualitet och funktionsnedsättning i Sverige 

fokuseras det inte sällan på rehabilitering, integritet och privatliv samt missbruk där sex ses som 

en potentiellt farlig och hotfull aktivitet som personer med funktionsnedsättningar helst ska 

syddas ifrån. De menar att om sexualiteten hos personer med funktionsnedsättning väl ska 

uttryckas ska den anpassas in i den funktionsfullkomliga miljön där sexualiteten är något som 

uttrycks i det privata, bakom stängda dörrar och utan inblandning av hjälpande händer (Kulick 

och Rydström 2015: 263). Citatet ovan från en av handläggarna som beskriver möten med en 

problematisk sexualitet kan förstås utifrån Kulick och Rydströms resonemang där den 

avvikande sexualiteten som syns utanför den privata sfären ska disciplineras till att passa in i 

den funktionsfullkomliga världen där sexualitetens plats är i det privata. Handläggaren menar 

alltså att den sexualiteten som inte syns varken blir ifrågasatt, disciplinerad eller för den delen 

främjad, vilket således indirekt, på grund av individens hjälpbehov, kan komma att resultera i 

ett omöjliggörande av den funktionsnedsattes sexuella liv.  

 

I linje med Kulick och Rydström beskriver Bahner (2018: 87) hur föreställningar om en ”normal 

sexualitet” är besläktad med föreställningar om en ”normal kropp” där den sexuella kroppen 

framställs som självständig och handlingskraftig, vilket ofta står i kontrast till den allmänna 

uppfattningen om en kropp med normbrytande funktionalitet. Hon poängterar vidare att detta 

kan generera fördomar om sexualitet och normbrytande funktionsvariationer, både hos 

allmänheten men också hos individerna själva där det skapas ett internaliserat förtryck och där 

samhällets uppfattningar om den ”normala sexualiteten” inkorporeras i den egna 

självuppfattningen (ibid: 89). Att i synnerhet den problematiska sexualiteten får utrymme, och 

då i syfte att disciplineras, vill jag argumentera för är en bidragande orsak till att föreställningar 
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om vad som betraktas som normativ och avvikande sexualitet internaliseras och den acceptabla 

funktionsvarierade sexualiteten kan endast existera på begränsade premisser. Med McRuer och 

Garland-Thomsons teoretiska begrepp normaten kan detta förstås genom att den avvikande 

funktionaliteten förhålls gentemot den konstruerade positionen funktionsfullkomlig vilken 

betraktas som det representativa idealet för vad det innebär att vara människa (Garland-

Thomson 1997: 8; McRuer 2006). Så länge den funktionsfullkomliga ”korrekta” sexualiteten 

betraktas och definieras på ett sätt där självständighet och integritet är centralt kommer således 

aldrig den funktions-o-fullkomliga sexualiteten helt och hållet att kunna tillgodoses på samma 

villkor.  

 

5 Slutdiskussion 
I den här uppsatsen har jag sökt svar på vilket utrymme sexualitet får inom 

myndighetsutövningen kring LSS och personlig assistans samt vilken sexualitet som i LSS-

handläggarnas berättelser framträder som norm och vilken sexualitet som konstrueras som 

avvikande. Min undersökning visar att sexualitet får ett mycket begränsat utrymme i LSS-

utredningarna där handläggarna närmast betraktar det som en icke-fråga. Detta eftersom 

sexuella aspekter av hjälpbehov aldrig, de deltagande handläggarna veterligen, tas upp av 

individerna, men även sett till lagstiftningens utformning och innehållet i de vägledande 

underlag som handläggarna utgår ifrån i sina bedömningar. I dessa finns inte ens sexualitet 

nämnt. Det råder ambivalens kring sexualitetens plats i offentligheten och även om samtliga 

handläggare delar åsikten att det bör gå att tala öppet om sexualitet råder det delade meningar 

om det verkligen är inom LSS som dessa behov ska tillgodoses. Detta till trots visar mina 

intervjuer på att sexualitet och sexuella hjälpbehov skulle kunna inkluderas i en bedömning och 

berika ett beslut om personlig assistans. Men eftersom det råder brist på nationella direktiv och 

policys kring hur frågor rörande sexualitet och funktionsnedsättning ska hanteras menar 

