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Abstract  
 
Author: Elin Mörk & Catharina Hellman 
 
Title: Should I let go or should I control? – A qualitative study of heads over group homes and care 
staffs discussions about their approach to the sexuality of people with intellectual disabilities 
 
Supervisor: Anders Östnäs 
 
The aim of this study was to, on the basis of normalization and autonomy; investigate how staff 
working in group homes discusses about sexuality of people with an intellectual disability. Our 
study was based on ten semi-structured interviews of both care staff and heads of group homes to 
get responses from different levels within the same organization. The empirical material was 
analyzed through the theory of social constructivism, which focuses on how we construct the world 
through interaction and language, and the normalization principle whose goal is that all people with 
developmental disabilities should have the opportunity to live like all other people. We view these 
theories as useful to gain understanding of the questions in our study. The result of this study 
showed that the subject only comes up for discussion when problems arise, that the communication 
on the subject is inadequate and more discussion is requested. Further the result illustrated that staff 
strives for people with developmental disabilities to feel they have autonomy but this is also a 
challenge in their work.  
 
 

Keywords: Sexuality, development disability, approach, normality 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla våra informanter som ställt upp som deltagare  

i vår studie. Ert deltagande har varit otroligt viktigt för oss! 

Vi vill även tacka vår handledare Anders Östnäs som gett oss användbar  

feedback och kommentarer på vårt arbete. 

Tack! 

 

Elin & Catharina 
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1 Inledning 
1.1 Problemformulering 
I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) finns att läsa att verksamheter 

som omfattas av lagen ska vara grundade på respekt för den enskildes integritet och dennes rätt till 

självbestämmande. Målet för verksamheterna är att de enskilda individerna ska få möjlighet att leva 

som alla andra. Människor som omfattas av lagen har rätt till en rad insatser, bland annat till en så 

kallad bostad med särskild service som i dagligt tal kallas gruppbostad (Gotthard 2002 s. 95). På en 

gruppbostad har de boende har tillsynsbehov av olika grad och det finns ständigt personal (Bakk & 

Grunewald 1998 s. 243). 

 

”I grunden är de lika normala som du och jag, även om de måste kämpa med ett handikapp. En 

människa är först och främst en människa, handikappet är sekundärt. Ett barn är först och främst 

ett barn, först i andra hand ett barn med synskada eller utvecklingsstörning. En vuxen är framför 

allt en man eller kvinna i en social miljö – ingenjör, arbetare, idrottsman – och först i andra eller 

tredje hand funktionshindrad, döv, förståndshandikappad osv.” (Nirje 2003 s. 92). 

 

Då utgångspunkten är att alla är lika normala men med olika förutsättningar så faller det sig 

naturligt att arbeta för att människor med utvecklingsstörning ska få leva så normalt som möjligt i 

livets alla aspekter, bland annat den sexuella. Få frågor väcker så mycket oro och känslor och 

skapar fördomar som ämnet sexualitet. Ofta är det våra privata tankar som kommer upp när frågan 

väcks (Nordeman 1993 s. 41). Avsaknaden av ett gemensamt förhållningssätt kan bli problematiskt 

då beslutsfattande i sådana situationer istället grundas på privata och personliga uppfattningar 

(Bazzo et al 2007 s. 111). Margareta Nordeman menar att det är mycket viktigt att man som anställd 

inom omsorgen kan bygga upp ett professionellt sätt att förhålla oss till dessa frågor (1993 s. 41). 

Men detta är svårt och för att kunna göra det måste man först bli medveten om sina egna 

värderingar om frågorna men även om vi är medvetna om våra värderingar kommer detta att 

påverka det förhållningssätt vi har till människor med utvecklingsstörning och sexualitet. Den egna 

inställningen är den som kommer att förmedlas till de boende och annan personal (Nordeman 2005 

s. 25 och 93).   
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Världshälsoorganisationens (WHO) definition av sexualitet lyder: 

 

”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och 

kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas 

från andra livsaspekter /.../ Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och 

därigenom vår psykiska och fysiska hälsa..”(Nationalencyklopedin (A) 2011) 

 

Att som personal ständigt vara närvarande på ett gruppboende ställer krav på att vara professionell 

och kunna se bortom sina egna privata föreställningar. Eftersom det i definitionen av sexualitet 

finns att läsa att den inte går att skilja från andra aspekter av livet så måste personal också förhålla 

sig till de boendes sexualitet. Att förhålla sig professionell och samtidigt ha i åtanke vad lagen säger 

kan vara en utmaning – en utmaning alla som möter människor med utvecklingsstörning måste anta.  

 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att med normalisering och självbestämmande som utgångspunkt undersöka hur 

personal på gruppboenden resonerar kring sexualitet hos människor som har en utvecklingsstörning. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur förhåller sig omsorgspersonal och enhetschefer på gruppboenden till sexualiteten hos 

människor som har en utvecklingsstörning? 

• Hur ser kommunikationen ut kring sexualitet och förhållningssätt?  

• Hur ser man på förhållandet mellan sexualitet och självbestämmande? 

 

1.4 Fortsatt framställning 
Här följer uppsatsens disposition. 

Metodavsnitt- Här beskrivs den kvalitativa metoden som vi har använt oss av. Här beskrivs också 

hur urvalet och intervjuerna gått till. Vidare beskrivs begreppen validitet och reliabilitet. 

Metodavsnittet innehåller även etiska överväganden och arbetsfördelning. 

Teori – Här lägger vi fram de teorier som vi använt oss av för att analysera det empiriska materialet. 

Dessa är normaliseringsprincipen och socialkonstruktivism. 

Centrala begrepp - Här framkommer vilka begrepp som är aktuella för undersökningen. Dessa är 

utvecklingsstörning, LSS, gruppbostad, sexualitet, normalitet och självbestämmande. 

Tidigare forskning – I det här avsnittet presenteras den tidigare forskningen, i form av avhandlingar 



 
 

  8 
 
 

och artiklar som är aktuella.   

Historik – Här presenteras en historisk tillbakablick med fokus på synen på människor med 

utvecklingsstörning och hur den har förändrats över tid.  

Resultat & analys – Det här avsnittet innehåller både resultat och analys. Vi har delat upp materialet 

i fyra teman, förhållningssätt till de boendes sexualitet, kommunikation, utvecklingsstörning och 

normalitet samt självbestämmande. Utifrån våra teorier och tidigare forskning analyserar vi sedan 

våra teman. 

 Avslutande diskussion – Här följer en kort redogörelse för svaren på våra frågeställningar samt våra 

egna reflektioner kring undersökningen och förslag på fortsatt forskning.  
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2 Metod  
2.1 Val av metod och metoddiskussion 
I avsnittet som följer beskrivs de metoder som använts för urval och genomförande samt våra etiska 

överväganden och resonemang kring validitet och reliabilitet. 

 

Vi har arbetat med en kvalitativ metod och valde att göra enskilda intervjuer. Intervju som metod 

lämpar sig bra då man är ute efter människors uppfattningar och erfarenheter samt vill få en rik 

redogörelse för frågorna (Alvesson & Deets 2000 s. 82). Intervjun är också lämplig då man är 

intresserad av att utveckla mening ur informanternas erfarenheter och perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2009 s. 17 och 39). Intervjuerna genomfördes med personer som är anställda på olika 

nivåer på grund av att vi vill få möjlighet att se våra frågeställningar ur flera perspektiv och därmed 

också kunna visa på likheter och skillnader som kan finnas i olika positioner i samma organisation.  

 

Att använda observation som forskningsmetod valdes bort då det är svårt att observera tankar och 

upplevelser som personalen har (Denscombe 2009 s. 280) och det är just detta vi är intresserad av. 

Man skulle ha kunnat kombinera observation och intervjuer men vi valde att inte göra det ur ett 

etiskt perspektiv. För att kunna göra observation hade vi varit tvungna att involvera de personer som 

bor på gruppboenden och för detta hade det krävts tillstånd både från de boende och eventuellt deras 

god man. Att genomföra undersökningen mer kvantitativt, genom enkäter, kunde vi välja bort 

ganska tidigt då enkätundersökningar lämpar sig bäst då den information som efterfrågas är 

okomplicerad och inte kräver några förklaringar (Denscombe 2009 s. 208). En kombination av 

enkäter och intervjuer anser vi inte skulle ge oss mer information då enkäter har en begränsning i 

sina svar (Denscombe 2009 s. 227). 

 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Det innebär att vi före intervjuerna 

förberedde en intervjuguide med frågor utifrån olika teman och från de teorier vi tänkt använda för 

att analysera vårt material (Kvale & Brinkmann 2009 s. 146). Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är att man kan lägga till frågor som dyker upp och ta bort frågor som inte längre passar in 

eller inte längre är aktuella (Robson 2002 s. 270). En annan fördel är att man kan låta informanterna 

prata mer fritt och på så sätt få in information och svar på frågor som man inte tänkt på före 

intervjun. Orsaken till att vi inte valt att göra helt ostrukturerade intervjuer är att det kan leda till att 

man får in för mycket eller för lite material och att det materialet man får in inte kan användas för 

att besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi väljer också bort att göra helt strukturerade intervjuer 

på grund av att det inte ger informanterna lika stor möjlighet att prata fritt och att vi riskerar att 
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missa information då de bara ska svara kort på våra frågor (Denscombe 2009 s. 234).  

 

2.2 Urval 
Våra informanter är enhetschefer och omsorgspersonal och anledningen till att ha med båda 

grupperna var att kunna göra jämförelser då dessa upplevelser och uppfattningar kan skilja sig åt 

mellan olika positioner. Undersökningen utfördes med hjälp av personal från gruppboenden på 

grund av att de arbetar nära de boende och att det blev en begränsning i vilken personal som skulle 

inkluderas i undersökningen. 

 

Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval och är gjort som ett subjektivt urval. Det innebär att 

informanterna är handplockade till undersökningen och valdes på grund av att just de troligtvis 

kommer att ge oss den information vi är ute efter (Denscombe 2009 s. 37). Vår första kontakt var 

med enhetscheferna för de olika gruppboendena som var av intresse, det var deras kontaktuppgifter 

som var tillgängliga på kommunens hemsida. I efterhand har vi funderat över om vårt sätt att göra 

utskicken har påverkat vilka som är med i undersökningen. Då förfrågningarna skickades till 

enhetscheferna har vi inte haft någon kontroll över om de har vidarebefordrat informationen till sina 

anställda vid gruppboendena. Det kan vara så att enhetschefer som själva inte vill delta inte har 

skickat vår förfrågan vidare, då har inte alla i vår urvalsgrupp fått förfrågan om att delta i 

undersökningen. Efter att förfrågan gått ut har tio intervjuer utförts. Sju av dessa personer arbetar på 

gruppboenden, de kallar vi omsorgspersonal, tre är enhetschefer som är ansvariga för gruppboenden 

för människor med utvecklingsstörning. Samtliga informanter är mellan 30 och 63 år gamla och 

deras erfarenhet av arbete med människor med utvecklingsstörning är mycket varierande. Samtliga 

uppfyller dock våra kriterier att de ska vara tillsvidareanställda och ha arbetat minst ett år inom 

verksamheten. Dessa kriterier sattes upp med tanke på att om man hunnit arbeta minst ett år inom 

verksamheten så har man hunnit sätta sig in i rutinerna som finns på boendet. Trots den varierande 

graden av erfarenhet har samtliga gemensamt att de har en utbildning utöver grundskolan som riktar 

sig till människonära arbete, utbildningen har de antingen fått på gymnasiet eller senare på 

högskolan. I arbetet som anställd på ett gruppboende ingår i arbetsuppgifterna att finnas som stöd 

för de boende i vardagen, både praktiskt och socialt, att finnas där för dem vid exempelvis 

läkarbesök och möten med myndigheter samt att jobba för att de ska bli så självständiga som 

möjligt. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för gruppbostäderna och de anställda där. I 

arbetsuppgifterna ingår också ett ekonomiskt ansvar. Samtliga informanter arbetar vid eller har 

ansvar för gruppboenden där det bor människor med varierande grad av utvecklingsstörning, ibland 

har de boende också någon form av tilläggshandikapp. Anledningen till att antalet enhetschefer är 



 
 

  11 
 
 

färre än omsorgspersonal är att enhetscheferna är färre i verksamheterna samt att 

omsorgspersonalen arbetar närmare de människor vi undersöker förhållandena kring.  

 

Vi använder enhetschefer och omsorgspersonal för att beteckna de olika grupperna av informanter. 

När vi använder ordet personal så inkluderas både omsorgspersonal och enhetschefer.  

