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Förord 
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Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Ulf 

Mellström för all hjälp och stöd under vägen. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att studera hur personal på gruppbostad upplever brukarnas 

sexuella behov och relationer. För att belysa syftet tog vi hjälp av frågeställningar som hur 

diskuterar/informerar personal om sexualitet med brukarna? Och hur ser personalgruppernas 

syn ut gällande brukarnas sexuella behov och relationer?  

    Under vår studie har vi undersökt hur personalen har bemött och besvarat brukarnas behov 

och frågor om deras sexuella behov och relationer. Ämnet människor med 

utvecklingsstörning och deras sexualitet är ett tabubelagt område som behöver lyftas fram och 

se sexualiteten som en del av människans liv oavsett handikapp eller inte.  

    Personalgruppen har en betydelsefull roll för brukarna i deras vardag och därför bör de ha 

brukarnas intresse i fokus för att undvika passivisering.  

    Vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod för att på så sätt erhålla djupintervjuer. 

Under vår analysdel har vi kategoriserat den mängd data vi fått under relevanta rubriker där vi 

lyfter fram vad informanterna har sagt som vi sedan styrkt med litteratur. 

 

 

 

Sökord; Utvecklingsstörning, sexualitet, personal, sexuella uttrycksformer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The purpose of this study was to study how the staff at group home of  people with 

intellectual disabilities are experiencing the sexual needs and relationships of the caretakers. 

To illustrate the purpose, we took the help of questions such as; how they discuss/inform 

caretakers about sexuality? What is the staff groups view of the caretakers needs and sexual 

relationships? 

    In our study, we examined how staff members responds to the caretakers needs as well as 

their questions about sexual needs and relationships.  

    The subject of people with intellectual disabilities and sexuality is a taboo area that needs to 

be highlighted. Sexuality must be seen as a part of human life regardless of disability or not.  

    Staff has an important role for caretakers in their daily lives and they should have their 

caretakers interest in focus in order to avoid passivity.  

    We have used a qualitative interview method in order to gain in-depth information of the 

staff view about the subject. During our analysis, we have categorized the data we have 

received in relevant headings with focus on what the informants have said. This information 

has then been substantiate through the literature. 
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Inledning 
Nordeman (1993) skriver att sexualitet hos människor med utvecklingsstörning kan vara ett 

tabubelagt område. För ett tiotal år sedan var sexualitet mellan två personer med 

utvecklingsstörning oacceptabelt, men synen på sexualitet bland dessa människor har med 

tidens gång blivit mer positiv. Detta har medfört att personal som arbetar med människor med 

utvecklingsstörning har uttryckt ett behov av mer kunskap om detta ämne för att kunna 

bemöta brukarnas sexuella behov. Ökad kunskap kan göra att människor med 

utvecklingsstöning erhåller ett mer normalt förhållningssätt till sin sexualitet. För att 

åstadkomma detta bör personalen erkänna att människor med utvecklingsstörning har sexuella 

behov precis som alla och bör därmed mötas med respekt från personer runt dem. 

    Människor med utvecklingsstörning har samma behov av sexualitet som alla andra, det är 

många som har uppfattningen att människor med utvecklingsstörning är asexuella, barnsliga 

och i behov av skydd av samhället och sina vårdnadshavare. I kontrast till detta är en annan 

uppfattning att människor med utvecklingsstörning har ett aggressivt sexuellt beteende som de 

inte kan kontrollera (Aysegul I, Fatma T, Dilek B & Zeynep C, 2009). 

    I denna studie kommer vi att använda oss av begreppen människor med utvecklingsstörning 

och personal, då menas personal som arbetar på gruppbostad för människor med 

utvecklingsstörning. Senare i intervjumaterialet kommer begreppet brukare att användas för 

att underlätta för läsaren och få bättre flyt i texten.  
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur personal på gruppbostad upplever brukarnas 

sexuella behov och relationer. För att belysa syftet har vi tagit hjälp av följande 

frågeställningar: 

• Hur ser personalgruppernas syn ut gällande brukarnas sexuella behov och relationer? 

• Hur diskuterar/informerar personal om sexualitet med brukarna? 

 

Bakgrund 
Tidigare kallades personer med utvecklingsstörning för idioter, sinnesslöa, efterblivna samt 

tok. Kategoriseringar av människor sker inte bara av lekmän utan även av samhället i stort 

vilket kan påverka medborgarens förståelse för människor med utvecklingsstörning 

(Gustavsson 1999). 

 

Definition av begreppet utvecklingsstörning. 

Enligt Tideman (2000) kan begreppet utvecklingsstörning definieras utifrån följande tre 

aspekter; psykologiskt, socialt och administrativt.  

    Definition ur ett psykologiskt synsätt fokuserar på en nedsatt intellektuell förmåga som 

uppkommit före sextonårs ålder vilket kan mätas med ett intelligenstest där intelligenskvoten 

avgörs.  

    Den sociala definitionen koncentrerar sig på personer med en funktionsnedsättning som 

inte klarar av de krav samhället kan ställa, de har en utvecklingsstörning.  

    Definitionen ur ett socialt perspektiv kan anses vara tvetydig eftersom samhällets krav 

förändras. ”Här är det den sociala omgivningen som bestämmer vem som ska tillhöra 

gruppen utvecklingsstörda” (s.42).  

    Den administrativa definitionen av utvecklingsstörning avser de barn som på grund av sin 

begåvningsmässiga nedsättning blir i behov av särskild undervisning eller särskilt stöd i sin 

livsföring.  

    Definitionen av utvecklingsstörning kan även ha en medicinsk prägel, avseende de 

biologiska samt medicinska avvikelser barnet har.  

    Kylèn (1983) skriver att för att personalen ska kunna handskas med sex och 

samlevnadsfrågor bör de vara medvetna om samt kunna förstå hur brukarna tänker och 

känner. Ett sätt att gruppera människor med utvecklingsstörning är i tre stadier vilka utgörs av 
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A, B och C. Innebörden av dessa indelningar kan hjälpa omgivningen och personal som 

arbetar med människor med utvecklingsstörning att förstå hur de sexuella behoven ter sig 

beroende på vilken grad av utvecklingsstörning personen har. Att dela in människor med 

utvecklingsstörning i stadier kan anses tvetydigt eftersom utvecklingsstörningen kan te sig 

olika mellan individer.  

    A-stadiet (Grav utvecklingsstörning): För de flesta individer, såväl för en människa med 

eller utan grav utvecklingsstörning är det naturligt att vilja känna närhet såväl känslomässigt 

som sexuellt till en annan individ. Det kan vara svårt för dessa individer att finna ett lämpligt 

sätt att kunna åstadkomma såväl känslomässig som sexuell närhet på grund av 

utvecklingsstörningen. I dessa fall bör berörd personal eller föräldrar diskutera detta för att 

åstadkomma en funktionell lösning för dessa individer.  

    B-stadiet (Svår och måttlig utvecklingsstörning): För människor med måttlig 

utvecklingsstörning kan det vara svårt att förstå att sexuella handlingar är en privatsak som 

ska ske i enskildhet. Detta kan medföra att de kan tillfredställa sina sexuella behov på 

olämplig plats. Personalen bör bearbeta sin egen inställning till sexualitet för att inte deras 

personliga attityder ska prägla ens förhållningssätt till detta. Personal som arbetar på ett 

gruppboende för människor med utvecklingsstörning bör acceptera att det är naturligt att 

upptäcka sin kropp tillsammans med andra, men även vara lyhörda om brukarna behöver 

upplysning eller hjälp. Eftersom människor med måttlig utvecklingsstörning lär sig genom 

praktiska erfarenheter är experimentlusten även stor avseende sexuella handlingar. 

    C-stadiet (lätt eller lindrig utvecklingsstörning): För människor med lindrig 

utvecklingsstörning anses det naturligt att utveckla den sexuella lusten i sällskap med en 

partner. Personalen står inför ett etiskt dilemma eftersom de dels ska respektera brukarens 

integritet samtidigt som de ska informera om preventivmedel samt sexualupplysning. 

Personalen bör prata om sexualitet och kärlek tillsammans med brukarna för att de ska bli 

medvetna om både positiva och negativa sidor (Kylèn, 1983). 

 

Den historiska synen på sexualitet hos människor med 

utvecklingsstörning  
Löfgren - Mårtenson (1997) skriver att tidigare i bondesamhällena hade 

egendomsförhållanden och arvsrätten stor inverkan på synen om sexualitet. Meningen var att 

gården skulle gå i arv från far till son, det var därför av stor vikt att mannen kontrollerade att 
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barnet verkligen var hans. I ”äldre västgötalagen” så står det att kvinnan måste lämna gården 

vid makens död om paret inte hade gemensamma barn eller var havande till gemensamt barn.  

Endast en gift kvinna fick ha samlag och blev hon gravid utanför äktenskapet kunde detta 

medföra att kvinnan vart utesluten ur samhället. Synen var snäv och man var rädd för det 

okända och annorlunda. Ett barn med någon form av utvecklingsstörning ansågs vara en 

bortbyting, det vill säga att trollmor hade bytt ut barnet mot en trollunge.  

 

”Om föräldrarna behandlade bortbytingen riktigt illa, hoppades man på att 

trollmor skulle ångra sig och byta tillbaka barnen. Gamla folksägner berättar att 

trollungen skulle piskas, sättas in i en glödhet ugn, sopas över golvet eller slängas 

på soptippen”(Löfgren – Mårtenson, L 1997  s 27). 

 

    På 1800-talet och in på 1900-talet ansåg man att människor med utvecklingsstörning hade 

en okontrollerbar könsdrift och att de var helt ohämmade när det gällde sex (Nordeman, 

1993). Vidare ansågs det att människor med utvecklingsstörning inte kunde hantera, styra 

eller kontrollera sina känslor och behov eller att det var avkönade människor som inte kunde 

bejaka sexualitet (Folkesson & Kollberg, 2000). Nordeman (1993) skriver att människor med 

utvecklingsstörning benämndes ofta som besvärliga, farliga och oförmögna att socialt anpassa 

sig, de associerades även ihop med aggressivitet, sexuellt opålitliga, alkoholism och 

kriminalitet.  