däremot samtliga handläggare att ansvaret för att detta kommer upp till ytan ligger någon 

annanstans än på dem som handläggare. De menar istället att ansvaret ligger på den enskilda 

individen att lyfta detta hjälpbehov och sedan på verksamheterna som utför assistansen att se 

till att hjälpbehovet tillgodoses. Jag har visat på att den här ansvarsförskjutningen sker på flera 

olika samhällsnivåer och jag vill hävda att bristen på ansvarstagande leder till att utrymmet för 

att sexuella hjälpbehov ska kunna komma upp till ytan minskar. Jag anser därför fortfarande att 

det är rimligt att beakta dessa frågor och granska hanteringen av dem på myndighetsnivå 

eftersom det trots allt är myndigheternas beslut som ligger till grund för assistansens utformning 
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och förutsättningar när den genomförs i praktiken. Med hänsyn till tidigare forskning om 

internaliserat förtryck hos personer med normbrytande funktionalitet samt ett samhälleligt 

förnekande av deras sexuella subjektsposition blir det dessutom angeläget att ifrågasätta om det 

verkligen är rimligt att den enskilde själv ska ansvara för att skapa utrymme för sexualitet att 

inkluderas i utredningarna. Detta, i relation till att sexualiteten onekligen är ett privat och 

känsligt ämne för många att prata om, leder till ytterligare frågor som i framtida studier vore 

intressanta att fördjupa sig i; Är det så att få individer är bekväma nog att lyfta fram sina sexuella 

hjälpbehov under utredningen och att handläggarna på grund av rädslan för att trampa någon 

på tårna undviker ämnet, på bekostnad av individernas möjlighet att få hjälp att adressera dessa 

frågor? Eller är det så att i en samhällelig struktur av förnekande och förtryckande av dessa 

individers sexuella liv har dessa tankar internaliserats i så stor utsträckning att individerna själva 

ser sin sexualitet som ett problem som bör nedtystas istället för ett mänskligt behov som bör 

tillgodoses?  

 

I och med detta menar jag att LSS-handläggarna, tillsammans med annan myndighetspersonal, 

ingår i en struktur där personer med funktionsnedsättningar inte ses som sexuella subjekt och 

där sexuella behov osynliggörs. Genom upprätthållandet av denna föreställning, vilket sker 

genom att sexualiteten inte ges ett givet utrymme i LSS-utredningarna, hindras dessa personer 

därmed från att uppnå ett fullgott sexuellt medborgarskap. Handläggarna är endast en länk i den 

långa kedjan som bildar denna struktur, och kan givetvis inte på något sätt avkrävas ett fullt 

ansvar. Deras arbete är, vilket de tydliggjorde under intervjuerna, beroende av rådande 

lagstiftning och myndigheternas generella riktlinjer, över vilka de inte har något inflytande. Jag 

vill ändå argumentera för att myndighetsutövningen på det här området indirekt bidrar till 

upprätthållandet av denna förtryckande och begränsande struktur där personer med 

funktionsvariationer å ena sidan inte ses om sexuella subjekt och därmed nekas ett sexuellt 

medborgarskap, samtidigt som de å andra sidan tillskrivs en viss typ av sexualitet; en snävt 

heteronormativ sådan.  

 

Undersökningen visar nämligen på att om den funktionsvarierade sexualiteten som praktik i 

någon mån ska kunna göras begriplig så sker detta genom att den placeras in i en heteronormativ 

kontext – medan den funktionsvarierade sexualiteten som identitet ges större möjligheter att 

existera utanför den heteronormativa förståelseramen. Sexuella praktiker förstås i dessa fall 

utifrån att de är monogama, sker i det privata och att sexuella interaktioner endast sker mellan 

två personer som redan ingår i en relation. Dessa sexuella uttryck görs således till norm medan 
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alternativa sexuella uttryck inte får rum i den snäva, heteronormativa förståelseramen och 

kategoriseras istället som avvikande. Den sexuella normen utgörs även av individers kognitiva 

medvetande där det finns tendenser i mitt material som indikerar på att den sexuella 

medvetenheten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning ifrågasätts. Den kognitivt 

funktionsvarierade sexualiteten ses som avvikande och löper dessutom större risk att bemötas 

som en sexualitet som måste hanteras och disciplineras av omgivningen. Resultatet av den här 

studien visar utifrån detta att det sker en slags sexuell hierarkisering där den heteronormativa, 

den kognitivt normfungerande och den privata sexualiteten accepteras medan den icke 

heteronormativa, den kognitivt funktionsvarierade och den synliga/offentliga sexualiteten 

osynliggörs, fördöms och disciplineras. Detta resulterar följaktligen i att utrymmet för olika 

typer av sexualiteter att synas och främjas blir ännu mindre.  

