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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Bibbi Ringsby-Jansson som har stöttat oss i alla lägen och 

kommit med positiva och kloka inlägg. Vi vill också tacka arbetsgrupperna på 

gruppbostäderna, inklusive enhetscheferna, och psykologen som har ställt upp för intervjuer. 

Intentionen när vi började jobba ihop med vår uppsats var att vi skulle skriva lika mycket. 

Emellertid har det blivit så att Cecilia och Charlotte har skrivit mer löpande text och Lena har 

haft rollen som moderator vid alla intervjuerna. Dock har vi valt att varje person ska ha 

särskilt ansvar för olika delar av uppsatsen. Charlotte har haft ansvaret för att skriva den 

historiska tillbakablicken på personer med utvecklingsstörning och tidigare forskning. Lena 

har haft ansvar för begreppsdefinitionerna och metod och genomförande. Cecilia har haft 

ansvar för teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. Resultat- och analysarbetet har vi 

gjort tillsammans likasom textbearbetningen i dessa kapitel och i diskussionen. Vi har jobbat 

tätt ihop och alla har försökt att hjälpas åt och analysera och förbättra varandras texter.  

 

…Men all sann hjälpkonst börjar med en förödmjukelse.  

Hjälparen måste först ödmjuka sig inför den han vill hjälpa, 

och härvid förstå 

att det att hjälpa inte är att härska  

utan att tjäna,  

att det att hjälpa är att tills vidare 

finna sig i att ha fel och inte förstå, 

vad den andre förstår.  

Förmår du inte att närma dig en människa 

så att hon upplever en sann lindring 

i det att hon talar med dig om sitt lidande,  

då kan du inte heller hjälpa henne, 

hon sluter för dig, 

hon sluter sig i sitt innersta – 

och för dig återstår bara predikan!  
Sören Kierkegaard 

 

Vänersborg våren 2004 

Charlotte, Cecilia och Lena 
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Sammanfattning 
 
Studien syftar till att titta på boendepersonals förhållningssätt till sexualitet 
och utvecklingsstörning. Historiskt har diskussionen handlat om kvinnor 
med utvecklingsstörning och deras ”problematiska sexualitet”. Personer 
med utvecklingsstörning har behov av stöd och hjälp i vardagen vilket lätt 
medför att de förlorar sin personliga integritet och att privata sfärer är öppna 
för insyn från personalen. Våra huvudsakliga frågeställningar är personalens 
förhållningssätt till utvecklingsstörning och sexualitet, samt skillnader i 
bemötande när det gäller kvinnliga respektive manliga boende. Vi tittade 
också på om det finns någon skillnad mellan manlig och kvinnlig personals 
syn samt om åldern på de boende spelar roll. 
 
Vår studie bygger på fokusgrupper med tre personalgrupper som arbetar på 
gruppbostäder och en intervju med en psykolog. Arbetet på gruppbostäder 
innebär en svår balansgång mellan att hjälpa och kontrollera. Vi fann tre 
förhållningssätt till sexualitet som personalen använde: undvikande, 
styrande och stödjande förhållningssätt. I den undvikande strategin är det 
tillåtet att ha sex, men personalen lägger sig i övrigt inte i de boendes 
privatliv. Om personalen har det styrande förhållningssättet innebär det att 
de påverkar när, var och hur boendes sexualitet uttrycks. Det stödjande 
förhållningssättet innebär att personalen lyssnar och stöttar de boende när 
det gäller sexualitet. Beroende på vilken av dessa strategier personalen 
väljer, får det olika konsekvenser för den enskilde boende. Resultatet visar 
att personalen har ett tillåtande förhållningssätt när det gäller boendes 
sexualitet men att det finns en osäkerhet kring hur sexuella situationer ska 
hanteras. Det framkom att mer kunskap om utvecklingsstörning och 
sexualitet behövdes och efterfrågades i personalgrupperna. 
 
Sökord: utvecklingsstörning, sexualitet, personal, förhållningssätt, 
normalisering och makt. 

 
 

Abstract 
 
This study show how staff members relates to their patients sexuality and 
intellectual disabilities. Historically, the discussion has focused on women 
with intellectual disabilities and their problematic sexuality. Persons with 
intellectual disabilities needs support and help in their everyday life which 
easily make them loose their personal integrity as private spheres are 
transparent for staff members. The main questions concern how staff 
members relates to intellectual disabilities and sexuality, differences in 
treatment of female and male residents of the group home units and finally 
the difference between how male and female staff members handles 
intellectual disabilities and sexuality. 