    År 1922 argumenterade Rasbiologiska institutet för att det var viktigt att se 

befolkningsfrågan ur ett kvalitativt men även kvantitativt perspektiv. Därför försökte man 

stimulera de livsdugliga arvsanlagen och förhindra grupper med mindervärdiga arvsanlag att 

fortplanta sig. Senare uppmärksammades människor med utvecklingsstörning och deras  

fortplantning och vilka konsekvenser det medförde som till exempel att barnen bar på anlag 

för svag begåvning men även ökad risk för kriminalitet, lösdriveri och många lösliga sexuella 

förhållanden (Nordeman, 1993). 

    Nordeman (1993) skriver att år 1934 infördes lagen om tvångssterilisering för människor 

som var ”sinnesslöa”, eftersom de ansåg ha stor befruktningsförmåga. Ungdomar med 

utvecklingstörning blev tvångssteriliserade i samband med att de slutade särskolan.   

Vidare skriver författaren att människor med utvecklingsstörning blev först undangömda i 

hemmet för att sedan flytta till institution. Meningen med institution var att alla resurser skulle 

samlas på en plats för att utveckla metoderna så att de bättre skulle motsvara de behov som 

människor med utvecklingsstörning hade. Tabun om sexualitet fanns fortfarande kvar och det 
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fanns inget så kallat privatliv. I Löfgren- Mårtenson (1997) står det att sexualiteten på 

instutitionerna var svår att hantera med så lite kunskap, enda sexualupplysningen var att onani 

var förbjudet och att de kunde få puckelrygg och åderbråck om de masturberade. 

    Under 70-talet ökade möjligheten till privatliv eftersom eget rum blev vanligare och 

vanligare. Allt eftersom insåg politikerna att institutionsvård var skadlig och destruktiv, 

människor med utvecklingsstörning hade nu rätt till normalisering och rätt att känna och 

kunna ge uttryck för sina behov (Nordeman, 1993). 

 

Tidigare forskning 
Forskningen kring människor med utvecklingsstörning och deras sexualitet är begränsad,  

enligt Folkesson och Kollberg (1996) i Löfgren - Mårtensson (2003) kan orsaken till det vara 

att denna grupp blev avsexualiserad av omgivningen i stor utsträckning.  Den forskning som 

finns nedskriven har enligt Bengtsson och Förhammar (2004) till uppgift att utbilda samhället. 

Konsekvensen som den begränsade forskningen om människor med utvecklingsstörning 

medför är att det kan upplevas svårt att förstå hur livsvillkoren såg ut historiskt sett för denna 

grupp samt vilka förändringar som har skett (Förhammar S, Nelson M 2004).  

    Det är samhällets förändringar som avgör hur synen på människor med utvecklingsstörning 

ser ut, detta vill den moderna handikappforskningen förändra och istället utgå ifrån att det inte 

finns någon allmänt accepterad uppfattning. Istället bör synen utgå ifrån att gruppen 

människor med utvecklingsstörning är en konstruktion som byggs upp på olika sätt 

(Bengtsson S Förhammar S, 2004). 

    Aysegul I, Fatma T, Dilek B och  Zeynep C (2009) har gjort en studie som ämnar att 

kategorisera åsikter och attityder gentemot människor med utvecklingsstörning och deras 

sexualitet. Det har visat sig i studien att ungdomar med utvecklingsstörning inte har nog 

mycket kunskap om sin sexualitet, därför menar författarna att sexualundervisningen bör 

starta i familjen och fortsätta inom skolan som en formell sexualundervisning med 

professionella lärare. Löfgren – Mårtensson (2003) skriver om en australiensk studie gjord av 

McCabe och Cummins (1996) där det framkommer att människor med utvecklingsstörning 

har lägre nivå av sexualkunskap inom alla områden bortsett kunskap om menstruation och 

kroppskunskap jämfört med personer i samma ålder. 

     Angrosino (1992) i Löfgren-Mårtensson (2003) skriver att internationell forskning som 

gjorts om människor med utvecklingsstörning och sexualitet har visat att det är viktigt att 

tydliggöra gruppens heterogenitet, det vill säga, att se att gruppen består av olika delar. Detta 
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medför att generaliserande kunskap om människor med utvecklingsstörning inte behöver 

skapas. Vidare förklarar författaren risken med att bemöta människor med utvecklingsstörning 

som en homogen grupp där konsekvensen blir att man ignorerar flertalet av de olika sexuella 

uttryckssätt som i verkligheten finns. Människor med utvecklingsstörning är likt övriga 

samhällsmedborgare olika som människor vilket även visar sig i deras sexualitet.  

     Forskning som Furenhed (1997) har gjort visar att det är tveksamt om människor med 

utvecklingsstörning överhuvudtaget har intresse för sex och samlevnad. Brist på intresse för 

det motsatta eller egna könet kan ha biologiska, sociala och psykologiska orsaker relaterat till 

utvecklingsstörningen (Löfgren – Mårtensson, 2003).  

    Löfgren – Mårtensson (2005) skriver om en studie gjord av Goffman (1974) som visar på 

att människor med utvecklingsstörning har svårt att få vara ifred med sin flick- eller pojkvän 

eftersom personal på till exempel en gruppbostad kommer in och stör dem. Detta visar att 

brukarna har uppfattat att sexualiteten bör vara privat och ske i sitt hem. Den privata ”frizon” 

som de försöker skapa hämmas då personalen stör, detta medför att brukarnas privatliv blir 

begränsat och fördjupandet av relationen hindras.  

    Trudel, G och Desjardins, G (1992) skriver om en studie gjord av Mulhern (1975) där han 

studerade personal som arbetade med människor med utvecklingsstörning. Studien visade att 

stor del av personalen ville ha klara regler angående brukarnas sexualitet som de för tillfället 

saknade. Studien visade även att personalen önskade ett mer tillmötesgående förhållningssätt 

och tillåtande attityd relaterat till brukarnas sexualitet.   

 

Personalensroll 
Nordeman (2005) menar att personal som arbetar med människor som har en 

utvecklingsstörning bör sträva efter att livet normaliseras så mycket som möjligt för dem. De 

ska ha rätt att få känna och ge uttryck för sina känslor och behov, det kanske inte alltid går att 

uppfylla deras önskningar men de ska ha möjlighet att göra sin röst hörd.  

    Det professionella förhållningssätt personal har gentemot de boende på till exempel en 

gruppbostad ställs på sin spets när sexualiteten kommer på tal. Idag råder det brist på 

utbildning eftersom sexologin fortfarande inte finns som ett ämne i den vård och 

omsorgsutbildning som vårdpersonal läser. Denna brist ger konsekvenser eftersom vård och 

omsorgspersonal upplever det svårt att handskas med sexuella problem i sitt arbete. Men brist 

på kunskap visar sig även eftersom det krävs att personalen visar ett professionellt 

förhållningssätt även inom detta område. Löfgren - Mårtenson (2005) menar att innan 
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personalen svarar på sexuella frågeställningar eller problem bör de först reflektera över sina 

egna erfarenheter och åsikter om ämnet. Detta är viktigt eftersom personalens förhållningssätt 

i många fall påverkar omsorgstagarna. Eftersom det är brist på kunskap om sexualitet bör 

personal inom vård och omsorg få utrymme till diskussion och utbildning kring ämnet för att 

öka medvetenhetsgraden. Att öka medvetenhetsgraden är ett tillvägagångssätt som gör det 

enklare för en personalgrupp att komma fram till gemensamma förhållningssätt i de 

situationer då det är viktigt att agera på ett likartat sätt.  

    Vidare skriver författaren att riktlinjer och handlingsplan när det gäller att bemöta och 

hantera sexuella uttryck är till stor hjälp för personal. Genom riktlinjer och handlingsplaner är 

det enklare att definiera ett sexuellt problem och hur man ska hantera detta. Det blir även 

tydligare vilket förhållningssätt som gäller i en specifik situation. Innan personal konstaterar 

att det är ett sexuellt problem bör de ta reda på om problemet ligger hos personalen eller hos 

den enskilde. 

    Rokenes & Hansen (2007) skriver att som professionell bör man betrakta brukaren som en 

medmänniska och ha en subjektiv syn. Att ha en subjektiv syn handlar om att se människan 

och förhålla sig till den personens upplevelser, känslor och egna vilja. I och med det 

maktförhållande som bildas mellan personal och brukare så är det lätt att brukaren hamnar i 

en passiv ställning, för att undvika detta bör personalen se brukaren som en självständig och 

myndig individ. Genom detta förhållningssätt kan brukarens egna resurser, behov och 

intressen tillgodoses. Brukarens medverkan måste anpassas utifrån deras egna förutsättningar 

man kan se det som ett samarbete mellan personal och brukare. 

 

Sexualitet och dess uttrycksformer 
Gustavson (2006) skriver att definitionen av sexuellt begär är en oklar definition men den 

klassiska psykoanalysen definierar sexuella begär som en psykisk respons på den sexuella och 

biologiska driften. Det menas att det är en avsaknad, brist eller en längtan av sexuell 

tillfredsställelse. Vidare skriver författaren att sedan 1930-talet har sexualupplysningen 

informerat att sexuell upphetsning är en naturlig reaktion som visar att kroppen är frisk och 

normal. 

    Sexualiteten kan ses ur tre perspektiv: Psykisk, biologiskt och socialt perspektiv, alla 

människor, oavsett funktionshinder eller ej har tillgång till någon av dessa sidor. I Löfgren – 

Mårtenson (1997) har Världshälsoorganisationen (WHO) gjort en definition om vad sexualitet 

är: 
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”Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet: man, kvinna 

och barn. Det är ett grundbehov som inte kan skiljas från andra livsaspekter. 

Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om vi kan få orgasm 

eller inte, och är inte heller lika med summan av våra erotiska liv. Sexualiteten är 

mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, värme och närhet; 

den uttrycks i vad vi känner, hur vi rör oss, hur vi rör andra och själva tar emot 

beröring. Sexualiteten påverkar tankar, känslor handlingar och gensvar och 

genom detta vår psykiska och fysiska hälsa…”(Löfgren – Mårtenson, L, 1997. 

sexualitet och integritet. s 20). 