 

2.3 Sökning och val av litteratur 
För att få en skapa oss en kunskapsbas inom vårt valda forskningsområde började vi med att söka 

upp och samla in relevant litteratur. På biblioteket fann vi mycket litteratur vid sökningar med 

sökord som utvecklingsstörning, sexualitet, normalisering och självbestämmande. En del litteratur 

valdes ut för att den behandlade och förklarade våra huvudområden, sexualitet och 

utvecklingsstörning. För att sedan kunna välja ut vilken litteratur som skulle behandlas i uppsatsen 

avgränsade vi oss till att välja sådant som behandlade normalisering och självbestämmande i 

kombination med utvecklingsstörning. Flera av dessa behandlade samtidigt personalens 

förhållningssätt. Vi har också sökt efter vetenskapliga artiklar i databaserna Sociological Abstract, 

Psycinfo och Cinahl. Då användes sökorden mentally retarded, mental disability, learning disorder, 

normalization och autonomy. Vi inkluderade artiklar som behandlade våra huvudområden, 

utvecklingsstörning och sexualitet i kombination med personal och självbestämmande. Artiklar som 

var publicerade före år 2000 valdes bort då förhållningssätt är något som kan förändras över tid och 

vi ville ha det allra senaste.   

 

2.4 Genomförande 
För intervjuerna avsattes 45 minuter då Robson menar att om intervjutiden är kortare än 30 minuter 

får man oftast inte fram tillräckligt material och om intervjun är längre än 60 minuter kan det bli 

svårt att få informanterna att ställa upp i undersökningen (2002 s. 273). När intervjuguiderna var 

färdigställda genomfördes två provintervjuer, med en anställd i båda kategorierna, för att kunna 

testa våra frågor och se om något behövde ändras, tas bort eller läggas till. Efter provintervjuerna 

kunde vi konstatera att vår intervjuguide fungerade utmärkt och därför kunde materialet från dessa 

intervjuer användas.  

 

Under intervjuerna har ljudupptagning skett med en mp3-spelare för att kunna få en näst intill 

komplett dokumentation av intervjun och för att kunna fokusera på att intervjua (Robson 2002 s. 

290-291). Arbetet delades upp mellan oss så att samma person ställde frågorna och den andra 

antecknade och kompletterade med eventuella följdfrågor. Orsaken till uppdelningen var att vi ville 
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att intervjuerna skulle likna varandra för att kunna få så jämförbara svar som möjligt. 

 

Vartefter intervjuerna genomfördes transkriberade vi vårt material, detta som en förberedelse för att 

kunna genomföra en analys (Kvale & Brinkmann 2009 s. 118). En svårighet som skulle kunna 

uppstå är att det kan bli mycket material att hantera och för att kunna hantera detta tematiserades 

materialet utifrån vårt syfte, frågeställningar och teoretiska begrepp.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Då man diskuterar begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning kan man inte garantera 

detta genom att i slutet av undersökningen bocka av kriterier på en lista utan begreppen måste 

diskuteras genom undersökningens alla delar (Jacobsson 2008 s. 165-167). Nedan följer 

förklaringar på de olika begreppen och en kort redogörelse för hur vi har förhållit oss till dem under 

vårt arbete.   

 

Validitet handlar om huruvida vi undersöker det vi avser att undersöka, alltså om våra ställda frågor 

ger svar på undersökningens syfte (Djurfeldt et al. 2010 s. 104). Det handlar också om att man 

endast ska samla in det som är lämplig och nödvändig för undersökningen (Denscombe 2009 s. 

378). Kvale och Brinkmann menar att validitet handlar om att intervjudesignen och intervjumetoden 

ska vara relevanta för studiens syfte och ämne (2009 s. 267). Genom att vi genomförde två 

provintervjuer kunde vi testa vår intervjuguide och se om frågorna i den kunde ge svar på våra 

frågeställningar, vilket de kunde. Eftersom vi genomförde semistrukturerade intervjuer kunde vi 

följa upp med följdfrågor för att förtydliga sådant som kanske varit oklart och för att bekräfta att vi 

förstått vad informanten menat. Detta är också ett sätt att höja validiteten i en kvalitativ 

undersökning (Kvale & Brinkmann 2009 s. 267). 

 

Reliabilitet handlar om undersökningens och mätinstrumentets tillförlitlighet, alltså hur väl vi mäter 

det vi är intresserade av (Djurfeldt et al. 2010 s. 104). Reliabiliteten värderas också då man 

diskuterar om undersökningen skulle visa samma resultat vid ett annat tillfälle, av en annan 

forskare, alltså hur hög är tillförlitligheten i informanternas svar (Kvale & Brinkmann 2009 s. 263). 

En orsak till att en undersökning har låg reliabilitet är att frågorna är otydligt formulerade så att 

informanten missförstår dem (Djurfeldt et al. 2010 s. 104). Våra två provintervjuer har varit till bra 

hjälp då vi testat frågorna och haft möjlighet att rätta till frågor som eventuellt skulle kunnat 

missförstås. Också här har det varit en fördel att intervjuerna har varit semistrukturerade och att vi 

har ställt följdfrågor då vi har kunnat följa upp svar och förtydliga våra frågor de gånger det har 
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behövts och därmed kunnat höja reliabiliteten i vår undersökning.  

 

2.6 Forskningsetik 
Vi har valt att förhålla oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska lämna information om projektet till 

undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet 2002 s. 7-8). Vi har delat ut ett missivbrev (Bilaga 1) där 

vi förklarade för informanterna vad vår uppsats handlar om och hur vi tänkte att de ska delta. Där 

står också hur intervjumaterialet ska hanteras samt att deras medverkan är frivillig och att de kan 

avbryta när som helst. Väljer de att avbryta sitt deltagande kommer vi inte att använda det som de 

har sagt under intervjun. I brevet fanns även kontaktuppgifter till oss och vår handledare. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002 s. 9-11). I missivbrevet (Bilaga 1) vi delat ut före och i samband 

med intervjun står att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill. 

 

Med konfidentialitetskravet menas att deltagarna i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att materialet ska förvaras på ett säkert ställe (Vetenskapsrådet 2002 s. 12-13). 

Våra informanter är informerade om att deras deltagande kommer att vara konfidentiellt och att vi 

kommer att behandla materialet så att inga obehöriga kommer åt det. Eftersom vi spelade in så har 

de också fått information om att de inte ska säga några namn eller beskriva en person så att man inte 

kan tyda vem det är. Om denna situation ändå uppstår kommer vi inte att ta med den beskrivningen 

då vi transkriberar materialet. Vi har också valt att inte redovisa deras exakta ålder och inte heller 

om det är en manlig eller kvinnlig informant som gjort ett specifikt uttalande. Detta på grund av att 

vi anser att det skulle kunna gå att identifiera våra informanter på det sättet samt att vi genom vårt 

material inte har kunnat se några olikheter i svaren som skulle kunna bero på ålder och kön. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet från forskningen endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002 s. 14). Före intervjun har vi meddelat våra informanter 

vad materialet ska användas till och att vi kommer att förstöra intervjumaterialet när uppsatsen är 

godkänd.  

 

2.7 Arbetsfördelning 
Vi har tillsammans sökt efter litteratur till uppsatsen. Litteraturen har vi sedan delat upp för läsning 
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och sammanfattning samt delat textavsnitt mellan oss för att skriva ett första utkast till dem. Sedan 

har vi läst varandras texter och tillsammans gjort förändringar. Vissa delar av uppsatsen har vi från 

början skrivit tillsammans. Vi väljer att inte redogöra för vem som har skrivit vad i uppsatsen för vi 

känner att vi båda har varit lika delaktiga i arbetet.  
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3 Teori 
För att kunna analysera vårt material har två teorier valts ut. Dessa är normaliseringsprincipen och 

socialkonstruktivismen och de beskrivs i avsnittet som följer.  

 

3.1 Normaliseringsprincipen 
Normaliseringsprincipen gavs en definition av Bengt Nirje i slutet av 1960-talet och trots att idén 

egentligen är enkel fick den stor genomslagskraft, det handlar om att människor med 

utvecklingsstörning har samma behov som andra och att man ska försöka sätta sig in i deras 

situation och se världen ur deras ögon (Nirje 2003 s. 21 och 89). Den uttrycker vilka normer och 

målsättningar som ska vara vägledande för arbetet med människor med utvecklingsstörning för att 

de ska kunna leva ett så fullgott liv så nära det normala som möjligt. Principen går att tillämpa 

oavsett grad av utvecklingsstörning, boendeform och ålder. Det går att anpassa den efter de 

kulturella, samhälleliga och individuella förutsättningar som finns och enligt Nirje bör den därför 

fundera som rättesnöre i arbetet med människor med utvecklingsstörning för att man ska handla och 

fatta beslut som ska bli mer rätt än fel (Nirje 2003 s. 15).  

 

Nedan följer en kort beskrivning av de åtta punkter som ingår i normaliseringsprincipen. 

1. En normal dygnsrytm - Att ha en så normal dygnsrytm som möjligt innebär att människor med 

utvecklingsstörning ska komma upp ur sängen och gå och lägga sig på tider som är rimliga för 

åldersgruppen, att de ska äta måltider under liknande förhållanden som andra samt att det ska finnas 

en meningsfull sysselsättning. För att människor med olika grad av utvecklingsstörning ska kunna 

leva med en så normal dygnsrytm som möjligt måste tid ägnas åt färdighetsträning i exempelvis 

hygien, måltider och städning (Nirje 2003 s. 96-98). 

2. En normal veckorytm - Så långt det är möjligt ska människor med utvecklingsstörning också få 

leva efter veckans rytm. Det handlar kort sagt om att gå hemifrån till ett arbete eller annan form av 

sysselsättning, att få möjlighet att utöva fritidsaktiviteter utanför det egna hemmet och att ha något 

att se fram emot till helgen. Detta ska ge dem en personlig och social tillvaro (Nirje 2003 s. 99-

101). 

3. En normal årsrytm - Att kunna uppleva en normal årsrytm medför att man ska uppleva 

årstidsväxlingar, högtider, födelsedagar och semesterresor. Dessa medför ofta sociala aktiviteter och 

från dem ska ingen utestängas på grund av en funktionsnedsättning (Nirje 2003 s. 102).   

4. En normal livscykel - Människor med utvecklingsstörning ska som alla andra få uppleva livets 

olika perioder. Det handlar om att vara ett litet barn, att börja skolan, att bli tonåring och sedan 

vuxen och att till sist bli gammal (Nirje 2003 s. 102-111).  
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5. En normal självbestämmanderätt - Den här delen av principen innebär att man så långt som 

möjligt ska respektera och beakta de egna val och önskemål som dessa människor har. Detta är en 

central del av principen och är av stor vikt då det är mycket viktigt för människan att få göra sig 

hörd och bli förstådd. Det innebär att man måste vara mycket lyhörd för dem som har svårt med 

kommunikationen och att det måste finnas en god förmåga att kunna läsa av andra människors 

ansiktsuttryck, känslor och behov (Nirje 2003 s. 111-113).  

6. De normala sexuella mönstren i sin kultur - Människor med utvecklingsstörning lever som alla 

andra i en tvåkönad miljö och ska då också få möjlighet att umgås med andra i tvåkönade miljöer. 

Farorna för människor med utvecklingsstörning att umgås med människor av det andra könet har 

tidigare överdrivits och nu visar det sig att det finns flera fördelar med att blanda män och kvinnor i 

alla miljöer. Det handlar också om att människor med utvecklingsstörning ska lära sig att sensualitet 

och sexualitet är en del av livet. De ska få sexualundervisning på sina villkor och få hjälp att 

utveckla social kompetens, samtidigt som man måste arbeta mot de fördomar och den oro som finns 

kring människor med utvecklingsstörning och deras sexualitet (Nirje 2003 s. 114-115). 

7. De normala ekonomiska mönstren i sitt land - Människor med utvecklingsstörning ska ges den 

ekonomiska trygghet som erbjuds andra i samhället genom exempelvis bostadsbidrag och 

ålderspension. De ska så långt det går också vara delaktiga i sin ekonomi (Nirje 2003 s. 116).  

8. De normala miljökraven i sitt samhälle - Den här delen handlar om att byggstandardkraven ska 

vara samma för bostäder för människor med utvecklingsstörning som för alla andra, det handlar 

bland annat om bostadsyta. För att motverka fördomar ska bostäder och verksamheter byggas där 

andra människor vistas, så att relationer mellan grupper och social acceptans kan skapas (Nirje 2003 

s. 117-118).   

