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Abstract 
Authors: Anton Håkansson & Gabriella Gustafsson  

Title: Challenges in work with clients sexuality; A qualitative study about staff’s 

discretion in ethical and complex situations regarding client’s sexuality at special 

accommodations.  

[Utmaningar i arbetet med brukares sexualitet; En kvalitativ studie om 

personalens handlingsutrymme i etiska och komplexa situationer kring brukares 

sexualitet på särskilt boende] 

Supervisor: Peter Hultgren 

Assessor: Torbjörn Forkby 

The aim of this study was to investigate how staff in their role at special 

accommodations for people with disabilities are experiencing and handling 

situations regarding the sexuality of clients with disabilities, to understand how 

staff uses their discretion in situations regarding client’s sexuality and understand 

how staff reason and act based on deontological ethics and consequence ethics. 

Group interviews were conducted with staff at special accommodations for people 

with disabilities, using a hermeneutic research approach to understand the staff’s 

narrative. We analysed the empirical material with the concepts and theories such 

as discretion, a relational perspective on discretion and the two ethical theories 

mentioned above this were analysed using qualitative content analysis. Our main 

findings were that staff use discretion in different ways depending on how they 

reason ethically in situations regarding the client’s sexuality within the limitations 

of their discretion. We found that staff does not work with client’s sexuality 

continuously but that they act when a situation arises. We also found that staff 

took the responsibility to help and guide as well as correct client’s questions of 

sexuality and sexual behaviours mostly out of the feeling of deontological ethics 

due to toughs of bad consequences for the clients or the surrounding community. 

Staff needs more knowledge and education about the sexuality of clients with 

disabilities; how they should balance their many responsibilities and their personal 

values which without support could lead to inner conflicts and feelings of being 

insufficient. We found that education and information about the client's sexual 

needs and staff’s working conditions are needed for better understanding and 

development of the discussion regarding the client's sexuality. We also found that 

education for staff about how sexuality is being expressed by people with mental 

disabilities could be valuable for continued social work. 

Keywords: Ethics, Disabilities, Discretion, Sexuality, Staff.  
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1 Inledning 
Den här studien handlar om hur personal arbetar med brukares sexualitet på särskilt 

boende. Med brukare avses personer med psykiska funktionshinder som bor på 

boende och som är i behov av stöd och service. Det råder kunskapsbrist kring 

brukares sexualitet både i en svensk och internationell kontext, eftersom brukares 

sexualitet som ämne exempelvis enligt Bahner har behandlats som tabu i Sverige 

och hanteras liknande i många verksamheter fortfarande (Bahner 2015, s. 793). 

Relationen mellan personer med funktionshinder och den svenska staten och dess 

institutioner har haft en problematisk historia i Sverige. Staten har från 1930-talet 

stiftat lagar om sterilisering och 1976 trädde steriliseringslagen (1975:580) i kraft, 

som bland andra omfattade vissa personer med funktionshinder. Tydén ger ett 

exempel på ett av argumenten bakom steriliseringslagarna, det var att personer med 

funktionshinder inte ansågs kunna ta hand om sina barn (Tydén 2002, s.12–13). 

Löfgren-Mårtenson menar att sexualitet hos personer med psykiska funktionshinder 

historiskt har ”knutits an till problematiska uttryck t.ex. offentligt och distanslöst 

onanerande” (Löfgren-Mårtenson 2012, s. 57). Exemplet som Löfgren- Mårtensson 

lyfter fram visar på en historisk problematisering kring uttryck av sexualitet för 

personer med psykiska funktionshinder.  

I en statlig offentlig utredning (SOU 1996:133) konstateras att professionella som 

arbetar med personer som har funktionshinder påverkar hur frågan kring sexualitet 

hanteras (SOU 1998:16, s.76). Att vara personal på ett särskilt boende idag 

innefattar flera olika moment som ofta är individbaserade och utgår från brukarens 

behov. I arbetet ingår att hjälpa brukaren i hens hem och exempelvis uträtta ärenden 

med praktiska resultat för brukarna bland annat att duscha, äta och att hinna med 

bussen (Alexander & Taylor Gomez, 2017 s. 114). Särskilt boende är ett begrepp 

som vi har valt för att kunna omfatta de boendetyper som redovisas i detta avsnitt. 

Bostad med särskild service är avsedd för brukare som ingår i personkretsarna i 

Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (1993:387). Det 

finns två typer av LSS-boenden, gruppbostad samt servicebostad. Personer som 
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klarar sig mycket själv kan bo i en servicebostad och få viss tillsyn och omvårdnad. 

Denna typ av boende har en fast personalgrupp som besöker brukaren och hjälper 

hen i sitt hem, en gruppbostad är ett boende där fler brukare bor i samma byggnad 

men de har egna lägenheter och det finns nära kontakt med personal (Växjö 

kommun 2019). Vi har även valt att inkludera korttidsboenden för unga för att få 

en helhetssyn på hur personal på särskilt boende arbetar med brukares sexualitet. 

På korttidsboendet kan unga personer som omfattas av LSS bo vid behov. En 

korttidsplats innebär att en person får bistånd för kortvarig vård och omsorg alla 

dygnets timmar (Socialstyrelsen 2019, s. 4). Bostad med särskild service och 

korttidsboende återfinns i nionde paragrafen, punkterna sex sju och nio i Lagen om 

stöd och service till vissa personer med funktionshinder (1993:387).   

Det som menas med sexualitet i denna studie presenteras i detta avsnitt. Vi har 

utgått från en kombination av Bahners (2016) och världshälsoorganisationens 

(WHO 2015) definition av sexualitet. Vi har valt att kombinera dessa definitioner 

för att få flera aspekter kring sexualitet som begrepp, samt för att avgränsa 

begreppet och tydliggöra begreppets innebörd då det är centralt för vår 

undersökning. Bahner menar att människan föds med en samling biologiska 

processer som ger förutsättningar för att leva ut sin sexualitet. Trots att vi har dessa 

förutsättningar för sexualitet, så är det ingen självklarhet hur dessa processer och 

mekanismer ska användas, tolkas eller förstås (Bahner 2016, s. 46). 

Världshälsoorganisationen (WHO 2015) menar att sexualitet går att se som ett 

grundläggande behov och som en energi som driver människor att söka närhet och 

kärlek. Således behöver inte sexualitet enbart innebära sexuella handlingar, utan 

kan ses som en företeelse som påverkar både den fysiska och den psykiska hälsan 

hos en individ. Både statens folkhälsoinstitut (2012) och Världshälsoorganisationen 

(WHO 2015) erkänner sexualitet som ett grundläggande behov för välmående. 

Vidare är det olagligt att ha sex med någon utan samtycke enligt paragraferna 1 och 

2 i kapitel 6 i Brottsbalken (SFS 1962:700). Trots att sexualitet förstås som ett 

grundläggande mänskligt behov har ingen rätt att kräva sexuella handlingar, man 
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har rätt till sin egen kropp och att ge eller inte ge samtycke till sexuella handlingar 

i Sverige (prop. 2017/18:177). 

 

1.1 Problemformulering 
Arbetet med brukares sexualitet på särskilt boende är komplext och etiskt laddat. 

Personalen spelar en stor roll för hur brukares perspektiv gällande sexualitet 

tillvaratas, vilket innebär att om sexualitetsfrågor undviks från personalens sida blir 

brukarna ovetande om vilka rättigheter och skyldigheter de har gällande sin 

sexualitet. Personalens förhållningssätt till brukares sexualitet kan påverka 

brukarens möjlighet att få sina sexuella behov tillfredsställda vilket kan påverka 

brukarens välmående och sexuella hälsa (Alexander & Taylor Gomez 2017, ss. 

114–116). Tydén (2002) menar att det av hälso- och säkerhetsskäl kan vara 

nödvändigt för personalen att begränsa brukares sexuella uttryck då exempelvis 

tvångsmässig onani skulle kunna skada brukaren (Tydén 2002, s.13–14). Det 

föreligger en ambivalens och okunskap hos personal då de oroar sig för oönskade 

graviditeter, sexuella övergrepp och andra risker som är förknippade med brukares 

sexualitet (Löfgren-Mårtenson, 2013, s. 53). 

Rättsläget i Sverige är inte klargjort kring vad som gäller för personalens 

förhållningssätt eller arbetsvillkor kring arbetet med brukares sexualitet vilket gör 

att personalen på boenden i Sverige jobbar både i en juridisk och moralisk gråzon, 

eftersom det saknas lagstöd och konkreta handlingsplaner för arbetet med brukares 

sexuella behov i Sverige (Rydström 2013, s. 50). Enligt Bahner bör svenska 

beslutsfattare överväga att inte bara se sexuellt underlättande för personer med 

funktionshinder som ett individproblem, utan också som ett politiskt problem, 

eftersom det handlar om de funktionshindrades sexuella och mänskliga rättigheter, 

vilket är någonting som regleras i lag (Bahner 2015, s. 788). Det finns också en 

kunskapslucka kring kärleksrelationer och njutning i forskning och litteratur 

kopplat till brukares sexualitet som ämne och det råder även en brist på utbildning 
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och information kring sexualitet och funktionshinder i det sociala arbetets 

profession. Bristen på kunskap och utbildningar har gjort att sexualitet tidigare har 

setts som en universell heterosexuell könsbunden aktivitet, vilket har lett till 

felaktig information, missuppfattningar och fördomar (Esmail, Darry, Walter och 

Knupp 2010, s. 1148). 

Å ena sidan ska personalen arbeta med att balansera brukarens rättigheter till 

sexualitet och gott bemötande och å andra sidan skydda brukaren från riskfyllt 

sexuellt beteende samt se till att brukaren förhåller sig till samhällets normer vilket 

ingår i personalens yrkesroll. Det föreligger som vi uppfattat det, ett olösbart 

dilemma där både hjälp och kontroll sker i samma handlingar. Det stöd och hjälp 

som personalen ger utifrån vad de uppfattar som god avsikt kan förstås av andra 

som kränkningar, tvång eller försummelse. I yrkesrollen måste personalen handla i 

ett svårbalanserat utrymme där de förväntas utöva både hjälp och kontroll där 

normer om gränser ständigt förändras. Personalen måste förhålla sig etiskt och 

samtidigt tänka på vilket ansvar de har i olika situationer och vilka normer samt 

värden som ska styra arbetet. Personalens komplexa yrkesroll grundar sig på att den 

etiska och den normativa praktiken konkurrerar samtidigt, eftersom enskilda 

situationer bygger på normativ kommunikation i en organisatorisk kontext där 

handlingarna får sin betydelse i just det sammanhanget (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008, s.23).  

Det finns inte mycket nutida svensk forskning om hur personalen arbetar med 

brukares sexualitet i Sverige och med den här uppsatsen fyller vi en del av 

kunskapsluckan kring detta. Vår studie om hur personal på särskilt boende arbetar 

med sexualitet är relevant för socialt arbete då personal på särskilt boende ska arbeta 

för att brukarna får goda levnadsvillkor. Hur personalen använder sitt relationella 

handlingsutrymme i arbetet blir centralt för förståelsen av de situationer som kan 

uppstå i det dagliga arbetet på särskilt boende. Mot bakgrund av ämnets historia och 

den ovisshet som råder kring hur personal arbetar med brukares sexualitet i 
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dagsläget har vi valt att studera detta då ämnet uppfattas som tabu och svårt att 

arbeta med och prata om i socialt arbete.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur personalen på särskilt boende upplever och 

hanterar situationer kring brukares sexualitet för att förstå hur personal på särskilt 

boende använder sitt relationella handlingsutrymme i situationer som gäller 

brukares sexualitet samt förstå hur personalen resonerar och agerar utifrån etiska 

teorier.  

 

1.3 Frågeställningar 
Vilken erfarenhet och kompetens beskriver personalen att de har av att prata om 

och hantera brukares sexualitet? 

Hur kan personalens handlingar i yrkesrollen förstås utifrån konsekvensetik och 

pliktetisk teori i situationer som gäller brukares sexualitet? 

Hur använder personal på särskilt boende sitt handlingsutrymme i situationer som 

gäller brukares sexualitet? 

 

2 Avgränsningar 
Vi har genomfört gruppintervjuer med personal på särskilt boende för att ta reda på 

hur personalen arbetar med brukares sexualitet, detta för att få en samlad bild av 

personalens yrkesverksroll kopplat till ämnet. Vi valde att genomföra 

gruppintervjuer för att skapa en tryggare miljö för intervjupersonerna att prata om 

sina erfarenheter. Vår studie avser inte att studera hur personalen arbetar med 

sexualitet hos personer med fysiska funktionshinder utan snarare kring personer 

med psykiska funktionshinder men vi har förståelse för att personer med psykiska 
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funktionshinder även kan ha fysiska funktionshinder. Vi har valt personalgrupper 

från särskilt boende eftersom det är den arbetsgrupp som arbetar närmast brukaren. 

Vi har sökt efter nutida svensk forskning i ämnet om hur personalen arbetar med 

brukares sexualitet men inte funnit något större antal. Valet av konsekvensetik och 

pliktetik motiveras av att vi vill belysa de etiska utmaningar som personal på särskilt 

boende arbetar med. Valet av dessa etiska teorier hör samman med att vi behövde 

göra en avgränsning bland teorierna, där Blennberger (2005) uttrycker att det i stora 

drag finns två etiska sätt att resonera på vilket sätt en handling förhåller sig etiskt, 

vilket är konsekvensetik och pliktetik.   

 

3 Tidigare forskning 
Vi sökte forskning genom databaserna SwePub, OneSearch, Zeteo och Taylor & 

Francis. De sökord som användes var; funktionshinder, funktionsnedsättning, 

sexualitet, LSS, etik och personal. På engelska användes orden disability, sexuality, 

worker, staff och ethics. Vi valde att söka information med dessa sökord i 

kombination för att avgränsa materialet. Detta gav oss ett koncentrerat urval som 

gick att arbeta med och skapade en större förståelse för vår studie. Den tidigare 

forskningen presenteras i tre teman; personalens roll, brukares sexualitet och 

kärleksrelationer samt etiska utmaningar i arbetet med intellektuellt 

funktionshindrade individer. Vi valde dessa tre teman eftersom de skapar en 

fördjupad förståelse för ämnet och ger ett perspektiv kring kunskapsläget. 