 

 Löfgren – Mårtenson (1997) skriver att människan har olika sexuella uttryckssätt, det börjar 

med spädbarnets behov av närhet och ömhetsbehov till förskolebarnens undersökning av sin 

egen men även kamraternas kropp. Därefter kommer uttryckssättet onani och tillslut, den 

”mogna” uttrycksformen, samlag. När det gäller en människa med en utvecklingsstörnings 

uttryckssätt så gäller det att bedöma utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån den personens 

mognadsnivå. Vidare tar författaren upp ett exempel att en erektion kan betyda vällust, och att 

personen mår bra av kroppskontakt. Denna tidiga känsla av vällust följer med oss hela livet, 

och vissa kan utvecklas, variera och formas i sina sexuella uttryck, medan vissa alltid kommer 

att vara kvar på samma nivå och aldrig utveckla ett sådant behov av att vilja ha samlag med 

någon annan människa.  

    Människor med utvecklingstörning har större svårigheter och är mer begränsad att hitta en 

partner, det gör att det inte har möjlighet att ha samlag därför blir onani en naturligform att 

kunna tillfredställa sina sexuella behov (Löfgren – Mårtenson, 1997). Än idag kan man höra 

påståenden om att människor med utvecklingsstörning är översexuella. Att de masturberat 

öppet eller på olämplig plats kan bero på att personen i fråga inte har fått samma socialfostran 

som andra. Det kan även handla om s.k. orgasmblockering det innebär att man inte kan få 

orgasm vilket kan bero på bland annat: ångest vid sexuella känslor eller för att ta på sin egen 

kropp, dålig teknik, rädsla för bestraffning eller mediciner som försvårar det.  

    Nordeman (2005) skriver att sexualiteten är ett ämne laddat med värderingar, trots att 

sexualiteten uppmärksammas på olika sätt är det ett tabubelagt område fyllt med fördomar. 

Sexualitetens betydelse kan visa sig på olika sätt, vissa väljer bort det och lever i celibat 

medan för andra är det en central del i deras liv. Sexualiteten bär med sig en kraft som kan ses 

som en tillgång för många människor men kan stundtals arta sig i ett spänningsmoment.  
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    De flesta individer har behov av att känna ömhet, närhet och kärlek till andra människor 

och för vissa blir dessa behov tillgodosedda av sexualiteten.  

 

”Förmågan att uppleva sexuella känslor finns hos oss alla men det är inte alla 

människor som har behov av att leva ut dem. Det innebär att det krävs lyhördhet 

för att inte påtvinga någon sexuell utlevelse ( Nordeman, M 2005 s, 25). 

 

    Vidare skriver författaren att en erfarenhet som alla individer delar oavsett förståndsgåvor 

eller funktionsnedsättning är viljan att ingå i en gemenskap tillsammans med andra individer. 

Detta tillgodoser våra sociala, fysiska och psykiska behov.  

 

Tonårensutveckling 
Sexualitet är medfött och finns med under hela uppväxten och det gäller alla oavsett 

handikapp eller inte. Sexualitet är en viktig aspekt av personligheten och medför känslor som 

till exempel trygghet, säkerhet, stöd, kärlek och närhet (Aysegul I, Fatma T, Dilek B & 

Zeynep C, 2009). 

    Det är vanligt att tonåringar behöver prata om sina känslor och osäkerhet som kan uppstå 

under ungdomsåren. Möjligheter för tonåringar med utvecklingsstörnings att ge uttryck och 

njuta av sin sexualitet är väldigt begränsad på grund av omgivningens osäkra och tveksamma 

synsätt. Vid en utvecklingsstörning kan det vara svårt att förstå och lita på sina känslor, det 

har visat sig att många tonåringar med utvecklingsstörning tror att det är onormalt att ha 

känslosvängningar och att det är en del av utvecklingsstörningen (Folkesson & Kollberg, 

2000). 

    Undervisningen av sex och samlevnad är väldigt viktigt för alla ungdomar men för en 

ungdom med utvecklingsstörning kan det vara den enda kunskapskällan den har. Angående 

inlärning så har människor med utvecklingsstörning svårt att tänka abstrakt och det gäller då 

att vara konkret i inlärningen, även när det gäller sex och samlevnadsundervisning. Det kan 

bli svårt att lära ut om sex, kärlek och förhållande på ett konkret sätt.  

    Vidare skriver författarna att vanligtvis ska adolescens- och pubertetsutvecklingen gå 

parallellt men på grund av en utvecklingsstörning kan det hända att adolescensen inte 

utvecklas förrän senare, ibland kan det dröja till vuxen ålder. Kroppen utvecklas ”normalt” 

med det inre utvecklas senare. Att vid vuxen ålder ha ett tonårsbeetende kan bli svårt att förstå 

för omgivningen och kan uppfattas som en konsekvens av utvecklingsstörningen. 
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Metod 
Syftet med denna uppsats var att studera hur personal på gruppbostad upplever brukarnas 

sexuella behov och relationer. Eftersom vi ville ha öppna och detaljerade svar ansåg vi att en 

kvalitativ metod vara lämplig. Det var personalens erfarenheter av brukarens sexualitet vi 

ville undersöka och genom djupintervjuer fick vi möjlighet att ta del av dem. Kvalé (1997) 

skriver att den kvalitativa intervjun är en unik metod för att kunna fånga informantens 

erfarenheter. Genom denna metod kan informanten utrycka sin situation med egna ord.  

 

Tillvägagångssätt 

Studien har en kvalitativ ansatts där 11 personer som arbetar på en gruppbostad för människor 

med utvecklingsstörning intervjuades. Stor fokus lades på deras erfarenheter och tankar om 

sexualitet hos brukarna på gruppbostaden. Eftersom att de arbetar dagligen med brukarna är 

de mest lämpliga som intervjupersoner.  

    Antalet informanter valdes baserat på att vi ville ha stor del data att analysera. I början av 

studien kontaktades två boendechefer i norrbotten, de har ansvar för tre gruppbostäder var. 

Boendecheferna fick information om syftet med studie och även en förfrågan om de kunde 

kontakta personalgrupperna för att se ifall det fanns något intresse att medverka i studien.  

    Efter telefonkontakten skickades ett informationsbrev (bilaga 1) till boendecheferna för att 

de skulle ha möjligheten att ge detta till personalgrupperna. De hade cirka en vecka på sig att 

meddela ifall de ville medverka eller ej. I informationsbrevet fanns våra kontaktuppgifter för 

att de skulle kunna kontakta oss ifall de hade några funderingar eller frågor. 

    Efter cirka en vecka fick lämnade boendecheferna fjorton namn på informanter som ville 

medverka från fyra olika gruppbostäder, efter det kontaktades informanterna och tider 

bokades in för intervjuerna. Intervjuerna tog plats på informanternas arbetsplats och varade i 

cirka 30 – 45 minuter.  Före intervjuerna startade informerade vi att intervjun skulle spelas in 

men efter transkribering av materialet skulle intervjun förstöras. Informanterna fick även 

information om sekretess och anonymitet.  

    En intervjuguide (bilaga 2) användes under intervjuerna för att följa en röd tråd. Kvale 

(1997) skriver att i intervjuguiden står det vilka ämnen som ligger till grund för studien och i 

vilken ordning de tas upp. Intervjuguiden kan antingen innehålla en mer övergripande 
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beskrivning av de ämnen som kommer tas upp eller mer grundliga frågor. För att undvika 

intervjuareffekten kommer vi ställa öppna frågor för att inte styra intervjuerna i någon 

riktning. Körner och Wahlgren (2005) skriver att intervjuareffekt kan ske ifall informanten 

ger de svar intervjuaren förväntas höra. 

    När alla intervjuer var gjorda på alla gruppbostäder utom på en gruppbostad upplevde vi att 

svaren under föregående intervjuer inte var tillräckligt ingående. I samråd med vår handledare 

kom vi överens om att på den sista gruppbostaden skulle det ske en gruppintervju för att på så 

sätt erhålla mer ingående svar. 

    Efter att alla intervjuer var klara transkriberades intervjuerna ned ordagrant, när det var 

klart påbörjades analysen av det datamaterial som framgått. För att underlätta analyseringen 

kategoriserades materialet i tio kategorier: Sexualitet som rättighet, föräldrar, sekretess, 

riktlinjer, manligt/kvinnligt, relationer, personalgruppen, personalens roll, självbestämmande 

och tabu. Tillsist klipptes meningar ut som tillhörde de olika kategorierna, därefter läste och 

analyserade vi varje kategori där meningarna sedan blev citat. 

 

 

Metoddiskussion 

Innan studien påbörjades fanns det en oro att det skulle finnas en brist på informanter som 

ville medverka. När boendecheferna gav oss de antal informanter som var intresserade av att 

medverka blev vi positivt överraskade eftersom det fanns ett stort intresse. I efterhand anser vi 

att vissa frågor i intervjuguiden skulle ha omformulerats eftersom det var svårt för 

informanterna att svara mer ingående. Till fördel för studien skulle fler gruppintervjuer ha 

skett eftersom svaren eventuellt hade blivit mer ingående än vad de enskilda intervjuerna 

blev. 

 

Etiska reflektioner 

Kvale (1997) skriver om tre etiska riktlinjer man bör tänka på vid en kvalitativ metod; 

samtycke, konfidentialitet samt konsekvenser. Innan intervjun fick informanterna information 

om studiens syfte och vilket tillvägagångssätt som skulle användas. 

    Eftersom ämnet kan upplevas som känsligt informerades informanterna om deras 

konfidentialitet och dess innebörd. Vi förklarade även att bandet som intervjuerna spelades in 
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på skulle förstöras efter användning och det var endast vi som skulle få ta del av det som 

sagts.  

    Att skriva om sexualitet kan vara känsligt och ett etiskt dilemma men eftersom vi först 

kontaktade boendecheferna som i sin tur kontaktade personalen fick de god tid på sig att 

fundera och reflektera om de ville medverka.  
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Analys av data 
I detta avsnitt presenteras den analysering som uppkommit utifrån de intervjuer vi har gjort. 

Vi har kategoriserat datan till väsentliga rubriker och underrubriker: självbestämmande, tabu- 

människor med utvecklingsstörning och sexualitet, sexualitet som rättighet, relationer, 

personal, personalens roll och ansvar, personalgruppen, prat om sex, riktlinjer och sekretess, 

föräldrar, manligt/kvinnligt. 