 

Ett arbete som grundar sig på normaliseringsprincipen skulle kunna hjälpa många människor med 

utvecklingsstörning till självständighet och integrering i vårt sociala samhälle. Att bygga upp 

självkänslan hos den gruppen av människor är av stor vikt då utvecklingsstörning ofta bildar hinder 

och leder till besvikelse och en känsla av misslyckande (Nirje 2003 s. 19). Då 

normaliseringsprincipen tillämpas påverkar den inte bara de människor som har en 

utvecklingsstörning utan också de som arbetar med dem och allmänheten. Då miljön för de 

utvecklingsstörda normaliseras kommer omsorgspersonalens arbete att påverkas på så sätt att de ser 

sina omsorgstagare och sig själva på ett nytt sätt. Detta nya sätt att se sig själv och de man arbetar 

med leder till att yrkesgruppen får en högre social status, detta ger i sin tur en ökad vilja att prestera 

på jobbet (Nirje 2003 s. 120-121). 
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Vi har valt att fokusera på punkt fem; En normal självbestämmanderätt, och punkt sex; De normala 

sexuella mönstren i sin kultur för att tillsammans med empirin arbeta fram svar på våra 

frågeställningar. Tillsammans med normaliseringsprincipen har vi valt att använda 

socialkonstruktivism för att tolka vårt material. Detta på grund av att normaliseringsprincipen 

bygger på att sociala mönster och livsrutiner påverkar människor med utvecklingsstörning och hur 

dessa mönster sedan påverkar oss att agera och behandla dem (Nirje 2003 s. 91). 

 

3.2 Socialkonstruktivism 
Enligt Nationalencyklopedin så är socialkonstruktivism en samhällsvetenskaplig inriktning som 

hävdar att verkligheten är socialt konstruerad, någonting som uppstår mellan människor. Det är ett 

kritiskt perspektiv som ifrågasätter naturligheten hos sociala företeelser. Begreppet introducerades 

av Berger & Luckmann och de förklarar konstruktivism som en teori att använda för att förklara hur 

människor uppfattar och formar sin sociala verklighet. De använder sig av begreppen 

institutionalisering och internalisering för att beskriva vardagliga föreställningar och kunskaper 

(Nationalencyklopedin (B) 2011). 

 

Berger & Luckmann beskriver hur mänsklig aktivitet blir vanemässig för att underlätta och 

handlingarna inordnas i ett mönster som kan upprepas utan besvär (1979 s. 69-70). Där 

vanemässiga handlingar mellan människor ur samma sociala grupp sker, skapas det en form av 

institutionalisering. I verkligheten skapas institutioner i grupper av ett betydande antal individer 

men det skulle även teoretiskt kunna uppstå mellan två individer (Berger & Luckmann 1979 s. 70-

72). Vinsten som uppstår är att individerna kan förutsäga varandras handlingar och detta minskar 

spänningen mellan dem samt spar tid och möda (Berger & Luckmann 1979 s. 73). 

Överföringsprocesser som sker till nästkommande generation stärker uppfattningen om 

verkligheten, händer något tillräckligt ofta blir det till slut sanningen (Berger & Luckmann 1979 s. 

76). Den kunskapen som individen skapat blir till sanningar och när radikala avsteg sker kan de 

betecknas som psykisk sjukdom, moraliskt fördärv eller okunnighet (Berger & Luckmann 1979 s. 

82-83). 

 

Viven Burr skriver om socialkonstruktivism i boken Social Constructionism, hon berättar om hur vi 

delar upp människor i grupper som vi namnger och sedan ger specifika egenskaper. Exempel på 

dessa grupper är män, kvinnor, tjocka, smala, homosexuella och människor med 

utvecklingsstörning. På samma sätt menar man inom socialkonstruktivismen att man skapar 

kunskap. Genom interaktion med andra människor fabriceras kunskap, kunskapen etableras i mötet 
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med andra människor. I olika konstellationer av människor skapas olika former av kunskap utifrån 

gruppens förutsättningar (2003 s. 3-6). En annan viktig faktor inom socialkonstruktivismen är 

språket. Vi tar ofta för givet att en erfarenhet vi berättar om kan stå för sig själv oberoende av sättet 

att berätta det. Men orden och språket kan enligt socialkonstruktivismen inte stå för sig själv. Hur vi 

ser en människa, med dess olika egenskaper, är beroende av språket som då blir ett sätt att 

strukturera och konstruera vår verklighet. Detta innebär också att sättet vi ser på en människa, sättet 

vi har konstruerat honom eller henne på, kan göras på ett annorlunda sätt (Burr 2003 s. 46 och 48). 

Burr anser att vi ska förhålla oss kritiska till vårt sätt att se världen och människorna i den, vi borde 

ifrågasätta mer hur vi får vår kunskap och vetenskap för att vi är delaktiga i att föra förhållningssätt 

och traditioner vidare (2003 s. 3-6).  

 

Om man tittar på sexualitet ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt så är det genom en samhällelig 

process som vi lär oss hur vi ska agera sexuellt. Hur vi beter oss sexuellt skiljer sig då åt i olika 

grupper eller olika tidpunkter. Det finns olika sexuella spelregler i ett samhälle så att vi vet hur vi 

ska agera, så att vi har ett naturligt sexuellt beteende. Men om tillräckligt många personer agerar 

annorlunda, att de ställer sig utanför regelverket kommer synen på det naturliga sexuella beteendet 

att förändras. Det är i samspel med andra som det normal eller onormalt skapas samt vilka 

förväntningar vi har på varandra (Lewin 2010 s. 115-116). 
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4 Centrala begrepp 
Här följer ett antal begrepp som är utvalda på grund av att de är relevanta för vår undersökning. De 

är utvecklingsstörning, LSS, gruppbostad, sexualitet, normalitet och självbestämmande. 

 

4.1 Utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning, förståndshandikapp och begåvningshandikapp är begrepp som ofta använts 

synonymt. Vi kommer i följande avsnitt att redogöra för dem samt förklara vilket begrepp vi väljer 

att använda. Vi kommer att beskriva skillnaderna mellan lindrig, måttlig och grav 

utvecklingsstörning. 

 

En människa som beskrivs som förståndshandikappad eller begåvningshandikappad har en 

intellektuell begränsning, en begränsad begåvning. Men dessa begrepp säger inget om orsaken till 

begränsningen eller hur omfattande svårigheterna är. Används begreppet utvecklingsstörning får vi 

veta att personen har ett förståndshandikapp (Nordeman 1993 s. 86) och att orsaken till den uppkom 

under den biologiska utvecklingen under fosterstadiet, förlossning eller under de första levnadsåren 

då hjärnan av olika anledningar skadas (Gotthard 2002 s. 40). Funktionshindret är också av sådan 

omfattning att personen behöver stöd från samhället (Nationalencyklopedin (C) 2011). En 

utvecklingsstörning kan medföra svårigheter med verklighetsuppfattning, tankeoperationer och 

problem med språkanvändning. Problemen beror på att dessa människor har ett konkretare sätt att 

tänka, alltså till viss del saknar förmågan att tänka abstrakt (Kylén 1981 s. 27). Då en människa utan 

en utvecklingsstörning fattar beslut väger känsla och förnuft oftast lika tungt men vid 

utvecklingsstörning faller tyngden över på känslorna, ju högre grad av utvecklingsstörning desto 

mer styr känslorna besluten och förnuftet står tillbaka (Nordeman 2005 s. 18). De har dock svårt att 

bearbeta och förstå sina känslor (Nordeman 1993 s. 86). 

 

Gunnar Kylén har delat in utvecklingsstörning i tre stadier, A, B och C. Dessa stadier kallas oftast 

grav, måttlig och lindrig utvecklingsstörning (Nordeman 1993 s. 85). Uppdelningen är gjord efter 

storleken på den intellektuella funktionsnedsättningen (Gotthard 2002 s. 44). Det är dock viktigt att 

komma ihåg att utvecklingsnivån inte är konstant utan att en människa kan utvecklas till olika 

nivåer inom olika områden (Nordeman 1993 s. 85). Biologiskt sett utvecklas människor med 

utvecklingsstörning på samma sätt som andra människor men den känslomässiga och intellektuella 

utvecklingen avstannar tidigare (Nordeman 1993 s. 91). 
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4.1.1 Grav utvecklingsstörning  

På den här utvecklingsnivån är det abstrakta tänkandet mycket litet och det mesta måste ske på en 

konkret nivå. De förstår och uppfattar saker med kroppen och sinnena (Nordeman 1993 s. 87). 

Uppfattningen om tid och rum är begränsad och bunden till bestämda dagsrutiner som exempelvis 

att vakna, klä på sig och att äta (Gustafson & Molander 1995 s. 69). De flesta människor som har en 

grav utvecklingsstörning kan inte prata men kroppsspråk och ljud är av stor betydelse för 

kommunikationen (Kylén 1981 s. 32). Människor som har en grav utvecklingsstörning har ett 

sexuellt behov som är att likna vid ett litet barns (Nordeman 1993 s. 91) och behovet kan sträckas 

till njutning av beröring och en lustfylld upplevelse av nära kroppskontakt under omvårdnaden 

(Gustafson & Molander 1995 s. 97). En viktig del i att dessa personer upplever lust är att en 

kroppskännedom skapas som en del i identitetsutvecklingen (Nordeman 1993 s. 88). 

 

4.1.2 Måttlig utvecklingsstörning  

Liksom vid grav utvecklingsstörning saknar människor med måttlig utvecklingsstörning en förmåga 

att se det som inte syns, det som inte är närvarande finns inte. Man kan heller inte föreställa sig 

saker som man själv inte har upplevt (Kylén 1981 s. 32). Information som förmedlas måste vara 

konkret för att uppfattas korrekt, detta kan göras med hjälp av bilder och symboler som kan sättas i 

samband med företeelser (Nordeman 1993 s. 92). Den här gruppen har oftast en god 

kroppsuppfattning och det sexuella behovet är större och tar sig andra uttryck än vid grav 

utvecklingsstörning. Man upptäcker ofta sin kropp tillsammans med andra människor men de 

sexuella uttrycken stannar ofta vid fysisk närhet och pussar. Dock är det svårt för gruppen att inse 

att tiden och platsen för sexuella uttryck och tillfredsställelse inte är den rätta (Gustafson & 

Molander 1995 s. 97 och Nordeman 1993 s. 93). 

 

4.1.3 Lindrig utvecklingsstörning  

På den här utvecklingsnivån finns en god uppfattning av miljön och saker som befinner sig runt den 

egna personen och en uppfattning om orsak och verkan tillkommer (Kylén 1981 s. 33). Det 

abstrakta tänkandet ökar och nu får abstrakta symboler som exempelvis bokstäver en betydelse 

(Nordeman 1993 s. 94). Människor som har en lindrig utvecklingsstörning har ofta ett naturligt 

intresse för att utforska sin sexualitet tillsammans med en partner men här, liksom på tidigare 

nivåer, är det sexuella intresset och njutningen beroende av känslomässig mognad, kroppskännedom 

och bemötandet från omgivningen (Nordeman 1993 s. 95). 

 

Vi använder begreppet människor med utvecklingsstörning för att vi i första hand ser dem som 
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människor och att deras funktionsnedsättning kommer i andra hand. Ibland används också uttrycket 

omsorgstagare och boende för att underlätta läsningen.  

 

4.2 LSS  
Människor som har en utvecklingsstörning omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387)) och som vuxna bor de ofta på gruppboende och är beroende av 

omsorgspersonal. I lagens 5§ finns att läsa att ”Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att 

leva som andra” och i lagens 6§ ”Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över insatser som ges” (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387)). 

 

4.3 Gruppbostad 
En gruppbostad är ett bostadsalternativ för dem som behöver tillsyn och kontinuerlig omvårdnad 

och ger människor med utvecklingsstörning möjlighet att flytta till en egen bostad (Bakk & 

Grunewald 1998 s. 243). I en gruppbostad finns enskilda lägenheter som antingen ligger i samma 

hus eller i närliggande byggnader och ett gemensamhetsutrymme som exempelvis kök och 

vardagsrum. I gruppbostaden har de boende egna möbler och allt fungerar som i ett vanligt hem 

med tillägg att de boende får hjälp och stöd där det behövs (Lindehag & Lindberg 1998 s. 222). 

Genom LSS ges människor med utvecklingsstörning rätt till en gruppbostad. I lagen kallas 

gruppbostaden för bostad med särskild service (Gotthard 2002 s. 95). 

 

4.4 Sexualitet 
Världshälsoorganisationen (WHO) har formulerat följande definition av begreppet sexualitet 

"Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man 

och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte 

kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte 

om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. 

Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den 

finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt 

sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, 

känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa." 