 

3.1 Personalens roll 
Bahner menar att det råder en osäkerhet för personal kring hur de ska hantera frågor 

kring brukares sexualitet, detta eftersom ämnet har hanterats som tabu, men också 

för att det saknas policy och handlingsplaner kring hur arbetet med brukares 
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sexualitet ska ske (Bahner 2015, s. 788). Det saknas också utbildning och god 

kunskap kring brukares sexuella behov (Alexander & Taylor Gomez, 2017 s. 114).  

Alexander & Taylor Gomez studie från Australien betonar vikten av att personalen 

informerar brukarna om vilka rättigheter de har. Om personalen undviker frågor 

kring sexualitet och är motvilliga att informera brukarna om vilka rättigheter de har 

så kommer brukarna gå miste om den informationen då de kanske inte kan söka 

informationen själva. Det finns också en motsträvighet från personalens sida att 

diskutera brukares sexualitet och att det också förekommer att personalens 

personliga värderingar kommer fram i dessa diskussioner (Alexander & Taylor 

Gomez, 2017 s. 116). 

Bahner knyter an till den här typen av motsträvighet och personliga värderingar, 

men ur ett perspektiv kring riskfylldhet och sexualitet. Bahner menar att 

personalens egen normativa uppfattning kring vad som är riskfylld sexualitet får 

större fokus än den objektiva bedömningen kring huruvida något negativt kommer 

hända eller inte “En risk förstås som en osäkerhet som ska hanteras genom 

preventiva åtgärder, oavsett hur troligt det är att det faktiskt kommer att inträffa” 

(Bahner 2016, s. 46).  

I en studie blev vårdpersonal tillfrågade kring brukares sexuella behov, vilket ibland 

gjorde att de tillfrågade kände sig generade och att vårdpersonal försökte ignorera 

brukares sexualitet i vissa fall, i andra fall mötte personalen frågorna villigt och 

kunde diskutera hur brukaren kan utforska sin sexualitet och vart gränserna går. I 

Rydströms studie som har gjort jämförelse mellan Sverige och Danmark utifrån 

arbetet med brukares sexualitet framgår det att Danmarks motsvarighet till svenska 

socialstyrelsen har tydligare riktlinjer än i Sverige. I riktlinjerna framgår att det är 

enhetscheferna på verksamheterna som ansvarar att riktlinjerna upprätthålls och att 

åtgärder som görs håller sig inom lagen, vilket innebär att om vårdpersonal av 

personliga, etiska eller politiska skäl inte vill exempelvis starta en pornografisk film 

åt brukaren ska enhetschefen se till att någon annan vårdpersonal gör det (Rydström 

2013, s. 48). 
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 I Danmark finns en modell kring hur brukares sexualitet ska hanteras där det 

arbetas fram individuella behandlingsplaner som ska täcka brukarens sexuella 

behov, vilket görs i samförstånd med vårdpersonal och brukaren (Rydström 2013, 

s. 49). Rydström skriver att det är omöjligt att ta fram en liknande plan för Sverige 

som i Danmark, eftersom rättsläget inte är klargjort på samma sätt, vilket gör att 

personalen på boenden i Sverige jobbar både i en juridisk och moralisk gråzon. 

Detta eftersom lagen inte säger vad personalen får göra eller inte, det saknas 

konkreta handlingsplaner för brukares sexuella behov i Sverige (Rydström 2013, s. 

50). 

 

3.2 Brukares sexualitet & kärleksrelationer 
Enligt forskning föreligger en viss osäkerhet kring på vilket sätt brukares sexualitet 

uttrycks på boenden.  Det finns enligt Alexander & Taylor Gomez en oro kring 

sexualitet och personer med psykiska funktionshinder som är baserad på myter 

exempelvis att de inte kan vara bra föräldrar eller att personer med psykiska 

funktionshinder bara vill dejta en partner med funktionshinder (Alexander & Taylor 

Gomez, 2017 s. 116). Det finns också en övergripande tanke om att personer med 

psykiska funktionshinder inte har någon sexualitet, då de i vissa fall inte har 

förmåga att ha sex. Detta kan skapa ett stigma som kan leda till att individer med 

psykiska funktionshinder internaliserar en form av icke sexualitet, vilket kan 

påverka individernas självförtroende negativt och skapa en snedvriden bild av 

individens sexualitet (Alexander & Taylor Gomez, 2017 s. 114). Det finns också 

andra attityder i relation till brukarens relationer exempelvis att förhållanden kan 

försvåras för personer med funktionshinder, då det finns en övergripande rädsla att 

bli mer vårdgivare än partner. Sammanfattningsvis beskriver Alexander & Taylor 

Gomez studie att det råder osäkerhet kring brukares sexualitet men att det 

framförallt råder en osäkerhet kring om kärleksrelationer främjas för brukare på 

boenden. Således blir det även osäkerhet för personalen i sin yrkesroll, då de inte 

vet hur de ska förhålla sig till brukares kärleksrelationer. Det finns också en oro 
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från brukarnas sida att bli påkomna på boendet med att ha sex med en partner, då 

de upplever att det inte är tillåtet (Alexander & Taylor Gomez, 2017 s. 116). 

 

3.3 Etiska utmaningar i arbetet med intellektuellt 

funktionshindrade individer 
Solvoll, Hall och Brinchmann (2014) menar att vårdpersonal som arbetar med 

individer som har någon form av inlärningssvårighet får möta utmaningar kring vad 

som är rätt och fel i deras dagliga arbete. Utmaningarna kan vara många och 

svårbalanserade. Exempelvis nämner författarna att det råder en oklarhet kring hur 

vissa etiskt utmanande situationer ska och bör hanteras. Författarna beskriver att 

vårdpersonal har en skyldighet att se till att brukarna är korrekt informerade och att 

vårdpersonalen bidrar till att brukarna lever rimligt hälsosamma liv i passande 

sociala kontexter. Detta förhållningssätt mellan personal och brukare skapar enligt 

författarna en form av etiskt dilemma i det vardagliga arbetet där frågor som; är det 

lämpligt att pressa individer med intellektuella funktionshinder till viktminskning, 

eftersom det rent medicinskt är i deras bästa intresse? (Solvoll, Hall och 

Brinchmann 2014, s. 418). 

Författarna kommer fram till att personalen känner sig klämda mellan olika 

motstridiga handlingar. Ett fallexempel som de tar upp som fokuserar på den här 

typen av dilemma där personalen behöver göra en etisk avvägning är när en 

personal skulle hjälpa en brukare att bli mer självständig och ta egna beslut 

samtidigt som brukaren röker cigaretter allt mer. Personalen ställer sig frågan 

huruvida de bör agera, då de inte vill att brukaren ska röka ihjäl sig. Vårdpersonalen 

hamnar således mellan två olika etiska värden, då personalen å ena sida ska hjälpa 

brukaren att leva ett hälsosammare liv och å ena sidan hjälpa brukaren att göra mer 

självständiga val i sitt liv, vilket leder till ett etiskt dilemma (Solvoll, Hall och 

Brinchmann 2014, s. 420). Författarna kommer också fram till att etiska utmaningar 

kan vara svårt att möta i arbetet och för att vårdpersonalen ska kunna utvecklas och 
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få en högre etisk medvetenhet krävs stöd från chefer, vilket innebär att cheferna 

behöver se behovet i att arbetsgruppen får stöd i de etiskt utmanande situationer de 

möter i det dagliga arbetet. Detta innebär också att politiker och chefer inom 

omsorgen om personer med funktionsnedsättning behöver förstå att det är viktigt 

att integrera professionella etiska reflektioner som en del av arbetsdagen och se till 

att de resurser som krävs för en sådan integration finns tillgängliga (Solvoll, Hall 

och Brinchmann 2014, s. 425). 

 

4 Teori 
De teorier som presenteras i detta avsnitt är handlingsutrymme, ett relationellt 

perspektiv på handlingsutrymme med fyra olika relationsbeskrivningar, etik samt 

konsekvensetik och pliktetik. Dessa teorier kompletterar varandra och bidrar 

till förståelsen av personalens komplexa yrkesroll. Dessa teorier används 

systematiskt som tillagda punkter i den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

4.1 Handlingsutrymme 
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver handlingsutrymme utifrån 

samspel mellan en socialarbetare och en brukare. Vi anser att handlingsutrymme 

även är något som personal på särskilt boende har då de likväl som socialarbetaren 

arbetar utifrån ett uppdrag från organisationen där det kan finnas utrymme för 

tolkning inom ramen för uppdraget. Författarna skriver att socialarbetaren är den 

personen som står i direkt kontakt med den person som är i behov av hjälp. Det 

gäller även personal på särskilt boende. Författarna definierar handlingsutrymme 

som en valmöjlighet i hur personalen ska agera i utrymmet för det uppdrag de 

arbetar inom som ofta är givet av organisationen. Vilket innebär att det existerar en 

professionell inställning och vetskap kring vilka handlingar som är rimliga och 

meningsfulla för situationen. Således innebär handlingsutrymme också skicklighet 
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kring att bedöma rimligheten i de valmöjligheter som finns. Handlingsutrymmet 

begränsas av de ramar som organisationen ställt upp och det uppdrag som 

personalen har (Svensson, Johnsson och Laanemets 2008, ss. 16–17). 

4.1.1 Ett relationellt perspektiv på handlingsutrymme 
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver ett relationellt perspektiv på 

handlingsutrymme. De menar att det sociala arbetet skapas utifrån de individer som 

befinner sig i de bestämda roller som organisationen ställt upp. De agerar utifrån 

sina erfarenheter och kompetens. I mötet skapas ritualer som en del av den process 

som hör mötet till, i denna process förändras både roller och positioner där 

relationer utvecklas. Till mötet mellan personal och brukare finns enligt författarna 

en komplexitet kring det sociala arbetet där den yrkesverksamma ska kunna hantera 

situationer som kan uppstå. Där de ska känna sig trygga i det uppdrag som hen 

arbetar utifrån, ha kunskap om handlingsutrymmets utformande och kunna möta 

brukaren även på en mellanmänsklig nivå (Svensson, Johnsson, Laanemets 2008, 

ss. 115-116). Vidare menar de att personerna som träffas i mötet skapar en relation 

samt skapar och omskapar varandra utifrån de roller som föreligger (Svensson, 

Johnsson, Laanemets 2008, s. 167). Det finns fyra typer av relationer som hör det 

sociala arbetet till. Dessa är omsorgsrelationen, servicerelationen, stödrelationen 

och behandlingsrelationen. 

Omsorgsrelationen 

Med omsorgsrelationen menas att relationen och rollerna bygger på ett filantropiskt 

ideal av omsorg, behovet och konstruktionen av omsorg. I mötet mellan 

omsorgstagaren och omsorgspersonalen finns det givna roller för dem, det är 

underförstått vem som ska få hjälp och vem som ska ge hjälpen. Personalen som är 

omsorgsgivare visar omtänksamhet, oro och ömhet till brukaren som är 

omsorgstagaren (Svensson, Johnsson, Laanemets 2008, s. 167). 
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Servicerelationen 

I den här relationen är också förståelsen av brukaren viktigt, men brukaren är inte 

lika underordnad som i andra relationer då brukaren i detta fall har rättigheter att 

förlita sig på som utgår från lagstiftning. Rollen som personal är begränsad av 

lagstiftning. Således får brukare och personal sina roller i relation till de lagar och 

riktlinjer som finns. Personalen har i denna roll möjligheten att välja att identifiera 

sig med sin organisation och med regelverket, eller företräda brukaren för att 

utvidga regelverket och handlingsutrymmet. I servicerelationen behöver personalen 

vara lyhörd för brukarens behov både materiellt och emotionellt. För att bemöta 

brukaren utifrån hens rättigheter som medborgare bör personalen förhålla sig 

utifrån sin kunskap om vilka resurser som finns, brukarens rättigheter och vilka 

möjligheter de själva har samt förhålla sig empatisk (Svensson, Johnsson, 

Laanemets 2008, ss. 168-169). 

Stödrelationen 

Stödrelationen utgår från en tanke om att brukaren har behov av stöd. Brukaren har 

en underordnad position gentemot personalen, då det är personalen som utgör stödet 

och brukaren som är i behov av stödet. Personalen har i den här rollen också 

tolkningsföreträde, eftersom det är personalen som förfogar över de resurser som 

det omedelbara stödet kräver. Den här relationen har inslag från både 

servicerelationen och omsorgsrelationen. Stödrelationen förekommer inte i vårt 

resultat och analys eftersom vi inte funnit stöd för relationen i vårt material. 

Stödrelationen presenteras här eftersom vi vill presentera omfattningen av det 

relationella perspektivet på handlingsutrymme. 

Behandlingsrelationen 

Brukarens klientroll och personalens behandlingsroll blir definierade utifrån att 

metoden står i centrum för mötet. För vissa behandlingsmetoder är det viktigt att 

lyfta de känslomässiga handlingarna och för andra behandlingar finns färdiga 
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riktlinjer som känslor och erfarenheter förstås utifrån. Olika typer av behandlingar 

påverkar utformningen av behandlarrollen. Exempelvis kan en behandlingsmodell 

vara lösningsfokuserad och en annan kan ha fokus på hjälp till självhjälp. 

Behandlingsidealet kan vara olika men uppbådar ändå till en relation mellan 

behandlaren och brukaren och det skapas också olika typer av relationer (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008, ss. 170-171). 

