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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur personalen bemöter de boendes sexuella behov i 
ett boende för utvecklingsstörda. Sexualitet är ett grundbehov hos människan. Den fysiska 
sexualiteten utvecklas på samma sätt hos utvecklingsstörda som hos alla andra människor, det 
är i det kognitiva tänkandet svårigheterna ligger. Många gånger möjliggör eller förhindrar 
personalens egna attityder och värderingar samt kunskap eller okunskap de utvecklingsstördas 
sexuella behov. Studien bygger på litteratur som skrivits inom området samt personliga 
intervjuer med personal som arbetar på gruppbostäder för utvecklingsstörda. Vi har 
kategoriserat och analyserat intervjuerna. Denna studie visar att personalen bemöter vissa 
sexuella behov genom att inte möta, av respekt för de boendes privatliv. Det visade sig även 
att personalen ibland kontrollerade och styrde de utvecklingsstördas sexuella uttryck. 
Personalens ansvarskänsla och de utvecklingsstördas kognitiva svårigheter kan ibland 
medföra motstridiga krav och förväntningar av dem. Studien visar även att personalens 
bemötande påverkas av deras attityder och värderingar, inre och yttre faktorer hos personalen, 
utbildning, personalens utsatthet i yrket samt ur ett genusperspektiv.  
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Inledning 
Alla människor, oberoende av utvecklingsstörning eller inte, har behov som vi styrs av. Dessa 

behov kan vara fysiska, psykiska och/eller sociala. Människan är i behov av att känna kärlek, 

ömhet och närhet till andra. Genom sin sexualitet mättar många människor dessa behov 

(Nordeman, 2005). I Nationalencyklopedin (1995) definieras sexualitet som något mänskligt, 

den innehåller olika behov och handlingar. Sexualiteten är ett grundbehov som inte behöver 

betyda samlag, den innefattar så mycket mer. Sexualiteten kan ses som en energi, vilket driver 

oss att söka kärlek, värme, kontakt och närhet. Våra tankar, känslor, handlingar och gensvar 

påverkas av vår sexualitet och i slutändan även vår fysiska och psykiska hälsa/välbefinnande.  

 

Det sexuella har en tendens att väcka många olika känslor hos oss människor. När vi pratar 

om sexuella behov kommer det ofta fram många personliga åsikter och funderingar 

(Nordeman, 1999). Det är inte ovanligt att människors reaktioner angående utvecklingsstördas 

sexualitet är starka och det är inte heller ovanligt att deras sexuella behov ses som 

”onormala”, det vill säga att det kan ses som en fixering, avvikelse eller oförståelse (Löfgren-

Mårtensson, 2003).  

Söderman och Nordlund (2005) menar att den fysiska sexualiteten utvecklas på samma sätt 

hos utvecklingsstörda som hos alla människor, det är i det kognitiva tänkandet svårigheterna 

ligger. Därför kan de ibland ha svårigheter att förstå känslor som kan uppstå kring sin egen 

sexualitet samt förstå varifrån dessa känslor kommer.  

Nordeman (1999) beskriver att under 60-talet skedde det en frigörelse kring sexualiteten 

vilket medförde en större öppenhet gentemot det sexuella hos oss människor. Trots detta finns 

inte sexologin med i vård och omsorgsutbildningar som ett självklart ämne. Detta kan ses som 

en stor brist då personal inom vård och omsorg anser sig ha svårigheter att bemöta de sexuella 

behoven hos utvecklingsstörda. Det är viktigt att personal är professionell i sitt bemötande i 

dessa frågor. Med professionell menar Nordeman att personalen har teoretiska kunskaper, 

livs- och yrkeserfarenhet, empatisk förmåga och en helhetssyn på människan (ibid). 

  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur personalen bemöter de boendes sexuella behov i 

ett boende för utvecklingsstörda. Våra forskningsfrågor är: vad påverkar personalens 

bemötande, känner personalen sig trygga i sitt bemötande - det vill säga om de vet hur de ska 

hantera de sexuella behoven samt vilka tankar och känslor får personalen i bemötandet? 
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Bakgrund 
Under slutet av 1800-talet fanns det en pedagogisk och positivt inriktad vård för 

utvecklingsstörda, man ville värna om dem och hålla dem borta från dåliga miljöer (Broberg 

& Tydén, 1991). Denna positiva ideologi ändrades till en mer pessimistisk under sekelskiftet. 

Under början av 1900-talet ansågs utvecklingsstörda som en rashygienisk och moralisk fara 

för samhället. I Sverige fick inte denna ideologi ordentligt fäste förrän under mellankrigstiden 

(Söder, 1979). 

Under 1800-talet och långt in på 1900-talet fanns uppfattningen att utvecklingsstörda hade en 

könsdrift som de inte kunde kontrollera. Det ansågs att de inte hade några hämningar i sin 

sexualitet. Hur denna bild kom till kan vara svår att säga, men det kan ha sin förklaring i att 

den allmänna sexmoralen var mycket sträng (Nordeman, 2005). Enligt Rabe (1997) fanns det 

en rädsla att de skulle reproducera sig och därigenom föra sina dåliga gener vidare. Detta 

menar författaren är grunden till steriliseringslagen som kom 1934. Nordeman (2005) menar i 

sin tur att lagen kom till på grund av att det ansågs att utvecklingsstörda hade en hög 

befruktningsförmåga. Lagen innebar rutinmässiga steriliseringar av utvecklingsstörda, 

steriliseringarna gjordes många gånger utan samtycke, det vill säga under tvång. Broberg och 

Tydén (1991) menar att det även fanns en instinktiv olust mot utvecklingsstördas samliv.  

Enligt Nordeman (2005) är denna lag en av Sveriges största rättsskandaler under 1900-talet. 

För några år sedan bad regeringen om ursäkt till dem som blivit tvångssteriliserade och 

utlovade dem en viss ersättning (Söderman & Nordlund, 2005).   

 

Yrkesrollen ur ett historiskt perspektiv 

I början av 1900-talet ansågs det att barn med utvecklingsstörning kunde fostras till att bli 

”normala” med hjälp av pedagogik. Denna syn påverkade yrkesrollen för vårdarinnorna, de 

blev så kallade ”uppfostrare”, under denna tid sågs yrket som ett kall för vårdarinnorna. Allt 

eftersom tiden gick ändrades synen på de utvecklingsstörda och det blev en mer pessimistisk 

syn då de förstod att det inte gick att fostra dem till ”normala” människor. Det gjorde att 

yrkesrollen förändrades från att vara ”uppfostrare” till att kontrollera de utvecklingsstörda, så 

att de inte skulle ställa till med problem. Efter andra världskriget sågs utvecklingsstörning 

som ett medicinskt problem och yrkesrollen blev nu att vårda. Det krävdes ingen utbildning 

för yrket och den utbildning som fanns var medicinskt inriktad. Då omsorgslagen kom 1967 

förändrades yrkesrollen än en gång och blev åter igen pedagogiskt inriktad, de 

utvecklingsstörda skulle tränas till att normalisera livet. I denna tids yrkesroll ingick även ett 

uppfostrande synsätt (Söderman & Nordlund, 2005). I dagsläget har yrkesrollen vidgats 
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ytterligare i och med införandet av de små integrerade boendeformerna. Yrkesrollen har 

kommit till att innefatta att vara en kamrat, fritidsarrangör, pedagog, husmor, fostrare, 

städledare, samhällsguide och så vidare (Gustafson & Molander, 1995).  

 

Utvecklingsstördas sexualitet 

En utvecklingsstörning som resulterar i ett funktionshinder kan bero på en hjärnskada eller 

annan sjukdom som man drabbas av fram till 16 års ålder (Söderman & Nordlund, 2005). 

En utvecklingsstörning innebär en begränsning i den intellektuella förståelsen. De har 

svårigheter att förstå och bearbeta känslorna de har. När en person utför en handling vägs 

känslor, behov, förstånd och erfarenheter in, men för en person med utvecklingsstörning väger 

känslor och behov tyngst. Desto större svårigheter en utvecklingsstörd har i det kognitiva 

tänkandet desto mer styr känslorna handlandet. Att handla med våra känslor och behov kan 

dock drabba oss alla, detta kan vi göra då vi exempelvis är kära, arga eller rädda (Nordeman, 

1999). Ofta talas det om att utvecklingsstördas sexualitet är någon egen sorts sexualitet eller 

som att utvecklingsstörda alltid har sexuella problem, så är det dock inte. Det finns inga 

specifika sexuella problem hos utvecklingsstörda. Deras utvecklingsstörning påverkar inte 

deras sexualitet och samlevnad mer än andra situationer (Rören, 1983). Att ha ett privat liv 

som utvecklingsstörd är inte alltid så lätt.  Det kan vara svårt att hålla sina anhöriga på lagom 

avstånd. Att bli sedd som vuxen med en vuxens behov är inte alltid så självklart (Söderman & 

Nordlund, 2005). Även Gotthard (1996) påpekar att det inte är ovanligt att vuxna 

utvecklingsstörda ses som barn. Då personen är 35 år och har en utvecklingsstörning så finns 

där trots allt 35-års erfarenheter, detta menar författaren medför rättigheten att bli bemött och 

tilltalad som en vuxen person. 

 

Sexualiteten vid grav-måttlig-lindrig utvecklingsstörning 

Kylén (1979) sätter in utvecklingstörningar i tre olika nivåer: grav utvecklingsstörning, 

måttlig utvecklingsstörning och lindrig utvecklingsstörning. Löfgren-Mårtenson (2005) menar 

att det inte går att kategorisera människor på detta sätt, utvecklingsstörda är ingen homogen 

grupp och det finns en stor spännvidd mellan deras möjligheter för sexualitet och samlevnad. 

Författaren menar vidare att uttryckssättet för sexualitet och kärlek även påverkas av 

uppväxtmiljö, genus, förmåga till kommunikation, socialkompetens och 

socialgruppstillhörighet. I sin bok Sexualitet och integritet (1997) skriver Löfgren-Mårtenson 

att funktionshindret utvecklingsstörning kan röra sig mellan de olika nivåerna i viss grad, 

samt att det även finns en skillnad inom varje nivå enligt modellen som följer: 
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                                 utvecklingsstörning 
 

 

Även Bakk & Grunewald (2004) skriver att graden av utvecklingsstörning kan variera stort 

hos en och samma person. Författarna påpekar dock vikten av att använda sig av dessa nivåer, 

då de hjälper vid bedömning av hjälp och stöd insatser. 

 

Gravt utvecklingsstörda har en kognitiv utveckling av åldern 0-2 år. De uppfattar världen här 

och nu, talspråket är inte utvecklat och på denna nivå har de även svårt för eller kan inte alls 

förstå talat språk. Gravt utvecklingsstörda använder kroppen för att kommunicera, de upplever 

grundkänslor såsom glädje, upphetsning, ångest och ilska. De har ett begränsat korttids minne 

och klarar inte av ett abstrakt tänkande (Söderman & Nordlund 2005). Fysiskt utvecklas de på 

samma sätt som alla andra, men de når inte en sexuell mognad i mental bemärkelse, vilket 

innebär att de inte når den mognad som krävs för samlag. De utvecklas heller inte mentalt in i 

olika könsroller eller mot en vuxenroll (Löfgren-Mårtenson 1997). Intellektet och det 

känslomässiga stannar av på en tidig nivå i utvecklingen. Deras sexuella behov är att likna 

med det lilla barnets behov av beröring och lust i den egna kroppen. För en person med grav 

utvecklingsstörning består behovet av att få kramas, kelas, känna värme och närhet från någon 

annan människa (Nordeman, 1999). Deras sexualitet riktas ofta till personer som vårdar dem. 