(Nationalencyklopedin (A) 2011). 
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Michel Foucault hävdar att människans sexuella beteendemönster inte är av naturen givet utan är 

föränderligt, det är socialt konstruerat. Med sexualitet ur ett konstruktionistiskt perspektiv menas att 

man föds som en sexuell varelse men hur detta kommer till uttryck blir en social konstruktion. Detta 

skapande av en sexuell individ pågår hela livet i samspel med andra, både i enkönade eller 

tvåkönade relationer. Individen påverkas också av situation, tidsperiod, kultur och plats (Berg 2009 

s. 35). De amerikanska sociologerna Gagnon och Simon som beskriver sexualitet som en kulturell 

social konstruktion mellan människor och det omgivande samhället. De menar att människan föds 

in i redan existerande sociosexuella manus där hon lär sig att vara en sexuell varelse. I den här 

processen förmedlas samhällets värderingar och föreställningar om sexualitet. Det är ett socialt 

fenomen och ska därför studeras som ett sådant (Helmus 2010 s. 87).  

 

4.5 Normalitet 
Ordet normal började användas under 1800-talet för att beskriva något typiskt eller vanligt. 

Motsatsen till normalitet är ordet abnorm, där normalitet ses som det friska och det abnorma som 

det sjuka och onormala. Eftersom synen på vad som är normalt har varierat över tid så har även det 

sociala arbetets fokus varierat (Svensson 2007 s. 17-18). Enligt Tideman kan man se på normalitet 

på tre olika sätt. Dessa är statistisk, normativ samt individuell eller medicinsk normalitet. I statistisk 

normalitet handlar det om det som är genomsnittligt vanligast, det blir det normala. Människor ska 

kunna leva ett vanligt liv, så likt den övriga befolkningens villkor som möjligt oavsett om man är 

frisk eller sjuk, med eller utan funktionshinder. Det andra sättet att se normalitet är som normativt.  

Det innebär att man tittar på de värderingar som förekommer i ett samhälle och att man strävar efter 

att nå det som man betraktar som normalt. I det sista sättet att se normalitet, det individuella eller 

medicinska, ser personen som onormal och man behöver en insats eller behandling för att bli mer 

normal i sitt beteende eller utseende. Personen skall genom uppfostran, rehabilitering, habilitering 

eller träningsprogram tränas att bli normal. En möjlighet för människor med utvecklingsstörning att 

få leva ett så normalt liv som möjligt är att genom lagstiftning försöka tillgodose detta (Tideman 

2000 s. 53-54).  

 

4.6 Självbestämmande 
Enligt Nationalencyklopedin betyder självbestämmande att man har rätten att bestämma över sitt 

eget liv (Nationalencyklopedin (D) 2011). Självbestämmande innebär också rätten att bli lyssnad på 

och att omgivningen har respekt för individens åsikter, önskemål och förhoppningar som hon eller 

han har när det gäller beslut som påverkar dem. Ett vanligt sätt att hävda sina intressen är genom 

intresseorganisationer som till exempel föreningar kring specifika områden, politiska partier eller 
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idrottsklubbar (Nirje 2003, s. 127). För att kunna bestämma över sitt eget liv på ett meningsfullt sätt 

måste man förstå vad det är man bestämmer över. Detta kan vara en svårighet för människor med 

utvecklingsstörning och i slutändan har dessa människor ofta ett mycket litet inflytande över sin 

egen livssituation. Det är viktigt att låta alla människor bestämma i de situationer de kan fatta beslut 

och att sedan ge dem stöd eller fatta beslut åt dem i andra situationer. Den stora frågan när det gäller 

självbestämmande handlar om huruvida den som fattar beslut åt någon annan fattar dem utifrån vad 

som är bäst för den utvecklingsstörde samt utifrån vad denne vill och tycker (Gustavsson & 

Molander 1995 s. 40). 
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5 Kunskapsöversikt 
Här nedan kommer ett avsnitt där vi kortfattat ger en kunskapsöversikt över det vetenskapliga 

material som vi använt oss av. Kunskapsöversikten består av avhandlingar, artiklar, en monografi 

samt två antologier. All forskning vi använt oss av är gjord på 2000- talet. Vi har valt att dela in 

materialet i olika teman. De är förhållningssätt, normalitet och självbestämmande samt sexualitet. 

 

5.1 Förhållningssätt 
Lotta Löfgren-Mårtensson (2005) syftar till att undersöka den nya generationens ungdomars 

förutsättningar för sexualitet och kärlek. Med den nya generationen syftar hon på att dagens unga 

med utvecklingsstörning är den första generationen som vuxit upp under integreringsreformens tid 

och med föräldrar som har haft ekonomiska och sociala möjligheter att ta hand om sina barn. Det är 

en kvalitativ undersökning och materialet kommer främst från deltagande observationer på danser 

som är riktade till ungdomar med utvecklingsstörning. Hon har även intervjuat ungdomar med 

utvecklingsstörning, anhöriga och personal. En skillnad som författaren har kunnat se är att 

ungdomarna med utvecklingsstörning har mer ramar runt sitt umgänge än vad andra ungdomar har. 

Umgänget sker ofta under organiserade förhållanden, tillrättalagt och nyktert. Ofta behöver de 

också stöd av personal eller anhöriga och därför kan det vara svårt med den privata sfären. 

Personalen beskriver att de är mer öppna med att diskutera sexualitet med kollegor eller chefer idag 

än de har varit tidigare. En del av personalen beskriver att det är skillnad på sexualiteten mellan 

könen, männen visar oftare handlingar eller ger uttryck för sexualitet medans några tror att 

kvinnorna lockar männen till sexuell handling. En sammanfattning av personal och föräldrars 

uppfattning av ungdomarnas sexualitet är att den oftast är annorlunda än deras egen, och det 

stämmer också överens med övriga samhällets uppfattning om människor med utvecklingsstörning. 

 

Futcher (2011) har i artikeln Attitudes to sexuality of patients with learning disabilities: a review 

gjort en omfattande kritisk litteraturgenomgång för att kunna fastställa vilka attityder som familjer 

och personal har mot sexualiteten hos vuxna som har en utvecklingsstörning. Detta vill hon göra för 

att både personal och familjerna har stor del i hur dessa människor skapar och bibehåller relationer. 

I studien har författaren valt att inkludera artiklar som är skrivna från år 2000 och framåt, skrivna på 

engelska och som har studerat människor som är över 18 år. Forskningsartiklarna skulle också ha 

undersökt de människor som finns runt dem med utvecklingsstörning och deras uppfattningar och 

attityder. Författaren har använt sig av fyra artiklar i sin litteraturgenomgång, samtliga är 

kvantitativa undersökningar, där man använt sig av enkäter. I sammanställningen av 

undersökningen framkommer att rätten att uttrycka sin sexualitet ofta ignoreras. Äldre människor 
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har en mindre tolerant attityd än yngre och personal som fått utbildning i ämnet sexualitet verkade 

vara mer toleranta än familjemedlemmar. Det visade sig också att motstridiga budskap gällande 

sexualitet från familj och personal hade en negativ effekt på dem. Slutligen menar Futcher att både 

personal och familjer måste stödja människor med utvecklingsstörning så att de kan fatta sina egna 

beslut.  

 

Författarna till Attitudes of social service providers towards the sexuality of individuals with 

intellectual disability har en hypotes om att personalens värderingar och tro har inverkan på vården 

som de ger personer med en utvecklingsstörning. De tänkte att personalens befattning, deras 

utbildning och den service de ger kan påverka deras attityder mot personens sexuella beteende och 

vill undersöka om detta stämmer. De använde sig av ett mätinstrument som tagits fram för att mäta 

attityder bland personal som tillhandahållit tjänster till människor med utvecklingsstörning. 

Informanterna i undersökningen är personal från gruppboenden och dagvård. Resultatet visar att de 

flesta har en liberal attityd till sexualiteten, de med mest liberal attityd var personal som arbetade 

med utvecklingsstörda i öppenvård. En invändning mot undersökningen kan vara att det är olika 

grad av funktionshinder bland dem som bor på ett gruppboende och de som har ett eget boende 

(Bazzo, Nota, Soresi, Ferrari & Minnes 2007). 

 

5.2 Normalitet och självbestämmande 
Syftet med Bibbi Ringsby-Janssons avhandling Vardagslivets arenor (2002) är att undersöka hur det 

vardagliga och sociala livet ter sig för personer med utvecklingsstörning som bor på ett 

gruppboende. Informanterna som hon använt sig av är mellan 26 – 63 år. Hon har gjort intervjuer på 

tre olika gruppboenden och har även använts sig av deltagande observationer och dokumentstudier.  

Fokus ligger på tre arenor, deras privata lägenheter, gruppboendets gemensamma lokaler samt den 

offentliga och bostadsnära miljön. Den egna lägenheten har gett personerna en större privat arena 

som de uppmuntras att lära sig att vara i, ett steg mot ett normaliserande liv. För många av dem är 

boendet deras första egna lägenhet. Respekten för lägenhetens privata arena är viktig tycker 

personalen på boendena. Samtidigt påtalar de att närheten till andra är en trygghet för dem. Närhet 

till sina grannar, andra boende i gruppbostaden, är klart större än i vanliga boenden och i ett av 

boendena så intas nästan alla måltider tillsammans. Ibland blir umgänget för påträngande och 

konflikter uppstår. När det gäller träfflokalen som alla har tillgång till så är det tydligt att det är 

personalen som bestämmer vilka regler som gäller. Kontakter och samspel som sker i närmiljön till 

gruppboendet är viktigt för de boende, de känner en trygghet som de bygger vidare på när det gäller 

andra sociala arenor. Det här kan stärka deras identitet, självsäkerhet och självbild. 
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Avhandlingen Uppbrott och förändring av Elisabeth Olin (2003) handlar om en grupp ungdomar 

med utvecklingsstörning som flyttar hemifrån till egna lägenheter i ett gruppboende. Deltagarna i 

den här studien tillhör den nya generationen ungdomar med utvecklingsstörning som har vuxit upp 

under integreringsreformen. Olin har utfört en kvalitativ studie med deltagande observationer, 

intervjuer och dokumentgranskning. Hon vill undersöka vad som händer när ungdomarna flyttar 

hemifrån, exempelvis om de har möjlighet att uppnå självbestämmande trots omfattande 

hjälpinsatser. Avhandlingen handlar om deras flyttningsprocess, början till det nya vardagslivet och 

hur de ska integreras i vuxenvärlden, vilket kan vara mer komplicerat än för andra ungdomar. De 

flesta av ungdomarna upplever att flyttningen från föräldrarna till egen lägenhet är positiv och de 

känner en större integritet. Hon finner att ungdomarnas vardagsliv ofta blir kantat av social kontroll, 

detta trots att personalen strävar efter att värna om ungdomarnas personliga integritet och 

självbestämmande. En annan oro från personalens sida är att ungdomarna och personalen ska få för 

nära relationer som kan hota deras självständighet, därför blir ofta de praktiska insatserna mer 

prioriterade framför emotionell hjälp och social närhet. Vissa föräldrar kan tycka att det kan bli för 

mycket självbestämmande ibland när det gäller att sköta sina lägenheter.  

 

I studien Choice: what, when and why? Exploring the importance of choice to disabled people har 

Rabiee & Glendinning (2010) undersökt graden av eget val och kontroll över livssituationen hos 

yngre personer med handikapp och deras föräldrar, vuxna och äldre med ett behov av vård och stöd, 

som upplevt en snabb försämring av sitt tillstånd. Undersökningen presenterar resultat från en 

kvalitativ undersökning där man gjort semistrukturerade intervjuer med personer från tidigare 

nämnda grupper. I resultatet av undersökningen framkommer att de flesta människor från alla 

grupper man intervjuat vill ha möjligheten att fatta beslut i alla situationer i livet men det finns 

skillnader i vilken vikt man fäster vid beslut i olika kategorier. Många informanter framhöll att då 

de fick göra val och fatta beslut kände de sig friskare och mer självständiga. Informanterna menade 

också att genom att få fatta beslut själva så kunde de behålla sin egen identitet och livsstil som de 

tidigare haft. En mindre grupp bland respondenterna valde att lita på de professionella och att de 

fattade rätt beslut åt dem, detta på grund av att de kände att de inte hade tillräcklig kunskap att fatta 

beslut.  

 

Normer och normalitet i socialt arbete (2007) är en antologi, skriven av 27 lärare och forskare i 

socialt arbete.  Boken beskriver normer, normalitet och normaliseringsprocesser som rör människor 

i olika skeden i deras liv. De olika kapitlen handlar bland annat om invandrare, handikappvetenskap 
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och handikappidrott, sexuell normalitet, normalitet i social barnavård, kön och normalitet, missbruk 

och äldrevården. Författarna vill skapa en diskussion med utgångspunkt i människors vardag och 

hur samhället är organiserat. 