 

4.2 Etik 
Enligt Sandman och Kjellström (2013) handlar etik om vad som anses vara ett gott 

liv och hur man går tillväga för att frambringa det som betraktas som gott och det 

rätta i livet.  Ur ett vårdperspektiv menar Sandman och Kjellström att det inte är 

möjligt att bortse från frågor om etik och etiska ställningstaganden i yrkesutövandet 

(Sandman och Kjellström 2013, s. 4). Blennberger (2005) fokuserar på hur man kan 

resonera och ta ställning kring huruvida en handling är etiskt rätt eller inte rätt. Det 

finns enligt Blennberger två sätt att resonera kring detta, det första sättet är att se 

handlingen utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv, där handlingen ställs mot frågor 

kring vilka konsekvenser som kommer av att handlingen utförs eller att en viss 

riktlinje följs i arbetet, där de samlade konsekvenserna då avgör huruvida 

handlingen är etiskt rätt eller inte. Ett annat alternativ är att se etiken i handlingen 

genom ett pliktetiskt förhållningssätt vilket innebär att bryta ner handlingen i 

beståndsdelar och fokusera på de egenskaper och den kvalitén som finns i själva 

handlingen. Det går också enligt Blennberger att fokusera på de egenskaper hos 

personen som handlar i detta avseende (Blennberger 2005, s. 59). 

4.2.1 Konsekvensetik teori 
Blennberger (2005) beskriver konsekvensetik som en etik som strävar efter att 

undersöka etisk innebörd i ett samlat, troligt resultat av en handling. Vidare menar 

Blennberger att en handling inte har någon direkt etisk mening i sig självt, utan den 

blir etiskt rätt eller orätt genom en samlad idé kring vilka konsekvenser handlingen 

får (Blennberger 2005, s. 60). 
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Enligt Sandman och Kjellström (2018) skapar ett konsekvensetiskt perspektiv en 

flexibilitet att handla utifrån i den situation som uppstår då beroende på vilka 

konsekvenser personalens handlande kan få och hur de resonerar kring dessa. 

Vidare kan konsekvensetiken enligt Sandman och Kjellström skapa ett resultat 

kring en analys av en händelse exempelvis som är inte normativt är etiskt 

acceptabla, eftersom konsekvensetiken inte lägger fokus kring huruvida handlingen 

sett till normer uppfattas som oetisk. Det är viktigt enligt Sandman och Kjellström 

att problematisera konsekvensernas betydelse. Med andra ord kan konsekvenserna 

för handlingen betyda olika saker etiskt i olika sammanhang, vilket enligt Sandman 

och Kjellström föranleder frågor som vad är: bästa konsekvenser för vem eller vad? 

bästa konsekvenser på vilket sätt? vilka konsekvenser räknas? De frågor som vi 

använder i den kvalitativa innehållsanalysen när vi jämför vilken etisk teori som är 

dominerande i de situationer som intervjupersonerna beskriver är de som enligt 

Sandman och Kjellström är lämpliga frågor att ställa vid en analys med fokus på 

konsekvensetik som vi valt ut från den tillämpning som de gjort på ett fallexempel; 

Vilka konsekvenser får handlingen för vårdpersonalen? Görs något, eller inte på 

grund av att det förmodas vara negativt för vårdtagaren? Eller för vem?  (Sandman, 

Kjellström 2018, s. 119).  

4.2.2 Pliktetisk teori 
Blennberger beskriver pliktetik som en form av etisk teori där utgångspunkten är 

att identifiera de direkta kvaliteter som finns i handlingar. Vidare menar 

Blennberger att pliktteorin också kan identifiera huruvida handlingsregler, etiska 

principer är etiskt giltiga eller ej.  Blennberger menar också att pliktetiken kan bistå 

med ett perspektiv där en handling exempelvis granskas utifrån etiska kriterier kring 

vilka direkta kvaliteter som gör handlingen rätt eller inte ur en etisk synpunkt 

(Blennberger 2005, s. 61). Skillnaden sett till konsekvensetisk teori menar 

Blennberger är att pliktetik med andra ord utgår från att inte bedöma utfall och att 

förutse konsekvenser i en situation eller handling utan pliktetiken utgår från själva 

granskningen av handlingen. 
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Sandman och Kjellström menar att pliktetiken bygger på att personal kan bestämma 

vilka typer av handlingar de ska utföra och att kontrollen över den etiska situationen 

samt vad som är rätt och fel därmed hamnar hos personalen. Pliktetiken kan med 

andra ord bidra med normer för hur vårdpersonal bör handla i situationer och 

därigenom skapa en form av förutsägbarhet i det etiska agerandet i liknande 

situationer (Sandman, Kjellström 2018, s. 36). De frågor som vi använder i den 

kvalitativa innehållsanalysen när vi jämför vilken etisk teori som är dominerande i 

de situationer som intervjupersonerna beskriver är de som enligt Sandman och 

Kjellström är lämpliga frågor att ställa vid en analys med fokus på pliktetik som vi 

valt ut från den tillämpning som de gjort på ett fallexempel; Vilka plikter har 

vårdpersonalen gällande brukares sexualitet?  I rollen som vårdpersonal? När ses 

något som en plikt? (Sandman, Kjellström 2018, s. 120). 

 

5 Metod 
Detta avsnitt inleds med en presentation av vår vetenskapliga ansats hermeneutiken. 

Vidare presenteras analysmetod, kvalitativ innehållsanalys, datainsamlingsmetod, 

tillvägagångssätt och urval, arbetsfördelning, metoddiskussion och slutligen 

reliabilitet och validitet. 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Vår studie har en hermeneutisk forskningsansats och som verktyg för att förstå vårt 

material har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys. En hermeneutisk 

vetenskapsteoretisk ansats är lämplig för vår studie eftersom vi avser att förstå 

personalens erfarenheter och hur de upplever och hanterar situationer kring 

brukares sexualitet. Hermeneutikens grund återfinns i tolkning av text och ska syfta 

till att förstå textens innehåll. Vår studie har som utgångspunkt att tolka och förstå 

transkriberade intervjuer och dess latenta innehåll. Westlund (2015) skriver att för 
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studier vars syfte är att ta vara på intervjupersonernas upplevelser av fenomen och 

att de får möjlighet att tala fritt om det valda ämnet, passar hermeneutiken bra då 

en förståelse kan skapas (Westlund 2015, s. 71). Enligt Friberg och Öhlen (2012) 

kan förförståelsen både ses som ett hinder i form av fördomar och möjlighet i form 

av förkunskap, båda är centrala och väsentliga för vilken typ av ny förståelse vi får 

(Friberg & Öhlén 2012, s. 353).  

 

5.2 Analysmetod 
Som analysmetod har vi valt den kvalitativa innehållsanalysen som presenteras 

nedan.  

5.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys är en form av analys där skriftligt eller språkligt material 

analyseras utifrån en rad olika parametrar och steg.  Eftersom vi gjort en kvalitativ 

studie fokuserar vi enbart på de kvalitativa aspekterna och tillämpningarna gällande 

kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) menar att ett 

grundläggande problem vid kvalitativ innehållsanalys är att bestämma sig huruvida 

analysen bör bygga på manifesterat eller latent innehåll. Med manifesterat innehåll 

menar Graneheim och Lundman att fokus ligger på vad som konkret sägs och 

framförs av materialet, medans en analys av det latenta innehållet innebär en 

tolkning av den underliggande meningen av textens innebörd (Graneheim & 

Lundman 2004, s. 106). Vi valde att fokusera på det latenta innehållet eftersom vi 

avser att tolka och analysera den underliggande meningen av materialet.  

Vid utformandet av en kvalitativ innehållsanalys med fokus på det latenta innehållet 

ska en analysenhet och meningsenhet formuleras som en grund för analysen. I vår 

studie har vi valt det transkriberade intervjumaterialet som analysenhet, vilket också 

Graneheim & Lundman (2004) menar är mest passande för en kvalitativ studie.  En 

meningsenhet är en konstellation av ord och olika påståenden som går att relatera 

till en och samma centrala mening (Graneheim & Lundman 2004, s. 106). Detta 
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innefattar en kodningsprocess som kopplar samman ord, meningar och paragrafer 

till varandra genom den överhängande kontexten som dessa bär på. Detta skapar en 

sammanhållen mening som enligt Graneheim och Lundman definieras som en 

meningsbärande enhet. Det är också viktigt enligt Graneheim och Lundman att 

korta ner texten och kondensera texten, detta innebär att texten kortas ner men att 

kärnan i texten fortfarande består.  Det kondenserade materialet ordnas i kategorier 

som sammanfattar det centrala som nämns med fokus på vad som är gemensamt i 

det intervjumaterial som finns. Efter detta menar Graneheim och Lundman att 

teman kan skapas utifrån det material som är kondenserat. Ett tema ska representera 

en tråd av den underliggande mening som finns i materialet genom det 

kondenserade materialet, vidare kan därför ett tema ses som ett uttryck av 

materialets sammantagna latenta innehåll (Graneheim & Lundman, 2004. s. 107). 

Den analysmodell som vi använt oss av har starka drag från den definition och 

metod som Graneheim & Lundman har skapat. Vårt tillvägagångssätt har varit som 

de sju steg som följer.  

Steg 1: Analysenheten (allt intervjumaterial) läses genom många gånger för att få 

en förståelse kring helheten.  

Steg 2: Meningsbärande enheter identifierades i materialet med teori och 

frågeställningar som viktig utgångspunkt. 

Steg 3: De meningsbärande enheterna som framställs ur föregående steg 

kondenseras. 

Steg 4: Det kondenserade materialet i form av meningsbärande enheter ordnas i 

kategorier som talar för det huvudsakliga budskapet i intervjumaterialet. 

Steg 5: Teman formuleras och det så kallade latenta innehållet framställs under 

dessa. 
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Steg 6: Det latenta innehållet ställs mot det relationella perspektivet på 

handlingsutrymme där utgångspunkten är att finna vilken dominerande relation som 

vi kan tolka av texten. 

Steg 7: Det latenta innehållet ställs mot konsekvensetik och pliktetik där 

utgångspunkten är att finna vilken dominerande etisk teori som vi kan tolka av 

texten. Detta med stöd av de frågor som presenteras i respektive teori. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 
Vårt empiriska material samlades in genom kvalitativa gruppintervjuer med 

personal från särskilt boende. Vi genomförde tre intervjuer med olika arbetsgrupper 

med fyra till sex intervjupersoner i varje intervju. Kvalitativa intervjuer beskrivs av 

Trost som en metod där enkla och raka frågor ställs och att responsen på frågorna 

blir komplexa och fulla med innehåll (Trost 2010, s. 25). Vår intervjuguide är 

semistrukturerad med teman och frågeställningar till personalen som fick prata fritt 

utifrån våra frågor och vi har även ställt följdfrågor vid behov. Vi spelade in det 

som sades under intervjun med ljudupptagning och gjorde sedan 

intervjutranskriptioner. Materialet arrangerades sedan och analyserades 

systematiskt för att framställa resultatet. 

 

5.4 Tillvägagångssätt & urval  
Vi valde att genomföra tre gruppintervjuer med olika arbetsgrupper från två 

boenden med särskild service och en med en arbetsgrupp från ett korttidsboende för 

unga med fyra till sex intervjupersoner i varje intervju. Vi hade som utgångspunkt 

att det minst skulle vara fyra personer för att få nog med stoff och max sex personer 

för att kunna göra en koncentrerad intervju för att kunna göra en tydlig 

intervjutranskription då fler än sju röster hade kunnat göra arbetet svårt samt att alla 

intervjupersoner eventuellt inte skulle kunna komma till tals då vi lät dem prata fritt. 

Vi valde att utgå från personalens utsagor eftersom vi ansåg att de hade mycket 
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erfarenheter och kunde delge oss med sin förståelse av ämnet då de arbetar i nära 

relation till brukarna. Vi uppfattar personalen som nyckelpersoner i sökandet av 

information om hur arbetet kring brukares sexualitet går till.  Vi genomförde tre 

gruppintervjuer som vi har kodat som intervju 1, intervju 2, och intervju 3. Varje 

intervjuperson har fått en egen siffra. I kombination blir det i1ip1, vilket utläses 

intervju 1, intervjuperson 1. När (G) och (A) förekommer i citaten menas Gabriella 

och Anton, detta är när vi som intervjuare är en del av konversationen. När (sam) 

förekommer bland citaten menas samtliga intervjupersoner. Intervju 1 genomfördes 

med 4 intervjupersoner som arbetar på ett boende med särskild service för vuxna. 

De hade undersköterskeutbildning och skötarutbildning. Intervju 2 genomfördes 

med 6 intervjupersoner som arbetar på ett boende med särskild service för vuxna 

och de hade undersköterskeutbildning. Intervju 3 genomfördes med 6 

intervjupersoner som arbetar på korttidsboende för unga, de flesta hade 

undersköterskeutbildning. Varje intervju tog omkring en timme att genomföra och 

den insamlade data är intervjutranskriptioner som omfattar 42 sidor råmaterial.  

Vi initierade mejlkontakt med en för oss känd enhetschef som kunde bistå med två 

intervjuer. Senare gick vi vidare och kontaktade socialnämnden i närliggande sju 

kommuner för att underlätta insamlingen av data. Vi fick svar av en kommun som 

kunde bistå med en intervju. Vi fick också svar av en annan kommun, men de kunde 

inte bistå med tillräckligt många intervjupersoner. Vi frågade enhetscheferna om 

deras arbetsgrupper skulle vara intresserade av att delta i vår studie och bifogade 

vårt informationsbrev. Varpå enhetscheferna stämde av med personalgruppen och 

bokade in intervjun. Sedan skickade vi informationsbrevet (se bilaga 1) och 

förberedelsefrågor (se bilaga 2) till enhetschefen som vidarebefordrade detta till sin 

personalgrupp någon dag före intervjun. Utifrån uppsatsens frågeställningar kapade 

vi temafrågor för intervjuerna dessa går att återfinna vår intervjuguide (se bilaga 3). 