 

Självbestämmande 
Under denna kategori kommer vi redogöra för brukarens rätt till självbestämmande och 

personalens roll att hjälpa dem med det. 

Alla informanter berättade att de arbetar efter arbetsplaner där de även ingår att upprätta korta 

delmål som bestäms tillsammans med brukaren. En informant berättade: 

 

”Man försöker att de ska få vara delaktig. Bland annat arbetsplanen som de alltid 

är med på dels när man upprättar den och följer upp även i vardagen får de 

bestämma litegrann, så långt det nu går. De får ju inte bestämma riktigt över allt 

eller vad som helst då kan det bli tokigt” 

 

En annan informant sade:  

 

”Men att vi hela tiden tänker att de kan själva och hjälper dem om det finns 

svårigheter. Men framför allt att de får göra det de kan själva. Uppmuntra och 

säga: det här klarar du.” 

 

En av informanterna berättade att på gruppbostaden där personen arbetade finns det brukare 

som har svårt att uttrycka sig om vad de vill, då krävs det att personalen arbetar för att hjälpa 

brukaren att utifrån sina förutsättningar ha ett självbestämmande. För att främja brukarnas 

självbestämmande och delaktighet hade flertalet gruppbostäder husmöten vilket innebar att 

alla brukare träffades och önskade veckans mat och aktiviteter. Varje brukare har även en 

hemmadag en gång i veckan där de får styra och komma med egna förslag om vad de vill göra 

just den dagen. 

    På en gruppbostad hade brukarna en mer utvecklad verbal förmåga och då fick personalen i 

vissa fall bromsa dem eftersom vissa önskemål kan vara svåra att tillmötesgå. En av 
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informanterna berättade om en kvinnlig brukare som flyttade in på gruppbostaden, i arbetet 

med den brukaren krävdes det för personalen att ändra sitt förhållningssätt: 

 

”Då den första tjejen flyttade in som hade en stark egen vilja och man upptäckte 

att det går ju inte liksom att gå in och styra. Nog är det många gånger då hon 

bestämmer sig för att göra något och man tänker själv att det där inte kommer att 

bli bra: jaja hon får väl pröva det där då”. 

 

En informant berättade att det kan upplevas problematiskt att tillmötesgå brukarens 

självbestämmande i situationer där informanten kan förutspå att resultatet inte kommer bli 

lyckat. Då försöker de ”lägga upp en plan som vi kan använda sen när det spårar ut”. 

    Det som har framkommit under denna kategori är att personalen arbetar för att främja 

brukarnas rätt till självbestämmande, detta åstadkommer de med hjälp av gemensamma 

handlingsplaner och husmöten. 

 

Tabu- människor med utvecklingsstörning och sexualitet 
Något som framkom i intervjuerna var att ämnet människor med utvecklingsstörning och 

sexualitet är ett tabubelagt område: 

 

”Det är ju, man säger det ordspråk inom handikapp väck inte den björn som 

sover. Det får vi höra rätt ofta det är väl nå som sitter i sen lång tid tillbaka, inte 

hos alla men hos de flesta.” 

 

En informant berättar att hon upplever att utvecklingsstörda inte ska ”hålla på med sånt” att 

informationen om sexualitet för människor med utvecklingsstörning är bristfällig. Hon anser 

även att personer som går på särskola bör få information och utbildning om sin kropp och 

sexualitet.  

    Nordeman (2005) skriver att många tror att man väcker den björn som sover ifall man 

börjar tala och informera om sex och samlevnad med människor med utvecklingsstörning. 

Vidare anser författaren att oavsett om man talar om det eller ej så är den sexuella lusten 

medfödd och att behovet finns där, frågan är bara i vilken grad behovet visar sig och hur 

viktigt sexualiteten är just för den individen. 
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Under en av intervjuerna framkom det att informanten upplevde att på vissa gruppbostäder 

hade inte personalen lika öppen syn som på det boendet hon arbetade på:  

 

”Jag kan tänka mig att på andra boenden kanske man inte pratar så mycket men 

det kanske ändå finns sådana känslor. Men jag tror att det är lite skamligt på 

vissa boenden att prata om det”. 

 

Det finns ett behov av att undervisa och informera människor med utvecklingsstörning om hur 

de ska uttrycka sin sexualitet på ett lämpligt sätt men tyvärr så är ämnet sexualitet och 

människor med utvecklingsstörning fortfarande ett tabubelagt område (Culling E, Grieve A., 

McLaren S & Lindsay W, 2009). 

    Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att ämnet sexualitet för människor med 

utvecklingsstörning är fortfarande ett tabubelagt område där det finns mycket kvar att lära.  

 

Sexualitet som rättighet 
Under denna kategori kommer vi att redogöra brukarens rätt till sexualitet och personalens 

syn på detta.  

    Risberg (2004) menar att sexualitet är någonting som finns hos oss alla och att det ska vara 

en rättighet att få uttrycka sina sexuella känslor och behov. Om en person masturberar 

offentligt eller på olämplig plats är det viktigt att sätta stopp för det oönskade beteendet. Det 

är dock viktigt att poängtera att det är ett normalt och accepterat beteende men som bör ske i 

enskildhet. 

En av våra frågor under intervjuerna var hur brukarnas sexuella behov kan visa sig, en 

informant sade: 

 

”Ja det är väl onani som förkommer väl ganska mycket och det måste ju också få 

ha sina stunder fast det får ju inte gå till överdrift heller man måste ju bromsa och 

det har det väl lätt att göra för vissa” 

 

En annan informant svarade:  
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”Det är ju naturligt så vi kan ju som inte bestämma. Var och en har ju sina 

lägenheter så de har ju som sitt. Vi har ju ingen rätt att lägga oss i så länge inte 

någon far illa av det” 

 

Onani är en vanligt förekommande sexuell aktivitet som är ett tabubelagt ämne. För 

människor med en utvecklingsstörning är det oftast det enda sättet för dem att uppnå sexuell 

tillfredsställelse (Nordeman, 2005). Fagerström (1994) skriver att en av personalens 

pedagogiska uppgifter är att informera och visa vart brukaren kan masturbera utan att genera 

andra. 

    En av informanterna berättade om en händelse vid en duschsituation, personalens agerande 

visar en öppen syn gällande brukarens rätt till sexualitet. Brukaren låg i en duschsäng och 

behövde hjälp av personalen för att klara av att duscha, de upptäckte vid ett flertal tillfällen att 

personen njöt av att duscha:  

 

”Men tillsist blev det ju så att vi lämnade hon i duschen och gick ut därifrån och 

sen ropade hon då hon var klar istället för att stå och titta på. Hon fick som sköta 

det där själv, i början kändes det lite konstigt att lämna hon.”  

 

En informant berättade om en liknande händelse som visar betydelsen av att personalen 

respekterar brukarens behov av privatliv:  

 

”Men det var ju lite tabu här också från början, nog var det ju det när vi hade en 

som höll på med sig själv mycket. Det är ju lite känsligt att man kom in och kom 

på dem, men då säger de ju att de vill vara ifred. Ibland så tänker man att det 

kanske behöver vara själva”. 

 

 Under alla intervjuer framkom det skillnader på vilket sätt brukarna uttryckte sina sexuella 

behov. Vissa brukare fick sitt behov tillgodosett enbart genom att få beröring tillexempel 

genom att krama personalen, medan vissa brukare använde sig av att kyssa och mysa med en 

kudde. Det framkom även av informanternas utsaga att vissa brukare var i det stadiet att de 

masturberade och tog på sig själv fysiskt. Detta kan jämföras med vad Nordeman (2005) 

skriver om att alla människor har ett behov av sexualitet men behovet kan se olika ut för varje 

individ, vissa har inget behov av att leva ut sin sexualitet och för vissa har det en stor 

betydande roll. 
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    Vid frågan angående vad informanterna ansåg om att brukarna uttrycker sina sexuella 

behov var det en av informanterna som ansåg : 

 

”Ja, vad ska man säga om det. Det är klart det är ju något man inte kan ta ifrån 

dem. Men det är väl inte direkt så man uppmuntrar det heller utan sker det så sker 

det och då får de sköta det privat alltså för sig själva”. 

 

Informanterna har under intervjuerna pratat om olika uttryckssätt som brukarna har använt för 

att få utlopp för sina behov. Något som framkom som en vanlig diskussionsfråga på 

gruppbostäderna var frågan gällande när brukare sover över hos pojk- eller flickvän, det fanns 

delade meningar angående detta. En informant berättade att det finns skillnad i attityder kring 

brukarens rätt till normalt samliv i personalgruppen: 

 

”Någon är ju mer kanske motståndare, nej varför ska de sova över det är ju bra 

som det är. Men jag tycker de bör ju ha samma rätt som alla andra och ska kunna 

sova över hos varandra om de vill det. Bara man vet att det är skydd och det är 

att bägge vill, att ingen blir tvingad till det”. 

 

Flertalet av informanterna ansåg att sova över hos sin pojk- eller flickvän är en naturlig del av 

livet så även för människor med en utvecklingsstörning. Ett citat som styrker detta är:  

 

”Alltså ja jag tycker att det borde ha samma rättighet som en normalbegåvad 

tonåring, jag menar alla har väl sovit över hos sin partner. Varför skulle då inte 

de få göra det?”. 

 

En del i sexualitet som rättighet är att erhålla kunskap gällande sina rättigheter och veta att 

man alltid har rätt att säga nej. En rädsla som vissa av informanterna hade var att brukarna 

som skulle sova med varandra låg på olika utvecklingsnivåer och att de inte hade samma 

behov av tillfredsställelse. Ett exempel var då en manlig brukare som ville sova över hos sin 

flickvän. Problemet personalen såg var att flickvännen låg på en högre nivå och högre 

sexuellmognad, det vill säga att hon hade mer kunskap om sex och samlevnad. Informanten 

berättade att personalen hade många funderingar kring ifall brukaren skulle kunna säga nej 

ifall han inte skulle vilja ha sex och även ifall han förstod vad det innebar. Personalens roll 

var i det läget att stötta och försäkra sig om att brukaren gjorde det han själv ville.  
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”Han är väl inte så jätte mogen i sådana saker medan tjejer är mer medveten 

vilket gör att det kan blir mer avancerat. Hon har ju då skydd och sådär, men han 

har ju som aldrig egentligen pratat om sådana grejer som att ligga med”.  