 

5.3 Sexualitet 
I antologin Sexologi (2010) har olika författare beskrivit sexologi ur perspektiv från sina 

forskningsområden. Bokens författare täcker ett stort område, de är bland annat docent i 

sexualmedicin, docent i psykologisk sexologi, specialister i allmän medicin, överläkare på 

beroendeklinik, barnmorskor, socionom, sexualrådgivare, fil.dr i socialt arbete samt många fler. 

Kapitlen i boken tar upp områden som biologiska, kulturella, historiska och juridiska restriktioner 

och kommersiella aspekter på sexualitet. Boken behandlar även hur vi kan arbeta professionellt med 

sexologi och hur behandling av sexuella problem kan se ut. Ett kapitel tar speciellt upp sexuella 

dysfunktioner, funktionsnedsättningar och särskilda svårigheter.  

 

När känslan tar över… (2005) är en bok av Margareta Nordeman där hon skriver om sexualitet och 

utvecklingsstörning. Nordeman är legitimerad psykoterapeut och vårdlärare med inriktning 

utvecklingsstörning och socialt behandlingsarbete. I boken beskriver hon bland annat vikten av 

kunskap och förståelse när det gäller människor med utvecklingsstörning. Personal behöver 

förståelse av hur personer tänker och handlar utifrån graden av deras utvecklingsstörning. 

Nordeman skriver om att det är viktigt med ett öppet klimat och att ha medvetna samtal och 

sexualitet, känslor och sexualupplysning. Samtalen behövs för att stärka identiteten och självkänsla 

och därmed förebygga sexuella eller andra övergrepp.   

 

5.4 Sammanfattning 
I samtliga avhandlingar har forskarna undersökt personer med utvecklingsstörning som till stor del 

tillhör den nya generationen och som nu flyttat till en egen lägenhet. Resultaten i avhandlingarna 

visar alla på problematiken som kan uppstå när ungdomarna eller de redan vuxna flyttar hemifrån. 

Föräldrar kan ha svårt att släppa ansvaret till boendet samt att ge dem rätten till självbestämmande, 

exempelvis att bestämma över sin lägenhet och sitt eget liv. I en av avhandlingarna, Får jag lov? 

ligger fokus på sexualiteten, hon har gjort deltagande observationer på dans som riktar sig till 

personer med utvecklingsstörning medan i de andra ligger fokus på hur det fungerar socialt och 

praktiskt för de boende. Samtliga avhandlingar visar på att personer med utvecklingsstörning omges 

med fler ramar och social kontroll om hur de ska leva sina liv än andra. De lever under en större 

kontroll av anhöriga och personal när det gäller relationer och vem man umgås med. Det 
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framkommer även att personal och anhöriga har en rädsla för att personerna med 

utvecklingsstörning ska bli utnyttjade eller utsatta för sexuella övergrepp. 

 

Artiklarna har undersökt attityder hos personal när det gäller sexualitet och människor med 

utvecklingstörning, och vad personalens värderingar har för inverkan på deras sexualitet samt vad 

eget val har för påverkan när det gäller känsla av kontroll över sin livssituation. De artiklar som 

undersökt attityder och värderingar har kommit fram till samma slutsats att personalen och anhöriga 

påverkar personerna med utvecklingsstörning samt att motstridiga budskap har negativ effekt. De 

kunde inte se att utbildning eller befattning skulle påverka deras attityder. Artikeln om eget val visar 

också att självbestämmande är av vikt för den egna självkänslan. 

 

Antologierna har två olika inriktningar där den ena fokuserar på sexologi och täcker in områden 

som biologi, medicin, samlevnad och sexuellidentitet. Den andra fokuserar på normer och 

normalitet ur ett mer socialt synsätt. I monologin så är fokus lagt på utvecklingsstörning och 

sexualitet och hur man ska förhålla sig till detta.     

 
 

Vi anser att vi kan tillföra forskningen en ny aspekt av förhållningssätt till sexualiteten hos 

människor med utvecklingsstörning då vi undersöker detta med utgångspunkt i normalisering och 

självbestämmande för de boende. Vi har inte sett så mycket forskning kring dessa två aspekter av 

förhållningssättet och vi hoppas nu som sagt kunna tillföra forskningen detta.  
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6 Historik 
För att få en förståelse för utvecklingsstörning och sexualitet så följer här en kort tillbakablick på 

historiken kring synen på människor med utvecklingsstörning samt hur den förändrats över tid. 

 

Människor med utvecklingsstörning är en av de grupper som genomgått en stor attitydförändring 

under en längre tid. Från att på slutet av 1800-talet ha sett utvecklingsstörning som ett straff från 

Gud och därmed oönskade och fruktade till att bli fullvärdiga samhällsmedborgare om numera har 

inskrivna rättigheter i lagen (Grunewald 2008 s. 19 och 49). Människor med utvecklingsstörning 

började inte ses som en speciell grupp förrän på 1800-talet. Tidigare hade de tillsammans med 

grupper som fattiga och äldre, bott på olika fattigvårdsinrättningar som oftast bara var en plats att 

förvara dessa grupper på. Då de började ses som en särskild grupp inrättades speciella 

”uppfostringsantalter för bildbara sinnesslöa barn” (Bakk & Grunewald 1998 s. 206), sinnesslöa var 

det ord man använde för att beteckna dem på den tiden. Tanken med dessa anstalter var att man 

skulle uppfostra barnen till att klara sig själva som vuxna. Senare, när man kunde konstatera att 

dessa anstalter inte alls gjorde att människor klarade sig själva i vuxen ålder, började man att 

planera för ett livslångt boende på anstalt. Under 1950- och 60-talen växte kritiken mot anstalterna 

då man upptäckte att man genom pedagogisk träning och sysselsättning kunde hjälpa människor 

med utvecklingsstörning att göra framsteg i att klara sig på egen hand (Bakk & Grunewald 1998 s. 

206-207). Under 1960-talet formulerades normaliseringsprincipen, som senare publicerades av 

Bengt Nirje (Grunewald 2008 s. 219). Budskapet i principen var ”så nära det normala som möjligt 

oavsett begåvningshandikappets svårighetsgrad” (Grunewald 2008 s. 22). Principen överskuggade 

också omsorgslagen som kom 1967. Den innehöll flera nyheter, bland annat skulle alla människor 

med utvecklingsstörning ha rätt till undervisning och sysselsättning (Bakk & Grunewald 1998 s. 

208). Knappt 20 år senare, 1985, antogs en ny omsorgslag som bland annat resulterade i att 

gruppbostäder skulle ersätta de nuvarande anstalterna, vilket mottogs på ett mycket positivt sätt 

(Grunewald 2008 s. 171).  

 

Ur den sexuella aspekten har människor med utvecklingsstörning genom historien setts som 

människor som saknar sexuella behov eller som människor som är sexuella men som måste hållas 

separerade från det motsatta könet (Futcher 2011 s. 8). 1922 skrev riksdagens lagutskott  

 

”Bildbara sinnesslöas könsdrifter lärer ofta vara mycket starkt utvecklade. Sådana begagna 

gärna varje tillfälle till sexuellt umgänge, som bjuder sig, varför följden av att leva i frihet, 

utan noggrann tillsyn, såsom erfarenheten visar, ofta blir den, att de sätta det ena barnet 
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efter det andra till världen... I många enskilda fall skulle uppkomsten av en avkomma 

förhindras, som skulle äga dåliga arvsanlag och genom intellektuell och moralisk 

undermålighet ligga samhället till last” (Grunewald 2008 s. 102). 

 

Detta tillsammans med att man under 1800-talet fick ökade kunskaper kring det biologiska arvet, 

man trodde sig veta och kunna bestämma att det bara skulle födas dugliga människor och därmed 

minska antalet odugliga, ledde till att man 1915 antog Lag om äktenskaps ingående och upplösning. 

Lagen innebar att bland annat människor med utvecklingsstörning inte fick ingå äktenskap 

(Grunewald 2008 s. 77 och 103). Senare, år 1933, antogs också en lag om sterilisering, människor 

med utvecklingsstörning skulle steriliseras för att inte kunna sprida dessa arvsanlag vidare och öka 

antalet människor som inte var arbetsföra (Bakk & Grunewald 1998 s. 207). I efterhand har man 

dock inte kunnat visa att någon av lagarna skulle ha minskat antalet barn som föds med någon form 

av avvikelse (Grunewald 2008 s. 85). Steriliseringslagen från 1934 reviderades 1941 men 

revideringen påverkade inte människor med utvecklingsstörning, lagen från 1941 fortsatte att gälla 

fram till 1976 då den ersattes med en steriliseringslag som bygger på frivillighet (Grunewald 2008 

s. 113 och 119). Det sista steget i att utveckla omsorgerna kring människor med utvecklingsstörning 

togs i och med att LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade antogs 1993 

(Grunewald 2008 s. 191).  
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7 Resultat och analys 
I det här avsnittet redovisas vårt empiriska material samt analyser utifrån teorier och tidigare 

forskning. Vi har valt att dela upp materialet i fyra teman, förhållningssätt till de boendes sexualitet, 

kommunikation, utvecklingsstörning och normalitet samt självbestämmande. 

 

7.1 Förhållningssätt till de boendes sexualitet 
Tidigare i vår problemformulering poängteras vikten av att vara professionell. När det kommer till 

frågor om sexualitet väcks många känslor och eventuella fördomar. För att kunna utföra ett 

professionellt arbete måste man bli medveten om sina egna föreställningar på grund av att det är 

dem som kommer att förmedlas vidare (Nordeman 2005 s. 25 och 93). Vi frågar våra informanter 

om ämnet sexualitet diskuteras och hur de upplever sexuella uttryck. De lyfter då vikten av att ens 

egna värderingar diskuteras i arbetsgruppen. 
 

Alltså det är ju alltid ett känsligt ämne att prata om för det handlar ju om ens egna 
värderingar utifrån vad du själv har för relation till sexualitet, hur öppen är du själv i de 
dialogerna och diskussionerna med andra? /Enhetschef 2 
 

Ja, det tror jag ju och sen är det ju också vad man har varit med om och framför allt vad 
man har för grundvärdering till dem man jobbar med, det är ju faktiskt inte självklart att 
man har bra värderingar, jag ser det hela tiden. Du kan ju ha den här inställningen att det 
är ju folk som kanske inte kan eller vet någonting utan vi ser till att de mår bra sen får 
det vara bra, man har svårt att de att det finns människor bakom 
funktionsnedsättningarna, så det är väl det man får jobba med. Ganska mycket faktiskt. 
/Omsorgspersonal 2 

 

I vår undersökning förmedlas en oftast mycket positiv inställning till arbetet med människor med 

utvecklingsstörning och när frågor om sexualitet kommer upp under intervjun så framställs området 

som något som oftast inte är så aktuellt.  
 
Det är tyvärr något som jag känner på min enhet att vi inte har pratat om (…) /Enhetschef 
1 
 
(...) Men på vissa ställen där det är en fråga, blir det en jättefråga och på andra ställen 
existerar de inte. /Enhetschef 3 
 
Ja, alltså regelbundet är det ju inte utan vi tar ju upp det när det är någonting och 
antecknar om det är något speciellt om man säger så. Men det är ingenting att vi har att vi 
måste träffas just för att tala om den sexuella biten, så har vi inte. /Omsorgspersonal 7 

 

Att få möjlighet att uttrycka sin sexualitet är ett av våra grundläggande mänskliga behov och 

samtliga informanter i vår undersökning är överens om att detta ska ses som en rättighet. 
 
Jag känner att jag kan handskas med situationerna och framför allt måste man förstå att 
det handlar om människors behov, att sätta sig in i det och då är det inget konstigt. 
/Omsorgspersonal 4 
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Det är en rättighet för oss alla och att se sexualitet på det sättet, är att enligt 5§ LSS främja jämlika 

levnadsvillkor. Dock framkommer att det saknas ett gemensamt sätt att hantera de boendes 

sexualitet. Det finns gemensamma drag för deras uttalanden om hur de hanterar eventuella problem 

och situationer som kan uppstå men dessa uttalanden och förhållningssättet som följer kan uppfattas 

som grundade på egna erfarenheter och föreställningar och inte på något som man gemensamt 

kommit fram till i verksamheten. 
 
(...) Klart alla har väl sin syn på det, vi är ju olika. Vi är ju flera personal och ingen är 
som den andra, vi är mycket olika. Vi försöker ju göra likadant med alla liksom men det 
blir ju ändå lite.. /Omsorgspersonal 1 
 
(..) För det förekommer ju på varje gruppboende att situationerna kommer så det är ju 
viktigt att alla kör på samma linje (...) /Omsorgspersonal 1 
 
 

Avsaknaden av ett gemensamt förhållningssätt kan bli problematiskt då beslutsfattande i sådana 

situationer istället grundas på privata och personliga uppfattningar (Bazzo et al 2007 s. 111) och då 

riskerar personalen att vara dominerande och utöva kontroll över de boende och deras sexualitet 

(Löfgren-Mårtensson 2010 s. 371). Det som anses vara problematiskt eller väsentligt i dessa 

situationer grundas, liksom beslutsfattande, på privata och personliga uppfattningar, citatet nedan är 

ett exempel på detta. 
 