 
Our study is based on three interviews with groups of staff who work in 
group homes and one interview with a psychologist. The staff in the group 
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home has to deal with the residents private sphere and public demands, 
which makes it difficult to find a balance between support and control. We 
found three strategies that staff member used; controlling, supporting and 
avoiding. When the avoiding strategy is used, sex is allowed but staff 
members do not interfere in their private life. If the staff members use the 
controlling strategy, they affect when, where and in what way the residents 
sexuality are expressed. The supporting strategy means that staff members 
listen and support the residents when it comes to sexuality. Depending on 
which of these strategies staff members choose it get different consequences 
for the individual resident. The results show that staff members has 
consenting attitude when it comes to the residents sexuality, but there are 
uncertainty about in what way sexual situations should be handled .The 
study showed that more knowledge needs and was demanded from staff 
members. 
 
Key words: Intellectual disabilities, sexuality, staff members, attitude, 
normalization and power. 
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1. Inledning 
Vår uppsats handlar om sexualitet och utvecklingsstörning. Vi har valt att titta på personalens 

förhållningssätt, därför att vi tycker det är viktigt att förstå hur de upplever och hanterar dessa 

frågor ute i verksamheterna. Vi vill bland annat undersöka om det är skillnad mellan hur 

kvinnlig och manlig personal ser på utvecklingsstörning och sexualitet. Vi är även 

intresserade av om personalen behandlar manliga och kvinnliga boende på olika sätt och om 

de boendes ålder spelar roll för personalens förhållningssätt. Vår uppsats bygger på intervjuer 

av arbetsgrupper på gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning samt intervju med 

psykolog. 

 

Sexualiteten är en integrerad del i varje människas liv, som alltför sällan uppmärksammas 

inom utbildning, arbete och forskning. Vi har tidigare arbetat inom omsorgsverksamhet för 

personer med utvecklingsstörning och då uppmärksammat att sexualitet är ett problematiskt 

område. Mycket personal som vi har kommit i kontakt med har utgått från sin egen 

förförståelse i ämnet istället för att sätta sig in i omsorgstagarna situation. Vi har uppfattat att 

det varit svårt för personer med utvecklingsstörning att hantera sitt sexualliv och vi har märkt 

en osäkerhet hos personalen i hur man ska handskas med situationer där sexualiteten kommer 

till uttryck. Vi vill lyfta detta ämne och hoppas att vår uppsats kan bidra till kunskap inom 

området. 

 

En person med utvecklingsstörning behöver hjälp och stöd av personal och föräldrar i större 

utsträckning än andra människor. När man behöver hjälp och stöd av andra i sin dagliga 

livsföring är det lätt att förlora sin personliga integritet, privata och intima förhållanden som 

man vill ha för sig själv är öppna för insyn. Att bli vuxen innebär en frigörelse från 

föräldrarna och ett sökande efter en egen identitet. Personalen på gruppbostäderna har ett 

ansvar att hjälpa och stödja de boende i detta sökande och att öka de boendes möjligheter att 

själva skapa eller förändra sina liv. Det är därför viktigt att personalens förhållningssätt är 

sådant att detta är möjligt.  

 

Vi använder oftast begreppet människor med utvecklingsstörning då vi ser personer med 

funktionshinder som människor i första hand, och utvecklingsstörningen i andra hand. Dock 

blir det tungt att läsa ut begreppet människor med utvecklingsstörning i alla sammanhang i 
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texten, vilket har gjort att vi ibland använder ordet utvecklingsstörda eller boende. Vi vill 

påpeka att detta inte är något ställningstagande. 
 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Vår undersökning har sin utgångspunkt i gruppbostäder och vårt fokus är personalens tankar 

kring sexualitet och personer med utvecklingsstörning.  

Våra frågeställningar är: 

 

• Hur förhåller sig personal till de boendes sexualitet och vilka tankar och 

föreställningar finns hos personalen?  

 

• Finns det någon skillnad i personalens förhållningssätt när det gäller bemötandet av 

män respektive kvinnor, och av unga respektive äldre personer med 

utvecklingsstörning, och i så fall på vilket sätt?  