 

Löfgren- Mårtenson (1997) skriver att man bör ha kunskap om sin sexualitet och om sig själv 

för att kunna säga ja eller nej till sexuella handlingar.  Som personal bör man klargöra för 

brukarna att man inte måste göra allt som andra säger eller ber om, det som känns fel har man 

rätt att säga nej till. En människa med en utvecklingsstörning har ett beroendeförhållande till 

vuxna och i detta fall personal, det är därför viktigt för personalen att betona vikten för 

brukaren att själv bestämma över sin kropp. Nordeman (1999) menar att för att göra brukaren 

medveten om sina kroppsgränser kan personalen arbeta för att öka brukarens 

kroppsmedvetenhet för att uppnå det kan man arbeta med att få brukaren att sätta ord på 

känslor och ge dem kroppskunskap om funktioner i kroppen.  

    En informant berättade att personalen på hennes arbetsplats har pratat med brukaren kring 

sexualitet och vikten av att säga nej om man inte vill ha sex : 

 

”Det är ganska ofta förekommande och allra helst från en som inte vill. Då är det 

ju igen det där att säga att nej är alltid ett nej och det är viktigt att de får lära sig 

att säga nej och att man inte behöver ha sex”. 

 

Vi kunde se utifrån intervjumaterialet att det fanns skillnader avseende personalens attityder 

och bemötande kring brukarens rätt till sexualitet. Övergripande anser personalen att brukarna 

har rätt till sexualitet men att det bör ske under kontrollerade former. 

 

Relationer 

Under intervjuerna framkom det information om relationer mellan brukare vilket redovisas 

under denna kategori. 

    På de flesta gruppbostäderna där vi har varit har det förekommit relationer av olika grader, 

vissa brukare har haft en djupare kompisrelation där det har förekommit pussar och kramar 

där man mest har träffats på danserna. Alla relationer är inte kärleksrelationer men personalen 

kan ändå se ömhetsrelationer brukarna sinsemellan. 
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”Vi har en tjej som kan bli lite ledsen över vissa saker och då kan en av de här 

killarna gå och hålla om henne och trösta henne, som det vi gör ibland. Känna 

närhet, hålla hand eller hålla om”. 

 

Vissa av brukarnas relationer har varit på ett djupare och seriösare plan där de har en 

utvecklad sexuellrelation i form av samlag. I det förhållandet diskuterades giftermål och att 

skaffa barn. Deras förhållande var stormigt eftersom de ena dagen bråkade och gjorde slut för 

att andra dagen vara tillsammans och planera för framtiden. Detta upplevde informanten som 

problematiskt eftersom de har fått försöka styra i brukarnas förhållande.  

 

”De kan ju vara osams från och till ganska ofta för att en dag senare ska de flytta 

ihop och skaffa barn. I sådana situationer försöker man tala dem till rätta och 

säga att de ska ta det lugnt och ha det som det är. Så man får verbalt prata om för 

och nackdelar om saker och ting”. 

 

En informant berättade att relationer via Internet var något som de hade haft problem med. 

Problemet var att vissa brukare tog kontakt med killar via Internet och efter en tid har kom 

killarna för att hälsa på och sova över. Denna situation exemplifieras av denna händelse: en 

kvinnlig brukare berättade till personalen sent en fredagskväll att killen hon pratat med hade 

bokat biljett och skulle komma upp och hälsa på henne. 

 

”Han har bokat biljetter, det är jättesvårt hur man ska göra och det är mycket 

sådant som kommer nu. De tar för sig och ringer, fixar, ändrar och allt. Vi har ju 

ingen koll, de säger att de ska få vara som vi. Nog är det ju förståeligt men det är 

ju inte riktigt så. De bor ju på gruppbostad av en anledning. Så riktigt så enkelt är 

det ju inte. De har vissa regler som de måste följa men just det här med relationer 

är svårt, vart man ska dr gränsen. Och det kan ju vara olika för olika personer 

och därför kommer frågan: men varför får den och varför får inte jag?”. 

 

Anledning till varför informanten upplevde det som problematiskt var att hon var rädd att 

brukarna skulle bli utnyttjade eftersom de inte vet vem personen bakom datorn är. 

 

    Slutsatsen vi tog var att personalen upplever relationer mellan brukare som en komplicerad 

del av arbetet där det kan vara svårt att dra gränsen hur delaktig personalen ska vara. 
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Personalens roll och ansvar 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra personalens ansvar, roller och vilka svårigheter 

de kan stå inför. Vi kommer även att redogöra hur personalgruppen arbetar tillsammans som 

grupp. 

    Personalen har ett gemensamt ansvar för att agera utifrån kunskap, trygghet och öppenhet 

så att brukarna ska känna trygghet att prata om sina funderingar kring sexualitet. När brukaren 

har dessa frågor och funderingar är det viktigt att personalen lyssnar även om de inte kan 

svaren (Löfgren – Mårtenson, 1997). 

    En informant berättade om en brukare som använt ett olämpligt föremål för att tillfredställa 

sig själv, där personalen var orolig att hon skulle skada sig.  

 

 ”Egentligen skulle din dotter behöva en dildo. Hur säger man sånt? Egentligen 

skulle hon behöva det men jag vill då inte vara en sån person som hjälper hon att 

använda den eller visar hur man använder den, det vill inte jag. De 

ansvarsbitarna har inte jag på mig” 

 

Det gick att se en skillnad angående vad personalen anser är deras ansvarsbit och 

arbetsuppgifter: 

 

”Jag har faktiskt varit med om en elev, en elev som gick på ett ställe där jag 

jobbade och hon sa att om den här personen behöver hjälp så skulle hon ställa 

upp och hjälpa han. Det skulle jag aldrig falla mig in, nej där går gränsen. Det 

får de sköta själv”. 

 

Enligt internationell och skandinavisk forskning beskriver personal inom 

omsorgsverksamheterna att det finns etiska dilemman om vad som innefattar deras yrkesroll. 

När det gäller sexualiteten hos unga med utvecklingsstörning upplever personalen det svårt att 

särskilja vad som är rätt eller fel. Personalens olika värderingar syns tydligare i situationer där 

brukaren uttrycker sin sexualitet eftersom personalens personliga inställning till sexualiteten 

är en avgörande faktor hur de hanterar det (Löfgren- Mårtenson, 2003). 

    Brukarnas sexualitet framhäver många olika känslor hos personal där även privata 

värderingar kan påverka yrkesrollen, det är därför av stor vikt att personalgruppen får 
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möjlighet att utbilda sig och diskutera olika värderingar som känslor kring etik och 

sexualmoral. Genom att göra personalen medveten så kan de tillsammans hitta ett gemensamt 

förhållningssätt för att undvika att inte förvirra brukaren (Löfgren- Mårtenson, 1997).  

 

”Alltså, man försöker vara så öppen som möjligt och man försöker inte göra så 

att ens egna åsikter och värderingar speglar jobbet, men man är ju inte mer än 

människa. Men det är ju det man måste komma ihåg, det handlar om dem och inte 

om mig”. 

 

Vissa av informanterna sade att de försökte att inte spegla sina egna åsikter i arbetet och 

försökte ha ett professionellt förhållningssätt men i vissa situationer agerade de efter sina egna 

privata åsikter. Det visade sig även att vissa informanter tror att deras egen syn på sexualitet 

har betydelse för deras yrkesroll. Detta kan jämföras med vad Culling E, Grieve A., McLaren 

S & Lindsay W (2009) skriver att personalen arbetar dagligen med brukarna och får därför en 

nära relation. Som en konsekvens av detta har personalen ett stort inflytande på brukaren 

vilket kan medföra att personalen vilja speglas istället för brukarens.  

    En informant sade att personalen är här för brukarnas skull och då måste de bemöta dem 

som myndiga och självständiga individer: 

 

”De är ju myndiga och är över 20 år och ska vara som ungdomar, de var ju 

därför de flyttade in. De ska ju flytta hemifrån och ha ett eget liv och då ingår ju 

det här också i det. Jag är ju en sådan person att jag tycker att är allt okej och det 

finns skydd och de fattar tycke för det så, jag menar de har ju också känslor och 

behov som vi”. 

 

Vidare sade informanten att det kan vara svårt att veta vart i sin sexuellautveckling brukarna 

är, än så länge har de inte pratat om detta, men informanten tror att när brukaren känner sig 

trygg kommer personalen ta upp samtalsämnet sexualitet. 

 

Personalgruppen 

Alla informanter vi har intervjuat har varit överens om att det är viktigt att alla i 

personalgruppen känner stöd av varandra och att man har ett gemensamt förhållningssätt. 
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Informanterna menar att även om de har ett gemensamt förhållningssätt så kan det skilja sig 

från person till person hur man bemöter brukarna. 

 

 ”Vi är ju alla olika som personer så det är ju liksom naturligt att självklart blir 

det ju så och det måste det ju få vara ändå”. 

 

Flertalet av informanterna lade stor vikt på att gruppdynamiken fungerade i personalgruppen, 

vidare menade informanterna att det fanns en god stämning i personalgruppen där de 

arbetade. De poängterade även att alla kan göra fel och det går alltid att rätta till om de har 

givit brukaren ett felaktigt svar. Detta kan styrkas med vad en av informanterna sade: 

 

”Jag tror vi har mycket i utbyte av varandra, vi har samma humor och tankesätt. 

Vi är i samma ålder, så det känns som att chefen har prickat rätt där. De är ju 

ingen på dagen som har haft en sjukdag på hela året och det säger ju mycket”. 

 

Nordlund, C-M (1988) skriver att de är viktigt att alla i personalgruppen kan känna stöd och 

trygghet med sina arbetskamrater. De är avgörande faktorer för att man ska kunna föreslå 

förändringar eller kunna ge konstruktiv kritik för sitt eget och personalgruppens arbetssätt 

utan att vara rädd för konsekvenser.  

    En av informanterna sade att grunden i deras personalgrupp är att alla har samma 

grundtanke och att brukarna ska kunna prata med alla i personalgruppen. Däremot ansåg 

informanten att i och med att personkemin kan se olika ut mellan brukare och personal, söker 

sig brukarna till sin ”favorit” i personalen.   