Sexualiteten för en gravt utvecklingsstörd är knuten till hela kroppen och inte bara till deras 

könsorgan (Löfgren-Mårtenson 1997). Då den fysiska utvecklingen fungerar som vanligt så är 

det möjligt för dem att få erektion, men det kognitiva funktionshindret gör att de inte kan 

koppla det till en medveten sexuell handling. Om den motoriska förmågan finns kan de lära 

sig att onanera men för att göra detta målinriktat krävs en kognitiv förmåga (Söderman & 

Nordlund, 2005). 
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Måttligt utvecklingsstörda har en kognitiv utveckling av åldern 2-7 år. Måttligt 

utvecklingsstörda kan både tala och förstå talat språk. Med hjälp av tidigare erfarenheter och 

konkreta handlingar kan de räkna ut ett sätt att hantera olika situationer. På denna nivå är de 

egocentriska och tror att allting utgår ifrån deras egna behov. De tror även att hela deras 

omgivning styrs av deras behov. Måttligt utvecklingsstörda förstår att de är en egen person 

(Söderman & Nordlund, 2005). De kan ordna sina upplevelser exempelvis förut - nu - sedan. 

När sexuella behov uppstår har vissa svårt att förstå om tiden och platsen för tillfredställelse 

är rätt eller fel (Nordeman, 1999). De förstår skillnaden mellan att vara man och kvinna och 

förstår respektive könsroll (Söderman & Nordlund, 2005). Tillsammans med andra kan de 

upptäcka sin egen kropp genom lek, smek, kramar och pussar, ibland brukar det stanna vid 

detta (Nordeman, 1999). Enligt Löfgren-Mårtenson (1997) finner de ibland en partner men 

det är ovanligt att de blir föräldrar. Orsaken till detta är att många måttligt utvecklingsstörda 

inte är fertila. Söderman & Nordlund (2005) menar att om de inleder en par relation så kan 

deras egocentriska tänkande ställa till svårigheter i och med att de inte kan ta den andra 

partnerns perspektiv. Löfgren-Mårtenson (1997) skriver att en person med måttlig 

utvecklingsstörning kan jämföra sig med andra och de är många gånger medvetna om sina 

begränsningar. Med stort stöd från omgivningen kan de leva ett relativt självständigt liv. 

Behovet av stöd kan försvåra för dem att frigöra sig från föräldrar och personal vilket i sin tur 

kan leda till svårighet att utveckla en vuxenroll. Här är integritetsaspekten extra viktig. Hur 

kan de bestämma i situationer där de samtidigt behöver hjälp? Hur kan de göra sig oberoende 

från dem som de samtidigt är beroende av? Gränsen mellan stöd och överbeskydd kan vara 

hårfin (ibid).   

 

Lindrigt utvecklingsstörda har en kognitiv utveckling av åldern 7-12 år. De är egocentriska i 

viss mån, men kan ibland ta andra personers perspektiv och förstå att de andras sätt att tycka 

och tänka är annorlunda än deras egna. De förstår att de är en egen person (Söderman & 

Nordlund, 2005). De kan räkna, skriva och läsa men är i behov av mer tid för att lära sig detta 

(Löfgren-Mårtenson, 1997). Behovet av att hitta en sexuell partner är ganska stor för personer 

med lindrig utvecklingsstörning (Nordeman, 1999). De flesta lindrigt utvecklingsstörda har 

förhoppningar att leva som alla andra och många av dem har svårt att se sig själva som 

utvecklingsstörda. På grund av detta är det viktigt att de får en bra självkänsla som gör att de 

kan se både sina möjligheter och begränsningar. I psykologisk bemärkelse klarar lindrigt 

utvecklingsstörda av att bilda par och eventuellt bli föräldrar (Löfgren-Mårtenson, 1997).  
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Utvecklingsstörda – en utsatt grupp 

Löfgren-Mårtenson (2005) beskriver hur personal tycker att utvecklingsstörda har svårigheter 

att säga ifrån, på grund av detta anser personalen att de är en sårbar och utsatt grupp. En del 

utav personalen tror att de har svårt att säga nej på grund av rädsla att göra omgivningen 

ledsen och besviken. En annan del tror att det har med utvecklingsstörningen att göra, då den 

gör att de har en svårighet i att fånga upp subtila signaler och koder, detta kan leda till att de 

lättare än andra kan hamna i sexuella risksituationer. Utvecklingsstörda har ofta en önskan att 

vara som alla andra och denna önskan kan göra att de mer eller mindre frivilligt utsätter sig 

för sexuella risksituationer. Författaren menar vidare att det är viktigt att ta andra faktorer, så 

som individuella och beteendemönster, i beaktande och inte bara den intellektuella 

funktionsnedsättningen. Görs inte detta finns det en fara att hela gruppen riskstämplas (ibid).  

I Sveriges lagbok enligt Brottsbalken har den som är utvecklingsstörd ett speciellt skydd mot 

att utnyttjas i sexuellt hänseende. Det föreligger stränga straff för den som förmår någon till 

sexuellt umgänge under olämpligt utnyttjande av att denne är utvecklingsstörd. 

 

Utbildning & handledning 

Arbetet med utvecklingsstörda har tidigare inte krävt någon utbildning. Synen verkar ha varit 

att utbildning inte ansetts som nödvändig inom omsorgen, utan att vem som helst kan arbeta 

med människor utan att ha några teoretiska kunskaper eller erfarenheter inom området. I 

andra verksamheter däremot skulle det vara ytterst osannolikt att anställa personal utan 

adekvat utbildning (Nordeman,1999). Bakk & Grundewald (2004) skriver att i paragraf 6 LSS 

är regeringens kommentar klar och tydlig: att all personal skall ha den utbildningen som 

arbetet kräver, personalen ska även stödjas och utvecklas genom handledning och 

fortbildning. Även personalen har en skyldighet att uttala behov av utbildning till 

arbetsgivaren, samt delta vid de kurser och utbildningsdagar som ordnas. 

I Lindqvist nia (SOU 1999:21) nämns det att många utredningar har påpekat behovet av 

utbildning och fortbildning av personal. Studiedagar, kortare kurser, fortbildningsdagar etc. 

har betydelse, men kan inte i större omfattning påverka och förändra personalens attityder och 

inställningar. Författaren menar att det krävs att det förs en kontinuerlig dialog om bemötande 

samt förhållningssätt och riktlinjer som ska leda arbetet. För att uppnå detta krävs 

handledning av personalen samt att någon är ansvarig för att driva utvecklingen framåt (ibid). 

Kirkevold, Nortvedt & Alvsvåg (1994) skriver att det är viktigt att tillsammans med erfaren 

personal diskutera och reflektera. Genom detta kan personalen utveckla olika tankesätt som 

hjälper dem att hantera olika situationer.  
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Bakk & Grundewald (2004) menar att handledningens uppgift är att hjälpa personalen att se 

sina brister och tillgångar, hitta metoder och förhållningssätt som fungerar samt chans att få 

prata av sig om det personalen tycker är svårt. Gustafson & Molander (1995) menar på att en 

handledare ger dig verktygen att se och förstå dimensionerna i det som diskuteras. Genom 

detta ökar chansen för personalen att själva hitta en lösning.  

 

Professionellt förhållningssätt 

Lindehag och Lindberg (1994) skriver att i yrket som omsorgspersonal gäller det att ha ett 

speciellt förhållningssätt gentemot sina omsorgstagare. Det är ett grundläggande krav att visa 

respekt samt bemöta och acceptera individen som hon/han är. Man utformar sin yrkesroll 

utifrån sin utbildning och olika personliga förutsättningar exempelvis den egna 

livserfarenheten. Personalen bör ha ett professionellt förhållningssätt, detta innebär att vara 

beredd på att arbeta med sig själv, som i sin tur innebär reflektion över sina egna reaktioner 

och att förstå sin egen betydelse i helheten. Bakk & Grunewald (2004) tar upp vikten av att ha 

en helhetssyn av människan i arbetet inom omsorgen. Alla har vi en livshistoria som gjort oss 

till den vi är, vår livshistoria kommer från vår kultur, sociala nätverk och hela vår 

livssituation. Söderman & Nordlund (2005) skriver att det är viktigt att vi förstår hur 

samspelet ser ut mellan individen och omgivningen. Löfgren-Mårtenson (2005) menar att det 

är nödvändigt för personalen att se individen bakom funktionshindret för att på så sätt kunna 

bemöta de utvecklingsstördas behov samt situationer som kan uppstå, på ett professionellt 

sätt. För att utveckla ett professionellt förhållningssätt behövs det enligt Nordeman (2005) en 

medvetenhet om tre olika nivåer som vi människor fungerar på. Dessa nivåer är privat, 

personlig och professionell. I den privata nivån finner vi våra innersta känslor och behov, en 

del av detta är omedvetet för oss själva. Det kan handla om obearbetade känslor samt känslor 

av längtan, behov av bekräftelse och konkurrens. Det är viktigt att dessa känslor inte får för 

stor betydelse i relationer med omsorgstagare och arbetskollegor. Den personliga nivån 

innehåller medvetna och bearbetade behov och känslor. På grund av att de är bearbetande kan 

vi kontrollera de egna reaktionerna. Det är på denna nivå som empatin bildas utifrån våra 

bearbetande livserfarenheter och detta hjälper oss i mötet med andra människor. 

I den professionella nivån har erfarenheter från livet sorterats. Här har erfarenheterna 

bearbetats samt att personen lagt till alla teoretiska och praktiska kunskaper, och allt detta har 

förenats till en helhet (ibid).  Löfgren-Mårtenson (1997) menar även hon att en fungerande 

professionell yrkesroll innefattar olika delar, det vill säga teoretiska och praktiska kunskaper 



 12

samt en medvetenhet om sina egna attityder och erfarenheter. Hon menar vidare att personal 

ska särskilja det privata från sin yrkesroll. 

Söderman & Nordlund (2005) påpekar även vikten av att kunna omsätta sina teoretiska 

kunskaper till verkligheten i situationer där de behövs. Lundberg (2002) skriver att kunskap, 

etik, empati och erfarenhet ska gå hand i hand då personalen har att göra med två på samma 

gång laddade områden – sexuella behov och utvecklingsstörning. 

Löfgren-Mårtenson (1997) skriver att det är arbetsledaren som har det övergripande ansvaret 

för ett fungerande professionellt förhållningssätt. En välfungerande arbetsplats kännetecknas 

av att personalen får möjlighet till passande vidareutbildning samt tillgång till handledning.  