 

• Finns det någon skillnad mellan manlig och kvinnlig personals syn på sexualitet och 

utvecklingsstörning och hur kommer det i så fall till uttryck?  
 

 

3.    Synen på människor med utvecklingsstörning under olika 

tidsepoker 
Vår historiska tillbakablick sträcker sig från mitten av 1800-talet. Vid denna tid skedde stora 

samhällsförändringar, tekniska och vetenskapliga innovationer, politiska och befolknings-

mässiga strukturförändringar och nya sociala problem dök upp. Psykiatern Karl Ulric Sondén 

uppmärksammade i en artikel år 1857(Sondén i Engwall, 2000) att sinnesslöa, borde skiljas 

från sinnessjuka inom vården. Vi använder ordet sinnesslöa i den historiska beskrivningen då 

det var ett vedertaget begrepp som ger uttryck för den ideologi som var rådande. Sinnesslöa 

kallades den grupp som i dag benämns personer med utvecklingsstörning. Sondén menade att 

denna åtskiljning skulle göras av två anledningar. Det fanns ekonomiska fördelar då flertalet 

av dem som benämndes sinnesslöa antogs kunna försörja sig själva samt att staten hade en 

moralisk plikt att hjälpa denna grupp Detta ledde till att anstalter öppnades och år 1866 

startade en av pionjärerna inom den dåtida sinnesslövården, Emanuella Carlbeck, ett hem för 
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sinnesslöa. Anstalterna kom till för att denna grupp skulle få chans att lära sig att försörja sig 

själva och klara sig ute i samhället. Det visade sig dock runt sekelskiftet inte vara realistiska 

målsättningar för målgruppen. Rapporter visade att många som skrevs ut snart var tillbaka på 

anstalterna igen. Utifrån detta uppkom debatten om vård/omsorg för sinnesslöa. 1800-talet 

präglades av optimism och barmhärtighet för individerna och arbetet med de sinnesslöa 

bedrevs på filantropisk och religiös grund. Man menade att de skulle skyddas från faror i 

samhället. Vid 1900- talets början vände tankarna och nu var det samhället som skulle 

skyddas från de sinnesslöa(Engwall, 2000). 

 

I början av 1900-talet isolerades trots allt fortfarande sinnesslöa i föräldrahemmen. Det var en 

skam för föräldrarna att få ett barn som var sinnesslött, det sågs som ett bevis för att man 

syndat, därför gömdes barnen undan. Samtidigt propagerades för att barnen skulle skiljas från 

hemmet därför att föräldrarna inte ansågs klara av att ge dem den uppfostran som samhället 

krävde(Engwall, 2000; Nordeman, 2002).  

 

Nya sociallagar och reformer genomfördes under första hälften av 1900-talet. Ett ideologi- 

skifte ägde rum i synen på avvikande och utslagna människor. Filantropin ersattes av social-

darwinismen. Detta betydde att sociala problem kunde angripas på individnivå med hjälp av 

socialmedicinska insatser, exempelvis sterilisering. En steriliseringslag antogs 1934. 

Samhället jämfördes med en teknisk konstruktion, rationalitet och ändamålsenlighet användes 

inom socialpolitiken. Politikerna såg som sin plikt att förändra samhället och människorna i 

önskvärd riktning, etiska aspekter diskuterades inte. Målet var ett samhälle för ”A-

människor”, de som avvek skulle avlägsnas. Social-darwinismen försökte angripa de sociala 

problemen vid källan genom att sterilisera vissa medborgare. Frågan om ärftlighetens 

betydelse för människors sociala beteende lyftes fram. Enligt den tidens rashygieniska 

argument skulle det svenska folkmaterialet inte försämras utan vissa, farliga människor, skulle 

omhändertas för livet och/eller steriliseras(Färm, 1999).  

 

Förutom att sinnesslöa kunde sprida sina gener vidare om de fick leva fritt i samhället, så 

framhölls av politikerna att de var farliga, oberäkneliga, sedeslösa, asociala och helt styrda av 

sina drifter. Politikerna tyckte inte att föräldrarna och fattigvården kunde klara av att ta hand 

om de sinnesslöa på grund av deras sjukliga begär och lustar. Under 1920-talet ansågs 

kvinnorna vara sexuellt vanartade, medan männen ansågs mer kriminella. Kvinnorna ansågs 

vara lättledda och hade oförmåga att skydda sig mot ”förförare”, vilket gjorde att de ansågs 
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delaktiga om de blev utsatta för övergrepp. Därför behövde de sinnesslöa bo på sluten 

institution/anstalt hela livet. Vissa politiker menade att de sinnesslöa själva eller deras 

anhöriga inte borde få fatta beslut om var och när de ska vara på institutionen eller om de 

skulle steriliseras. Det var samhällets rätt och skyldighet att besluta över de sinnesslöas liv 

(Färm 1999). 