För resultatets framställning använde vi en kvalitativ innehållsanalys. 
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5.5 Arbetsfördelning 
Vi har gemensamt resonerat och arbetat fram denna studie. Vi har delat upp arbetet 

och skrivit individuellt för att effektivisera arbetet och tagit stöd av varandra vid 

ordval och framställning. Följande delar har författats av Anton Håkansson; tidigare 

forskning, relationellt perspektiv på handlingsutrymme, vetenskapsteoretisk ansats, 

hermeneutik, pliktetik, konsekvensetik och kvalitativ innehållsanalys. Följande har 

författats av Gabriella Gustafsson; abstract, inledning, problemformulering, 

handlingsutrymme, datainsamlingsmetod, arbetsfördelning. Följande delar har 

författats av båda författarna; syfte och frågeställningar, urval och tillvägagångssätt, 

metoddiskussion, reliabilitet och validitet, forskningsetiska överväganden, resultat 

och analys, sammanfattning, diskussion och slutsats, avslutning, referenslista och 

bilagor. 

Vi har delat upp deltagandet som samtalsledare vid de tre gruppintervjuerna av 

personliga skäl. Den första intervjun genomfördes av oss båda och den 

transkriberades sedan av Gabriella. De två sista gruppintervjuerna genomfördes av 

Gabriella och transkriberades av Anton. Efter slutförd transkribering har vi 

gemensamt diskuterat tolkningen av teman och skrivit fram studiens resultat, analys 

och diskussion samt avslutning för att skapa en enhetlig text. 

 

5.6 Metoddiskussion 
Som kvalitativ forskningsmetod använder vi kvalitativa intervjuer i form av 

gruppintervjuer med personal från särskilda boenden. En kvantitativ studie är inte 

aktuell då vi inte ämnar mäta någonting. Genom att göra gruppintervjuer anser vi 

att det kan bli lättare för intervjupersonerna att dela med sig av sina erfarenheter. 

Vi har övervägt det som Trost skriver, att deltagarna i gruppintervjuer kan 

generalisera fram svar (Trost 2010, s. 46). Vi har därför skapat frågor som öppnar 

upp för diskussion mellan intervjupersonerna och lyssnat aktivt under 

intervjutillfällena för att eventuellt kunna utläsa om svar generaliseras fram.  
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Friberg och Öhlen (2012) använder Gadamers perspektiv på hermeneutik för att 

förstå tolkning. Gadamer menar enligt Friberg och Öhlen att vi inte får tillgång till 

fenomen utan någon form av tolkning, det vill säga att vi som författare inte är 

avskilda från påverkan, utan vi befinner oss mitt i en ström av både nya och gamla 

skeenden. Detta enligt Friberg och Öhlen påverkar vårt sätt att förstå olika 

företeelser i världen, vilket skapar en form av förförståelse av olika skeenden och 

fenomen (Friberg, Öhlen 2012, s. 353).  

Vi har reflekterat över vår förförståelse kring de teman vi valt att intervjua våra 

intervjupersoner kring, samt vår påverkan på intervjupersonerna. Vår förståelse 

kring teman kan skiljas sig från intervjupersonernas förståelse av sin berättelse. Det 

kan göra att vår tolkning av intervjupersonernas berättelser baseras på en värderad 

tolkning. Westlund beskriver detta som en risk att vi utser ”offer respektive hjältar” 

i forskningsmaterialet. Westlund menar därför att det är av stor vikt som skribent 

att klargöra och diskutera vår egen förförståelse kring de teman och fenomen som 

vi studerar (Westlund 2015, ss. 71-73).  Vi är två socionomstudenter som är födda 

och uppväxta i Sverige och vår förförståelse grundar sig på vår uppväxt i Sverige 

och det välfärdssystem som Sverige har. Vi tolkar det som att individers sexliv är 

något som behandlats som ett privat ämne i Sverige. Historiskt sett så har den 

svenska staten förhindrat personer med funktionshinders sexualitet och möjlighet 

att bilda familj då det ansågs vara nödvändigt. Det är något som vi ställer oss starkt 

kritiska till då vi anser att sexualitet är ett mänskligt behov som alla har.  

 

5.7 Reliabilitet och validitet 
Vi har reflekterat över reliabilitet och validitet i relation till vår studie för att 

säkerställa att studien är tillförlitlig och vetenskaplig. Reliabilitet utgår från att 

mätningar ska kunna återskapas utifrån ett statiskt förhållande. Utifrån en kvalitativ 

ansats kan man förstå människors interaktioner som någonting som förändras, det 

finns således inte något statiskt förhållande (Trost 2010, ss. 131-133). Detta gäller 
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även vår studie då vi valt att avidentifiera våra informanter, det blir omöjligt att 

återskapa samma situationer med samma personer för att få exakt samma svar. 

Något som vi har gjort konsekvent är att vi har använt samma intervjuguide för alla 

gruppintervjuer och delgett informanterna med samma informationsbrev och 

förberedelsefrågor (se bilagor). 

Validitet innebär att en studie mäter det den avser att mäta. Samt om en studie är 

trovärdig eller inte. Vi har beaktat etiska aspekter i anslutning till intervjuerna. Vi 

har vid varje intervjutillfälle låtit informanterna prata fritt utifrån 

förberedelsefrågorna och vi har ställt följdfrågor, för att förstå vad informanterna 

menar eller om svaret ansetts behöva utvecklas. Utformandet av intervjufrågorna 

gjordes så att dessa svarar upp mot uppsatsens frågeställningar. Och för att etablera 

en förståelse av arbetet med brukares sexualitet har vi sökt tidigare forskning och 

sedan genom intervjuer, intervjutranskriptionerna har destillerats och tematiserats 

för att analyseras i avsnittet resultat och analys där vi har analyserat utifrån 

relationellt handlingsutrymme, pliktetiska- och konsekvensetiska teorier. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska riktlinjerna har fyra huvudkrav som är till för det 

grundläggande individskyddskravet. Dessa fyra huvudkrav är enligt 

vetenskapsrådet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Utifrån de fyra forskningsetiska riktlinjernas grundkrav har vi i 

enlighet med informationskravet informerat intervjupersonerna och de som berörs 

av studien om studiens syfte. I utformandet av informationsbrevet har vi följt 

vetenskapsrådets riktlinjer och Helgessons lista från etikprövningsnämnden vad 

gäller information kring en studie (Helgesson 2015, s. 101). Gällande 

samtyckeskravet har vi bett om samtycke från intervjupersonerna till att medverkan 

i studien, detta har vi fått muntligen från alla intervjupersoner. De har även 
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informeras om att de när som helst kan dra sig ur studien utan motivering. Gällande 

konfidentialitetskravet har vi förvarat studiens uppgifter på ett sätt som inte riskerar 

att obehöriga tar del av dem. Vi har avidentifierat intervjupersonerna och de 

personer de beskriver för att inte utsätta dem för orimliga risker. Studiens resultat 

kommer inte att användas för kommersiellt bruk i enlighet med nyttjandekravet. 

Utifrån 3 § och 4§ i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor kommer vår studie beröra direkta person känsliga uppgifter och vi inte 

tar direkt kontakt med brukare innebär det inte den direkt risk för brukarna. Vidare 

har vi valt att inte redovisa material som vi anser kan vara känslig information för 

att inte skada intervjupersonerna eller de personer de berättar om. Vår studie syftar 

inte till att påverka deltagare fysiskt eller psykiskt vilket annars kräver etikprövning 

(Vetenskapsrådet 2017, ss. 7-17).  
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7 Resultat och analys 
Resultatet och analysen presenteras på följande vis. Temat presenteras, de teman 

som ligger till grund för resultatet och analysen är: Tema 1 - bristande kunskap, 

tema 2 - svårigheter kring bemötande och ansvar samt tema 3 - brukarens privata 

sfär blir personalens arbetsplats. Vidare analyseras citatutdrag kring situationer 

först utifrån handlingsutrymme genom att tolka och jämföra personalens berättelser 

med de relationer som presenteras i teoriavsnittet om handlingsutrymme och visa 

vilken relation av handlingsutrymme som blir mest framträdande utifrån situation. 

Vidare analyseras situationerna utifrån en konsekvensetisk analys samt en 

pliktetiskanalys genom att jämföra och tolka vilken av de etiska teorierna som 

presenteras i teoriavsnittet som vi tolkar är mest dominerande i de berättelser som 

personalen delger med hjälp av de valda analysfrågorna som har presenterats i 

teoriavsnittet. Detta kommer slutligen att sammanfattas och knytas an till 

uppsatsens frågeställningar.  

 

7.1 Tema 1 bristande kunskap 
Efter första läsningen av materialet uppfattades mönstret där det framgår att det 

finns bristande kunskap kring brukares sexualitet i verksamheterna. Samtliga 

intervjupersoner berättar att det saknas utbildning kring sexualitetsfrågor och att en 

del av kunskapen gällande sexualitet i relation till brukare är någonting som 

personalen på egen hand har fått till sig via media eller genom att läsa om det själva. 

Intervjupersonerna lyfter fram att de flesta som arbetar i verksamheterna är 

utbildade undersköterskor och att det i utbildningen inte har ingått någon kurs om 

brukares sexualitet. Intervjupersonerna nämner att de har fått kunskaper kring 

sexualitet i skolan och av livet. Intervjupersonerna efterfrågar generell kunskap och 

utbildning kring brukares sexualitet, för att ha information att falla tillbaka på när 

ämnet uppkommer i samtal med brukare. Intervjupersonerna efterfrågar också 
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utbildning med fokus på värderingar där de åsidosätter sina egna värderingar och 

istället fokuserar på brukarna. 

 

I2ip1: Det lilla man har läst om det har man gjort på egen hand liksom eller fått 

till sig genom media på något sätt. 

sam: I skolan.  

i1ip4: och av livet. 

I2ip3: De flesta av oss har gått undersköterskeutbildning, jag tror inte det har 

ingått. 

I3ip4: Få mer utbildning. Ja det tror jag all personal tycker. 

I3ip1: Ja, det behöver inte vara något ingående utan mer generellt. Att få 

information att gå tillbaka till. Hur agerar vi, hur förhåller vi oss. Det är inte 

lätt att veta hur man ska bemöta detta alltid. 

I3ip5: Det hade varit jättebra med en utbildning där man verkligen hade fått 

sätta sig åt sidan. Med bara fokus på brukaren. Att ha något att falla tillbaka på. 

Vems värderingar är detta, mina eller brukarens? 

 

Utifrån ett relationellt perspektiv på handlingsutrymme kan vi förstå att personalen 

har en grundläggande omsorgsrelation till brukarna och den förståelsen av rollerna 

som personal och brukare är att betrakta som naturlig. Där brukaren är hjälptagaren 

och personalen är den som hjälper. Vidare föreligger det ett lagligt stöd för vem 

som kan få hjälp och vilka hjälpinsatser som kan ges vilket försätter personalen i en 

servicerelation till brukaren då de ska ge brukaren stöd och service enligt Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Avsaknaden av utbildning 

och kunskap kring brukares sexualitet är någonting som stärks genom forskning av 

Alexander & Taylor Gomez (2017, s. 114) och Esmail, Darry, Walter och Knupp 

(2010, s. 1151) som hävdar samma sak. Utifrån ett konsekvensetiskt analyssätt går 

det att tolka att personalen befinner sig i en situation av okunskap och att de agerar 

för att lösa denna situation genom att personalen på egen hand sökt information om 

ämnet för att kunna möta brukarens behov. Vi tolkar att konsekvenserna för 
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brukaren kan bli negativa om frågor kring sexualitet inte beaktas. Rent 

konsekvensetiskt blir det därför en fråga om en bedömning om eventuella 

konsekvenser som personalen gör att om de inte i rollen som personal tillgodoser 

sig kunskap om att förmedla information om sexualitet, finns det en risk att 

brukaren inte får information om sexualitet överhuvudtaget. Detta går att knyta 

till Alexander & Taylor Gomez som menar att det inte är säkert att brukarna kan 

söka rätt på informationen själva (Alexander & Taylor Gomez, 2017 s. 116). 

Således tolkar vi det som att personalen uppfattar kunskap om bemötande av 

brukares sexualitet som en viktig del av sin yrkesroll, vilket också Alexander & 

Taylor Gomez betonar som viktigt, eftersom personalen arbetar närmast brukarna. 

Det kvarstår en osäkerhet kring arbetet med brukares sexualitet då det inte ingått i 

deras grundläggande utbildning och därför efterfrågar dem utbildning då deras egna 

personliga värderingar kan vara missledande, eller påverka brukaren eventuellt 

negativt. Vi tolkar det som att personalen känner sig osäkra i bemötandet av frågor 

och situationer kring brukares sexualitet.  

Utifrån de valda analysfrågorna från den pliktetiska teorin synliggörs att det inte 

står klart vilka plikter som personalen har gällande brukarens sexualitet utifrån att 

det inte ingått i deras utbildning. Men deras plikt som personal på särskilt boende 

är att ge stöd och service till brukarna i enlighet med lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (1993:387). Utifrån intervjupersonernas utsagor ser 

personalen att deras plikt är att ge gott bemötande till brukarna, vilket de inte 

upplever sig kunna i frågor som gäller brukarens sexualitet och de situationer som 

det kan ge upphov till. Detta tolkar vi utifrån personalens utsagor om viljan till 

utbildning där de kan sätta sina egna värderingar åt sidan och få information att 

använda i det praktiska arbetet.  