(...) Det är ju deras privatliv sen får man ju se utifrån varje situation, så man får vara 
professionell och bedöma, det är inte lätt. Och i många situationer finns inget rätt eller 
fel utan då får man göra en egen bedömning. /Omsorgspersonal 1 

 

Ett av de stora hinder som finns för att människor med utvecklingsstörning ska kunna uttrycka sin 

sexualitet är de attityder och föreställningar som finns hos omsorgspersonal och hos anhöriga. Om 

attityderna är negativa kan detta bidra till att man inte får möjlighet att få utlopp för sin sexualitet 

och andra sociala och psykiska behov (Futcher 2011 s. 9 och 13). Som tidigare nämnts har alla i vår 

undersökning en mycket positiv attityd gentemot boende men samtidigt finns en osäkerhet och en 

rädsla för hur dessa frågor och problem ska hanteras. Osäkerheten kan leda till att regler och 

liknande sätts upp, vilket riskerar att hindra de boende från att leva ut sin sexualitet. 
 

Jag tror att vi är rädda för detta i och med att vi har ansvar för dem, gör vi rätt om vi 
säger att det är okej om de själva vill sova över hos varandra, kan vi tillåta det? Vad sker 
om något händer? Det är väl det som är den stora frågan. /Enhetschef 3 
 
 

Uttalandet visar en del av den osäkerhet vi kan skönja i materialet och som då speglas i 

omsorgspersonalens och enhetschefernas sätt att tolka situationerna. Ofta tolkas situationerna av 

omtänksamhet och som att de boende behöver skyddas från att de ska bli utnyttjande, gravida eller 
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inte förstå vad som händer. Både omsorgspersonalen och enhetschefer ger sig själva ett 

tolkningsföreträde, rätten att tolka situationer åt de boende så att det inte kan uppstå något som kan 

innebära problem.  

 
 (...) Alltså det kändes inte rätt, det blev inte rätt kemi mellan dem. /Omsorgspersonal 2 
 

Nej, det var inte ömsesidigt, hade vi släppt i honom där bara för att han vill det så hade det ju blivit en våldtäkt. 
/ Omsorgspersonal 2 

 

Tolkningsföreträdet gör att det sätts upp ramar för umgänget med andra boende och eventuella pojk- 

och flickvänner (Löfgren-Mårtensson 2005 s. 182). Dessa ramar och regler, som personalen 

konstruerar var för sig, för hur umgänget ska gå till gör situationerna förutsägbara och lättare att 

förhålla sig till. Enligt socialkonstruktivism skapar vi kategorier av människor som sedan tilldelas 

egenskaper. Alla i gruppen behandlas sedan lika för att underlätta vardagen (Burr 2003 s. 3). 

Samtliga informanter trycker på vikten av att se alla människor med utvecklingsstörning som 

enskilda individer med en egen sexualitet, vilket visar på verksamheten genomsyras av 

normaliseringsprincipen och LSS vars mål är att alla människor med utvecklingsstörning ska leva 

som alla andra. Samtidigt pratar man många gånger om de boende som en homogen grupp, något 

som kan vara orsakat av den sociala konstruktivismen. Människor med utvecklingsstörning har satts 

samman till en grupp och tillskrivits egenskaper som bland annat gör att de måste skyddas och att 

deras sexualitet inte ser ut som alla andras. Denna konstruktion kan vara svår att bortse från då 

dessa konstruktioner ofta bygger på en allmän och samhällelig uppfattning.  

 

Omsorgspersonalens och enhetschefernas upplevelse av att behöva skydda de boende från att på 

olika sätt skadas och rädslan som kommer av den upplevelsen kan göra att man istället förhindrar 

att de boende utvecklar betydelsefulla relationer till varandra. Samtidigt som man upplever att man 

måste skydda dem menar Löfgren-Mårtensson att anhöriga och personal ofta anser att det är viktigt 

att stötta människor med utvecklingsstörning i deras sociala relationer. Deras upplevda behov av 

skydd tillsammans med behovet av stöttning gör att de boende alltid kommer att ha ett vakande öga 

på sig (2005 s. 184). På de gruppboenden där vi genomfört vår undersökning finns personal till 

hands dygnet runt och även om de boende har egna lägenheter har personalen alltid lite koll på vad 

de gör. Då dessa människor kommer att vara övervakade gäller det att samtidigt tänka på deras 

integritet, detta är ett mål som man i LSS pekar på.  
 

Vi råkar ju komma in när en del av en håller på med sig själva. Sen var det ju två 
stycken som hade ett förhållande, då fick vi ju försöka förklara hur man skyddar sig och 
så. Men vi försöker ju att inte vara så påträngande (...) /Omsorgspersonal 3 
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Nej det hade kunnat bli knepigt om vi hade ställt frågan till god man om det hade varit 
okej och de hade sagt ja till en övernattning. Då hade det blivit knepigt för personalen, 
ska de smyga och titta på dem? /Enhetschef 3 
 
Jag vet att jag hade ett par på ett av mina gruppboenden som blev förälskade i varandra 
och så, det är ju lite känsligt. Vi låter dem vara men så gäller det ju att båda är överens 
om hur långt man ska gå. /Enhetschef 1 

 

Citatet är ett exempel på svårigheten att balansera mellan övervakning, stöttning och att samtidigt 

värna om den enskildes integritet. Hur mycket övervakning och kontroll våra informanter utövar är 

olika och därför kommer också vad de tillåter att vara olika.  

 

Våra informanter uppger att det finns en mängd olika utmaningar i arbetet med människor med 

utvecklingsstörning och i frågor som handlar om sexualitet. Några av dessa är för det första hur man 

ska förhålla sig, vad man ska förmedla, vilket sätt man ska förmedla det på och vad som kan förbli 

osagt. För det andra handlar det om rent praktiska saker, hur man ska hantera onani, preventivmedel 

och porrtidningar. En tredje utmaning som nämns är det som kan uppstå när ett par vill bilda familj.  
 

Och man kanske måste gå in och prata om det här med p-piller, p-stav och kondomer. 
Inte bara det att du ska skydda dig mot graviditet utan också skydda dig mot sexuellt 
överförbara sjukdomar. Det är ju ett helt batteri med saker att tänka på. /Enhetschef 2 
 
En utmaning skulle nog vara alltså om man jobbade på ett gruppboende där två stycken 
vill skaffa barn, det har de ju rätt att göra men det kan ju alltid vara en utmaning att man 
verkligen vill påverka och förklara (...) /Omsorgspersonal 1 
 

I vår undersökning finns en osäkerhet då situationer och problem uppstår. 
 
(...) Frågan är lite tabubelagd. Vi vill nog undvika det och vi tänker nog lite att vi hoppas 
att frågan inte kommer upp för att vi inte vet hur vi ska göra. /Enhetschef 3 
 

Uttalandet ovan speglar igen den osäkerhet som finns bland personalen. Som lösning på 

osäkerheten tar informanterna själva upp olika förslag. De mest förekommande idéerna är 

utbildning och en bättre kommunikation inom personalgruppen.   
 
Där det förekommer så tror jag att personal behöver ha mer stöd i hur man bemöter det 
och hur man handskas med det. /Enhetschef 3 

 

I nästa stycke kommer vi mer in på frågan om kommunikation i personalgruppen och vad detta 

skulle kunna göra för arbetet med de boende och deras sexualitet.  

 

7.2 Kommunikation 
Vi har också undersökt hur personalens kommunikation ser ut i frågor gällande sexualitet, både 

inom arbetsgruppen på gruppboendena och med enhetschefen. Över lag tar man bara upp frågor om 
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sexualitet då det har uppstått ett problem, det är inget man diskuterar regelbundet på personalmöten 

och liknande.  
Nej det har inte funnits något problem att diskutera så vi har inte behövt lyfta frågorna. 
/Omsorgspersonal 4  
 
Ja det tror jag men som jag tänker så tror jag inte att diskussionen finns där den inte är 
ett problem, väldigt sällan i alla fall (...) /Enhetschef 3  

 

Ett par informanter uppger att de varit på utbildningsdagar som bland annat behandlade sexualitet 

och utvecklingsstörning men detta är inget regelbundet återkommande moment. Vi tolkar vårt 

resultat på så sätt att sexualitetsfrågor inte framkallar tabu utan att man istället gjort det till en icke-

fråga.  
Det är nog en fråga som är ganska dold, den är inte uppe på agendan (...) /Enhetschef 3 
 
Det kan jag ju säga generellt att man får ta bekymret när det uppstår och när det blir  
något bekymmer. Men frågorna behöver inte lyftas i dagsläget. /Omsorgspersonal 4 

 

Då personalen gjort det till en icke-fråga saknas regler kring förhållningssätt i frågan. Detta kan 

skapa en osäkerhet och leder till att förhållningssättet i dessa frågor kommer att bygga på egna 

föreställningar. 
(...) Och det är ju en jättesvår avvägning, vad är rätt och vad är fel, det du tycker är rätt 
kanske jag inte tycker är rätt och har man då svårt att prata om det så kan det ju bli olika 
(...) /Enhetschef 2 
 

Det finns också en viss osäkerhet hos våra informanter och svaren på frågorna om förhållningssätt 

skiftar en del, även om de pekar åt samma håll. Detta skulle kunna tyda på att personalen inte har 

diskuterat frågorna och kommit fram till ett enat sätt att förhålla sig. Att det är viktigt med 

diskussioner i ämnet framhåller ett flertal informanter.  
 
Det handlar väldigt mycket om information, att prata, stödja som personal och då behöver 
personalen stöd och stöttning för att orka och veta hur vi ska hantera det här, man måste 
prata ihop sig i gruppen så att man känner att man säger samma saker och att man gör 
samma saker, hanterar det på samma sätt (...) /Enhetschef 2 
 

 

På frågan om vad som behöver förändras i arbetet med människor med utvecklingsstörning och 

sexualitet svarar ett par informanter att de skulle kunna bli bättre på att diskutera ämnet i gruppen. 
 
Jag tycker ju att vi är ganska bra men det är väl öppenheten då, att prata om det, det får 
vi försöka förbättra. Jag har inte funderat så mycket över de här frågorna eftersom jag 
tycker att det gått ganska smidigt här. /Omsorgspersonal 3 
 
Ja det vet jag inte riktigt. Att man pratar mer om det kanske. Att det är känslor som finns 
och att de får finnas, det tror jag är viktigt. Och det kanske vi inte är jätteduktiga på 
egentligen. /Omsorgspersonal 5 
 

Fastän det framhålls att diskussioner är viktigt för personalen så är detta inget som vi i vår 
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undersökning kan se är ett återkommande moment. Vi har också kunnat uppmärksamma att i just 

dessa frågor sker ingen tydlig kommunikation mellan omsorgspersonal och enhetscheferna. 

Omsorgspersonalen anser att de bäst sköter detta på egen hand och att de först skulle meddela 

enhetschefen om något större problem uppstår.  
 
Nej, det tycker jag inte berör chefen. Då hade vi ju tagit det med dem det gäller, de som 
jobbar den kvällen /.../ och föräldrarna om vi känner att det behövs men inte chefen. Hon 
kan ju inte göra mer än vi egentligen (...) /Omsorgspersonal 6 
 
Ja är det så att det är riktigt besvärligt så tror jag att vi skulle ta upp det som en 
diskussion, det tror jag säkert. Nu kan jag inte komma på att vi har gjort det men skulle 
det vara så, så kan vi diskutera det på personalmöten med chefen. /Omsorgspersonal 5 
 

Betydelsen av diskussionsforum kan ses genom socialkonstruktivismen och språkets inverkan på 

vardagen och förhållningssätt i olika frågor. Språket är ett sätt för oss att konstruera vår verklighet. 

Burr ger ett exempel på hur språket får betydelse för hur vi agerar, hon menar att då vi säger ordet 

homosexuell, tänker vi i termer av homosexualitet, detta leder till att vi sedan föreställer oss 

människor som vi kan säga är homosexuella (2003 s. 48-49). Dessa, med ord, skapade kategorier 

ges specifika egenskaper. Detta skulle kunna liknas vid det som pågår bland omsorgspersonalen på 

ett gruppboende. Människor med utvecklingsstörning har genom föreställningar och sociala 

konstruktioner tilldelats specifika egenskaper. Burr menar också att vi genom interaktion med andra 

människor fabricerar så kallad kunskap och etablerar den som sanningar (2003 s. 3-6). Världen 

kring människor med utvecklingstörning är styrd och präglad av omgivningens föreställningar 

(Löfgren-Mårtensson 2005 s. 184). I vår undersökning kan man förstå att kommunikation och 

gemensamma förhållningssätt är viktigt då i interaktion med andra skapar grupper av människor.  