 

Förutom ovanstående skäl till varför den här gruppen behövde ett institutionsboende under 

hela livet, ansåg politiker att det fanns sociala skäl; de sinnesslöa kunde inte ta hand om sina 

barn eller försörja sig själva. Dessa kvinnor skulle också kunna sänka den moraliska nivån hos 

omgivningen, menade man(Färm, 1999). 

 

Att sinnesslöa, eller idioter och imbecilla som de också kallades, ansågs helt ohämmade i sin 

sexualitet kan ha berott på den allmänna, stränga sexualmoralen i samhället. Man trodde 

exempelvis att den som onanerade blev blek, sjuklig och sinnessvag. En orsak till samhällets 

reaktion kan ha varit att de som benämndes sinnesslöa hade svårt att dölja sina sexuella 

handlingar. Detta kan ha väckt fantasier och rädsla hos dem som konfronterades med deras 

sexuella uttryck, menar Nordeman(2002). 

 

De som diagnosticerades som sinnesslöa och imbecilla fick inte ingå äktenskap mellan år 

1915 och 1945 enligt lagen om medicinskt äktenskapshinder. År 1945 fick de rätt att ansöka 

om dispens från Medicinalstyrelsen för att ingå äktenskap. Medicinalstyrelsen kunde ställa 

sterilisering som krav för att ge tillåtelse till äktenskap, då staten förutsatte att barn föddes 

inom äktenskapet. Dock föddes många barn utom äktenskapet. Lagen om äktenskapshinder 

avskaffades år 1973. Kvinnor som blev gravida kunde tvingas till abort enligt abortlagen som 

kom år 1938(Engwall 2000). 

 

Politiker föreslog anstaltsplikt som ett instrument för att kunna genomföra steriliseringar, 

främst på kvinnor. De första könssegregerade slutna anstalterna för vanartade sinnesslöa barn 

respektive vuxna inrättades 1924-25 och 1931. Under mellankrigstiden ökade antal anstalter 

med 300 %(Färm, 1999). 

 

På 1940- och 50-talen kom lagar om vård och undervisning av sinnesslöa. Sinnesslö- och 

imbecillbegreppet ändrades till efterbliven och man pratade om normalisering. Under 1960-

talet uppmärksammades problemet med riskerna för sexuellt utnyttjade av dessa kvinnor. År 
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1967 och 1985 kom omsorgslagarna som innefattade social service, inte bara vård och 

undervisning. Under senare delen av 1900-talet har man övergått från att se handikapp som ett 

individuellt problem till att se det som ett resultat av samspelet mellan individen och miljön. 

Här använde man begreppet utvecklingsstörd och talade, förutom om normalisering, även om 

integrering. Under denna tid inrättades mindre vårdhem, inackorderingshem och grupp-

bostäder för personer med utvecklingsstörning, där de skulle ha möjlighet att leva som andra 

och i gemenskap med andra(Färm 1999). 

 

År 1994 kom lagen om stöd och service (LSS), vilket exempelvis innebär att personer med 

utvecklingsstörning kan få en personlig assistent i sitt eget hem eller bo i en mindre 

gruppbostad. Lagen ska främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och ge dem full 

delaktighet i samhället.  
 

 

4. Begreppsdefinition 
Här vill vi definiera de begrepp som vi anser vara nödvändiga för att beskriva vårt 

ämnesområde. Begreppen förekommer i vardagslivet men vi vill förtydliga vår definition av 

orden. 
 