    Vi har kommit fram till att det är en svår balansgång mellan personal och brukare, men 

genomgående mellan alla personalgrupper är att de har haft en god sammanhållning och 

kommunikation. 

 

Personalens sätt att tala om sexualitet 

Gällande frågan ifall personalen pratar med brukarna om sexualitet och relationer kunde vi se 

en stor variation mellan vad informanterna sade. Vissa pratade om sexualitet antingen när det 

hade hänt någonting eller om brukaren själv kom och frågade vilket inte var så ofta. vid 

frågan om varför de tror att de inte pratar om det gav de svaret att det dels beror på att 

brukarna inte vill prata om det eftersom de upplever saken pinsam, men även att personalen 
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vill respektera deras privatliv eftersom ”de lever sitt liv och är vuxna människor”. En 

uppfattning vi fick av en del intervjuer var att personalen undermedvetet var rädd att väcka 

den björn som sover. De visste inte riktigt hur mycket brukaren förstod om sin sexualitet och 

ville därför inte väcka lusten för informanterna visste ej hur de skulle hantera det. 

    Culling E, Grieve A., McLaren S & Lindsay W (2009) skriver att det finns tillfällen då 

människor med utvecklingsstörning suttit och masturberat på en olämplig plats, som följd av 

det har personalen fört dem till sitt rum och bestraffat dem för något som de inte vet hur de 

ska förändra. Även om brukaren vet att beteendet är fel har de i och med sin 

utvecklingsstörning svårt att avgöra ett alternativt sätt att få utlopp för sina sexuella behov. Då 

har personalen en viktig roll att förklara varför beteendet är fel och vad man kan göra istället. 

Det kan jämföras med vad en av informanterna sade: 

 

”De som får för sig att tillfredställa sig själv på altanen och då säger jag att det 

får man inte göra hur som helst...//…Så då säger vi, då pratar vi att man får inte, 

om man ska göra det då får man gå in till sitt sovrum och låsa lägenheten så 

ingen kommer in”. 

 

En skillnad mellan vad informanterna sade var att vissa av dem hade en öppen och rak dialog 

gällande sexualitet och relationer med brukarna. På en gruppbostad använde personalen en 

bok anpassad för människor med utvecklingsstörning som hette ”Pommac och p-piller”. Där 

personalen läste boken tillsammans med brukaren ett flertal gånger och besvarade de frågor 

brukaren hade. Personalens sätt att hantera denna situation kan jämföras med vad Nordlund, 

C-M (1988) skriver, en öppen personalgrupp använder sig av fantasi, kunskap och vilja som 

drivkraft för att uppnå utveckling och mål. 

    Under en av intervjuerna framkom det att en informant lade stor vikt på att informera 

brukarna om sexualitet, informanten ansåg att ifall brukaren började få ett behov eller en 

sexuell känsla kan det inte förnekas. Istället bör brukarens få information om vikten av att 

använda prevention och vilka överförbara könssjukdomar som finns. En av informanterna 

berättade att på gruppboendet där personen arbetade fanns det en brukare som har en flickvän 

på ett annat gruppboende: 

 

 ”Men vi har ju försökt att prata med honom om att ifall han ska sova där och ska 

göra något annat än att sova där så måste han skaffa kondom”.  
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En annan informant sade att: 

 

”Jag tror inte de har den informationen som vi sitter med, vad som händer med 

kroppen och vad man gör och vad man inte gör. Den biten saknar de och då blir 

det svårt att hantera dessa känslor”. 

 

Detta kan styrkas av vad Culling E, Grieve A., McLaren S & Lindsay W skriver om att 

människor med utvecklingsstörning har en begränsad möjlighet att upptäcka, utforska och 

uttrycka sin sexualitet.  

    Löfgren- Mårtenson (1997) skriver att unga människor med en utvecklingsstörning har ofta 

ett stort behov av att prata kring sexualitet och relationer, i grund och botten handlar det om 

att hitta sin självkänsla och identitet. Egentligen handlar det om handikappmedvetenhet, att 

kunna acceptera de möjligheter och begränsningar som en följd av sitt handikapp. Det är en 

process som kan ta lång tid om brukarna inte får möjlighet att uttrycka sina känslor och 

funderingar. Det är personalens roll att hjälpa, stödja och finnas tillhands för brukaren, det är 

viktigt att ta processen på allvar och att personalen respekterar brukarens sätt att finna sig 

själv.  

    En av informanterna pratade om handikappmedvetenhet där hon sade: 

 

 ”Det bemöter vi medan vi sitter ned och pratar och lyssnar, på det sättet. Vi 

försöker att vara ärliga också och säga det här med att de har ett handikapp och 

att det är begränsningar med det och men även att det, ja det är ju både 

förutsättningar och begränsningar. Försöker få dem att bli handikappmedvetna 

och sådär”.  

 

Utifrån vad informanterna har berättat kan man dra en slutsats att det fanns variationer mellan 

gruppbostäderna och hur de pratade om sexualitet med brukarna, på vissa boenden var det en 

öppen dialog medan på vissa boenden hade man inte kommit så långt i processen. 

 

Riktlinjer och sekretess 
I denna kategori kommer vi visa betydelsen av att ha riktlinjer på en arbetsplats, och även 

problem personal kan ställas inför relaterat till sekretesslagen. 
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    Någonting alla informanter var överens om var att det saknas riktlinjer för hur man ska 

förhålla sig eller agera i vissa situationer.  

 

”Det finns ju riktlinjer för allting annat men just den här biten saknas, det är 

alldeles tyst”. 

 

En informant sade att: 

 

”Mitt privatliv är ju mitt privatliv det kan jag ju inte ta med på jobbet men visst så 

färgare det ju men jag försöker ju hålla en cool attityd, det här är mitt och det här 

är ditt. Det är ju det vi går igenom våra kollegor. Hur vi bör förhålla oss”. 

 

Genom att personalen bearbetar och diskuterar i personalgruppen hur de ska förhålla sig så 

bildar gruppen till en viss del egna riktlinjer. 

    Löfgren- Mårtenson (1997) poängterar vikten av handledning och fortbildning för att 

personalen ska kunna utveckla sin yrkeskompetens när det gäller frågor angående sexualitet. 

Ett nära arbete med människor kan göra det svårt att särskilja vems behov det handlar om, 

personalen eller brukarens. På en arbetsplats bör det därför finnas gemensamma riktlinjer och 

förhållningssätt som personalen bör följa, det bidrar till samstämmighet i arbetet med 

brukaren. 

    I sekretesslagens 7 kapitlet 4 § står det att alla som jobbar inom socialtjänsten har 

tystnadsplikt och får inte röja uppgifter som gäller enskildas personliga förhållanden som kan 

skada den enskilde (Bergstrand B-O & Bergstrand J 2006). 

    Under en av intervjuerna berättar en informant om en händelse där en brukare använde en 

dammsugare för att tillfredsställa sig själv, personalen visste inte hur de skulle hantera det och 

ifall de skulle informera föräldern vad som hade hänt och ifall brukare kan få någonting annat 

istället för att använda dammsugaren.  

    En annan informant har varit med om en händelse där en brukare har suttit och masturberat 

öppet. Informanten hade funderingar kring händelsen och ifall personalen bör underrätta 

föräldrarna om det eftersom de alltid informerar om andra sker som hänt kring brukaren.  

 

”Men det borde ju kanske finnas riktlinjer vad vi får säga om deras sexualitet för 

det är ju ändå deras privatsaker och vi har tystnadsplikt”. 
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Löfgren- Mårtenson (1997) nämner vikten av att bevara integriteten genom tystnadsplikten, 

det handlar om att inte lämna ut uppgifter i onödan. 

    Överlag saknar gruppbostäderna riktlinjer hur de ska hantera situationer gällande 

sexualiteten, de ansåg även att det var svårt att veta vart gränsen går för vad sekretessen 

gäller. 

 

Föräldrar 
Det fanns delade meningar om vad informanterna ansåg vad föräldrarna borde få veta 

angående brukarens sexualitet, det visade sig att föräldrarna hade i stor utsträckning en viktig 

del i brukarens liv.  

    Som personal är man styrd av tystnadsplikt och det kan vara en svår balansgång att veta hur 

delaktiga föräldrarna ska vara och personalen såg detta ur olika perspektiv: 

 

 ”Vi pratar ju med dem om mycket för det är ju en del i det här också. Det vill ju 

veta och vill att det ska fungera och så”. 

 

Till skillnad från ovanstående citat syns här en annan synvinkel: 

 

”Vi anser som att de är över 18 år och då behöver de inte ha föräldrarnas 

tillåtelse, man ska inte fråga föräldrarna för mycket heller så jag tror att de måste 

få ha en egen vilja. De kan ju finnas föräldrar som är emot allting”. 

 

En annan informant styrker detta och anser att de kan informera allmänt om brukarens 

sexualitet och relationer men att föräldrarna inte behöver veta detaljer eftersom informanten 

anser att de är vuxna människor med rätt till ett eget privatliv. 

    Löfgren- Mårtenson (2005) skriver att i många fall gör personalen upp en föreställning om 

att föräldrarna har en restriktiv syn på barnens sexualitet, i och med dessa föreställningar 

agerar personalen utifrån det för att vara föräldrarna till lags. Men i verkligheten vill 

föräldrarna att deras barn ska leva så normalt som möjligt och även kunna ta ansvar för sin 

egen sexualitet. 

    På ett gruppboende var det två informanter som pratade om brukarnas sexuella uttryck där 

vi frågade dem om hur mycket föräldrarna får veta. 
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 ”Det är ingenting som vi har pratat med dem om, aldrig varit med om det. Nog 

är anhöriga medvetna men jag tror inte det är någonting som de vill prata om 

direkt”. 

 

Den andra informanten sade: 

 

”Vissa av de anhöriga är väldigt öppna och andra är ja mer tabubelagt” 

 

Det framkom även att vissa föräldrar har en positiv syn och vill att deras barn ska leva så 

normalt som möjligt då även gällande sex och relationer, personalen ansåg även att 

föräldrarna ha åsikter men i slutändan så är det upp till brukaren själv. 