Sammanfattningsvis ger tema 1 en grund för förståelsen av personalens komplexa 

handlingsutrymme vad gäller etiskt laddade frågor om sexualitet. Personalens 

handlingsutrymme utgår i grunden från en omsorgsrelation där personalen ger stöd 

och service till brukaren. Vi tolkar det som att personalen vill hjälpa brukarna att 
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utveckla en förståelse kring sexualitet, men att personalen själva inte har de verktyg 

som de känner att de behöver för att bemöta brukarens frågor, vilket gör att 

personalen befinner sig i ett begränsat handlingsutrymme beroende på deras 

tidigare kunskaper och förhållningssätt till sexualitet. Vi tolkar personalens utsagor 

som att det mest dominerande etiska förhållningsättet är konsekvensetiskt då de 

reflekterar kring sin egen förmåga att bemöta etiskt laddade frågor och situationer 

oftast beror på hur det utfallet påverkar brukaren. Bemötande är viktigt för socialt 

arbete, vilket knyter an till nästa tema, vilket är tema två som handlar om svårigheter 

kring bemötande och ansvar.  

 

7.2 Tema 2 svårigheter kring bemötande och ansvar 
Vi uppfattade ett mönster där det framgick att det var svårt för personalen att bemöta 

brukares frågor gällande sexualitet samt att veta hur de skulle gå tillväga vid 

situationer som uppstår. Vid frågor kring hur de arbetar och pratar om brukares 

sexualitet berättar intervjupersonerna att de inte arbetar aktivt med brukares 

sexualitet utan att de arbetar med det när situationen uppstår eller om brukarna har 

frågor.  Intervjupersonerna från intervju tre berättar att de arbetat fram ett sätt att 

hantera personliga frågor som brukarna ställer. De anser att man inte ska gå in på 

sin egen sexualitet för mycket utan svara mer generellt på brukarnas frågor ur ett 

sakligt perspektiv, se citat nedan. 

 

i3ip1: Han pratade väldigt mycket om att ha barn någon gång också. Han var ju 

väldigt intresserad av hur man gör barn och så. Där kan jag ju känna, vad är vår 

del? Vi har ju böcker och sånt där, men frågan är hur vi ska sitta och läsa dom. 

Jag kan känna att jag ska vara personal, jag ska vara så mycket mer, men jag är 

ingen sexuallärare. Och jag vet inte heller om jag vill vara det, för då kanske 

jag hade sökt det. 

i3ip5: Men jag kan ändå känna att det är viktigt liksom att dom får svar 

någonstans, för dom går inte och frågar deras föräldrar och det kan vara svårt 

att prata med kompisar. Fast det är ändå inte så att vi ska vara deras 

sexuallärare heller. 
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i3ip3: Jag tycker skolan skulle ha den informationen. 

i3ip5: När det liksom kommer till generella frågor tycker jag så kan man svara 

på dem ur ett sakligt perspektiv. Men sen när det kommer till personliga frågor. 

Ja du fick ju en personlig fråga. (Namn på brukare) har frågat mig om jag 

tycker hon är söt. Om jag hade någon flickvän och då känner jag så där att, då 

backar jag tillbaka och då vill jag inte svara på det. 

 

Enligt citaten framkommer det att det är svårt att bemöta brukarna i frågor som 

avser sexualitet. En intervjuperson ställer sig frågande till vad rollen som personal 

är. Utifrån vår tolkning av materialet kan det förstås som att en intervjuperson 

känner sig otillräcklig, då intervjupersonen känner att rollen som personal innefattar 

för mycket. En intervjuperson konstaterar att hen inte är sexuallärare och 

problematiserar huruvida hen vill vara det eller inte. Vi ser detta ur ett relationellt 

perspektiv på handlingsutrymme, då det föreligger en känsla av otillräcklighet i 

rollen som personal vid bemötandet av sexuella frågor med brukare och 

intervjupersonen känner sig obekväm gällande sexualitet som tabubelagt ämne. Det 

råder således en osäkerhet kring handlingsutrymmet och var gränsen går för rollen 

som personal, vilket visar sig i situationen där brukaren undrade hur man gör barn 

i citatet ovan. De problematiserar huruvida förklaringar om att göra barn är 

någonting som innefattas i det handlingsutrymme som föreligger i rollen som 

personal. Av de relationer inom ramen för det relationella perspektivet på 

handlingsutrymme som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) lyfter fram är 

servicerelationen den relation som är applicerbar på detta exempel, eftersom 

personalen befinner sig i en servicerelation till brukaren, då personalen vill ge god 

service åt brukarna, men att det inte ligger i deras uppdrag att informera om 

sexualitet, utan det är det är skolans ansvar att förmedla den kunskapen (Svensson, 

Johnsson, Laanemets 2008, s. 168). Personalen frångår detta och intar en 

omsorgsrelation eftersom en av personalen menade att det är viktigt att brukarna får 

svar på sina frågor, för att det kan vara svårt att få svar på dessa frågor i skolan eller 

av familjen. Med omsorgsrelationen menas att personalen som är omsorgsgivare 

visar omtänksamhet, oro och ömhet till brukaren vilket personalen här ger uttryck 
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för genom att de vill att brukarna ska få information. En intervjuperson menar då 

att personalen skulle kunna svara på en del frågor, även om det inte ingår i deras 

arbete. Personalen upplever att de ställs inför svåra situationer där de inte ser sig 

själva som ansvariga för brukares sexualundervisning eftersom det får negativa 

konsekvenser för dem själva då de redan har ett stort ansvarsområde. De 

konsekvenser som personalen konstaterar kring att ta avstånd från att upplysa 

brukaren är att brukaren påverkas negativt av att inte få informationen eftersom de 

förmodar att skolan inte ger adekvat information eftersom brukarna vänder sig till 

dem istället. Personalen väljer att agera och informerar brukaren eftersom de kan se 

brukarens behov. Personalen har inte någon uttalad eller skriven plikt att ge 

sexualundervisning då det inte ingår i deras egen yrkesroll. Men deras upplevda 

plikt är att ge information och finnas till som stöd för brukaren. Det ses som en plikt 

att informera brukaren om sexualundervisning när det inte finns någon annan som 

kan ta det ansvaret.  

Intervjupersonerna beskriver också att det är svårt att veta hur man ska förhålla sig 

till värderingar. Ett exempel är hur intervjupersonerna från intervju ett resonerar om 

hur man ska bemöta brukare kring värderingar om åldersskillnader när det gäller att 

hitta en partner. Då de är svårt att veta vad de ska säga exempelvis tar de upp en 

situation om en äldre man som vill ha kontakt med unga tjejer och om de som 

personal ska göra något i den situationen. 

 

i1ip4: Men jag tror att han är 60, men hans nivå att prata ibland 

utvecklingsmässigt kan ju ibland vara på vad ska jag säga 10. Och då kanske 

inte det är så konstigt att han fastnar för tjejer som är 20. Då ska man ju 

försöka säga att nej du får ha någon i din ålder. 

i1ip2: Och där kan han ju fråga som till oss ja “Vad tror du att den här tjejen 

hade sagt om jag stod naken här nu i duschen?” och sådant där är ju också lite 

svårt vad man ska svara han. 

G: Men vad säger man då i en sådan situation? 

i1ip1: Ja jag brukar ju påtala om åldersskillnaden. 
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1ip2: Där är det svårt med egna värderingar och sådant också.  

i1ip4: Så säger man till alla andra, åldern har ingen betydelse.  

i1ip1: Nej, precis. Fast han är ju då 60 och dem han tittar på är 18. 

 

Ur ett relationellt perspektiv på handlingsutrymme framträder servicerelationen, 

eftersom den relationen förutsätter att personalen är lyhörd för brukarens behov 

materiellt och emotionellt, vilket går att knyta till hur personalen vill bemöta 

brukarens fråga, men inte vet hur. Pliktetiskt tolkar vi deras diskussion som att de 

har plikter i sin yrkesroll att företräda samhällets normer och samtidigt respektera 

brukarens integritet. Men att det blir svårt att hålla tillbaka de egna värderingarna 

och veta hur man ska agera då de tycker att åldersskillnaden är för stor och att det 

inte vore lämpligt att han har kontakt med så unga tjejer. Den konsekvensetiska 

aspekten som vi tolkar i den här situationen är att personalen väljer att påtala 

åldersskillnaden för att de anser att det föreligger negativa konsekvenser från 

samhället riktade mot brukaren om hen tar kontakt med unga tjejer sett till normer 

om ålder relaterat till partnerrelationer. Vi tolkar personalens uttalande som ett sätt 

att skydda brukaren men även sig själva och verksamheten från negativa 

konsekvenser från allmänheten. Ur ett pliktetiskt perspektiv tolkar vi det som att 

personalen ser det som en plikt att påtala åldersskillnaden, eftersom det finns 

samhälleliga normer som förespråkar att en hög åldersskillnad är någonting som 

inte är norm i ett förhållande.  

Ett annat exempel är då intervjupersonerna resonerar kring värderingar i hur man 

ska förhålla sig när brukarna vill skaffa barn vilket de tycker är ett svårt ämne. I ett 

fall är personalen är orolig att en brukare ska bli gravid, de anser att det inte är läge 

för henne att skaffa barn eftersom hon inte har en fast partner. De har uppmuntrat 

till att ta preventivmedel men att det inte lyckats och att det inte var uppskattat hos 

brukaren som ville ha barn. Personalen kommer fram till att de inte bör blanda in 

sina privata värderingar eftersom brukaren har självbestämmanderätt. 
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i1ip2: Det var en tjej där då som inte hade någon fast partner utan det var 

kanske olika varje helg och så där. 

i1ip4: Och så hade hon funktionsnedsättning där och då var det kanske inte 

läge att vara precis att få barn. 

i1ip4: Och då är det svårt när man kanske försöker hitta ett slags 

preventivmedel som, för det lyckades vi ju inte där. 

i1ip2: Nej. Hon tyckte väl kanske att vi inte skulle lägga oss i riktigt hennes, 

utan det funkade. Men sen hoppade man över något piller där och det var, man 

vill ju gärna ha barn och det kanske inte var den bästa situationen. 

i1ip4: Så vi kom inte så långt där, det var väl hennes egen bestämmanderätt. 

 

Vi tolkar det som att personalen har en internaliserad förståelse om att bilda familj, 

deras egna privata värderingar tar sig uttryck när de försöker få brukaren att inte 

skaffa barn eftersom de inledningsvis tolkar brukarens klientroll som underordnad 

deras egen behandlarroll och att brukaren inte är kapabel till att leva upp till 

personalens privata förståelse och förväntningar på den förväntade rollen. 

Personalen har efter försök insett att brukarens egen självbestämmanderätt är 

överordnad deras privata värderingar. Vi tolkar detta som att det föreligger en 

servicerelation kan de privata åsikterna hindra uppdraget samtidigt som den 

relationella servicerollen även kräver att personalen arbetar utifrån samhällets 

normer. Det föreligger således motstridande tankar om hur arbetet ska utföras. Detta 

är ett tydligt exempel på att det inom socialt arbete finns konkurrerande 

uppfattningar om hur arbetet ska utföras. Det är också intressant att se personalens 

uttryck kring brukarnas självbestämmanderätt ur ett pliktetiskt perspektiv, eftersom 

det å ena sidan nämns av personalen att det inte var läge för brukaren att få barn 

men å andra sidan nämns av en annan personal att det är brukarens 

självbestämmanderätt som avgör. I yrkesrollen som vårdpersonal uppfattas vissa 

plikter som de kan uppleva sig ha, exempelvis att förmedla sina värderingar 

gällande familjeliv på brukaren med goda intentioner om vad de tror kommer att 
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göra brukaren lycklig i framtiden, vilket knyter an till ett konsekvensetiskt 

perspektiv eftersom personalen också vill undvika, vad de tror utifrån sina egna 

värderingar som någonting destruktivt för brukaren på sikt. Det leder till ett etiskt 

dilemma där brukarens intresse ställs emot de värderingar som personalen 

framställer kring familjeliv. Det påminner om det fall kring det etiska dilemmat som 

Solvoll, Hall och Brinchmann diskuterar, där det sker ett etiskt dilemma då två 

etiska värden kolliderar, eftersom personalen å ena sidan vill att brukaren ska få ha 

sin bestämmanderätt och autonomi, men å andra sidan vill hjälpa brukaren att leva 

så goda liv som möjligt (Solvoll, Hall och Brinchmann 2014, s. 420). 

Intervjupersonerna resonerar kring vilka normer som styr tankarna om personer 

med funktionshinder och deras sexualitet. Hur de ska bemöta och ta hänsyn till 

brukarnas värderingar i arbetet. En intervjuperson problematiserar synen på 

personer med funktionshinders användande av porrtidningar, intervjupersonen 

säger att det finns en tanke om att personer med funktionshinder inte har 

porrtidningar. Hon ser inte att det skulle vara någon skillnad mellan personer med 

funktionshinder och andra människors användande av porrtidningar. En annan 

intervjuperson säger att brukarna också har drifter. Samtliga intervjupersoner från 

intervju två och tre säger att det är svårt att bemöta sexualitet utan utbildning, de får 

bemöta situationen när den sker. Personalen upplever att det är svårt att ta upp 

ämnet, då de inte vill riskera att agera kränkande eller att det ska kännas pinsamt 

för brukaren. Eftersom ämnet är privat och brukaren eventuellt känner skuld och 

skam med att bli påkomna, utifrån de värderingar som de har från sin uppväxt. En 

intervjuperson problematiserar den normativa relationsbildningen som består av 

man och kvinna och menar att det inte har någon betydelse, utan intervjupersonen 

betonar att det viktigaste är att brukaren hittar någon de älskar.  

 

i2ip1: Men det där är ju också som man tänker att funktionsnedsatta liksom 

inte har porrtidningar och sådant. Och varför skulle inte de ha det som vilken 

kille. 
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i2ip3: Ja, de har ju drifter, det är svårt för oss också tycker jag när man inte har 

erfarenhet liksom, eller pratat om det eller fått utbildning i det. Hur man ska 

bemöta det. 

i2ip4: Man får ta det i stunden. 

i2ip3: Men ja, det kan vara svårt för personen. Tänker jag, hur man ska göra, 

att säga och för att det inte ska bli kränkande eller kännas pinsamt. Att man har 

kommit på dem, det är lite privat är det ju. Det kanske är en hemlighet och de 

känner kanske skuld och skam. Man vet inte vad de har med sig hemifrån, 

värderingar i det här. Värderingar från familjen eller så. Jag tycker det, jag har 

inte svårt att prata om det. Men svårt att ta upp det. Ja, lite så. Man vill inte 

vara den som har kommit på dem med det. 

i3ip3: Varför måste det vara pojke och flicka egentligen. Det fick mig att också 

tänka till efter detta, det är viktigt att ingen annan sitter och styr de riktlinjerna. 