 

7.3 Utvecklingsstörning och normalitet 
Människor som har en utvecklingsstörning har genom sin funktionsnedsättning bland annat tre olika 

svårigheter. Dessa är att förstå andra människor, sig själv och sin omgivning. Det här ställer krav på 

personal och de personer som finns runt den som har en utvecklingsstörning, att vara lyhörd för de 

signaler som sänds ut och när de behöver hjälp med sina sociala kontakter (Nirje 2003 s. 94-96). 

Omsorgspersonalen i undersökningen är överens om att de ofta hjälper de boende så att de får privat 

tid, både för sig själv och med en eventuell partner. De stöttar även när det gäller svårigheter att 

uppfatta varandras signaler, exempelvis att de vill vara nära varandra och inte vet hur de ska gå till 

väga för att vara det.  
 
(…) de får träffas och vi är positiva till det och vi trycker på lite, knuffar på, ska du inte bjuda hit 
honom nu på lördag kväll när du är här? /…/ Det är alltid ett positivt bemötande hos boende och 
föräldrarna. /Omsorgspersonal 7 
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(…) jag förstår väl att det hålls på men det är privat och jag tycker att våra utvecklingsstörda också har 
rätt till ett privatliv. /Enhetschef 2 
 

Trots att omsorgspersonalen framhåller att de försöker hjälpa de boende till privat tid och umgänge 

med andra visar resultatet att de ofta är involveras i de boendes förhållande och ibland också 

bedömer kvaliteten på relationerna.  

   
(...) Alltså det kändes inte rätt, det blev inte rätt kemi mellan dem. /Omsorgspersonal 2 
 
Men flera av dem som vi har, har sina föräldrar som god man också, de har en dubbelroll som jag 
tycker är förkastlig. Jag tycker ju att de som bor så här, de bor för sig själva, de har sin egen lägenhet, 
de har sitt eget liv och föräldrarna ska inte gå in och veta allt. /Omsorgspersonal 2 
 

Om man tänker utifrån normaliseringssprincipen som menar att människor med utvecklingsstörning 

ska få möjlighet att leva så nära det normala samhällets gängse levnadsmönster och vardagsvillkor 

som möjligt (Nirje 2003, s.91), kan man ställa frågan hur normalt är det att ha andra vuxna som är 

involverade och bedömer förhållandet. Detta måst naturligtvis ställas i förhållande till det behov av 

stöd och hjälp den här gruppen har. För att kunna bemöta och hantera detta på ett bra sätt kan man 

gå tillbaka till vikten av kommunikation och ett gemensamt förhållningssätt.   
 
(...) Det kan jag ibland tycka att utmaningen är någon som har en partner och om de har 
svårt att vara för sig själva /.../ Frustrationen att inte kunna ha det normalt, att partnern 
skulle bo här en natt till exempel. Det kan väl jag tycka är det jobbigaste för dem att 
aldrig, man kan ju tänka sig själv, alltid ha någon hos sig, så det tror jag nog. 
/Omsorgspersonal 7 
 

Ibland kan omsorgspersonalen märka genom de boendes prat om sex och förhållanden att de inte 

riktigt vet vad de pratar om.  
 
Han verkade lite småfilurig och så tänkte jag att gud han vet faktiskt inte /.../ Och i det 
läget kände jag ju efteråt när jag gick och funderade på det att Herregud, då skulle man ju 
kanske ha förklarat för honom att, du så här gör man, men hallå, hur tuff är man i det 
läget? /Omsorgspersonal 6 
 

Deras kunskap i ämnet sex och samlevnad är begränsad och personalen anser att det är en brist i de 

boendes utbildning. Löfgren-Mårtensson skriver att sexualundervisningen för barn och ungdomar 

med utvecklingsstörning är för allmänt hållna och att de inte får lika många timmar som andra barn 

och ungdomar. De har också sämre förutsättningar att tillskansa sig kunskap eller att diskutera 

sexualitet med jämnåriga. Konsekvensen blir att de är sämre rustade för att själva hantera sin kropp 

eller sexuella känslor (2010 s. 369-370). Enligt normaliseringsprincipen skall sexualupplysning ges 

på ett begripligt sätt för den enskilde och den ska omfatta kunskaper om god samlevnad, om risken 

att bli utnyttjad och vad det finns för preventivmedel, både mot graviditet och mot könssjukdomar 

(Nirje 2003 s.115).  Då flera av våra informanter upplever detta som en brist i kunskapen hos de 

boende efterlyser de kunskap i hur de ska prata om sexualitet med de boende, många upplever en 
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bristande kunskap i hur de ska hantera den här frågan. 
   

(…) att vi vågar prata om det mer, att det blir något naturligt (…) /Enhetschef 1 
 
Det är inte alltid lätt att förklara, så att det ska förstå. Det kan jag känna är det största utmaningen. 
/Omsorgspersonal 5 
 

Vår undersökning visar att de boende har många olika aktiviteter som de deltar i, exempelvis 

bowling, ridning eller spinning. Många av de boende går även på dans som arrangeras speciellt för 

människor med utvecklingsstörning.  Enligt personalen knyts det då sociala kontakter mellan 

personer som inte bor på samma boende. Aktiviteter underlättar för de boende att vidga sina sociala 

nätverk och kan bidra till att de kan träffa en partner.   
 
Mina arbetsuppgifter är att stötta i vardagen, hjälp till självhjälp om man säger så. På 
alla plan i stort sett, hjälpa dem där de inte kan. Även den sociala biten jobbar vi mycket 
med här, få ut dem och hitta på grejer så att man blir ett med samhället.  
/Omsorgspersonal 7 
 

Den normalitet som förmedlas till de boende är starkt präglade av vad personal och anhöriga anser 

om sexualitet och utvecklingsstörning, det kan bli svårt för de boende att gå utanför ramarna 

(Ringsby-Jansson 2002 s. 79). Sexualitet är en stark och betydelsefull del som ingår i att skapa ett 

bra, hälsosamt och socialt liv. Först när vi bestämmer oss för att våga tänka utanför de ramar om 

vad som anses vara normalt, kan vi förstå att människor uppfattar och beter sig sexuellt olika och 

det enda som är normalt är att alla människor är olika (Knutagård 2007 s. 142 och 151). I vår 

undersökning framkommer att personalen försöker arbeta aktivt med att tänka att de boende ska ha 

ett så likvärdigt liv som majoriteten av andra människor har men att det kan vara svårt när det gäller 

de boendes sexualitet. 
 
(…) men självklart ska man ha rätt till sin sexualitet, privatliv, det tycker jag, det vore ju 
att kränka annars, det tycker jag att man ska ha, precis som vi har det, de är ju människor 
också med tankar, värderingar och känslor, precis som vi, det är ingen skillnad. 
/Omsorgspersonal 1 
 
(…) men det gäller ju att ha ett öppet sinne och förstå att vi människor faktiskt inte är så 
olika, det är bara vad vi är begåvade med för sätt att kunna agera. /Omsorgspersonal 4 
 
(...) Jag är mycket öppen för att man ska få må bra och där ingår det sexuella. 
/Omsorgspersonal 2 
 
 

7.4 Självbestämmande  
Enligt lagen LSS 6§ skall verksamheten vara grundad på den enskildes självbestämmande och 

integritet samt att individen skall ha så mycket inflytande och medbestämmande som möjligt. I 

intervjuerna med informanterna, både när det gäller personal och enhetschefer, så framkommer att 

deras strävan efter en självbestämmande sexualitet är viktigt men även en stor utmaning.  
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(…) de har ju rätt att skaffa barn och träffas och ha sex precis som vi liksom, det är det 
många som glömmer bort. /Omsorgspersonal 1 
 
Största utmaningen är ju att vi där det finns behov tillåter det, att vi gör det möjligt för de 
här personerna att ha sådana relationer och i det ligger ju också utmaningen att också få 
acceptans för detta i personalgrupperna, att de tycker att det är okej. Jag kan tänka mig att 
det ligger ett visst motstånd i det, hos en del i alla fall, i och med att man är så ovan vid 
det. I vissa verksamheter tror jag att man skulle tänka att det inte är tillåtet. /Enhetschef 3 
 

Vår empiri visar att omsorgspersonalen är positivt inställd till om en boende skulle vilja ha en 

partner hos sig över natten men att de helst även vill ha ett godkännande från föräldrar eller god 

man.  
Och sen kanske i och för sig om han skulle vilja jättegärna att hans flickvän kommer och 
sover över kanske man slår en pling till mamma eller pappa och frågar om de brukar göra 
det. Men vi kan ju inte göra så mycket åt det (…) /Omsorgspersonal 6 
 
Att de skulle sova över? Nej det skulle jag faktiskt inte vara så bekväm i, fast då skulle 
man ju bolla och försöka vända på det. Och sen är det ju föräldrar, alltså de är ju inte 
omyndigförklarade så att jag skulle nog i sådana fall ta hjälp av enhetschefen för jag själv 
vill inte säga nej. Jag tycker inte det ligger på min befogenhet att säga nej. För då måste 
man ju kunna motivera varför och det kan inte jag. Jag tycker självklart om de vill sova 
över, filmkvällar och mys och så. Så det skulle jag nog i fall det skulle bli så, bolla över 
till enhetschefen. /Omsorgspersonal 7 

 

När sådant godkännande inte finns vet man inte hur man ska ställa sig till en övernattning, fast de 

tycker att man inte har rätt att säga nej. Eventuellt skulle de rådfråga sin enhetschef i en sådan 

situation. Det kan vara svårt att veta när man ska sätta gränsen för självbestämmande, när man ska 

gå in för att stötta och hjälpa.  
 

I dagsläget är det inga som har ett förhållande där jag jobbar men uppstår det så kommer 
ju frågan om man ska vara behjälplig. De måste ju få ha sitt liv och kunna få tycka om 
någon, det är inget konstigt.  
/Omsorgspersonal 4 
 
 

Ibland kan det bli så att man hjälper till för mycket och då finns risken att man minskar individens 

självbestämmande. Personal kan ibland utföra förebyggande åtgärder för att skydda eller avbryta 

något som håller på att hända, till exempel när någon omsorgstagare beter sig opassande eller 

utmanande. Det är en balansgång mellan att hjälpa och att ge de boende rätt att bestämma själva, 

går personalen in för mycket så kan det vara svårt för människor med utvecklingsstörning att känna 

självbestämmande.   

 

Våra informanter påtalar vikten av att främja en självbestämmande sexualitet men att de ibland har 

svårt att leva upp till det på grund av rädsla för att omsorgstagarna ska bli utsatta för utnyttjande, 

övergrepp eller att anhöriga och samhället inte skulle godkänna det.  
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(…) det går ju inte, liksom. Då skulle inte hennes mamma bli glad.  /Omsorgspersonal 1 
 
(…) det handlar ju om att man ska släppa och jobba mot självständighet och allting, 
samtidigt har vi på oss att se till att alla behov ska bli tillgodosedda, man ska skydda så 
att det inte händer något. /Enhetschef 2 
 

Sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan sättet att uttrycka sin sexualitet skilja sig mellan 

olika grupper i samma samhälle. Detta kan vara en av anledningarna till att man delar upp 

sexualiteten, att man gör skillnad på omsorgstagarnas och personalens sexualitet. Per automatik 

kommer omsorgstagarens utsatthet i fokus, något som vanligtvis inte händer när man pratar om 

människor i övrigt. Kontroll av sexualitetens uttrycksformer regleras och kontrolleras i alla 

samhällen, en mycket liten del kontrolleras genom lagar och förordningar, den största delen är 

sociala föreställningar om vad som är normalt (Lewin 2010 s. 115 och 117). Det kan vara så att 

sexualiteten kontrolleras av samhället så vi ställde frågan till personalen om tror att de begränsar de 

boendes sexualitet svarar de flesta att de inte tror att de gör det, men i den fortsatta diskussionen 

framkommer det flera gånger att så sker.  
 
Det gör det säkert, är man öppen så märks det ju, ja det tror jag nog. /Omsorgspersonal 3 
 
(...) Man måste släppa ibland för det är ju rent maktmissbruk om man håller tillbaka deras 
känslor och vilja (...) /Omsorgspersonal 1 

 

Ytterligare ett exempel på hur de skulle agera var om en boende ville följa med en person från ett 

annat boende hem. 
 