    Under en intervju kunde man se motsatsen där personalen kände ett behov av att bromsa 

sexualiteten för att tillgodose föräldrarna. 

 

”Om två brukare skulle börja ligga med varandra så måste vi göra något åt det 

kanske för det har inte samma spärrar som vi och jag skulle tro att vissa av de 

anhöriga skulle bli galen om det kom fram att det förekom sex på rummen. Jag 

tror inte det skulle vara så uppskatta”. 

 

På en gruppbostad fanns det en brukare som hade pojkvän och de hade tillsammans pratat om 

att ha sex, personalen hjälpte henne att ta kontakt med vårdcentralen för att skaffa 

preventivmedel. I det här exemplet ringde brukaren själv till sin mamma och berättade att hon 

ville ha sex med sin pojkvän. Mamman var stöttande så länge det var vad dottern ville. 

    Relationerna till föräldrarna kunde se olika ut vilket även visade sig i hur mycket 

personalen ansåg att föräldrarna behövde vara delaktig i brukarens sexualitet. 

 

Manligt och kvinnligt 
Under den här kategorin kommer vi att lyfta fram vilka skillnader vi kunde se gällande 

manliga och kvinnliga brukare men även skillnader gällande personal. 

Det fanns vissa skillnader på hur informanterna uppfattade skillnader mellan manliga och 

kvinnliga brukare. Kvinnliga brukare visade ett ömhetsbehov i större utsträckning än vad 

manliga brukare gjorde. Ett citat som styrker detta är: 
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 ”Killarna ja de sitter och onanerar eller och ligger och gör det. Tjejerna kan 

ligga med någon nalle och gosa eller någon kudde eller filt eller någonting, det är 

lite mer ömhetsbetydelse för tjejer”. 

  

I en studie som Löfgren – Mårtenson (2003) gjort framkom det att personalen ansåg att 

manliga brukare uttryckte sin sexualitet tydligare och att det knappt märktes på kvinnliga 

brukare att de har en sexualitet. 

    En informant berättade att ett flertal av de manliga och kvinnliga brukarna hade en 

gemensam framtidstro med en önskan om att bilda familj, gifta sig och få ett ”riktigt arbete”. 

En brukare jämförde sig med sitt syskon som hade allt hon drömde om vilket medförde att 

hon började må dåligt eftersom hon hade svårt att själv få uppleva det.  

    Löfgren – Mårtenson (1997) skriver att flertalet av människor med utvecklingsstörning har 

en gemensam önskan och framtidsdrömmar som de flesta av oss. De vill hitta en livskamrat, 

få ett riktigt arbete och en egen bostad, tyvärr ser inte verkligheten ut så. Där önskningarna är 

som störst kan funktionshindrets konsekvenser märkas som mest. Som personal är det viktigt 

att kunna möta eventuell sorg utan att bagatellisera problemet. Utan istället hitta andra sätt för 

brukaren att erhålla livskvalitet.   

  

”Kanske inte hur de pratar men hur de är mot personalen. Att de gärna vill tafsa 

mer på kvinnlig personal, då det gäller manliga brukare kanske man ska säga. 

Och tvärsom då det gäller kvinnliga brukare, då är de mer på manlig personal”. 

 

Där denna informant arbetade syns skillnaderna på manligt och kvinnligt mest mot personal 

och ej mellan brukare.  

 

Ett annat citat som framkom under en av intervjuerna som förstärker ovan nämnda citat är: 

 

”Vi har ju en donna som är på manliga mer så vi får ju som säga till henne mer 

än andra. Hon älskar ju män och hon går om kring på stan och kramas med folk 

så vi får ju som säga åt henne. Hon kan även bli kär i den manliga personalen så 

de får ju vara lite mer tuff med den tjejen”. 
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Under två olika intervjuer berättade informanterna om manliga brukare som drogs till 

betydligt yngre flickor, i de fallen hade personalen varit tvungen att gå in och bryta och säga 

till brukarna att de är för gamla för dessa tjejer. 

 

”En av killarna går på små tjejer ibland och tror att han har en chans. Och det 

bryter vi då och förklarar hur läget är, Ja men det går ju inte att försöka med 

någon tolvårig tjej”. 

 

Den andra informanten sade: 

 

”Man kan gå på stan och han ser en snygg tjej så kan han säga: Tänk dig den 

tjejen!. Och då kan det vara en tjej i sexton till arton års åldern, och då får man 

som säga att du är för gammal för den där tjejen”. 

 

Dessa citat och händelser kan kopplas ihop med vad Löfgren – Mårtenson (2005) skriver, 

människor med utvecklingsstörning kan agera sexuellt gentemot en annan person utan att 

förstå konsekvenserna, de har även svårt att uppfatta signaler som visar att de ska vara 

varsamma.  

    Under en av intervjuerna framkom det eventuella problem som manlig personal kan 

uppleva i arbetat med kvinnliga brukare, ett exempel som framkom under en av intervjuerna 

var att kvinnliga brukare fantiserade ihop ett scenario som aldrig hade hänt: 

 

”Det har ju varit lite jobbigt med killar som har jobbat här, för de här tjejerna 

har ju fantiserat ihop ganska mycket. De är väldigt jobbigt när det händer och de 

blir anklagade”. 

 

Ett till scenario som informanten berättade om var: 

 

”Det blir ju så fruktansvärt komplicerat, och lite så var det ju också. Tjejerna 

ville ju gärna att han skulle duscha dem och de bråkade om honom. De blev ju så 

att högsta chefen fick gå in till hans arbetsplats för det spreds ju rykten att han 

hade gjort vissa saker som inte var sanna och det var ju illa. Det är ju 

komplicerat, för samtidigt måste man ju ta det på allvar”. 
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En liknande händelse som tog plats på ett annat gruppboende var: 

 

”Vi satt och pratade eftersom det var första gången jag träffade henne, hon 

flyttade sig närmare och närmare och tillslut så hamnade hon nästa i mitt knä. Då 

fick jag stoppa det och säga att jag är personal och du är burkare, och så där kan 

man inte göra”. 

 

Slutligen kunde vi se både skillnader och likheter mellan kvinnliga och manliga brukare, men 

även problem som kunde uppstå eftersom brukarna inte vet vilka eventuella konsekvenser ett 

agerande kan medföra. Det framkom även att manlig personal kan uppleva svåra situationer 

eftersom de arbetar med kvinnliga brukare. 

 

 

 

Diskussion 
Något vi vill lyfta fram i denna studie är personalens vilja att främja brukarnas 

självbestämmande, på alla gruppbostäder har personalen arbetat på ett sådant sätt att brukarna 

har ett stort inflytande på sitt eget liv. Personalen har en viktig och stöttande roll som i vissa 

fall kan medföra att personalen tar över brukarens rätt till delaktighet. Vi har dragit slutsatsen 

att personalen arbetar utifrån ett brukarperspektiv vilket gör att brukaren står i fokus.  Detta 

kan jämföras med vad Rokenes & Hansen (2007) skriver om maktförhållandet som kan bildas 

mellan personal och brukare vilket gör att brukaren kan hamna i en passiv ställning. 

Författarna menar att detta kan undvikas om personalen ser brukaren som en självständig och 

myndig individ. Genom detta förhållningssätt kan brukarens egna resurser, behov och 

intressen tillgodoses. 

    I litteratur som vi har läst under den här studien framgår det att människor med 

utvecklingsstörning och deras sexualitet har varit ett tabubelagt ämne och är det till en viss del 

fortfarande. Det kan styrkas med vad Culling E, Grieve A., McLaren S & Lindsay W (2009) 

skriver om att det finns ett behov av att undervisa och informera människor med 

utvecklingsstörning om hur de ska uttrycka sin sexualitet på ett lämpligt sätt men tyvärr så är 

ämnet sexualitet och människor med utvecklingsstörning fortfarande ett outforskat område 

som bör lyftas fram. Trots att förändringar har skett gällande detta ämne så kan vi se att det 

fortfarande finns viss tabu bland informanterna och ordspråket ”väck inte den björn som 
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sover” lever kvar till en viss del. Med detta menas att personalen inte vill väcka sexualiteten 

hos brukarna innan de vet att brukarna är mogna för det. Vad detta beror på tror vi är en 

mängd faktorer, till exempel brist på utbildning för personalen, vilket vi antar medför 

svårigheter att bemöta och hantera eventuella situationer som kan uppkomma i det dagliga 

arbetet. Löfgren- Mårtenson (1997) poängterar vikten av handledning och fortbildning för att 

personalen ska kunna utveckla sin yrkeskompetens när det gäller frågor angående sexualitet. 

    Det är fundersamt, när det gäller andra områden till exempel självbestämmande och 

normaliseringsprincipen finns det utbildningar men när det gäller området sexualitet upplever 

vi att det inte anses lika viktigt. Vår fråga är då, är inte sexualitet någonting som finns hos oss 

alla, är det inte viktigt att ha kunskap om det? 

    Någonting som fått oss att börja fundera är uttrycket att människor med sexualitet ska ha 

hög sexdrift och att de är ohämmade i sin sexualitet. Vi tror att i och med brist på kunskap har 

man lagt till dessa attribut utan att veta orsaken till dem. Det behöver inte betyda att de är mer 

översexuella än vad någon annan är, det har bara inte samma kunskap och förståelse hur de 

ska hantera sin sexualitet. Detta kan styrkas med vad Löfgren – Mårtenson (1997) skriver, en 

anledning till varför människor med utvecklingsstörning eventuellt har masturberat öppet eller 

på olämplig plats kan bero på att personen i fråga inte har fått samma socialfostran som andra. 