 

Sammantaget vill jag poängtera att utifrån ett crip- och queerteoretiskt perspektiv har jag i den 

här uppsatsen visat på att den ”korrekta” och mest fördelaktiga sexualiteten för personer med 

normbrytande funktionsvariationer är den som inte syns. Men om sexualiteten inte har 

möjlighet att uttryckas på egen hand resulterar då inte detta i att den inte tillåts existera över 

huvud taget? För som en av handläggarna uttryckte det; den sexualiteten som inte syns, den 

görs det heller inte så mycket med.  
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Bilaga 1. 
 

 
 
 

Intervjupersoner sökes 
 
Mitt namn är Clara Bergström och jag studerar genusvetenskap vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. Jag kommer under november och december att skriva min kandidatuppsats på 14 
högskolepoäng och söker nu personer som vill vara en del av min studie.  
 
Jag har under många år arbetat som personlig assistent och har tack vare detta fått upp 
ögonen för hur stor roll funktionalitet spelar i människors vardag och hur mycket den 
påverkar vilka förutsättningar och möjligheter vi har i livet. Jag har på nära håll fått se 
betydelsen av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och de 
möjligheter den ger för enskilda människors livskvalitet, men också vilka begränsningar 
som den kan medföra.  
 
Debatten kring LSS har varit het den senaste tiden och vilka behov som anses vara 
grundläggande har diskuterats flitigt. Detta har ytterligare väckt mitt intresse för ämnet, 
men min tilltänkta uppsats tar egentligen inte avstamp i den debatten i sig, utan snarare i 
tystnaden och avsaknaden av debatt kring sexualitet(er) i relation till LSS samt vilka 
rättigheter de personer som är beroende av personlig assistans har på det här området.  
 
Information om undersökningen 
Syftet med min studie är att undersöka vilket utrymme sexualitet(er) får, och kan få, 
inom både lagstiftningen, LSS, och myndigheternas tolkningar och tillämpningar av 
den. Jag är intresserad av att ta reda på vilka direktiv som finns kring detta och vilken 
praxis som råder vid bedömningarna, samt vilket tolkningsutrymme som finns för den 
enskilda handläggaren som prövar LSS-besluten.  
 
Med den här studien vill jag bidra till att det öppnas upp för vidare debatt kring 
sexualitet, assistans och LSS, samt bidra till ökade kunskaper kring på vilket sätt 
konstruktionen och tolkningen av lagstiftningen antingen möjliggör eller omöjliggör 
inkluderingen av sexualitet som ett behov som bör kunna tillgodoses inom ramen för 
LSS.  
 
Vem söker jag? 
Jag söker nu LSS-handläggare både på Försäkringskassan och inom 
omsorgsförvaltningen som kan tänka sig att ställa upp på en intervju och besvara frågor 
kring hur prövningar av LSS-beslut rent konkret går till, samt vilket utrymme som finns 
för att lyfta in sexualitet i bedömningar och tillämpningar av besluten.  
 
Intervjuerna kommer att se genom ett fysiskt möte eller via telefon och beräknas ta ca 
30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in i undersökningssyfte och 
ljudupptagningen kommer inte att delas med någon annan. 
 
Etiska överväganden 
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De fyra forskningsetiska principerna som all forskning enligt Vetenskapsrådet ska 
uppfylla kommer givetvis att beaktas även i min undersökning. Detta innebär att alla 
deltagare i undersökningen kommer att informeras om undersökningens syfte och de 
villkor som gäller för deras deltagande, att deltagande grundar sig helt och hållet på 
samtycke och att deltagaren har rätt att avböja att svara på vissa frågor samt att 
deltagandet när som helst kan avbrytas. Uppgifterna som lämnas kommer även att ges 
största möjliga konfidentialitet, och insamlade uppgifter kommer inte att användas i 
kommersiellt eller icke-vetenskapligt syfte.   
 