 

Bemötande 

Söderman & Nordlund (2005) menar att det krävs mod att arbeta med människor som är i 

behov av hjälp. Författarna menar att varje individ personalen möter har sin egen unika 

personlighet och att det inte finns någon manual om hur de ska bemöta nya situationer och 

samhällets fördomar och attityder om utvecklingsstörda. Det är en förutsättning att personalen 

förstår hur utvecklingsstörda tänker och handlar då man arbetar med sex och 

samlevnadsfrågor. Bakk & Grunewald (2004) skriver att personalen ska visa respekt, inte 

genom att bry sig om utan genom att hjälpa och ge stöd på ett respektfullt sätt. Aigner (1991) 

menar på att personer bemöter sexualitet på olika sätt med hänsyn till sin egen moral samt 

egna gränser och oförmåga att sätta gränser. Har personalen ett bristande självförtroende och 

självinsikt är det svårare att bemöta sexualiteten på ett ärligt och rakt sätt. Nordeman (2005) 

skriver att vår egen syn på utvecklingsstörda och sexualitet påverkar vårt sätt att bemöta deras 

sexuella behov. Hon menar vidare att det är av vikt att vi tar reda på var vi befinner oss i våra 

egna attityder och värderingar för det går inte att bortse från deras betydelse i vårt bemötande. 

Sexuella behov som trycks undan och inte får komma upp till ytan kan komma att uttryckas 

av ibland udda och störande former. Bemöts däremot de sexuella behoven med förståelse, 

lyhördhet och respekt blir utloppet för deras sexuella behov mer naturliga (ibid). I Lindqvist 

nia (SOU 1999:21) tar författaren upp vikten av att reflektera över om bemötandet skiljer sig 

åt gentemot män och kvinnor eller om bedömningen av deras behov är olika. Gustafson & 

Molander (1995) menar att omsorgspersonalen kan utsättas för motstridiga krav och 

förväntningar från arbetsgivare, anhöriga, grannar och de utvecklingsstörda. Dessa 

motstridiga krav kan exempelvis vara sparkrav kontra god omsorg, vad är god omsorg enligt 

personalen och vad är god omsorg enligt anhöriga. De motstridiga kraven kan i sin tur 

påverka personalens bemötande. 
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Löfgren-Mårtenson (2005) beskriver hur omsorgspersonalen kan hamna inför etiska 

dilemman i sitt arbete, detta har framkommit i skandinavisk och internationell forskning. Då 

det handlar om utvecklingsstördas sexualitet är det svårt som personal att avgöra vad som är 

rätt och fel. Personalen kan känna en otydlig gräns om var deras ansvar går. Frågor som kan 

komma upp hos personalen är: vem eller vilka är de ansvariga inför och vad händer om de 

brister i ansvar? Denna ansvars känsla många av personalen känner, grundar sig i rädslan att 

sexuella kränkningar eller övergrepp ska inträffa. Det finns en oro att de utvecklingsstörda 

inte förstår eventuella konsekvenser av sitt sexuella handlande samt att de ska råka illa ut. Det 

kan vara sådana här faktorer som färgar personalens bemötande av utvecklingsstördas 

sexuella behov. Författaren menar vidare att ibland kan personalen tro att föräldrar till 

utvecklingsstörda har en mer återhållsam syn än vad de egentligen har. Med hänsyn till detta 

uppträder personalen mer restriktivt för att inte stöta sig med föräldrarna. Föräldrarna i sin tur 

verkar tycka att det är personalen som är mer restriktiv än dem (ibid).        

 

Attityder och värderingar 

Aigner (1991) skriver att utvecklingsstördas möjligheter till att utveckla sin sexualitet och 

sina sexuella behov är beroende av begåvningsnivån och omgivningens värderingar. 

Personalens attityder och värderingar samt kunskap eller okunskap om sexualitet möjliggör 

eller förhindrar den utvecklingsstördes möjligheter att ge uttryck för sin sexualitet (ibid). 

Nordqvist (1988) menar att många faktorer påverkar våra åsikter och attityder gentemot 

sexualitet och utvecklingsstörning. Människor har en dynamisk utveckling där värderingar, 

attityder och åsikter vävs in och samordnas med tidigare erfarenheter och bildar på så vis ny 

förståelse. De utvecklingsstördas sexualitet beskrivs ofta i svart eller vitt. Det används ord 

som ångest, rädsla, utnyttjande samt problem eller glädje, njutning och gemenskap. 

Författaren menar vidare att samhällsdebatten har tyngdpunkten på det negativa. Attityder och 

kunskap går hand i hand med varandra. Okunskap kan leda till fördomar och fördomar är det 

svåraste motståndet för utvecklingsstördas sexualitet. Författarna menar att när vi saknar 

kunskap fylls tomrummet med fantasier, myter och föreställningar dessa blir vår verklighet 

som vi sen bygger vår attityd och vårt handlande på (ibid). Löfgren-Mårtenson (1997) menar 

att våra attityder och värderingar gentemot utvecklingsstördas sexualitet är formade av 

historien, vår samhällssyn samt vår personliga definition av sexualitet. Söderman & Nordlund 

(2005) menar att vår personliga definition av sexualitet är av stor vikt vid vårt bemötande i 

vår yrkesroll.  
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Metod 
Vår tanke med denna studie var att ta reda på hur personal på boenden för utvecklingsstörda 

bemöter de boendes sexuella behov. Sexualiteten är ett grundbehov och innehåller många 

olika behov och handlingar. Vi valde att avgränsa vår studie till bemötandet av de sexuella 

behoven men då de sexuella behoven är en del utav vår sexualitet så kom vi även att beröra 

det ämnet och ibland använde vi oss av begreppet sexualitet. Vi beslutade oss för att använda 

en kvalitativ ansats då vi trodde att denna metod skulle ge oss mer ingående och fylligare svar 

än en kvantitativ ansats kunde ha gjort. Vi ville försöka fånga personalens tankar, känslor och 

upplevelser kring detta tema, därför valde vi att göra personliga intervjuer. Svenning (2003) 

skriver om intervjuareffekten vid personliga intervjuer. Författaren menar att vi som 

intervjuare kan påverka den som blir intervjuad på olika sätt: en risk är att intervjupersonen 

svarar det denna tror att vi som intervjuare vill höra, att intervjuaren styr svaren genom 

exempelvis kroppsspråk och minspel och på så vis visa vad vi anser är rätt svar samt att 

intervjuaren även kan tolka svaren fel (ibid). Personalen vi intervjuat kommer vi att benämna 

som informanter eller personal. Enligt Widerberg (2002) frågar en kvantitativ forskning efter 

hur vanligt ett fenomen är, vid kvalitativ forskning frågar man sig vad fenomenet handlar om. 

Vi var med andra ord inte intresserade av hur ofta de bemöter de sexuella behoven, utan vi 

ville veta hur de bar sig åt och upplevde det då de bemötte de sexuella behoven hos de 

boende.  

 

Vår studie tog sin början hösten 2006 med att vi gjorde ett PM som granskades av handledare, 

opponenter samt vår examinator. Tillsammans med vår examinator beslutade vi om att inte 

göra studien i vår hemkommun på grund av etiska skäl. Då detta kan vara ett tabubelagt och 

känsligt ämne menade examinatorn att vi kunde gå miste om viktig information om studien 

utfördes i vår hemkommun. Då vi diskuterade detta kom vi fram till att det fanns en risk att 

informanterna inte skulle våga öppna sig och tala fritt om ämnet på grund av att vi kommer 

från en liten stad ”där alla känner alla”. Vi kom fram till att det bästa vore att vi inte visste 

namnet på vare sig informanterna eller boendet där de arbetar, vår examinator menade på att 

detta skulle öka våra chanser till information. 

 

Tillvägagångssätt 

Vi beslutade oss för att intervjua åtta personer då vi tyckte att det var ett lagom antal för vår 

studie med tanke på vår tidsaspekt. Vi satte upp fyra kriterier som vi ville att våra informanter 

skulle uppfylla, dessa var:  
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1. Vi ville få en så stor åldersspridning som möjligt för att få se om det fanns eventuella 

skillnader på bemötandet i olika åldrar. Därför ville vi ha informanter i åldrarna 25-60.  

2. För att få en jämställd studie ville vi ha hälften män och hälften kvinnor samt för att få 

ett genusperspektiv.  

3. Vi ville att informanterna skulle ha en för omsorgen vanlig utbildning, tex. vård och 

omsorg, barn och fritid eller dylikt.  

4.  Vi ville även att de skulle ha jobbat på en gruppbostad i minst 5 år, detta för att de ska 

ha haft möjlighet att vara med om situationer angående sexuella behov hos de boende. 

 

Den empiriska delen i studien började med en kontakt via telefon med en tjänsteman med 

utvecklingsansvar i en kommun i Norrbotten. Vi förklarade syftet med vår studie, 

presenterade våra kriterier samt antalet informanter vi behövde. Vi förklarade även de etiska 

svårigheterna att genomföra studien i vår hemkommun och frågade om hon kunde välja ut och 

ta den första kontakten med eventuella informanter. Kvale (1997) menar på att där en 

överordnad gjort urvalet finns en risk att det läggs ett mer eller mindre tryck på personal att 

delta i studien. Vi var även medvetna om det kan vara så att de personer som blev tillfrågade 

att delta är personer som har relativt lätt att prata om ämnet i fråga, detta kan påverka 

trovärdigheten i vår studie.  

Vi skrev ett informationsbrev som tillika var en förfrågan om medverkan till informanterna 

som vi bad tjänstemannen att vidarebefordra till de uttagna informanterna (bilaga 1). Efter 

detta utformade vi en intervjuguide (bilaga 2) med olika huvudfrågor som vi sedan tänkt röra 

oss fritt kring. Kvale (1997) menar att det är genom praktiken vi lär oss konsten i och 

självförtroende att intervjua, litteraturen ger oss endast riktlinjer att stödja oss mot. Vi 

genomförde en provintervju för att undersöka om frågorna fungerande och om de gav 

tillräckliga svar. Efter provintervjun upptäckte vi att några frågor behövde omformuleras. En 

fråga brottades vi med ganska ordentligt och det gällde en fråga angående personalens egna 

värderingar och attityder gentemot sexualitet. Karaktären av frågan var att den kunde 

uppfattas som för komplex att ställas direkt men vi kände ändå ville försöka få ett svar 

eftersom i all litteratur vi läst om ämnet har de egna attityderna och värderingarna en stor 

betydelse för personalens bemötande av de boendes sexuella behov. Då kom vi på idén att i 

slutet av intervjun, lämna över frågan i ett frankerat svarskuvert som vi kodat (bilaga 3). 

Tanken med detta var att informanterna skulle få chans att sitta ner och fundera samt 

reflektera över frågeställningen. Vi var medvetna om att det fanns risk för eventuellt bortfall 

med detta sätt. Den risken var vi dock beredda att ta på grund av frågans vikt. Då det var dags 
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att börja analysera hade vi fått tillbaka fem av åtta brev, vilket vi ansåg som en bra 

svarsfrekvens.  

Efter cirka en vecka fick vi besked om att studien var genomförbar och att de åtta 

informanterna var uttagna. Vi fick förnamn och telefonnummer till våra informanter, vi tog 

kontakt med dessa via telefon för att boka tid för personliga intervjuer. Informanterna var 

hälften män och hälften kvinnor, en man föll dock bort på grund av att han kunde ställa upp 

på intervju först under vecka 47 vilket inte fungerade enligt vår tidsplan. Vi fick då ett annat 

namn att kontakta vilket innebar att slutresultatet blev fem kvinnor och tre män. Då vi tog 

kontakt med informanterna förstod vi att de inte fått ta del av brevet som var ämnat för dem. 

Tjänstemannen med utvecklingsansvar hade muntligt förklarat innehållet i vårt brev för dem. 