Det viktigaste är inte könet utan att man kan hitta någon man älskar. 

 

Utifrån det relationella perspektivet på handlingsutrymme kan vi se att det är svårt 

för personalen att agera när de inte vet vilka normer som brukaren bär med sig 

eftersom personalen inte vill kränka brukaren. Detta anser vi är ett uttryck som 

personalen gör utifrån en omsorgsrelation till brukaren där personalen är mån om 

att inte få brukaren att känna obehag (Svensson, Johnsson, Laanemets 2008, s.167). 

Personalens slutsats är att det viktigaste i relationen mellan brukaren och en partner 

är kärlek. Vilket vi tolkar att personalen säger utifrån en omvårdnadsrelation då de 

vill det bästa för brukaren. En intervjuperson betonar också att det inte har någon 

betydelse vilket kön som brukaren eventuellt blir kär i. Att det inte ska vara någon 

annan än brukaren som bestämmer och känner vem de vill vara med. Detta är 

väldigt intressant att se ur ett pliktetiskt perspektiv, eftersom personalen i detta fall 

skapar en norm kring att det är okej för brukaren att älska någon av samma kön, 

personalen upplever dessutom att de inte har fått någon utbildning kring detta, vilket 

gör att intervjupersonen på så vis skapar en kanske för annan personal en ny plikt. 

En plikt som säger att det är okej för brukaren att älska vem den vill. Detta kan 

enligt Sandman och Kjellström (2018) med grund i definitionen av pliktetik, skapa 

en framtida förutsägbarhet i den här typen av etiska situationer. Där personal inte 

hade svar på frågan om hur de ska se på brukares kärleksrelation med någon av 
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samma kön exempelvis. Då träder den här nya normer och plikten in, om den inte 

redan är allmän och vedertagen och kan skapa en form av förutsägbarhet i liknande 

situationer (Sandman, Kjellström 2018, s. 36).  

Sammanfattningsvis ser vi att i de flesta fall som beskrivs i tema två intar personalen 

en servicerelation eller omsorgsrelation utifrån deras relationella 

handlingsutrymme. Vi tolkar det som att personalen vill ge god service och följa 

lagar och riktlinjer där undervisning och information om sexualitet inte är klargjort 

i deras arbetsbeskrivning vilket gör att de övergår från en servicerelation till en 

omsorgsrelation och informerar brukarna, då brukarna annars kan går miste om 

informationen helt. Den mest dominerande etiska teorin i de situationer som 

beskrivs ovan är pliktetik, för att de arbetar utifrån att företräda samhällets normer 

men samtidigt respektera brukarens integritet. Vi tolkar att personalen känner det 

som en plikt att informera brukarna om konsekvenserna av deras handlande utifrån 

deras tanke om att informationen ska vara till nytta för brukaren även om dessa är 

gynnande eller inte. Men vi ser också att personalen agerar utifrån ett 

konsekvensetiskt perspektiv eftersom de i sin yrkesroll utvärderar olika typer av 

handlingar utifrån sin förkunskap kring vilket utfall som kan ske.  

 

7.3 Tema 3 brukarens privata sfär blir personalens 

arbetsplats 
Utifrån att personalen arbetar med brukaren i hens hem har vi uppfattat att vissa 

situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet är komplexa och kan leda till etiska 

dilemman för personalen. Intervjupersonerna från den första intervjun berättar om 

deras svårighet med att arbeta med en brukare som blivit dömd för 

barnpornografibrott tidigare.  De berättar även att de hade uppmärksammat något 

på brukarens dator som de tolkade som barnpornografi. De anmälde då händelsen, 

polisen kopplades in men det hände ingenting och de la ner utredningen. 

Intervjupersonerna berättar att detta tystats ner av chefer och gode män och att de 
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själva inte fått möjlighet till handledning eller att prata ut om det. 

Intervjupersonerna berättar även att det inte känns bra då de inte vet vad han gör på 

sin dator. 

 

i1ip4:  För vi vet ju inte hur vi, han har ju ingen sysselsättning så han sitter ju 

hemma vid datorn varje dag. Och vi har påtalat vikten av att han behöver 

komma ut, eftersom han har haft den här problematiken. För två år sedan 

kanske kan det ha varit det eller var det ett år sen så upptäckte du någonting 

igen. På datorn och där något barn och då anmälde vi det och polisen 

kopplades in men det hände ingenting då. Då skulle vi också tysta ner och inte 

prata om det. 

i1ip2: Och att man aldrig liksom får prata ut om det, för det bara tystas ner. 

i1ip4: Istället för att kanske vara öppen och säga att det är väldigt viktigt att du 

måste komma ut så att du inte hamnar i din problematik innan eller. 

G: Vem är det som det tystas ner av? 

i1ip4: Ja jag tycker nog att det är lite chefer och gode män och det. Så i det har 

vi inte fått någon handledning alls. 

i1ip4: Och vi tror ju egentligen inte att det är ett beteende som bara försvinner. 

i1ip3: Nej för han är väldigt isolerad och sitter vid datorn mycket. Det är ju 

ingen som vet vad han gör. Vad han är ute på. 

i1ip4: På något vis känns det ju som att man nästan är medskyldig på något vis. 

Att man liksom bara blunda för det och alla vet vad som pågår. Nej det känns 

inte bra. 

i1ip1: Det skulle ju vara begränsningar på datorer för dömda personer, tycker 

jag. 

 

I mötet mellan omsorgstagaren och omsorgspersonalen finns det givna roller för 

dem, det är underförstått vem som ska få hjälp och vem ska ge hjälpen (Svensson, 

Johnsson, Laanemets 2008, s. 167). Det som begränsar personalen att fullt ut vara i 

den här rollen är att de kan ha svårt att visa omtänksamhet och ömhet till brukaren 

eftersom de själva känner sig medskyldiga till vad som betraktas som brukarens 

destruktiva beteende. Men intervjupersonerna uttrycker ändå att han behöver 
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komma ut från sin lägenhet och bryta sin isolering vilket kan vara ett tecken på 

deras oro för hans hälsa. De befinner sig samtidigt i en servicerelation som utgår 

från att brukaren har rättigheter att ta del av en tjänst och att personalen även har 

regler att förhålla sig till. Brukaren är placerad på boendet och personalen ska 

erbjuda stöd och service enligt LSS lagen. I servicerelationen behöver personalen 

vara lyhörd för brukarens behov både materiellt och emotionellt, deras önskan om 

att brukaren ska bryta sin isolering kan förstås som att personalen varit lyhörd för 

brukarens problematik och vill då se till hans behov av att komma ut. I 

servicerelationen ska personalen använda sin kunskap om vilka resurser som finns, 

brukarens rättigheter och vilka möjligheter man själv har som personal samt 

förhålla sig empatisk (Svensson, Johnsson, Laanemets 2008, ss. 168-169). Vi anser 

att personalen befinner sig i ett snävt handlingsutrymme där deras resurser är få, de 

känner till brukarens rättigheter men bristen på information och stöd begränsar 

personalens handlingsutrymme. När personalen känner sig ansvariga för brukarens 

etiska konflikter kan deras empatiska förhållande till brukaren minska eller 

begränsas vilket också begränsar deras förståelse av handlingsutrymmet. 

Personalen ser sig medskyldiga och resonerar konsekvensetiskt att hans surfande 

borde begränsas då de menar att konsekvenserna av brukarens beteende skulle 

kunna leda till negativa konsekvenser även för dem själva då de inte får något stöd 

i att hantera situationen. Personalens konsekvensetiska resonemang är mer 

dominerande då de resonerar kring konsekvenserna som brukarens beteende kan få. 

Men att de pliktetiskt vill skydda de personer som kan utsättas för risk om brukarens 

beteende uppdagas.  

En intervjuperson berättade om ett tillfälle då hon hade kommit hem till en brukare 

som onanerat ute på sin balkong varpå hon uppmanade hen att gå in. 

Intervjupersonen säger att brukarna får göra vad de vill i sina lägenheter, men att 

de inte får onanera på balkongen då barn kan finnas ute och då finns det grund för 

polisanmälan. 

 



 

 
41 

i1ip4: Ja det är typ dem som vi har, exempelvis på balkongen då säger vi att då 

får du göra det inne i lägenheten. 

i1ip2: Nej och samtidigt måste ju dem få göra vad dem vill.” i1ip3: “Det är ju 

deras lägenhet. 

[...] 

i1ip2: Och lika så när de står på balkong mot barn och sådär. Detta är ju liksom 

grund för en polisanmälan. 

 

Utifrån personalens servicerelation finns det förväntningar på att personalen ska 

vidmakthålla lagar och riktlinjer. I servicerelationen ska personalen vara medveten 

om vilka resurser som finns, vilket vi tolkar som att de använder sitt språk och sin 

kunskap för att säga till brukaren att gå in i lägenheten för att lära brukaren att hens 

beteende inte är socialt accepterat och bryter mot lagen. Personalen lyfter fram 

situationen som problematisk eftersom det finns grund för polisanmälan av det 

beteende som brukaren uppvisar. Däremot ställer de sig varken negativa eller 

positiva till den sexuella handlingen men att det får göras i lägenheten där beteendet 

inte betraktas som problematiskt. Löfgren-Mårtenson lyfter fram att det finns en 

historisk problematisering kring personer med psykiska funktionshinders 

sexualitet. Exempelvis offentligt och distanslöst onanerande (Löfgren-Mårtenson 

2012, s. 57).  

Offentligt onanerande ses än idag som problematiskt men vi ser inte att personalen 

kopplar detta beteende endast till personer med psykiska funktionshinder utan 

snarare till att det är olagligt. Vi tolkar personalens utsagor ur ett dominerande 

pliktetiskt perspektiv där det blir tydligt att de vill påtala problematiken och 

tillrättavisa brukaren för hens egen säkerhet och för det omkringliggande samhället. 

Vidare verkar personalen inte vara allt för orolig kring brukarens onanerande som 

sådant utan snarare hens vistelse på balkongen vilket leder till att personalen 

hänvisar brukaren tillbaka in i lägenheten istället där personalen säger att hen kan 

göra vad hen vill. Vi tolkar att den pliktetiska aspekten är att de vill hjälpa brukaren 

att följa lagen utifrån att de själva har en plikt att följa lagen.  
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En av intervjupersonerna berättar att hon åkt bil med en brukare som frågade henne 

hur det hade varit för henne att ha sex första gången varpå personalen inte var fullt 

beredd på frågan men ändå delade med sig av information på ett generellt sätt för 

att möta brukarens sökande av information kring sexualitet.  

 

i3ip1: Men jag blev inte generad, men man är ju inte beredd, men man får ju 

tänka till tycker jag då va. Inte bara att man svarar någon, men att man tänker 

efter vad som man ska säga, och det har jag ju tagit upp med er. 

i3ip2: Men som det här då, det vet man ju aldrig. För det är ju ingenting som 

dem pratar om ofta. Hon såg väl sitt tillfälle när vi var ute och åkte och frågade 

helt enkelt, för det finns inget som säger när det kommer. 

i3ip1: Ja, för inte säger man vänta lite så ska jag bara ringa och fråga för att se 

vad jag ska svara. 

i3ip1: Ja, det är ju intentionen, vad man själv känner att jag kan säga. Som jag 

sa, vänta lite, jag är så gammal (skratt). Nej, men jag skämtade inte bort det då, 

för då gäller det att verkligen kunna ta det. För det går inte att tramsa bort det. 

i3ip3: För sen tror jag att det oavsett är viktigt att vara okej med det. Man ska 

aldrig göra något mot sin vilja. För det tror jag att vi genomsyrat ganska bra 

allihopa här. Att man hela tiden återkommer till det. 

 

Relationen mellan brukaren och personalen kan ses utifrån ett relationellt 

perspektiv på handlingsutrymme, där servicerelationen blir mest applicerbar, 

eftersom personalen är lyhörd och lyssnar på brukarens fråga, men inte vet hur man 

ska förhålla sig till den. Trots detta ska personalen förhålla sig empatiskt, vilket 

personalen gör i detta avseende genom att lyssna på frågan och svarar så gott hen 

kan (Svensson, Johnsson, Laanemets 2008, s. 168). Personalen ställs inför ett 

ställningstagande antingen svara på brukarens fråga eller undvika ämnet och i det 

här fallet väljer personalen att berätta för brukaren hur sex kan gå till för att det 

finns en konsekvensetisk aspekt att brukaren har ett behov av att få information och 

känner förtroende för personalen och personalen resonerar att de har en plikt att 

förvalta det förtroendet, det blir därför viktigt att informera och inte tramsa bort 



 

 
43 

ämnet eftersom att om det tramsas bort kan det få negativa konsekvenser för 

brukaren.  

Sexualitet och sex kan inbegripa många etiska aspekter och personalen betonar 

vikten av samtycke. Det är inte personalens plikt att undervisa om sexualkunskap, 

det ingår inte i yrkesrollen men att förvalta förtroende ses av personal som en 

underliggande plikt för ett gott bemötande i det fortsatta arbetet och för brukarens 

integritet. De agerar utifrån en bedömning av att de som personal ändå har kapacitet 

att förklara för brukaren om sex och väljer att ta till vara på den resursen utifrån att 

de agerar i en servicerelation där de ska vara medvetna om resurserna inom 

verksamheten. Den mest övervägande etiska teori som vi ser i detta fall är 

konsekvensetik då personalen resonerar att de bör informera brukaren eftersom om 

brukaren inte får information om exempelvis samtycke kan hen gå miste om den 

informationen, vilket kan leda till negativa konsekvenser för brukaren.  