(…) jag tror de skulle säga så här att, det är bäst att du följer med hem till ditt boende 
idag och sen får vi göra så att vi kommer överens om hur det ska vara för det är inte 
säkert att det fungerar på det andra boendet. /Enhetschef 2 
 
 

Det kan vara så att det är utvecklingsstörningen som är orsaken till att man kan se svårigheter med 

att låta en boende följa med någon hem efter en dans, man ser till deras sårbarhet. Många gånger 

orsakar dessa organiserade möten att de spontana träffarna minskar och konsekvenserna av det blir 

att personal oftast är närvarande och att privatlivet begränsas. De begränsningar som så gott all 

personal är överens om hur de ska hantera är hur de boende ska förhålla sig i de allmänna 

utrymmena. Det är inte accepterat att ta på sitt könsorgan eller hångla när andra boende eller 

personal är närvarande, detta får man sköta i sina egna lägenheter.  
 
(…) vi säger att om de skulle börja göra något här i de allmänna utrymmena så kan vi 
säga ifrån med hänsyn till de andra, men inne i deras lägenhet kan vi inte säga någonting. 
/Omsorgspersonal 6 
 
(...) Fast visst, skulle det vara att någon boende kom ut och onanerade eller tar på sig 
själv så då är det ju klart att då får man gå in till sig men det har inte varit på det här 
stället. /Omsorgspersonal 7 
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Bibbi Ringsby-Jansson skriver i sin avhandling att det i första hand är personalen som kontrollerar 

de allmänna arenorna i ett boende men att även de boende utvecklat ett system om hur de ska 

förhålla sig till varandra. Det är personalens normer om vad som är lämpligt beteende som styr 

vilka regler som ska gälla (2002 s. 168-169).  
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8 Avslutande diskussion 
Här följer en sammanfattning av vårt resultat utifrån frågeställningarna samt en kort diskussion 

kring resultatet och våra reflektioner kring detta. Vi ger också ett par förslag på vidare forskning.  

 

 Inledningsvis redogjordes för orsaken till att ta med både omsorgspersonal och enhetschefer, detta 

var för att få möjlighet att se våra frågeställningar från flera perspektiv. Trots att intervjuerna 

genomförts med människor på olika nivåer så har vår undersöknings visat att det inte skiljer 

speciellt mycket mellan svaren på frågor som handlar om sexualitet, förhållningssätt och 

självbestämmande.  

 

Undersökningens syfte är att med normalisering och självbestämmande som utgångspunkt 

undersöka hur personal på gruppboenden resonerar kring sexualitet hos människor som har en 

utvecklingsstörning. Vår första frågeställning är Hur förhåller sig omsorgspersonal och 

enhetschefer på gruppboenden till människor som har en utvecklingsstörning och deras sexualitet? 

Sammanfattningsvis fanns det en mycket positiv inställning till arbetet med människor med 

utvecklingsstörning men frågor som handlar om sexualitet är dock inget som är aktuellt på något av 

boendena. Dessa frågor tas bara upp om det skulle uppstå problem i ämnet. Det saknas också ett 

gemensamt förhållningssätt i frågorna och detta gör att det i många fall finns en osäkerhet och 

rädsla kopplat till frågorna. Att det saknas regler om förhållningssätt gör att beslutsfattande grundas 

på egna föreställningar, något som kan bli problematiskt då risken finns att personal utövar kontroll 

över de boende. Personalen har också ett slags tolkningsföreträde, av omtanke tolkar man 

situationer åt de boende så att problem inte kan uppstå. Detta kan vara resultatet av att människor 

med utvecklingsstörning enligt socialkonstruktivismen har satts samman till en homogen grupp som 

behöver skyddas. Sammansättningen till en grupp har också varit med och bidragit till att deras 

sexualitet inte ser ut som alla andras. Personalen ser olika utmaningar i ämnet sexualitet och 

utvecklingsstörning, exempel på utmaningar är hur förhållningssättet ska se ut, vad som ska 

förmedlas och hur man rent praktiskt ska agera.  

 

Vår andra frågeställning lyder Hur ser kommunikationen ut kring sexualitet och förhållningssätt? 

Den första iakttagelsen vi gjorde i den här frågan handlar om att ämnet och tillhörande diskussion 

endast kommer upp när det uppstår problem. Trots att en stor del av våra informanter tar upp vikten 

av att diskutera frågorna så är detta inget som är regelbundet återkommande. Vårt material visar 

också att det ofta saknas kommunikation i ämnet mellan omsorgspersonal och enhetschefer även då 

situationer uppstår som blir problematiska att hantera. Både Löfgren-Mårtensson (2010 s. 369-370) 
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och en del av våra informanter pekar på att människor med utvecklingsstörning ofta saknar 

kunskaper kring sex och samlevnad. Samma informanter som påpekar detta efterlyser utbildning 

och kunskap kring hur man på bästa sätt pratar om dessa frågor och förmedlar den kunskap som 

saknas. Enligt socialkonstruktivismen delas människor in i grupper som tilldelas specifika 

egenskaper och genom språk och interaktion med andra så etableras dessa egenskaper som 

sanningar (Burr 2003 s. 3-6). Om man applicerar detta på vår undersökning kan det kanske resultera 

i att sexualiteten hos människor med utvecklingsstörning konstrueras som något annorlunda än den 

egna sexualiteten och blir en fråga som inte aktualiseras.  

 

Vår tredje och sista frågeställning är Hur ser man på förhållandet mellan sexualitet och 

självbestämmande? I enlighet med LSS 6§ är strävan efter att arbeta utifrån den enskildes 

självbestämmande en viktig fråga för våra informanter. Samtidigt innebär det en stor utmaning och 

det finns en oro för att övergrepp ska ske om man inte är med och hjälper, stöttar och ser efter. 

Informanterna i vår undersökning försöker jobba med att ge de boende egen privat tid samtidigt 

som man vill vara med och stötta och förhindra att exempelvis övergrepp och andra problem 

uppstår.  

 

Vi vill avsluta med några egna reflektioner kring vår undersökning och dess resultat. Som vi 

beskrivit i avsnittet resultat och analys framkommer det att så gott som alla informanter beskriver 

att sexualitet inte är ett problem hos dem, det är inte ens en fråga som diskuteras. De tillfällen då 

sexualitet diskuteras är då det uppstått problem kring sex och samlevnad. Vi frågar oss varför 

diskussionen endast finns då problem uppstår och tänker att man kanske skulle behöva diskutera 

frågor kring sexualitet och människor med utvecklingsstörning som ett sätt att förebygga och 

förekomma eventuella problem. Om frågorna skulle diskuteras då det inte finns ett aktuellt problem 

skulle man kanske kunna komma fram till ett gemensamt sätt att förhålla sig till frågorna då vi 

upplever att förhållningssättet idag inte är enat. Eftersom man endast diskuterar sexualitet i 

samband med problem förknippas sexualitet med problematiska situationer och inte som något 

naturligt. Det framkommer också i vår undersökning att det finns svårigheter att prata om ämnet och 

som några informanter menar är det viktigt att man då pratar mer om det och inte låtsas som att 

ämnet inte finns. Vi tror också att det är så att ju mer man pratar om ämnet, desto enklare blir det. 

För att förhållningssättet inte ska bygga på egna föreställningar är det viktigt att man får möjligheter 

till diskussion och utbildning utanför den egna arbetsgruppen.  

 

Under studiens gång har vi funderat på fortsatt forskning i ämnet. Vi tänker att det vore viktigt att se 
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hur en bra utbildning för personal som arbetar med människor med utvecklingsstörning, både 

enhetschefer och omsorgspersonal, skulle se ut för att det är där vi just nu kan se en brist. Det vore 

också intressant att undersöka hur de boende ser på personalens sätt att bemöta dem i sexuella 

frågor.  
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Bilaga 1  
 
110316                             Kalmar 

 
Förfrågan om deltagande i C-uppsats 

Hej! 
Vi är två studenter på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi läser nu vår 
sjätte termin på utbildningen och ska vi skriva vår C-uppsats. Vi har valt att skriva om 
utvecklingsstörning och hur omsorgspersonal och enhetschefer vid gruppboenden förhåller 
sig till de boende. Vi kommer att undersöka teman som normalisering, sexualitet och 
vardagslivets villkor.  
 
Vi tror att ni som omsorgspersonal och enhetschefer besitter stor kunskap och erfarenhet 
kring ämnet som kan använda i vår studie och därför önskar vi deltagare från båda 
yrkeskategorierna. Vi är inte ute efter att hitta sanningar utan vi är intresserade av era 
erfarenheter och tankar. Det skulle vara till stor hjälp för oss om vi fick komma till er och 
genomföra intervjuer. Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer som vi uppskattar 
kommer att ta cirka 45 minuter. Du som deltar väljer, om Du vill, plats för intervjun. 
Deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien.  
 
Intervjuerna kommer vi att spela in för att underlätta hanteringen av materialet, detta kommer 
att förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kommer åt det. Materialet kommer att användas i 
vår uppsats men vi kommer att behandla materialet konfidentiellt, det vill säga, ingen 
kommer att kunna identifiera vilka som deltagit eller vilket gruppboende ni arbetar vid. När 
uppsatsen är inlämnad och godkänd kommer vi att förstöra inspelat material.   
 
Vår önskan är att kunna genomföra intervjuerna under vecka 14 och 15. Vi är flexibla när det 
gäller tid och plats.  
Vår C-uppsats kommer att vara färdig i mitten av juni 2011 och kommer då att finnas 
tillgänglig för er att läsa om ni är intresserade.  
Ni som är intresserade av att delta i vår studie är välkomna att skicka ett mail så kontaktar vi 
er för att avtala tid.  
Har ni frågor kan ni kontakta oss via mail eller telefon. 
 
Med vänlig hälsning 
Elin Mörk XXX-XXXXXXX eller em22dm@student.lnu.se 
Catharina Hellman XXX-XXXXXXX eller ch22hv@student.lnu.se 

 
Vår handledare är 
Anders Östnäs 
anders.ostnas@gmail.com 
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Bilaga 2  
Intervjuguide för omsorgspersonal 
 

Ålder, utbildning och arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat med människor med utvecklingsstörning? 

Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor på boendet där du arbetar? 

Hur ser åldersspridningen ut på boendet? 

Vilken grad av utvecklingsstörning har de boende? 

 

På vilket sätt ger de boende uttryck för sina sexuella behov? 

Hur upplever du det när de boende ger uttryck för sina sexuella behov? 

Vet du hur du ska handskas med dessa situationer och känner dig trygg med det? 

 

Diskuterar ni regelbundet frågor om förhållningssätt till de boendes sexualitet? 

Tror du att din egen syn på sexualitet påverkar ditt sätt att handskas med situationerna? 

Påverkar anhöriga/god man ditt förhållningssätt? 

Påverkar chefen/andra i personalen ditt förhållningssätt? 

 

Tror du att personalens syn på sexualitet påverkar de boendes möjlighet till självbestämmande? 

Tror du att personalens förhållningssätt begränsar de boendes sexualitet? 

Kan man se sexualitet som en rättighet? Om ja, kan de tillgodoses? 

 

Vilken anser du vara den största utmaningen i arbetet för en självbestämmande sexualitet med 

människor med utvecklingsstörning? 

Vad kan/behöver förändras i arbetet med människor med utvecklingsstörning och sexualitet? 

 

Är det något som du vill berätta som vi inte har frågat om? 
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Bilaga 3  
Intervjuguide för enhetschef 
Ålder, utbildning och arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat som enhetschef för boende för med människor med utvecklingsstörning? 

Kan du ge en kort beskrivning av verksamheten du är ansvarig för? 

Hur många personal har du ansvar för? 

Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor på boendet där du arbetar? 

Hur ser åldersspridningen ut på boendet? 

Vilken grad av utvecklingsstörning har de boende? 

Vad har du för erfarenheter av målgruppen, människor med utvecklingsstörning? 

 

Hur väl känner du till de förhållningssätt som personalen har till de boende och deras sexualitet? 

Diskuterar ni regelbundet frågor om förhållningssätt till de boendes sexualitet? 

Tror du att din egen syn på sexualitet påverkar ditt sätt att handskas med situationerna? 

Påverkar anhöriga/god man ditt förhållningssätt? 

 

Tror du att personalens syn på sexualitet påverkar de boendes möjlighet till självbestämmande? 

Tror du att personalens förhållningssätt begränsar de boendes sexualitet? 

Kan man se sexualitet som en rättighet? Om ja, kan de tillgodoses? 

 

Vilken anser du vara den största utmaningen i arbetet för en självbestämmande sexualitet med 

människor med utvecklingsstörning? 

Vad kan/behöver förändras i arbetet med människor med utvecklingsstörning och sexualitet? 

 

Är det något som du vill berätta som vi inte har frågat om? 

 

 