Vi vet inte om detta beror på att vi varit otydliga i vår information eller om det skedde ett 

missförstånd oss emellan. Därför inledde vi våra intervjuer med att förklara syftet med 

studien, anonymiteten, det frivilliga deltagandet samt möjligheten att avbryta medverkan, för 

att försäkra oss om att de verkligen fått denna information samt att vi fått deras samtycke. 

Enligt Kvale (1997) innebär ett informerat samtycke att man har informerat informanterna om 

studiens syfte och upplägg. Författaren menar vidare att man måste upplysa informanterna att 

deltagandet är frivilligt och man har rätt att dra sig ur när som helst under processens gång 

(ibid). Intervjuerna ägde rum under tre dagar vecka 45 och intervjuerna tog cirka en timme 

per person, vid intervjutillfällena var vi båda närvarande. Vi hade en fyra timmars paus 

mellan varje intervju för att vi skulle få tid för direkt reflektion samt tid att rensa tankarna. 

Under en intervju framkom det att en av våra informanter föll utanför ett av våra uppsatta 

kriterier, det var kriteriet om vilken utbildning vi ville att våra informanter skulle ha. Det kom 

fram att denne hade högskoleutbildning.  

Enligt Svenning (2003) ska man som intervjuare söka sig till intervjupersonen, med det menar 

han att intervjuerna bör utföras på en för intervjupersonen bekant plats ex hemma hos dem 

eller på deras arbetsplats. Widerberg (2002) menar i sin tur att det kan upplevas som 

stressande att utföra intervjuerna på sin arbetsplats på grund av svårigheter att koppla bort 

arbetet samt kollegors nyfikenhet. Vi valde att utföra intervjuerna på kommunens 

studiecenter, detta för att vi tidigare bestämt att informanternas arbetsplats ska vara okänd för 

oss. Därför beslutade vi att använda oss av en plats som var så neutral som möjligt för bägge 

parter.  

Intervjuerna spelades in på band vilket informanterna godkänt. Vi ville använda oss av 

bandinspelning för att gardera oss mot att viktig information skulle falla bort samt att vi kunde 

koncentrera oss på att lyssna. Dessa band kodade vi för att ingen identifiering av 
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informanterna ska kunna ske av andra. Repstad (1993) rekommenderar användandet av 

bandspelare vid kvalitativa intervjuer. Situationen redan är lite konstlad menar författaren, en 

bandspelare gör som regel varken till eller från. Fördelarna med bandinspelning är att man 

kan lyssna bättre, fånga upp lösa trådar, ställa följdfrågor samt att intervjuaren har möjlighet 

att observera det icke-verbala. Författaren tar även upp en nackdel med bandinspelning, det är 

att vissa informanter blir extremt hämmade av detta (ibid).  

Då intervjuerna var färdiga skrev vi ner dem ordagrant för att sedan kunna kategorisera, 

analysera och diskutera dem. Repstad (1993) menar att det är en fördel om intervjuerna skrivs 

ut ordagrant, om forskaren enbart använder sig av sitt minne och anteckningar finns en risk att 

filtrering av materialet sker. Vi fick ett omfångsrikt intervjumaterial på ca 50 sidor, som vi 

läste igenom flera gånger. Vi använde oss av en whiteboard tavla där vi skrev ner olika 

kategorier som växt fram med tiden, kategorierna ändrades, lades till och togs bort allt 

eftersom vi bearbetade materialet. Vi valde att stärka vår analys med hjälp av citat från 

informanterna. Vissa citat valde vi att omformulera då de annars kunde vara utpekande 

gentemot både personal och boende. I vissa stycken valde vi att inte använda oss av några 

citat alls, orsaken till detta var att vi kände att vissa specifika situationer inte gick att 

formulera om utan att själva poängen föll bort. 

 

Analys & diskussion  
Här kommer vi att lägga fram vad vi fått ut under våra intervjuer med personalen, samt en 

diskussion kring detta. Vi kommer att utgå från följande kategorier: personalens bemötande, 

inre faktorer som kan påverka bemötandet, yttre faktorer som kan påverka bemötandet, 

utsatthet och utbildning. Intervjupersonerna kommer att benämnas som informanter eller 

personal. De utvecklingsstörda på boendena kommer att benämnas som utvecklingsstörda och 

boende synonymt för att det inte ska bli så många upprepningar i texten och på så vis ge en 

bättre smidighet för läsaren. Informanterna i denna studie arbetar alla i någon form av 

gruppbostad för utvecklingsstörda. Det är tre män och fem kvinnor som har deltagit och de är 

i åldrarna 29-52 år. Deras anställningstid inom handikappomsorgen varierade mellan 7-34 år.  

 

Personalens bemötande 

Vi har valt att dela personalens bemötande i olika underrubriker, dessa är: personalens 

bemötande av sexuella behov, personalens makt och kontroll, personalens bemötande av 

frågor och funderingar och bemötandet ur ett genusperspektiv.  
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För att få en förståelse av vad det är personalen bemöter ställde vi dem frågan hur de boende 

uttrycker sina sexuella behov. Det visade sig att det mest förekommande uttrycket var onani. 

En annan vanlig uttrycksform var att läsa porrtidningar och se på porrfilmer. Vissa utav de 

boende hade parförhållanden, både hetero- och homosexuella. Det förekom även mycket 

fysisk kontakt som i sin tur kan vara både sexuellt laddat eller inte.    

 

Personalens bemötande av sexuella behov 

Söderman & Nordlund (2005) skriver att sexualitet och kärlek alltid finns med i bilden när 

man i sitt yrke ska ge människor stöd i det dagliga livet. Personalen kan lätt känna sig osäker 

då det kan vara ett känsloladdat område som gäller en annan människas privata och intima 

angelägenheter. Författarna menar vidare att personalen kan ställas inför många etiska 

dilemman som de måste förhålla sig till (ibid). 

Något som genomsyrade varje intervju var att personalen ofta påpekade den boendes rätt till 

privatliv, de var mån om att inte klampa in och störa samt att inte kränka deras privatliv. 

Personalen är dock ofta tvungen att sätta gränser för de boende då de ger uttryck för sina 

sexuella behov. Nordeman (1999) beskriver hur vissa utvecklingsstörda har svårt att förstå om 

tiden och platsen för tillfredsställelse är rätt eller fel. Detta dilemma styrker personalen då vi 

pratar med dem. Ord som ”gå in på ditt rum och lås dörren samt dra ner persiennerna” var 

vanligt förekommande, då en del boende kunde börja tillfredsställa sig själv på allmänna eller 

olämpliga platser. En av personalen beskriver detta som att ”det gäller att klargöra vad som 

är lämpligt – när, var, hur”. Gustafson och Molander (1995) skriver att det är ett rimligt krav 

från personalen att de boende inte ska onanera offentligt eftersom det är en privat handling. Vi 

såg hur viktigt det var för personalen att markera vad som är olämpligt eller lämpligt samt att 

göra detta på ett sätt som inte kränker. En situation som återberättades för oss var då en 

boende blivit överrumplad i sin bostad då denne onanerade. Den boende fick en känsla av 

han/hon gjort fel och en känsla av skam och genans uppträdde hos den boende då personalen 

bad denne att låsa dörren nästa gång. Det var inte personalens avsikt att göra den boende 

generad och detta visar hur viktigt det är att man säger det på rätt sätt och vid rätt tillfälle. En 

av personalen uttrycker sig som ”man får ju inte fy, fy, fy, alltså absolut inte, det är ju något 

positivt när det fungerar”.  

En del av personalen anser att vissa porrfilmer och porrtidningar kan ge en fel bild av hur 

människor ser ut och hur sex går till. På grund av deras konkreta tänkande så tror en del 

utvecklingsstörda att det de ser – så är det. Personalens bemötande här blir att försöka få dem 

att förstå att verkligheten kan se annorlunda ut, personalen vill att de ska få en bra och riktigt 
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bild.” vi försöker säga att det är en lite felaktig bild med dom här silikon formerna, flickor ser 

oftast inte ut på det här viset och att det inte bara är pang på”. Det är dock viktigt att vi 

kommer ihåg att alla filmer inte nödvändigtvis behöver ge en felaktig bild av sex. Det finns 

mjukporr och introduktions filmer som kan användas och som kan ge en viss vägledning. 

Vi begrundade det faktum att det bara framkom att det var männen på boendena som hade 

porrfilmer och porrtidningar. Vad detta kan bero på kan vi bara spekulera i men en orsak tror 

vi kan vara att det inte är riktigt tillåtet för kvinnor i allmänhet att uttrycka sin sexualitet på så 

vis, och kanske även ännu mindre för kvinnor med utvecklingsstörning. Enligt Löfgren-

Mårtensons (2005) studie framkommer det att personalen kopplar ihop olika sexuella 

uttryckssätt eller handlanden till olika betraktelsesätt om könen. En del personal anser att 

männen visar sina sexuella behov tydligare än vad kvinnorna gör. De menar att det knappt 

märks om kvinnorna har några sexuella behov eller ej (ibid). Denna uppfattning såg vi även 

hos några av våra informanter. De upplever att männen visar sina sexuella behov tydligare än 

kvinnorna, ” killar de är mer öppna än vad kvinnor är. Killarna kan säga att det här vill jag 

och det här känner jag för” och ”killar de visar det mer tydligt, tjejer de har lite mer finess”. 

Vi reflekterade över att det i och för sig kan bero på att de manliga boendena på våra 

informanters arbetsplatser var dubbelt så många som de kvinnliga. Detta i sin tur kan innebära 

att de är med om fler manliga uttryck än kvinnliga vilket kan göra att bilden blir lite 

snedvriden. Detta tror vi också beror på, som en av våra informanter uttryckte sig ”det är 

svårt för män att dölja upphetsning, alltså erektion, därför har vi kanske tolkat att herrsidan 

är mer intresserad, men det är inte säkert att det är så. På kvinnorna syns det inte lika klart 

och tydligt”. 

 

Personalens makt och kontroll  

Personalen menar att det är okej så länge de boende håller sig på sina rum då de tillfredsställer 

sig själva. I vissa fall då personalen anser att onanin har gått till överdrift kan de avleda den 

boende med att komma med andra alternativ på aktiviteter. Ibland händer det att personalen 

styr vilka dagar den boendes partner får komma på besök. Gotthard (1996) menar att det 

händer att personalen gömmer sin egentliga inställning med att hitta praktiska hinder, t.ex. hur 

den boende ska orka stiga upp på morgonen. Författaren menar vidare att sex och samlevnad 

hos utvecklingsstörda är ett av få områden där personalen påverkas av sina egna rädslor och 

attityder mer än med sin professionalitet. Löfgren-Mårtenson (2005) menar att personalens 

tveksamheter och dilemmor kring ansvaret de upplever för utvecklingsstördas sexualitet leder 

till kontroll åtgärder som många gånger är av förebyggande slag. Författaren menar vidare att 
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personalen är orolig för att sexualiteten ska leda till samlag, oönskade graviditeter och 

sexuella övergrepp. Därför försöker personalen stoppa sexuella uttryck i tid. Detta gör att 

många utvecklingsstörda lever i en värld som präglas av kontroll i olika grad (ibid). Vi 

upplevde att personalen ibland styrde och satte upp gränser för de boendes sexualitet. Vi 

uppfattade att deras motiv till detta berodde på att de inte ville att den boendes vardag skulle 

påverkas för mycket av allt för täta besök av flick - pojkvänner samt att vi upplevde en rädsla 

och oro hos personalen över att de boende skulle råka illa ut. Personalen menade att sätter de 

inte gränser så går detta ut över arbetet, fritiden och andra aktiviteter, rutinerna som är så 

viktiga för utvecklingsstörda blir rubbade. Personalen har även ett ansvar att se till att 

vardagen i stort fungerar. Vi anser att personalen inte styrde de sexuella behoven för att de 

tyckte det var någonting som inte skulle få förekomma utan för vad de ansåg var den boendes 

bästa, men samtidigt måste de då fråga sig – vem avgör vad som är det bästa? Vi reflekterade 

över vilken makt personalen egentligen har och kanske många gånger en omedveten makt. 