Personalen beskriver en arbetssituation där de berättar att en brukare som har en 

förkärlek till regnkläder och gummistövlar, vilket de menar är en form av fetisch. 

En intervjuperson menar att han kör hårt med alla och säger att det ska regna varje 

dag för att han ska få ha på sig sina regnkläder. Vidare berättar en intervjuperson 

att de inte informerat alla i den nya arbetsgruppen om den här mannens historia med 

regnkläderna. En av intervjupersonerna berättar att brukaren tidigare har eskorterats 

hem av polis. Allmänheten hade hittat honom ute och han hade då kommit hem med 

polis vilket var orsaken till att personalen bestämde att de skulle låsa in 

regnkläderna. Vidare berättar en intervjuperson om hur de har gått tillväga för att 

hantera mannens förkärlek till sina regnkläder. En intervjuperson berättar att 

brukaren även har använt personalens gummistövlar och låst in sig på kontoret där 

de inte vet vad hen gör. Två intervjupersoner problematiserar sitt agerande kring 

regnkläderna och ser det som ett dilemma. En intervjuperson resonerar kring 

riskerna med brukarens beteende och riskerna för brukaren själv och personer i hans 

omgivning. De resonerar kring vad som är värst, risken för honom själv eller risken 

för omgivningen. 
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i2ip4: Ja, vi har ju en man då som inte har någon partner och aldrig har haft. 

Men han har en förkärlek till regnkläder som han gärna, stövlar och så där. 

Med gummi och så där. Han har en fetisch. 

i2ip2: Ja, det är jättebra för honom nu. Vintern är det faktiskt lite lugnare. Men 

just nu cyklar han själv till sitt arbete, vilket gör att han kanske måste ha med 

sig regnkläder. 

i2ip4: Vi är ju en ganska ny grupp här måste jag säga. Alla har kanske inte 

vetat om detta förrän ganska nyligen. Vilket är jättedåligt av oss att vi inte har 

informerat om det. Så det är lite det vi har att jobba med. Hur vi ska göra. 

i2ip3: Så tanken är att om det har regnat och han har haft med sig dem till 

jobbet, så ska de låsas till nästa dag och sen har han regnkläder och ombyte på 

sitt arbete så han ska bara använda regnkläder i nödfall, när det verkligen 

regnar, jättemycket. Han hittar ju på lite längs med vägen också. Vi vet inte 

riktigt vad han gör. 

i2ip1: Men samtidigt är det faktiskt ett dilemma, om vi nu säger att han hade 

varit precis som oss, vem är det då som hade sagt, du får inte ha dina 

regnkläder för hade han varit som vem som helst så hade han fått njuta av sina 

regnkläder. 

i2ip2: Åh (namn på personal), ‘hon låter mig inte ha mina regnkläder’. Så det 

är ju ett dilemma, skulle han fått dem och haft dem. Det vet vi ju inte. Är det 

rätt att göra så, att köra över dem, det är någonting man kan ifrågasätta. 

i2ip1: Det låter kanske hårt, men om man sitter och pratar om det liksom, att vi 

låser in. Han var väldigt skamsen över detta. Och var väl lite då som detta kom 

upp, han får bara ha regnkläder när det verkligen behövs. Det är också 

kränkande att komma hem med polis. Man får liksom dra parallellen där, vad 

är värst. Jag vet inte. Men så har det varit i alla fall. 

i2ip2: Alltså man vet inte. Han kanske går in på en förskola på vägen dit och 

vad är värst då. Låsa in eller att han står där bland barnen i sina regnkläder. 

 

Vi har tolkat personalens utsagor om brukarens fetisch som sexuell eftersom de 

berättar om situationen utifrån deras vetskap om att studien handlar om deras arbete 

med brukares sexualitet. Därför kan vi ur ett relationellt perspektiv på 

handlingsutrymme se situationen utifrån både en omsorgsrelation och en 

behandlingsrelation. Eftersom personalen började låsa in regnkläderna efter att 

brukaren blev eskorterad av polis. Å ena sidan vill personalen att händelsen inte ska 
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upprepas och i det går det att tolka avsikten som både omtänksam men fylld av oro. 

Å andra sidan gör personalen något konkret åt ett beteende som de anser är negativt, 

vilket går att koppla till den lösningsfokuserade aspekten i behandlingsrelationen 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 170). Vi tolkar det som att 

behandlingsrelationen är den dominerande inom handlingsutrymmet för personalen 

i det här fallet, då personalen tar till aktiva åtgärder för att begränsa brukaren. De 

valde att agera genom att låsa in kläderna då de ansåg att det var befogat inom 

ramen för sitt handlingsutrymme. Vi tolkar det som att personalen känner en plikt 

att det är deras ansvar att hantera brukarens sexualitet eftersom brukaren blivit 

eskorterad hem av polis, de upplever att det är deras skyldighet som personal att 

begränsa brukarens fetisch och att incidenten med polisen ger dem rätt att låsa in 

mannens regnkläder. Personalen blir medveten om sig själva då de kan se på sitt 

eget handlande utifrån ett kritiskt perspektiv, de kan även förstå brukarens 

frustration över att han fått sina regnkläder inlåsta. De problematiserar sitt agerande 

konsekvensetiskt och förklarar att de valt att låsa in brukarens regnkläder för att 

begränsa incidenter med polisen och skydda brukaren och omgivningen från hens 

potentiellt riskfyllda sexuella beteende (Nilsson 1996, ss. 176–177). Trots att vi 

gjort denna tolkning av personalens utsagor om brukarens fetisch som sexuell går 

det inte att utläsa konkret att något sexuellt faktiskt skett. Personalen talar om 

situationen och brukarens framtida potentiella sexuella beteende som något 

negativt. Bahner (2016) skriver att personalens normativa uppfattning kring vad 

som är riskfylld sexualitet får mer fokus än den objektiva bedömningen kring 

huruvida något negativt kommer att hända eller inte (Bahner 2016, ss. 46–47).  

För att sammanfatta tema tre ser vi att personal som arbetar i brukarens hem intar 

ett handlingsutrymme utifrån deras servicerelation där vi tolkar det som att de 

känner en plikt att informera brukaren om deras rättigheter och skyldigheter. Vi 

tolkar det som att personalen intar ett servicerellationellt handlingsutrymme då de 

arbetat i brukarens hem, detta för att upprätthålla brukarens integritet. Den etiska 

teorin som är dominerande i de situationer som nämns ovan är konsekvensetik, där 
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personalen resonerar utifrån de konsekvenser brukarens beteende kan få för olika 

parter.  
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8 Diskussion och slutsats 
Vi har utformat diskussionen utifrån uppsatsens tre frågeställningar. Vi besvarar 

och reflekterar kring frågorna och gör sedan en sammanvägd slutsats för varje 

frågeställning.  

Vilken erfarenhet och kompetens beskriver personalen att de har av att prata om 

och hantera brukares sexualitet? 

Personalen har erfarenheter av att prata om och hantera situationer som gäller 

brukares sexualitet. Erfarenheten kommer från arbetsplatsrelaterade situationer och 

den kunskapen de bär med sig kring sexualitet kommer från deras egen skoltid och 

den information som de sökt efter på egen hand. Vår tolkning är att det finns 

osäkerhet hos personalen kring hur de ska förhålla sig till sina egna värderingar och 

hur de ska bemöta situationer som gäller brukares sexualitet när de inte har någon 

utbildning kring brukares sexualitet. Personalen berättar att de inte arbetar proaktivt 

kring brukares sexualitet, utan att de arbetar med det när situationer eller frågor 

uppstår. Det finns inga mallar för hur detta ska göras och personalen lämnas i vissa 

fall själva till att hantera och härbärgera det som sker gällande brukares sexualitet 

på arbetsplatsen. Vi tolkar det som att personalen förstår brukares sexualitet som 

något annat, då de själva säger att de har erfarenhet av ämnet sexualitet från sin 

egen skolgång men inte kunskap kring brukares sexualitet. Vi tolkar detta som att 

personalen inte har kunskapen kring hur de ska introducera ämnet, prata om det på 

ett bra sätt för att inte kränka eller inkräkta för mycket i brukarens privata sfär. 

Intervjupersonerna menar att det inte har ingått i deras utbildning eller att det inte 

diskuteras i stor utsträckning på deras arbetsplatser. Tidigare forskning kan bidra 

med en förståelse kring vad som kan göras för att lyfta fram de etiska utmaningar 

som hör till arbetet, vilket är fullt möjligt att sätta i en sexualitetskontext, eftersom 

det också innefattar etiska utmaningar. Ett exempel som kommer från Sollvoll, Hall 

och Brinchmanns (2014) studie där de menar att det är viktigt att chefer 

uppmärksammar de etiska situationerna som uppstår och att personalen för stöd i 
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dessa situationer samt att det krävs en form av politisk reform där professionella 

etiska reflektioner blir en del av arbetsdagen (Solvoll, Hall och Brinchmann 2014, 

s. 425). Det etiska dilemmat som uppstår är att det förutsätter så som vi ser det att 

brukares sexualitet blir förenat med etiska dilemman. Vilket vår studie visar att så 

inte behöver vara fallet – i vissa fall uppfattades vissa situationer inte som ett etiskt 

problem. Bristen på utbildning och information kring brukares sexualitet är också 

någonting som vi också ser i tidigare forskning (Esmail, Darry, Walter och Knupp 

2010, s. 1148). 

Vår slutsats av vilken erfarenhet och kompetens beskriver personalen att de har av 

att prata om och hantera brukares sexualitet, är att det föreligger brister i kunskapen 

hos personal om brukares sexualitet. Detta beror på att det saknats utbildning kring 

brukares sexualitet i deras utbildning som undersköterskor. Deras kunskap om 

brukares sexualitet och arbetet med det är någonting som personalen på egen hand 

söker sig till via media eller genom att läsa om det själva. Intervjupersonerna 

efterfrågar utbildning kring brukares sexualitet samt hur de ska hantera de 

värderingar som färgar arbetet. Utifrån det första temat bristande kunskap 

synliggörs personalens komplexa handlingsutrymme vad gäller etiskt laddade 

frågor om sexualitet. Personalens handlingsutrymme utgår i grunden från en 

omsorgsrelation där personalen ger stöd och service till brukaren. Vi tolkar det som 

att personalen vill hjälpa brukarna att utveckla en förståelse kring sexualitet, men 

att personalen själva inte har de verktyg som de känner att de behöver för att bemöta 

brukarens frågor. Vilket gör att personalen befinner sig i ett begränsat 

handlingsutrymme där de blir beroende av sina tidigare kunskaper och 

förhållningssätt till sexualitet. Vi tolkar personalens utsagor som att det mest 

dominerande etiska förhållningssättet är konsekvensetiskt då de reflekterar kring 

sin egen förmåga att bemöta etiskt laddade frågor och situationer oftast beror på hur 

utfallet påverkar brukaren. 

Hur kan personalens handlingar i yrkesrollen förstås utifrån konsekvensetik och 

pliktetisk teori i situationer som gäller brukares sexualitet? 
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Personalen beskriver att de arbetar utanför den yrkesroll som de upplever sig ha 

som personal, när de exempelvis tillrättavisar brukare som onanerar på balkongen, 

eller när de delger sexualupplysningar och sexualkunskap till brukarna. Detta 

utifrån ett pliktetiskt förhållningssätt där de känner en plikt att informera brukaren 

om hens skyldigheter och rättigheter. Personalen har en servicerelation till brukaren 

och tar då på sig ansvaret att svara på brukarnas frågor och se till att de får 

information men detta vilket de gör utifrån ett omsorgsperspektiv. Det blir en plikt 

för personalen att svara på brukarens frågor om sexualitet även om det inte ingår i 

deras arbetsuppgifter. Motiveringen till att personalen svara på frågorna tolkar vi 

som att personalen agerar konsekvensetiskt eftersom brukarna annars kan gå miste 

om informationen. Alexander och Taylor Gomez (2017) menar att det är viktigt att 

personalen informerar brukarna, om personalen inte gör det blir brukarna ovetande 

om vilka skyldigheter och rättigheter de har (Alexander & Taylor Gomez, 2017 s. 

116). Konsekvensetiskt finns det ett intressant exempel att lyfta fram. I ett exempel 

fokuserar personalen på att skydda brukare från riskfylld sexualitet och vill 

förhindra brukare att träffa nya människor av oro för att något negativt ska ske 

istället för att skapa en möjlighet för hälsosamma relationer. Vår slutsats är att vi 

kan se att personalen ser konsekvenserna framför möjligheterna. Personalen tror sig 

uppfatta att någonting negativt kommer att ske om brukarna i vissa fall träffar nya 

människor baserat på förförståelsen kring vad som kan tänkas hända om brukaren 

träffar nya människor. Vi ställer oss frågande till vad som då menas med hälsosam 

relation och om det är personalens åsikter som ska styra det, hur pass skyddad är då 

brukarens integritet? 

Hur använder personal på särskilt boende sitt handlingsutrymme i situationer som 

gäller brukares sexualitet? 

Det vi kan se utifrån de situationer som beskrivs ovan är att av de relationer som 

beskrivs inom det relationella perspektivet på handlingsutrymme är att arbetet med 

brukares sexualitet domineras av det omsorgsrelationella perspektivet och 

servicerelations perspektivet. När personalen upplever att de har stöd från andra 
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myndigheter eller chefen till att förhindra uttryck av brukares sexualitet, kan 

personalen ta till fysiska medel för att förhindra dessa uttryck. För att navigera i 

handlingsutrymmet om vad som är befogat eller inte så samtalar personalen med 

varandra för vägledning och för att kunna agera på ett liknande sätt mot brukaren. 

Personalen menar att brukares sexualitet som ämne kan betraktas som tabu.  