Det kan även bero på s.k. orgasmblockering med det menas att man inte kan få orgasm vilket 

bland annat kan bero på: 

• Ångest vid sexuella känslor eller för att ta på sin egen kropp 

• Dålig masturbations teknik  

• Rädsla för bestraffning  

• Medicinering 

 

    Flertalet av informanterna upplevde att det saknades riktlinjer angående sexualitet och 

relationer, vilket vi ställer oss frågande till eftersom det finns riktlinjer till mycket annat. Det 

visar än en gång att ämnet behöver lyftas fram och börja se det som en viktig del i brukarens 

utveckling. Om personalen har riktlinjer för detta så kan de på ett pedagogiskt sätt vägleda 

brukarna och tillsammans som personalgrupp ha ett gemensamt förhållningssätt. Vidare 

poängterar författaren Löfgren- Mårtenson (1997) att en arbetsplats bör ha gemensamma 

riktlinjer och förhållningssätt som personalen bör följa, det bidrar till samstämmighet i arbetet 

med brukaren. Under intervjuerna har det framgått ett behov av riktlinjer framförallt när det 

gäller att hantera svåra situationer då brukaren kan kräva snabba svar. Det var speciellt en 
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informant som ville ha klara regler för att kunna visa upp dem till nya brukare som flyttade in 

så att de är medvetna om vilka regler som gäller.  

    En annan företeelse vi såg under vår studie var problematiken informanterna upplevde 

kring tystnadsplikten, vart går gränsen för vad tystandsplikten gäller? Är det lika självklart för 

personalen att berätta att brukaren har varit aggressiv som att berätta om brukarens 

masturberande på öppna platser? Tystnadsplikten är till för att skydda den enskilde men vad 

innefattar tystnadsplikten egentligen? Vi tror att riktlinjer angående vad tystandsplikten gäller 

skulle vara en värdefull hjälp för personalen och de skulle inte behöva ställas inför detta etiska 

problem.  

    Löfgren – Mårtensson (2003) skriver att vårdyrket är ett kvinnodominerat yrke, författaren 

poängterar att om det arbetar flest kvinnor på en arbetsplats finns risken att de har en restriktiv 

syn gällande brukares sexualitet. Till motsats till detta har vi sett i vår studie att så är inte 

fallet. På det gruppboende där det endast jobbade kvinnor och det till stor del var kvinnliga 

brukare hade man en öppen och rak kommunikation. Personalen ansåg att sexualiteten var en 

naturlig del av livet och ansåg vikten av att informera och undervisa brukarna om sex och 

samlevnad.  

    Vi kunde se att det fanns skillnader avseende hur informanterna pratade och diskuterade 

sexualitet med brukarna, detta kan bero på hur könsfördelningen ser ut bland brukarna på 

gruppbostäderna och att det kan påverka klimatet hur brukarna pratar om sexualiteten. Hur 

personalen pratar om sexualiteten kan också bero på hur behovet ser ut för brukarna, dessa 

människor har olika behov av att prata om det precis som vem som helst. Oavsett hur behovet 

ser ut idag är alla informanter medvetna om att frågor om sexualitet kan komma i framtiden. 

Informanterna är inställda på det och ser detta som en självklarhet att diskutera och prata om 

brukarnas frågor och funderingar kring deras sexualitet och relationer. Eftersom att 

informanterna har sett sexualiteten som en naturlig del av livet oavsett handikapp eller inte så 

har de en positiv grundtanke, men vi har förståelse för att informanterna valt att inte prata om 

detta i de fall då det inte har funnits behov av det. 

    Sammanfattningsvis vill vi skriva att informanterna som deltagit i studien har varit positiva 

inför tanken att på ett mer öppet sätt bemöta och diskutera brukarnas sexualitet, men de 

behöver de rätta verktygen för att åstadkomma detta. De tankar och funderingar vi hade före 

studien påbörjades har förändrats, vi trodde att synen på brukares sexualitet var restriktiv men 

det har visat sig att informanterna ställer sig positivt till brukarnas rätt till sexualitet och 

relationer. Detta visar att informanterna har sunda tankar kring ämnet.  

 

 32



 

 

 33



Referenslista 
Aysegul I, Fatma T,  Dilek B & Zeynep C (2009). Sexuality in Adolescents with Intellectual 

Disabilities. I :Springer Science+Business Media, LLC 2009 pp. 27–34 

 

Bengtsson S, Förhammar, S & Nelson M (2004). Historisk forskning i ett internationellt 

perspektiv I: Förhammar, S & Nelson, M Funktionshinder i ett historiskt perspektiv Lund: 

Studentlitteratur 

 

Bergstrand, B – O & bergstrand J (2006) Socialsekretessen. Polen: Ozgraf 

 
Culling E, Grieve A., McLaren S & Lindsay W. (2009). Staff attitudes towards the sexuality 

of people with learning disabilities: a comparison of different professional groups and 

residential facilities I: British Journal of Learning Disabilities 37 (1), pp. 76-84 

 

Fagerström, G (1994). Sexologi för ungdom. Uppsala: Fagerström & Vejde. 

 

Folkesson, Y & Kollberg, E (2000). Utvecklinsstörning, psykosexuell utveckling och 

eventuellt föräldraskap. I Tideman, M. (red.) Perspektiv på funktionshinder & handikapp. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Förhammar S & Nelson M (2004). Introduktion I: Förhammar, S & Nelson, M 

Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur 

 

 

Gustavsson, A (1999). Utvecklingsstörningens sociala innebörder och förståelseformer. I M, 

Tideman (red.) Handikapp- synsätt, principer, perspektiv. Stockholm: Johansson & Skyttmo 

förlag AB. 

 

Gustavson, M (2006). Blandade känslor: Bisexuella kvinnors praktik & politik. Falun: 

Scandbook. 

 

Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 

 

 34

http://www.scopus.com.proxy.lib.ltu.se/search/submit/author.url?author=Culling%2c+E.&origin=resultslist&authorId=33067627300&src=s
http://www.scopus.com.proxy.lib.ltu.se/search/submit/author.url?author=Grieve%2c+A.&origin=resultslist&authorId=7005470667&src=s
http://www.scopus.com.proxy.lib.ltu.se/search/submit/author.url?author=McLaren%2c+S.&origin=resultslist&authorId=16069273300&src=s


Kylén, G (1985). En begåvningsteori. Stockholm : Ala. 

 

Körner, S & Wahlgren (2005). Statistiska metoder. Studentlitteratur. 

 

Löfgren- Mårtenson, L (1997). Sexualitet och integritet - om anpassad sex och 

samlevnadskunskap för personer med utvecklingsstörning. Falun : Scandbook AB. 

 

Löfgren- Mårtenson, L (2003). ”Får jag lov? ” Om sexualitet och kärlek i den nya 

generationen unga med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Löfgren- Mårtenson, L (2005). ”Får jag lov? ” Om sexualitet och kärlek i den nya 

generationen unga med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nordeman, M. (1993). Utvecklingsstörning i socialt omsorgsarbete sexuella behov och 

uttrycksformer. Stockholm: Carlsson bokförlag AB.  

 

Nordeman, M (2005). När känslan tar över… sexualitet, utvecklingsstörning, autism. 

Stockholm: Carlsson bokförlag AB. 

 

Nordlund, C-M (1988). Ett eget liv. Borås: Centraltryckeriet AB. 

 

Risberg, O (2004). Vem vill vara ihop med mig då? Om behandling, sexuella övergrepp och 

utvecklingsstörning. Värnamo: Fälth & Hässler. 

 

Rokenes, O & Hansen, P-H (2007). Bära eller brista- kommunikation och relationer i arbetet 

med människor. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

 

Tideman, M (2000). Normalisering och kategorisering- om handikappideologi och 

välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Lund: 

studentlitteratur. 

 

Trudel, G & Trudel, D (1992) Staff reactions toward the sexual behaviors of people living in 

institutional settings I: Sexuality and disability, Vol 10, No 3. 

 

 35



 
 

Bilaga 1 

 
 

Förfrågan om medverkan i examensarbete 
 

Vi är två studenter från Social omsorgsprogrammet från Luleå tekniska universitetet. Vi är 

inne på vår sista termin och ska därför skriva vårt examensarbete. Syftet med vår uppsats är 

att studera hur personal på gruppbostad bemöter brukarnas sexuella behov och relationer. 

Meningen med uppsatsen är att få en bredare inblick i personalens sätt att arbeta kring dessa 

frågor. Det här ämnet intresserar oss eftersom vi anser att det är ett outforskat område som bör 

uppmärksammas. 

 

Studien kommer att utföras genom kvalitativa intervjuer, det vill säga djupintervjuer med 

personal på gruppboenden. Varje intervju kommer att ta cirka en timme och kommer att 

spelas in på band som sedan kommer att förstöras. Intervjuerna kommer att ske under 

veckorna 37-39. Deltagandet är anonymt och för att skydda er kommer vi ej att använda 

namn, boendets namn eller någonting annat som kan identifieras. Deltagandet är frivilligt och 

intervju personen har rätt att avbryta deltagandet utan att uppge skäl.  När uppsatsen är färdig 

kommer den att publiceras på www.epubl.ltu.se och där kommer ni ha tillgång att läsa den. 

 

Har ni några frågor eller funderingar kan ni kontakta oss via mail eller telefon: 

Ida Lundgren 070- 264 15 31 idiule-5@student.ltu.se

Sarah Jonsson 073-042 60 76 jonsar-6@student.ltu.se

 

Handledare 

Ulf Mellström 0920-49 30 39 ulf.mellstrom@ltu.se

 

Piteå 090831        
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat inom handikappomsorgen? 
 

2. Vad är det för åldersspridning på det boende där ni arbetar? 
 

3. Hur ser könsfördelningen ut på gruppboendet? 
 

4. hur ser din roll som personal ut? 
 

5. Hur arbetar ni för att bibehålla brukarens självbestämmande? 
 

6. Har du någon gång upplevt att två brukare fattat tycke för varandra? Berätta om 
händelsen 

 
7. hur hanteras detta i personalgruppen? 

 
8. Hur pratar ni kring närhet och sexualitet med brukarna? 

 
9. På vilket sätt visar sig brukarens behov av närhet och sexualitet? 

 
10. Hur upplever du det när brukaren uttrycker de behoven? 

 
11. Hur pratar ni sinsemellan i personalgruppen om brukarnas sexuella behov och 

relationer? 
 

12. Upplever du att det finns skillnad avseende attityder och bemötande i 
personalgruppen? 

 
13. Upplever du att brukarens sexuella behov uttrycks olika mellan manliga och 

kvinnliga? 
 

14. Hur fungerar kontakten mellan personal och anhöriga gällande brukaren? 
 

15. hur ställer du dig inför brukarens sexualitet? 
 

16. saknar du riktlinjer? 
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