Utifrån deras syn och samhällets normer om vad som är rätt/fel, lämpligt/olämpligt, 

tillåtet/otillåtet, beslutar de om när, var och hur de boendes sexuella behov ska uttryckas. 

Gotthard (1996) poängterar vikten av att personalen förstår vilken beroendeställning de 

boende har gentemot dem. Då personal som arbetar på en gruppbostad arbetar i någon annans 

hem blir de delaktiga i deras liv, och i och med detta kan påverka dennes liv helt och hållet. 

Författaren menar att personalen ofta glömmer bort vilken makt de besitter, det finns en risk 

att personalen tror sig veta bättre vad den boende vill än den boende själv (ibid). En av våra 

informanter uttryckte en medvetenhet om vilket inflytande personalen kan ha och uttryckte 

detta med en oro för att ta över och styra ”det är känsligt som personal…styr jag nu…alltså 

stör man deras relation nu”.  

 

Personalens bemötande av frågor och funderingar 

Under våra intervjuer framkom det att personalen tycker det är positivt och bra om de boende 

kommer till dem då de har några frågor och funderingar angående sexualitet. Löfgren-

Mårtenson (1997) skriver att många vuxna utvecklingsstörda inte fått någon kunskap om sex 

och samlevnad då de gick i skolan. Detta kan medföra missuppfattningar och brist på kunskap 

som inte har något med utvecklingsstörningen att göra. Författaren menar att föräldrar och 

personal har ett gemensamt ansvar att finnas till hands när frågor och funderingar dyker upp 

(ibid). En av personalen uttryckte vikten av att känna till vilken nivå den utvecklingsstörde 

ligger på detta för att kunna bemöta och ge svar på en begriplig nivå. ”…särskilt med de här 

som är ganska abstrakt så kan det bli hur tokigt som helst. Det gäller ju att veta på vilken 
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nivå de är på, både sexuellt och hela vägen”. Personalen tycker att det är viktigt att ge 

respektfulla svar på frågorna de utvecklingsstörda har. Gotthard (1996) poängterar också att 

det är en viktig uppgift hos personalen att vara en samtalspartner som kan svara på frågor och 

funderingar som de utvecklingsstörda kan ha. Författaren menar vidare att många frågor och 

funderingar kan komma lite senare för de utvecklingsstörda. Frågor som är vanliga i tonåren 

kommer ofta i vuxenålder och då kan det hända att det är personalen som får svara på dessa 

istället för föräldrarna (ibid). När det gäller frågor och funderingar angående sexualitet 

reflekterade vi över att här kommer verkligen personalens egna attityder och värderingar till 

uttryck. Både i hur personalen upplever när de boende frågar och vilka svar personalen ger. 

Det gäller för personalen att ha ett professionellt förhållningssätt för att personens egna 

attityder och värderingar inte ska färgas över på den boenden, att personalen kan ge svar från 

ett neutralt perspektiv. En del av personalen ordnar preventivmedel åt de boende. De känner 

att det är deras ansvar då de inte tycker att de boende får den information från någon annan, 

en av personalen säger ”det är ju som ingen som gör det för dem, det blir vår uppgift”.   

 

Bemötandet ur ett genus perspektiv 

Av våra åtta informanter var det sju som ansåg att det var lättare att bemöta det egna könet. 

Det var en som ansåg att det var lättare att bemöta det motsatta könet, informanten menade på 

att killar säger mer rakt ut vad de vill medan tjejer är mer försiktiga. I grund och botten 

försöker de bemöta på samma sätt men det kryper ändå fram att det är lättare med det egna 

könet just för att de har bättre referensramar att luta sig mot. På grund av detta ansåg en av 

informanterna att det optimala är en jämn könsfördelning av personalen ” det är tillsammans 

vi gör en gruppbostad, hade det bara varit killar hade det gått käpprätt åt skogen, men 

tillsammans fungerar det”. Även Löfgren-Mårtenson (2005) har uppmärksammat detta, 

författaren menar att det blir en kvinnlig omsorgsvärld med ett återhållsamt förhållningssätt 

när det är få personal av det manliga könet. Den manliga personalen är mer tillåtande och låter 

de sexuella uttrycken gå längre än den kvinnliga personalen (ibid). Under våra intervjuer 

kunde vi inte direkt se någon skillnad av den manliga och kvinnliga personalen men vi är 

medvetna om att verkligheten kanske kan te sig annorlunda. Det vi kunde urskilja en del 

gånger var upplevelsen av vilket ansvar den manliga personalen ansåg sig ha kontra den 

kvinnliga. Ett exempel på detta var att männen delade ut kondomer medan kvinnorna även 

förklarade hur de användes och såg till att den boende förstod detta. Vi vill inte påstå att det 

ena sättet är bättre än det andra men det är viktigt i alla aspekter att personalen består av både 

män och kvinnor, vi anser att de utgör ett bra komplement till varandra. 



 22

 

Inre faktorer som påverkar bemötandet 

Under genomgången av intervju materialet har vi har urskiljt olika inre faktorer hos 

personalen som påverkar bemötandet av utvecklingsstördas sexuella behov. Dessa faktorer är: 

personalens trygghet i bemötandet, personalens egna attityder och värderingar gentemot 

sexualitet, personalens integritet och gränssättning samt personalens erfarenheter av att 

bemöta de boendes sexuella behov. 

 

Personalens trygghet  

Alla informanter säger sig vara trygga i sitt bemötande, i alla fall i de situationer de varit med 

om. Under vår bearbetning av materialet hittar vi dock många händelser där personalen 

uttryckt en viss osäkerhet i hur de ska hantera olika situationer. De kan tycka att en del 

situationer är mer eller mindre knepiga. Vi frågade personalen vad det var de tyckte var 

svårast att bemöta. Större delen av dem ansåg att parförhållanden var en svår situation. De var 

oroliga att någon skulle bli utnyttjad, speciellt om de utvecklingsstörda var på olika nivåer i 

deras utveckling. Personalen var oroad över att alla inte förstod innebörden och 

konsekvenserna av sitt handlande då de befann sig i ett sexuellt förhållande. Men samtidigt 

ställer personalen sig frågan om vart gränsen går för deras ansvar? Vilken rätt har de att lägga 

sig i samt när ska de agera? En utav personalen uttrycker detta dilemma såhär:  

” Om det hade handlat om en nära bekant så hade jag kunnat muttra bakom ett hörn, men 

gentemot de utvecklingsstörda har jag en skyldighet att försöka skydda dem om jag tror att de 

far illa. Men samtidigt har de rätt till sitt eget liv och rätt att göra sina misstag, precis som 

jag…” . Löfgren-Mårtenson (2005) säger att då det saknas klara riktlinjer för hur personalen 

ska bemöta sexuella behov blir det upp till var och en vad som ska tillåtas och vart gränsen 

ska gå (ibid). För att personalen ska kunna känna en trygghet så anser vi att det krävs kunskap 

och erfarenhet, stöd från personalgruppen, ett bra arbetsklimat, handledning och en bra 

arbetsledning. Vi tror att det kan vara tryggt för personalen att ha riktlinjer att luta sig mot i 

situationer de upplever som svåra och då de inte vet hur de ska gå till väga. Men samtidigt 

finns det inga manualer i omsorgsarbetet, då situationerna är väldigt situations och individ 

styrda. Vi ser dock en risk med att ha riktlinjer och det kan vara att riktlinjerna styr personalen 

och gör det svårare för dem att se individen och situationen i sin helhet. Här ser vi vikten av 

att ha handledning i situationer som upplevs svåra. Vi ser även vikten av att få en kontinuerlig 

handledning, i och med detta kanske situationer inte hinner växa sig så stora och svåra. Vid 

handlednings tillfällen har personalen en möjlighet att diskutera och reflektera kring olika 
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situationer samt finna lämpliga lösningar. Vi tycker att det är viktigt att personal får chans att 

dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper samt få ta del av andras. Detta kan 

skapa en lärande verksamhet där man tar tillvara på den samlade och kanske ibland tysta 

kunskapen. En annan svårighet personalen uttryckte var att de ibland kan förekomma 

användande av olämpliga föremål för att nå tillfredsställelse, detta kan skapa en viss rädsla 

hos personalen över att de boende skulle göra sig illa vid onani. Då brukar personalen försöka 

hitta andra alternativa föremål i syfte till att de inte ska skada sig. 

 

Personalens attityder och värderingar 

Gustafson & Molander (1995) skriver att personalens attityder kring sexualitet har formats av 

bland annat deras uppväxt, religion och erfarenheter. Det kan finnas en rädsla hos personalen 

att prata om sina attityder, de kan vara rädda att uppfattas som allt för gammalmodiga och 

pryda eller alltför frigjorda och lättsinniga (ibid). Våra informanters attityder, värderingar, 

tankar och funderingar gentemot sexualitet såg bland annat ut såhär; ”alla människor har rätt 

att själva bestämma över sin kropp och sexualitet, ingen annan kan säga om det är rätt eller 

fel” och ”det är en sund och underbar sak som är okej så länge ingen far illa” och ” ålder, 

nationalitet och utseende spelar ingen roll, huvudsaken är att man älskar varandra” samt 

”alla bör ha rätt till sin sexualitet. Att på något vis få utlopp för sina sexuella behov”.  De 

menade även att sexualiteten inte ska ses som något fult och dumt som ska hållas instängt. 

Vissa av informanterna ansåg att sexualitet kan vara ett tabubelagt område i omgivningens 

ögon.   

Vi frågade personalen om de trodde att deras egen syn på sexualiteten påverkar deras 

bemötande av de boendes sexuella behov. Av alla åtta fick vi ett rungade ja! De ansåg absolut 

att deras egen syn påverkade deras bemötande. En personal uttryckte det som att det vore 

naivt att tro annat eftersom ens attityder och värderingar påverkar allt annat här i livet. De 

menade på att om de själva är öppna och ser det som en naturlig och okonstlad företeelse så 

bemöter de därefter.  

 

Personalens gränssättning 

Personalen tog upp vikten av att sätta gränser för att behålla den privata nivån för sig själv. 

Inom omsorgen förekommer det mycket fysisk kontakt mellan personalen och de boende. 