Vi har upptäckt att tabut kan leda till att personalen inte vet hur de ska hantera 

frågorna vilket gör manövreringen i handlingsutrymmet svårt då de inte vet hur de 

ska bemöta och hantera situationer som uppstår gällande brukares sexualitet. Detta 

stärker det som Esmail, Darry, Walter och Knupp (2010) menar, att personer med 

funktionshinders sexliv aktivt har förbisetts och stigmatiserats, detta genom att 

ämnet har undvikits på grund av det tabu som föreligger (Esmail, Darry, Walter och 

Knupp 2010, s. 1152). Rydström lyfter fram ett exempel från Danmark där man 

arbetar med individuella handlingsplaner som innefattar brukarens sexuella behov, 

vilket också skulle klargöra personalens roll. Rydström (2013) menar vidare att det 

inte skulle vara möjligt med liknande planer i Sverige då rättsläget inte är klargjort 

kring vad som är personalens ansvar eller inte i en bemärkelse gällande brukares 

sexualitet (Rydström 2013, s. 50). 

Vi uppfattar också att det är svårt för personalen att avgöra vad som är en etisk 

korrekt handling i olika situationer, eftersom det inte står klart vad som bör eller 

skall göras vid en situation, då det saknas föreskrifter på arbetsplatsen. Det 

påminner mycket om den studie som Solvoll, Hall och Brinchmann (2014) gjort där 

de landar i att personal i vissa situationer känner sig klämda mellan olika handlingar 

som ibland kan motarbeta varandra, eftersom en handling med en viss avsikt, kan 

ge ett annat resultat på grund av att metoden var fel (Solvoll, Hall och Brinchmann 

2014, s. 420). Exempelvis dilemmat kring att göra en individ mer självständig 

kontra att brukaren har ett destruktivt beteende. Vilken handling ska ha företräde? 

Den handling som är mest aktuell sett till normer, exempelvis ett hälsosamt 

beteende, kontra brukarens vilja att agera på ett annat sätt?  
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Det är en svår etisk avvägning som personal för göra i vardagssituationer med 

brukare, vilket vårt resultat också visar. Handlingsutrymmet används främst genom 

att personalen gör avvägningar, däribland etiska avvägningar i situationer där de 

själva sätter gränserna, vilket skapar en form av inkonsekvent handlande som gör 

arbetet svårkontrollerat. Slutsatsen är att det inte finns något rätt sätt att agera då 

situationerna ter sig olika och agerande kan få motsatt effekt än det som avsetts. 

Vi svarar på vårt syfte genom att undersöka hur personalen på särskilt boende 

upplever och hanterar situationer kring brukares sexualitet. Vi har skrivit fram en 

förståelse av hur personal på särskilt boende använder sitt relationella 

handlingsutrymme i situationer som gäller brukares sexualitet samt hur personalen 

resonerar och agerar utifrån etiska teorier. Under arbetsprocessen och analysen med 

stöd av de fyra relationella handlingsutrymmena och de etiska teorier som vi valt 

kan vi se hur etiska dilemman hanteras och vårt förslag till fortsatt analys är att se 

om handlingsutrymmet villkorar de etiska ställningstagandena. Vi har sett att i de 

fall där personalen upplever att de får stöd också känner ett tryggare 

handlingsutrymme och vidtar åtgärder medans i andra fall där stöd från chefer inte 

finns förlamar det snarare personalen, vilket gör att de inte vidtar åtgärder. Vi drar 

också slutsatsen att kunskap behövs inte enbart vad gäller brukares sexuella behov 

utan också kring hur sexualitet tar sig uttryck hos personer med psykiska 

funktionshinder. En fortsatt analys kan dra nytta av att ställa sig frågan, skulle de 

etiska ställningstagandena se annorlunda ut om deras handlingsutrymme var 

annorlunda?  

 

9 Avslutning 
Avslutningsvis kan inte vårt resultat generaliseras till att gälla all personal på alla 

särskilda boenden i hela Sverige eller hur personalen använder sitt 

handlingsutrymme vid varje enskild situation då det påverkas av många faktorer. 
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Däremot sett till ett relationellt perspektiv på handlingsutrymme och etiska teorier 

kan vi identifiera handlingsmönster gällande de åtgärder som personalen tar till 

utifrån sitt upplevda handlingsutrymme och stöd i etiskt svåra situationer. Vi 

uppfattar att en av de övergripande orsakerna till personalens oklara roll är att de 

inte har en tydlig arbetsroll vad gäller brukares sexualitet samt att de inte har fått 

utbildning gällande brukares sexualitet. Det skulle kunna leda till en större 

förståelse kring etiska dilemman, likt det som vi har uppfattat kring att personal 

samtidigt vill öka brukarnas självständighet, men samtidigt hjälpa dem att leva 

hälsosamma liv, vilket också Solvoll, Hall och Brinchmanns (2014) studie 

konstaterar. Vi anser att inte bara information om brukares sexuella behov är 

nödvändigt för att förstå komplexiteten i arbetet med brukares sexualitet på särskilt 

boende. Utan också hur sexualitet tar sig uttryck hos personer med psykiska 

funktionshinder. 

Vi vill uppmärksamma enhetschefer och politiker på det etiskt svårmanövrerade 

yrkesområdet som personal på särskilt boende arbetar inom. För att fylla 

kunskapsluckan och bidra till ökad kunskap om brukarens sexualitet finner vi i 

tidigare forskning likväl som i vår studie att personal behöver stöttas i sin komplexa 

yrkesroll. Det krävs att cheferna tar ansvar för att skapa förutsättningar för 

professionell etisk analys och reflektion i arbetet. Dilemmat som uppstår i en etisk 

kontext är att det förutsätter så som vi ser det att brukares sexualitet blir förenat med 

etiska dilemman. Vilket vår studie visar att så inte behöver vara fallet – i vissa fall 

uppfattades vissa situationer inte som ett etiskt problem men också som en del i 

diskussionen för arbetsutveckling likväl som ökad förståelse. Vi har uppfattat att 

det finns sparsamt med utredningar gällande brukares sexualitet i Sverige. Vi vill 

se fler moderna utredningar i ämnet eftersom personalen som arbetar med brukare 

dagligen önskar klarare riktlinjer och regler för arbetet med brukares sexualitet. 

Vårt förslag till fortsatt forskning är att undersöka om det finns skillnader i 

bemötandet av kvinnliga och manliga brukares sexualitet utifrån en feministisk 

forskningsansats. Detta vore intressant eftersom vi har sett potentiella mönster av 
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att personer med funktionshinder bemöts på olika sätt utifrån deras kön men vi har 

inte studerat detta närmare då det faller utanför ramen för vår studie. 
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11 Bilagor 

Informationsbrev 

Till dig som är personal på särskilt boende - Information och 

förfrågan om deltagande i intervjustudie i fokusgrupp.  

Information om  

I forskning som gjorts i Sverige och internationellt framkommer det att det 

finns en otydlighet för personal vad som gäller kring hur man ska arbeta med 

brukares sexualitet, sex och samlevnad. För studien tillfrågas personalgrupper 

från fyra verksamheter för särskilda boende att delta i fokusgruppsintervjuer, 

du medverkar vid ett intervjutillfälle. Studiens syfte är att undersöka hur 

personalen från särskilt boende hanterar situationer kring brukares sexualitet 

och därför har du blivit tillfrågad att medverka i studien. Vi efterfrågar sex 

stycken personer till gruppintervjun.  

 

Om du väljer att vara med i studien medverkar du vid ett av dessa tillfällen. 

Ni får möjlighet att diskutera hur ni upplever och hanterar situationer kring 

brukares sexualitet, utifrån frågor som ni har fått av oss. Vi kommer att 

spela in det som sägs, endast med ljudupptagning, det kommer sedan att 

transkriberas. 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta 

din medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats 

eller en annan avskild plats.  Intervjuerna beräknas ta 60 minuter. Om du 

arbetar på särskilt boende och är intresserad av att delta i vår studie 

kontakta någon av oss via e-post och meddela vilken verksamhet du arbetar 

på (informationen hittar du längst ner i dokumentet).  

 

Resultat 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas 

konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer 

att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller verksamheter kommer 

att kunna identifieras i examensarbetet. Vi kan inte utlova anonymitet då 

ni känner till varandra och vet vilka som deltar vid din 

fokusgruppsintervju. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Den färdiga 

uppsatsen kommer att publiceras på DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) 

där det går att läsa det färdiga arbetet i sin helhet. 
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Vi heter Anton Håkansson och Gabriella Gustafsson och går på 

Linneuniversitetet och studerar på socionomprogrammet. I utbildningen 

ingår att göra ett kandidatexamensarbete, vilket är anledningen till att 

denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor, hör gärna av 

dig.  

 

Ansvariga 

Studerande: Anton Håkansson, e-postadress: XXXXXXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXX 

Gabriella e-postadress: XXXXXXXXXXXX telefon: XXXXXXXXXX 

Handledare: Peter Hultgren e-postadress: XXXXXXXXXXX telefon: 

XXXXXXX 

Växjö 9/4-19 
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Förberedelsefrågor 
Hej!  
Du som informant får detta mejl med anledning av den studie som du har 

blivit inbjuden att delta i gällande brukares sexualitet. Vi kommer att träffas 

på (Adress) (vägbeskrivning)(tid) (datum). Intervjun kommer att vara i 

omkring 60 minuter. Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan 

när som helst avbryta din medverkan. Vi bifogar även informationsbrevet 

igen.  
 
Här kommer några teman och frågeställningar som ni kan förbereda svar till 

eller tänka kring inför (dag) fokusgruppsintervju.  

 

Teman 

Erfarenheter och utbildningar samt möjligheter och begränsningar i arbetet 

med brukares sexualitet.  
 

Frågorna 

• Om du känt att du behövt prata med arbetsgruppen eller chefen 

gällande brukares sexualitet, skulle du kunna beskriva den 

situationen? (själva situationen, om det har hänt något eller om du 

känt dig osäker på något).  

 
• Om du upplevt att du behövt kliva in och agera eller prata med 

brukaren om hens sexualitet, kan du beskriva den situationen? 

 
• Hur pratar du med brukare om sexualitet?  

 
• Finns det tillfällen där man inte ska prata med brukaren om 

sexualitet? 

 
• Hur kan brukares sexualitet komma till uttryck och när blir sådana 

uttryck något ni hanterar i ert arbete? 

 
Hälsningar Gabriella Gustafsson och Anton Håkansson  
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Intervjuguide  

 

Tipsrutan: 

Fråga bara en fråga i taget. 

Lyssna aktivt. 

 

Uppföljningsfrågor:  

Hur menar du då?  

Kan du utveckla det? 

Det du sa om…… var intressant kan du berätta mer om det? 

Om du skulle ändra på något, vad skulle du ändra då?  

Vilka är de två största skillnaderna på att……och att…..? 

Hej och välkomna hit.  

Vi heter Anton Håkansson och Gabriella Gustafsson vi studerar till 

socionomer på Linneuniversitetet. I utbildningen ingår att göra ett 

kandidatexamensarbete, vilket är anledningen till att denna intervjustudie 

kommer att göras. Syftet med studien är att undersöka hur personalen 

upplever och hanterar situationer kring brukares sexualitet. Vi uppskattar 

att den här intervjun kommer att ta omkring en timme att genomföra.  

Ni får möjlighet att diskutera hur ni upplever och hanterar situationer 

kring brukares sexualitet, utifrån frågor som ni har fått av oss. Vi 

kommer att spela in det som sägs, endast med ljudupptagning, det 

kommer sen att transkriberas. Det är helt frivilligt att medverka i studien 

och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

Resultat 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt och 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga 

enskilda personer eller verksamheter kommer att kunna identifieras i 

examensarbetet. Vi kan inte utlova anonymitet då ni redan känner till 

varandra. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Den färdiga uppsatsen 

kommer att publiceras på DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) där det går 

att läsa det färdiga arbetet i sin helhet. 

 

Vi tänkte att vi kör en liten runda där ni får berätta vilken yrkesroll ni har 

och hur ni känner inför det här intervjutillfället och efter det finns tid att 
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ställa frågor om ni har några och sen kör vi igång. Under den här rundan 

kommer vi också att starta inspelningen. 

Det finns inget rätt eller fel, ni får gärna berätta så öppet som möjligt om 

era erfarenheter och tankar kring det här ämnet.    

 

Temafrågor för gruppintervjun 

 

Erfarenheter och utbildningar 

1. Vad har ni för tidigare erfarenhet av ämnet, har ni fått någon 

utbildning eller läst om det? 

2. Om du känt att du behövt prata med arbetsgruppen eller chefen 

gällande brukares sexualitet, skulle du kunna beskriva den 

situationen? (själva situationen, om det har hänt något  eller om man 

känt sig osäker på något).  

3. Om du upplevt att du behövt kliva in och agera eller prata med 

brukaren om hens sexualitet, kan du beskriva den situationen? 

 

Möjligheter och begränsningar i arbetet med brukares sexualitet 
4. Hur pratar ni i gruppen om brukares sexualitet?  

5. Hur pratar ni med brukare om sexualitet?  

6. Finns det tillfällen där man inte ska prata med brukaren om 

sexualitet? 

7. Hur arbetar ni med brukares sexualitet?  

8. Om ni hade fått ändra på något, vad hade ni ändrat på då? 

9. Hur kan brukares sexualitet komma till uttryck och när blir sådana 

uttryck något ni hanterar i ert arbete? 

10. När något sådant sker och du känner att du vill prata med någon om 

det, vem vänder du dig till då?  

 

 

Nu får vi avsluta intervjun då tiden är slut. Vi är väldigt tacksamma 

för er medverkan i vår studie. Som sagt så kommer ni att kunna läsa 

hela studien i Diva när den blivit publicerad. Tack för oss och vi 

hoppas att ni får en fin dag. 

 



 

1(1) 

 

 