Deltagande i min undersökning är således helt och hållet frivilligt och alla medverkande 
kommer att vara anonyma. Det inspelade ljudmaterialet från intervjuerna kommer 
endast att användas för den undersökning som presenteras ovan och materialet kommer 
inte att delas med tredje part.  
 
Vill du ställa upp på en intervju eller vill du veta mer om min undersökning? 
Välkommen att kontakta mig via mail eller telefon.  
 
Vänliga hälsningar, 
Clara Bergström   
 
Email: cb222ua@student.lnu.se 
Mobil: 0768-678649 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
Vilken ort arbetar du på?  
 
Hur gammal är du? 
 
Vilken är din arbetsgivare? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur länge har du arbetat med LSS-utredningar? 
 
Har du annan erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar? 
 
LSS-utredningens form 
Hur går en LSS-utredning till när det gäller personlig assistans? Vill du beskriva?  
 
Vilka teman/områden finns det som ni tar upp?  
 
Ser varje utredning likadan ut när det gäller vilka frågor som ställs? Hur ser era direktiv 
ut? Finns det förutbestämda exakta frågor som ni alltid måste ställa, eller finns det ett 
utrymme som handläggare att anpassa frågor och samtal efter individen?  
 
LSS är en lagstiftning som reglerar individers rätt till insatser som syftar till att 
tillförsäkra individen goda levnadsvillkor, vad menas med goda levnadsvillkor?  
 
I lagen står det även att verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor där 
målet ska vara att individen ska ha möjlighet att leva som andra. Vad innebär det att 
leva som andra? 
 
Grundläggande behov 
Hur definieras ”grundläggande behov”?  
 
Vilka andra typer av behov finns det som individen kan har rätt till insatser för att 
uppfylla? 
 
Sexualitet 
Har du funderat kring sexualiteten hos de personer du möter? 
 
Vad innebär sexualitet för dig? 
 
Händer det att sexualitet kommer upp under utredningarna? På vilket sätt?  
 
Kan du ge något exempel på hur en sådan aspekt kan tänkas lyftas?  
 
Hur skulle det kunna komma att ha betydelse för beslutet?  
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Om sexualitet tas upp, hur kategoriseras det? Vilken typ av behov ses det som, 
”grundläggande behov”, ”andra personliga behov”, etc.?  
 
Ser du någon skillnad när det gäller hur sexualitet lyfts beroende på vilken personkrets 
individen tillhör?  

- Hur ofta det lyfts?  
- Hur det talas om sexualitet?  
 

Hur ser möjligheten ut för sexualitet att kunna räknas in i grundläggande behov?  
 
Riktlinjer i verksamheten 
Hur ser era riktlinjer ut kring frågor om individernas sexualitet och hur aspekter av 
sexuell karaktär hanteras i utredningarna?  
 
Hur skulle du beskriva era riktlinjer på detta område? Anser du att de är tydliga eller 
bristfälliga?  

- Hur skulle du önska att de såg ut? 
 
Vilken utbildning/kompetens skulle du säga att du som handläggare har när det kommer 
till att hantera frågor som rör individernas sexualitet och inom LSS-utredningarna? 
 
Vilka problem ser du att tystnad och okunskap kring detta kan leda till för de enskilda 
individerna?  
 
Hur pratas det kring detta, er kollegor emellan?  
 
Egna reflektioner 
Hur skulle du själv beskriva din syn på sexualitet? 
 
Skulle du säga att det är ett mänskligt behov att få uttrycka och utforska sin sexualitet? 

-  Ett grundläggande behov?  
 
Upplever du att det finns ett tomrum eller ett glapp mellan lagstiftningen och den 
verklighet ni möter?  

- Vilka tankar och känslor väcker det hos dig? 
- Hur hanterar du dessa känslor? 

 
Vilka är de största utmaningarna med att handlägga LSS-beslut enligt dig? 
 
Övriga frågor 
Har du något du vill tillägga?  
 