Kontakten är inte alltid sexuell i den meningen utan det kan handla om klapp på kinden eller 

smek på ryggen. En informant påpekade att ibland får man vara försiktigt med att hålla 

stenhårt på den privata gränssättningen för det kan hända att den utvecklingsstörde av misstag 
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på grund av koordinationssvårigheter, tar på ”fel ställe”. Enligt Nordeman (2005) är det 

viktigt att personalen kan ta emot och respektera känslor, det är även viktigt att kunna skilja 

sin egen reaktion från den andra människans. För att klara av detta krävs en speciell distans 

och mycket självinsikt (ibid). En av informanterna ansåg att yngre personal har svårare att dra 

gränser, att veta vad de ska blunda för eller inte. Vi tycker att var och en måste känna att det 

känns rätt för en själv, var går min gräns? Det kan vara väldigt olika från person till person, 

det som är okej för mig kanske är helt fel för andra. Vi såg detta ganska tydligt, att en del 

hade klara och tydliga gränser medan andra hade svagare och otydligare gränser. Det är 

viktigt för alla parter att veta vart gränsen går. En av personalen uttryckte detta så här ”du får 

krama mig och pussa mig på kinden men inte på munnen för den är min makes”. Denna 

gränssättning upplevde en del av personalen att de fick göra dagligen. Gustafson & Molander 

(1995) menar att personalen måste vara beredda på att ge upp en viss del av sin integritet i 

mötet med utvecklingsstörda, författarna menar samtidigt att personalen måste sätta gränser 

om hur pass mycket av integriteten de är villiga att ge upp (ibid). 

Två av personalen tog upp scenariot att vara behjälpliga vid sexuella situationer. Med 

behjälplig menar de att exempelvis lägga ett par i samlagsställning eller att lägga den 

utvecklingsstördes hand på könsorganet om de inte klarar av detta själva. En av dem kunde 

tänka sig att vara till hjälp medan den andra ansåg ”om jag ska vara ärlig så tycker jag att där 

får de klara sig själva helt och fullt”. 

 

Personalens erfarenhet 

När vi pratade med personalen om deras yrkeserfarenhet berättade de hur det var när de var 

nya och oerfarna. Genomgående kom det fram att det varit jobbigt, skämmigt, pinsamt och 

inte speciellt lätt att hantera de boendes sexualitet. Detta berodde på att de inte var upplysta 

och förberedda på de sexuella situationerna som kan uppstå i gruppboendena. Som en av 

personalen uttryckte sig ” det du möter det möter du” eller ”du blir så ställd för du har inte 

förväntat dig situationen, du vet inte hur du ska hantera det och det är jättejobbigt”. Vi såg 

att denna dåliga start för vissa av informanterna i sin tur har resulterat i något gott – nämligen 

att de själva är noga med att upplysa ny personal vad som kan komma och vad de kan göra.   

Det kom fram under intervjuerna att de är erfarenheterna som lärt dem hur de kan bemöta de 

sexuella behoven då de uppkommer. Gotthard (1996) definierar erfarenhet som en samlad 

kunskap som personalen får av att möta utvecklingsstörda i olika sammanhang. Författaren 

menar att erfarenheter hjälper personalen att se individen bakom utvecklingsstörningen (ibid). 

Personalen uttryckte sig som så att erfarenheterna har gett en ökad förståelse för människans 
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sexualitet vilket framkommer av detta citat ”idag ser jag vikten av att få utlopp för sin 

sexualitet, om vi backar i tiden så var det som ja: ta det sen när jag inte jobbar. Idag vet jag 

att människor mår bättre av sex”. Personalen upplever idag det sexuella som en del av 

vardagen och de flesta tycker att det inte är lika jobbigt och skämmigt som det var i början. 

De menar på att de har en annan trygghet efter åren de arbetat och att de läser av situationerna 

annorlunda nu. En av personalen påpekar också vikten av att lära känna individen för det 

underlättar bemötandet, personen uttryckte detta så här ”det här är inget man kan utbilda sig 

inom utan det är något man lär sig i praktiken”. Kirkevold et al. (1994) skriver att det är i 

praktiken man utvecklar insikter, attityder och färdigheter. Man lär sig att använda sitt eget 

omdöme för att göra en korrekt bedömning av en situation (ibid). Vi resonerade angående det 

här med att få erfarenhet, erfarenheten kommer endast till en då man är villig att ta emot den. 

Erfarenheten hjälper oss först när vi reflekterar över vad som sker. Det är inte säkert att en 

situation för med sig kunskap om vi inte funderar över vad den innebär och vad den kan lära 

oss. Om vi gör det då anser vi att personen har skaffat erfarenhet och först då kan man växa i 

sitt yrke. Vi upplevde ingen påtaglig skillnad i bemötandet på den som arbetat länge och dem 

som arbetat kortare tid, anställningsåren hade en spännvidd mellan 7-34 år på våra 

informanter. Enligt våra informanter är det erfarenheten som lärt dem, alltså borde det finnas 

en skillnad i bemötandet. Vi kan tänka oss att detta kan bero på historien, några av våra 

informanter började sin yrkesverksamma karriär då utvecklingsstörda levde på institutioner 

där män och kvinnor levde åtskilda och de sexuella behoven var ingenting personalen bemötte 

utan det var något man inte pratade om, något som var tabubelagt.  

 

Yttre faktorer som påverkar bemötandet 

Här har vi urskiljt tre yttre faktorer som påverkar personalens bemötande. Dessa faktorer är: 

stödet och arbetsklimatet i informanternas personalgrupp samt de boendes anhöriga och deras 

betydelse för personalens bemötande. 

 

Stöd från personalgruppen 

Söderman & Nordlund (2005) menar att det är viktigt att personalgruppen kan prata med 

varandra om vad de har för syn på sex och samlevnad samt vad de har för inställning till detta. 

Om personalen har svårt för sin egen sexualitet och tycker att ämnet är genant är det svårt att 

ge stödet som behövs. Löfgren-Mårtenson (1997) menar att man aldrig kommer längre med 

andra människor än vad man kommit med sig själv (ibid). 
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De flesta informanter tycker sig ha ett bra stöd från sina respektive personalgrupper och 

tycker att de kan vända sig till dem om det skulle uppstå någon svårighet i bemötandet av de 

boendes sexuella behov. De anser att de kan har en öppen dialog sinsemellan och att de får 

och ger stöd till varandra. En av informanterna sa dock att det inte pratas mycket om 

sexualitet i dennes personalgrupp, detta menar informanten beror på att de inte kan hantera 

sexuella behov på ett professionellt sätt. Vi ser här hur viktigt det är med stöd från 

personalgruppen, om man själv känner sig osäker i sitt bemötande så kan man ta stöd av andra 

i gruppen om hur man ska göra. Men finns inte stödet så blir det svårt att hantera en situation 

man känner sig osäker inför. Vi tycker att det är viktigt att personalen vågar fråga om hjälp 

samt att de är villiga att ge hjälp till varandra. Alla vi människor upplever situationer olika, i 

en personal grupp ska alla våga ställa sina frågor utan att bli förlöjligad.  

En annan av informanterna sa att det var svårt i början då denne kom till en ny arbetsplats, att 

det fanns många låsta knutar och att personalgruppen hade svårt för att tala om det sexuella. 

Det finns personalgrupper som har stöd av arbetsterapeuter och detta stöd upplevs som väldigt 

givande. Några informanter tar även upp att de ser ett av behov att kunna bolla dessa frågor 

och funderingar med någon utanför den egna verksamheten, för att på så vis få nya 

synpunkter som inte är färgade.  

En av informanterna menar på att de tar hjälp av varandra i gruppen men om de inte kan lösa 

det inom gruppen så vet ej denne var de ska vända sig här näst. Här ser vi klara brister i 

arbetsledningen, det är viktigt för personalen att veta vart de kan vända sig i svåra frågor som 

de inte klarar av att hantera själva. Risken finns att problemet blir olöst och personalen 

vandrar i en ovisshet vilket inte är bra för någon i verksamheten. 

Ett par av informanterna som arbetat inom handikappomsorgen i nästan 20 år vardera, tar upp 

hur stödet från personalgruppen såg ut förut. De menar att det sexuella var ingenting man 

pratade om i personalgruppen, det var ett tabubelagt ämne och inte alls lika öppet som de 

menar på att det är idag. Informanterna tror att lite av detta lever kvar i och med att denna 

generation fortfarande arbetar, men att det kommer att ändras då den äldre generationen tar 

pension och den yngre generationen tar över. En av informanterna uttryckte det såhär: ”vi 

pratar inte mycket om sex i vår personalgrupp, men kanske det blir mer nu när vi har yngre 

personal”.  Men informanterna poängterar samtidigt att den äldre genuina personalen är 

väldigt värdefull. 

 

 

 



 27

Arbetsklimat  

De flesta av informanterna tycker att de har ett bra klimat i sin arbetsgrupp, där de kan tala 

öppet om de boendes sexualitet. De känner att de har en ömsesidig respekt gentemot sina 

kollegor och att de vågar ha sin egen åsikt. De flesta diskuterar och hittar lösningar 

tillsammans då problem uppstår och menar att lösningarna bör följas av alla i personalgruppen 

så att alla agerar likadant. Löfgren-Mårtenson (1997) säger att det är bra om det finns 

gemensamma riktlinjer och förhållningssätt och oavsett vem som arbetar ska de följas. Dessa 

riktlinjer ska vara väl förankrade i verksamheten och många olika yrkesgrupper, exempelvis 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter, ska vara involverade i utformandet av dessa. Det är 

viktigt att det personalen säger stämmer överrens med vad de gör, då personalen är förebilder 

för utvecklingsstörda (ibid). Vissa av personalgrupperna har arbetat väldigt länge 

tillsammans. En av informanterna menade att det är både på gott och ont när det är en liten 

personalgrupp. Bakk & Grunewald (2004) menar att den lilla arbetsgruppen lätt utvecklar 

familjemönster, personalen går ofta in i familjeroller såsom mamma, pappa eller syskon. Om 

gruppen är medveten om detta kan det fungera men om någon hamnar utanför familjemönstret 

kan det bli svårt för denna. I stora arbetsgrupper finner personalen ofta någon att prata med 

men i de små grupperna är det lätt att någon kan känna sig utanför och inte passar in i den 

”familj” som gruppen skapat. Detta kan leda till låsta roller där det blir svårt att ta initiativ till 

förändring (ibid). Vi upplevde oss se det Bakk och Grunewald beskriver ovan, vid 

intervjuerna fick vi en stark känsla av att det förekom dessa familjemönster i en av 

personalgrupperna. Detta medför både för- och nackdelar anser vi. Fördelarna kan vara 

personalen och de boende får en annan närhet till varandra i vissa situationer, denna närhet 

kan ge en stor trygghet. Vissa saker kanske du bara vill prata om med någon ur din familj men 

vi anser att det också finns saker som du inte vill prata med din familj om. En av de sakerna 

tror vi kan vara sexualitet, blir familjemönstret för starkt anser vi det kan hämma både de 

sexuella uttrycken av behoven och personalens bemötande. Personalens egna värderingar och 

attityder kan få en större betydelse än vanligt och i värsta fall kan detta hämma ett 

professionellt bemötande. Vi ser en risk att personalen kan bli mer överbeskyddande när det 

finns starka familjemönster och att de kan tycka sig veta bättre vad den boende behöver, 

bättre än den boende själv. 

 

Anhörigas betydelse 

De flesta av våra informanter ansåg att de anhörigas syn på sexualitet inte påverkade deras 

bemötande men några ansåg att det kanske gör det i viss mån. Många av personalen säger att 
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de står på den boendes sida eftersom utvecklingsstörda har rätt till sitt eget liv och att de ska 

ha en möjlighet att frigöra sig från föräldrarna. En av personalen gav ett exempel på hur det 

kan te sig ”vill den boende läsa en porrtidning får han det fast inte föräldrarna vill, vi låtsas 

att det är en Bamsetidning”.  Det fanns även personal som skulle gå på anhörigas linje då de 

känner ett ansvar gentemot föräldrarna ”vill föräldrarna att X inte ska vara med Y så låter vi 

dem inte vara med varandra”.  Enligt Bakk & Grunewald (2004) kan det förekomma 

konflikter mellan personal och föräldrar då det handlar om den boendes sexualitet. Personalen 

ska vara ett stöd både för den utvecklingsstörde och dennes anhöriga, personalen ska inte ta 

ställning för en av parterna. Författarna menar vidare att om personalen tar ställning för den 

boende där denne och anhöriga har olika åsikter, kan detta leda till att anhöriga kan få en 

förtroende kris gentemot personalen. Personalen bör uppmuntra till dialog mellan dem, de 

anhöriga och den boende där de kan diskutera olika roller och vilket ansvar de ska ha. De 

anhöriga känner ett djupt rotat ansvar för den utvecklingsstörde, detta ansvar kan osannolikt 

övertas av personalen (ibid). En utav personalen uttryckte en förståelse för anhörigas oro att 

klippa navelsträngen så här ”barn är ju barn i mammas ögon, handikappade barn blir ännu 

mera barn fast de börjar närma sig 50. De glömmer bort att deras barn är fullvuxna 

människor, okej i vissa beteenden är personen som en 5-åring men med 50 års livserfarenhet 

likt förbannat. Vi personal kan även göra detta misstag; att se den boende som barn”. 

Nordeman (2005) skriver att ett normalt liv omfattar olycka, otillfredsställelse, sorg och 

besvikelse. Utvecklingsstörda lär sig gömma dessa känslor då omgivningen många gånger 

anser att de känslorna inte ska finnas. I allmänhet vill anhöriga och personal att de 

utvecklingsstörda ska leva ett bekymmersfritt liv. Detta kan leda till att den utvecklingsstörda 

får svårt att uttrycka och bearbeta sina känslor (ibid). 

 

Utsatthet 

Under intervjuernas gång urskiljde vi att det hos personalen finns en manlig utsatthet och en 

kvinnlig utsatthet. Det framkom även att det finns en utsatthet hos de utvecklingsstörda. 

Denna utsatthet ter sig på olika sätt och således påverka bemötandet gentemot 

utvecklingsstördas sexuella behov. 

 

Den manliga personalens utsatthet 

Så här säger en av personalen om den manliga utsattheten: ”Det har hänt att killar blir 

anklagade för att de har visat snoppen för en boende, men det är för att den boende så gärna 

hade velat att det var så. Yngre tjejer som bor på boendet kan lätt bli kär i den som arbetar, 
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om det är en man. Killarna har det svårare, det låter konstigt men de är mer utsatta på något 

knepigt sätt, alltså när de arbetar kring kvinnor”.  Den manliga personalen kunde vara utsatt 

på så vis att de var föremål för fantasier och förälskelser från kvinnorna på boendet, dessa 

fantasier kan bli deras verklighet och leda till att den manliga personalen blir anklagad för att 

ha ett otillbörligt agerande. En situation som blev återberättad för oss lyder så här: ” Hon sa 

till personalen att jag tittade på henne på ett speciellt sätt, men hon erkände efter ett tag att 

hon hittat på det. Jag tyckte att det var obehagligt för att ord stod mot ord och jag hade känt 

mig chanslös att bevisa motsatsen”. Nordeman (1993) skriver att det inte är ovanligt att 

utvecklingsstörda blir förälskade i personalen men det är dock vanligare att tjejer blir 

förälskade i den manliga personalen. Detta kan bero på att de kan ha en begränsad kontakt 

med män. De söker sig till män för att få bekräftelse av sin kvinnlighet. Den manliga 

personalen måste visa respekt och kunna ge bekräftelse utan att gå över gränsen, bekräftelsen 

får aldrig bli flirtig eller på annat sätt dras in i ett spel. Författaren skriver vidare att 

utvecklingsstörda har rätt till drömmar och förälskelser men de har också rätt till att få klara, 

tydliga och respektfulla gränser. Ett respektfullt bekräftande stärker självförtroendet och detta 

kan i sin tur motivera till att söka kontakt med män som kan ge ömsesidiga känslor (ibid). Vi 

upplevde att den manliga utsattheten kan hämma bemötandet genom att männen kan känna en 

oro och rädsla över att bli oskyldigt anklagade, vissa kan då avstå eller välja bort vissa 

situationer som kan kännas alltför intima, exempelvis duschsituationer. Vi fick en känsla av 

att den manliga personalen ibland arbetar som att de måste ha ”ryggen fri” för att inte råka ut 

för anklagelser av något slag. En annan rädsla männen uttryckte var att om de råkar ut för 

någon oskyldig anklagelse har de svårt att bevisa motsatsen. Personalen är ofta ensamma med 

den boende och detta innebär att ord står mot ord. Samtidigt kan anklagelser inte nonchaleras 

av omgivningen, som en av våra informanter uttryckte sig ”det kan ju, det har ju, och det 

kommer att förekomma”.  

 

Den kvinnliga personalens utsatthet 

Den kvinnliga personalens utsatthet bestod av att en del kände sig hotade av manliga boende 

eftersom de kunde känna sig fysiskt underlägsna. Kvinnlig personal kunde också känna sig 

som sexobjekt på grund av att det kunde förekomma en del tafsanden och opassande 

närmanden gentemot dem: ”å gud, vad du har snygga bröst, kan jag inte få klämma på 

dem?”.  En av personalen tog upp en incident då denna sexfixering mot henne som kvinna 

gick så långt och blev så obehaglig att den även påverkade privatlivet. Nordeman (1993) 

menar att det finns ingen som helst orsak att som kvinnlig personal acceptera att bli tagen på 
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sin kropp i sitt arbete. Författaren menar dock att detta inte är en anledning att ta det som en 

personlig smädelse. I dessa situationer handlar det om att sätta gränser på ett respektfullt sätt. 

Det är inte den boendes mening att kränka menar författaren även om det kan bli följden. Det 

professionella förhållningssättet för personalen blir här att hantera ett kränkande beteende 

utan att det ska resultera i att de som personal tar det personligt. För att klara detta kan det 

behövas mycket stöd och handledning i personalgruppen (ibid). 

 Det är viktigt att personalen, både den kvinnliga och den manliga, känner till den utsatthet de 

kan hamna i och då är det också viktigt att känna till hur de kan behålla sitt professionella 

bemötande trots denna utsatthet. Här tror vi att personalen kan tänka på Nordemans (2005) tre 

olika nivåer för att behålla sitt professionellt förhållningssätt trots utsattheten. Nordeman 

menar att känslor i den privata nivån inte får ta för stor plats i relationer med de boende för att 

personalen inte ska bli för privata i sin reaktion. Här ser vi vikten av en integritets 

gränsdragning för att bevara vår privata sfär. Det är viktigt för alla parter att veta vart gränsen 

går. Det gäller att markera klart och tydligt då man känner att gränsen är nådd, att detta är 

något jag inte accepterar. Denna gränsdragning fick vi en känsla kom med erfarenheten. 

Många av den kvinnliga personalen uttryckte sig att det hade varit jobbigt i början när de var 

oerfarna i sitt yrke att veta när deras gräns var nådd. Vi upplevde att kvinnorna inte blev lika 

hämmande i sitt bemötande som männen vad detta kan bero på kan vi tänka oss är bland annat 

att när kvinnor ses som sexobjekt är det på något konstigt sätt mer accepterat och godtaget av 

omgivningen och dem själva. Vi kvinnor kanske försöker hitta ursäkter och bortförklaringar; 

han menar det inte, det är inte så farligt istället för att se det för vad det är. 

 

De utvecklingsstördas utsatthet 

De utvecklingsstördas utsatthet kommer många gånger från det faktum att de vill vara som 

andra, en personal tyckte det kunde vara svårt att bemöta kvinnor just för att de har den 

längtan att vara som andra, att skaffa barn och familj. Den här önskan gör att de har lättare att 

bli utnyttjade. Personalen menade vidare att de är en utsatt grupp sinsemellan när de är i 

parförhållanden, speciellt om de befinner sig på olika nivåer i utvecklingen. Detta kunde 

personalen uppleva som svårt att hantera. En personal uttryckte sig så här ”vem är jag att 

avgöra när de blir utnyttjade, ibland får man kanske avvakta”.  Personalen berättar att de 

arbetar mycket med att stärka den boende att kunna säga nej till sådant som känns fel, samt att 

när någon säger nej ska det respekteras. Gotthard (1996) skriver att det är viktigt att 

personalen stödjer den utvecklingsstörde att förstå sina känslor och vad de kan göra av 

känslorna. Det är viktigt att personalen hjälper dem att sätta ord på sina känslor; vad de tycker 



 31

om, vad de känner, vad de vill och vad de inte vill. Enligt Gotthard är det även viktigt för den 

utvecklingsstörde att förstå andras känslor och behov, att ha denna förståelse för andras 

känslor har många utvecklingsstörda svårigheter med, även i detta kan personal vara 

behjälplig (ibid). Vi såg en tendens hos personalen att de var mer oroade för att de 

utvecklingsstörda kvinnorna skulle utnyttjas än att männen skulle det. Att lära sig att säga nej 

var riktat mot kvinnorna, att lära sig att respektera ett nej var riktat mot männen. Personalen 

uttryckte sig bland annat så här ”killar ska lära sig att acceptera ett nej” och ”vi personal 

pratar mycket med tjejer om rätten till den egna kroppen samt att de kan säga nej. Man 

pratar inte lika mycket med killar om detta”. Löfgren-Mårtenson (2005) har uppmärksammat 

i sin studie att nya könsmönster bland ungdomar med utvecklingsstörning har utvecklats. Med 

det menar hon att utvecklingen har gått mot att det är den kvinnliga sidan som tar initiativet 

och männen avvaktar. Författaren menar att detta beror på att männen fått det inpräntat att de 

inte ska göra något mot en kvinnas vilja, detta i sin tur kan resultera i att männen blir osäkra 

när och om deras sexualitet är tillåten (ibid). Vi anser att det är av vikt att lära alla parter att 

acceptera ett nej och respektera varandra, inte bara männen. Det kan dock vara viktigt hur 

personalen lägger fram detta så att det inte hämmar någons sexualitet. Vi fick en känsla av att 

står vågskålen och balanserar så är det nej som väger tyngst. Om en person inte riktigt är 

säker på sin sak är det bäst att säga nej, utifall att. Samtidigt är det otroligt viktigt att de lär sig 

att säga nej eftersom de kanske är mer utsatta i den meningen att de vill så gärna vara som alla 

andra. Söderman & Nordlund (2005) skriver att framför allt unga kvinnor inleder sexuella 

relationer som de inte finner någon större glädje i. De unga kvinnorna känner sig inte 

respekterade och ibland till och med utnyttjade (ibid). Här kan vi se en förklaring till varför 

personalen riktar in sig till kvinnorna och deras rätt att säga nej. Vi anser dock att det är minst 

lika viktigt att lära männen att säga nej. Männen kan också bli utnyttjade, lockade till att göra 

saker som de själva kanske egentligen inte vill. Men vi anser också att det är lika viktigt att 

lära sig säga ja. Det är minst lika viktigt att lära sig säga ja till saker man tycker och vill göra, 

som att säga nej till saker man inte tycker om. Men samtidigt får det inte glömmas bort att 

utvecklingsstörda styrs mycket av sina behov och känslor och förstår kanske inte alla gånger 

konsekvenserna av deras handlande.  

 

Utbildning 

Enligt tjänstemannen med utvecklingsansvar (personlig kommunikation, 4 december, 2006), 

hade kommunen där vi utförde vår studie, ett utbildningskrav på lägst gymnasienivå, äldre 

utbildningar var också gångbara förutsatt att det ingått praktik. Kommunen uppgav även att de 
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kan anställa personal med högskolekompetens såsom fritidspedagog eller social omsorgs 

examen. 

Sju av våra informanter hade en utbildning som är vanlig för omsorgen, den åttonde hade en 

högskoleutbildning. Informanterna gick ut sin utbildning mellan början på 1970-talet till 

början på 2000-talet, en spännvidd på 30 år. Alla utom en av personalen vi intervjuade hade i 

deras grundutbildning inte fått någon kunskap om bemötandet av utvecklingsstördas 

sexualitet. Däremot nämnde några att de under sina yrkesverksamma år antingen gått på 

studiedagar eller läst en påbyggnads kurs där utvecklingsstördas sexualitet ingått. Den enda av 

våra informanter som haft detta i sin utbildning var den som hade högskoleutbildning. Vi 

tycker att det är märkligt att de som gick ut på 2000-talet inte fått någon större kunskap om 

bemötandet av de utvecklingsstördas sexuella behov än de på 1970-talet. Det är trots allt 30 år 

av kunskapsutveckling i samhället i stort. 

I stort sett alla tyckte att kunskap om bemötandet av de utvecklingsstördas sexuella behov är 

något som vuxit fram med tiden och av erfarenheterna de fått. Även informanten som haft 

detta i sin utbildning menar på att erfarenheterna gett så pass mycket mer än skolbänken 

kunde erbjuda.  

Under våra intervjuer uttryckte personalen ett behov av mer kunskap om bemötandet. De vill 

få mer kunskap om den grundläggande sexualiteten, olikheter i sexualiteten som kan uppstå 

samt praktiska råd om vad man kan säga och göra. En informant hade en önskan om att ha ett 

nätverk dit man kunde vända sig med frågor och funderingar kring detta ämne. Det fanns även 

en önskan att ha en kontakt utanför verksamheten att ”bolla med”. 

 

Slutdiskussion 
Det har varit roligt och givande att utföra denna studie. Vi har fått ett stort gensvar av 

personalen vi intervjuat. De tycker att det är ett viktigt ämne att skriva om, ett ämne som de 

kommer i kontakt med dagligen. Personalen anser att det är ett ämne som berörts alldeles för 

lite. Vi kom i kontakt med något under våra intervjuer som inte litteraturen berört i någon 

större utsträckning, det var kategorin som handlade om den kvinnliga och manliga 

personalens utsatthet. Denna utsatthet har betydelse för bemötandet av de boendes sexualitet 

och sexuella behov. Något litteraturen inte berört överhuvudtaget var den manliga utsattheten 

beträffande anklagelser de kan komma att råka ut för. 

Hur bemöter då personalen de boendes sexuella behov? Vi ser det som att personalen bemöter 

genom att inte möta vissa sexuella behov. Med det menar vi att personalen i vissa sexuella 

situationer ville få den boende att förstå att detta är något privat som ska göras bakom stängda 
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dörrar, det är ingenting för allmänheten att beskåda. Personalen gör ingen stor sak av det hela, 

de tar det för vad det är – en naturlig drift som finns hos oss alla. Men i vissa situationer 

agerar personalen styrande och kontrollerande, framför allt i situationer där personalen känner 

en oro för att den boende ska bli utnyttjad, skada sig själv eller andra. Det stora dilemmat för 

personalen är att samtidigt som utvecklingsstörda enligt lag har rätt att leva så självständigt 

som möjligt och rätt att bestämma över sitt eget liv, har personalen ett ansvar gentemot dem. 

Faktum är att de lever på en gruppbostad för att de behöver stöd och hjälp, ibland kan de då 

bli svårt för personalen att ta hänsyn till dessa två faktorer samtidigt. Alla gånger kanske inte 

verkligheten ser så optimal ut som vi alla vill få den till. Gruppbostaden i sig kan medföra ett 

hinder för den boendes privatliv. Den fysiska strukturen på boendet, det vill säga 

utformningen av lokalerna, där till exempel personalrummet kan finnas i centrum av boendet 

kan innebära en viss kontrollfunktion då mycket av det som pågår i boendet kan ses från 

denna plats. Under analysarbetet upptäckte vi några olikheter på grund av genus. Vi fick en 

känsla av att den kvinnliga personalen kunde vara en aning mer kontrollerande och styrande 

än den manliga. Det var inga onda avsikter bakom detta utan för att den kvinnliga personalen 

kände ett mer genomgripande ansvar för de boende och därför agerade mer kontrollerande 

och styrande. Vi tror att kvinnor har en annan slags ansvarskänsla än män, den ter sig lite mer 

omsorgsinriktat. Vi ser dock en risk om denna ansvarskänsla blir för stor för då kan 

familjemönster ta form och det privata träder in. Det är otroligt viktigt, anser vi, att 

könsfördelningen bland personal är så jämn som möjligt. Männen behövs för att de känner ett 

annat ansvar, lite mer tillåtande. Båda dessa ansvarskänslor behövs för ingetdera är bra i för 

stor skala, dessa två ansvarskänslor kompletterar varandra och behövs lika mycket. Vi såg att 

den manliga personalens bemötande påverkades i större utsträckning av den manliga 

utsattheten än vad kvinnorna påverkades av den kvinnliga utsattheten. Vi såg även skillnader i 

hur utvecklingsstördas sexuella uttryck uppfattades av personalen på grund av de boendes 

genus, detta i sin tur påverkade till en viss del personalens bemötande av de boende. 

Under våra intervjuer observerade vi att några av informanterna hade en tendens att byta ut 

sexuella ord mot liknelser. Könet kallades ”där nere” och ibland fanns det en benägenhet att 

gå runt ämnet istället för att säga sexuella ord rakt ut. Det hände även att vissa informanter 

började viska eller prata lågmält då de kom in på det sexuella. Detta upplevde vi som 

intressant då informanterna menade att de var öppna och vidsynta då det gäller sexualitet. 

Men vi såg även den motsatta sidan, de som inte hade några svårigheter alls med vare sig 

sexuella ord eller röstläge. Är verkligen all personal så öppen som de säger sig att vara? Eller 

är det svaret de ger för att de tror att det är ”det rätta svaret” vi vill höra?  
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Många situationer och svårigheter som informanterna återberättade för oss hade kunnat 

underlätta bemötandet, om inte annat ventilerats, med hjälp av handledning. En handledning 

där personalen får dela med sig av sina erfarenheter, reflektera och diskutera kring ämnet. Det 

är arbetsledarens ansvar att se till att personalen får tillgång till handledning. Personalen i sin 

tur har ett ansvar att lyfta upp behovet av handledning till arbetsledaren. Det kan ibland vara 

svårt för personalen att se sitt eget behov av handledning då anser vi att det är arbetsledaren 

ansvar att fånga upp olika signaler som kan tyda på ett sådant behov. Vi tror att det är bra om 

handledning finns tillgängligt som ett verktyg eller hjälpmedel i arbetet, att det inte inträffar 

endast då problem har uppstått.  

 

Vi ser ett behov av vidare forskning då det handlar om den manliga utsattheten i 

omsorgsarbetet. Det hade varit intressant att ta reda på om denna utsatthet är vanligt 

förekommande samt i vilken utsträckning detta påverkar männens yrkesroll och yrkesval? 

Samt vad gör arbetsgivarna åt detta och hur arbetar de med denna utsatthet?  
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 Kiruna 
061024 
 
 

Förfrågan om medverkan i examensarbete. 
 

Vi är två studenter och vi går sista terminen på Sociala Omsorgsprogrammet vid Luleå 
Tekniska Universitet. Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete och syftet med 
arbetet är: ”hur personal bemöter de boendes sexuella behov på ett boende för 
utvecklingsstörda”. Detta ämne intresserar oss då vi tror att detta är ett relativt outforskat 
område och därför känns det viktigt att ta sig an detta ämne. Vi tror att du som personal 
besitter mycket tyst kunskap och erfarenhet, detta vill vi ta lärdom av. Så för att genomföra 
denna studie behöver vi din hjälp. Vi planerar att intervjua personal som arbetar på en 
gruppbostad för utvecklingsstörda. Vi har valt att göra dessa intervjuer i en annan kommun än 
vår hemkommun, detta för att du och din arbetsplats ska vara anonyma för oss. Deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
 
Intervjuerna kommer att ta cirka en timme per person, intervjuerna kommer att genomföras 
under v 45 eller 46. Vår önskan är att få spela in samtalen på band, detta för att viktig 
information inte ska falla bort. Efter bearbetning kommer vi att förstöra dessa band. I 
examensarbetet kommer inga namn att nämnas, varken på dig som deltagit eller namnet på 
din arbetsplats, detta för att ingen ska kunna identifieras. 
 
Vårt examensarbete färdigställs i januari 2007 och kommer att finnas tillgängligt för dig att 
läsa om du är intresserad av resultatet.  
 
Har du några frågor eller funderingar hör gärna av till oss via e-post eller telefon. 
Anna Holmberg tfn: 070-234 85 29 eller e-post: nanhol-3@student.ltu.se 
Anna Stålnacke tfn: 070-290 98 50 eller e-post: annsta-3@student.ltu.se 
 
Vår handledare är Birgit Asplund 
E-post: birgit.asplund@skola.kiruna.se 
Tfn: 0980-705 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:3@student.ltu.se
mailto:3@student.ltu.se
mailto:asplund@skola.kiruna.se
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Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har du arbetat inom handikappomsorgen? 
 
2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 
3. Hur gammal är du? 
 
4. Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor i boendet? 
 
5. Vad är det för ålderspridning av de boende där du arbetar? 
 
6. Vad har du för utbildning? 
 
7. Innefattande din utbildning någon form av kunskap angående bemötande av 
utvecklingsstördas sexuella behov? 
 
8. Tycker du att du har nytta av din utbildning i ditt bemötande av de boendes sexuella behov? 
 
9. På vilket sätt har de boende gett uttryck för sina sexuella behov på boendet där du arbetar? 
 
10. Hur upplever du det när de boende ger uttryck för sina sexuella behov? 
 
11. Känner du dig trygg i ditt bemötande, med det menar vi om du vet hur du ska handskas 
med dessa situationer? 
 
12. Händer det att ni tar hjälp av varandra i personalgruppen angående bemötandet av de 
boendes sexuella behov? 
 
13. Hur upplever du att anhöriga till de boende ställer sig till deras sexuella behov? 
 
14. Tror du att din egen syn på sexualitet påverkar ditt bemötande? 
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Bilaga 3 
 
 
Alla vi människor har olika tankar och känslor angående sexualitet. Sätt dig ner för dig själv 
en stund, reflektera och fundera över vad du har för attityder och värderingar angående 
sexualitet. Skriv ner dina svar och returnera dem till oss i det bifogade svarskuvertet. 
 
Tack för din medverkan!  
 
Anna Holmberg och Anna Stålnacke 
 