Gruppbostad  
Utformningen av bostäder för personer med utvecklingsstörning kan idag variera bland annat 

beroende på hur och vad den enskilda kommunen valt att planera och erbjuda. Ringsby-

Jansson(2002) skriver att det finns fyra huvudsakliga modeller för gruppboende: 

boendekollektiv (varje boende har eget rum och gemensamt kök och vardagsrum), boende-

gemenskap (varje boende har egen lägenhet med kök och vardagsrum och har förbindelse 

genom gemensamma utrymmen), bostadsgrupp med gemensam bas för samvaro (varje 

boende har egen lägenhet utan gemensam direktförbindelse, men finns lokaliserad i samma 

fastighet eller område) och bostadsgrupp utan gemensam bas (samma som ovan men saknar 

lokal som fungerar som träffpunkt). I vår undersökning är det personal på bostadsgrupp med 

gemensam bas för samvaro som vi har intervjuat. 
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Utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör personens begåvningsutveckling och 

faktorer som har påverkat dem under utvecklingsåldern, det vill säga före 16 års ålder. 

Det finns många orsaker till utvecklingsstörning. Det kan vara en kromosomavvikelse, en 

hjärnskada före, under eller efter förlossningen, genmutation, virus, ärftlig disposition och 

även understimulering. Sjukdomar och olyckor under uppväxtåren kan också genom skador 

orsaka en utvecklingsstörning(Tideman 2000). 

 

Utvecklingsstörning kan vara grav (svår), måttlig eller lindrig. Funktionshindret utvecklings-

störning har mycket stora variationer men det som är gemensamt är att man har en hindrad 

intellektuell utveckling och att alla behöver personligt stöd och hjälpmedel. Kylén (1987) gör 

en nivåindelning enligt A- nivå, B-nivå och C-nivå; där A-nivån motsvarar gravt 

utvecklingsstörd, B- nivån motsvarar måttlig och C-nivån motsvarar lindrig utvecklings-

störning. Så här definierar Kylén sin nivåindelning;  

 

A-nivå: personen upplever känslor och sinnesintryck som normalbegåvade. Man upplever här 

och nu, men kan ha mer eller mindre insiktsfulla förväntningar på vad som ska hända. 

Personen kan inte tala men kan förstå och ge signaler. Däremot är det svårt att förstå 

fotografier och även sin spegelbild. Man känner igen saker och människor och kan även 

påminna sig om händelser vid åsynen av något. Personen kan ta till handlingar som man vet 

leder till något positivt. Man styrs av intuitiva tankekedjor och detta resulterar i att man kan 

handla insiktsfullt mot välbekanta saker i vardagens rutiner. 

Hur upplevs sexualiteten? 

Den sexuella njutningen för en person med grav utvecklingsstörning kan man se som det lilla 

barnets njutning av beröring och lustupplevelser i den egna kroppen. Behovet att kela, kramas 

och att känna närhet och värme av en annan människa har även dessa personer, kanske också 

behov av att onanera och få orgasm. Däremot finns det inget behov att genomföra ett samlag 

då detta kräver en annan mognadsnivå(Nordeman 1993). 

  

B-nivå: personen lär sig tala och förstår bilder och de förstår sin närmiljö som en helhet. 

Tidsperspektivet har ökats till att man kan föreställa sig flera företeelser i följd. Personen kan 

även förstå innebörden av imorgon och kanske ha en uppfattning om hela veckan. Man 

kanske vet vad ”lika många” är och man kan veta vad två, tre och fyra är. Men det går inte att 
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utföra matematiska räkneoperationer. Personen är bunden av det konkreta och har därför svårt 

att i tankarna föreställa sig och förstå förändringar.  

Hur upplevs sexualiteten? 

Behovet av njutning finns men det visar sig på olika sätt. När det sexuella behovet dyker upp 

kan det vara svårt att förstå att förstå var och när det är tillåtet att ge uttryck för det. Det kan 

vara naturligt att utforska sin kropp med andra, men det stannar oftast vid smek, lek, pussar 

och kramar(Nordeman 1993). 

 

C-nivå: personen kan lära sig att läsa, skriva och räkna ut enkla räkneoperationer. Rums- och 

tidsuppfattningen förändras och man förstår att det finns platser som man inte sett och att det 

finns en framtid. Man kan se på saker ur en annan synvinkel och även förstå andras 

perspektiv. Man kan ha svårt att klara problem när många faktorer samverkar, personen kan 

ofta inte sätta sig in i hypotetiska situationer. Det är svårt att förstå abstrakta begrepp som till 

exempel ett bankomatkort. 

Hur upplevs sexualiteten? 

Sexuell njutning och tillfredsställelse hänger ihop med den egna kunskapen om kroppen, hur 

omgivningen reagerar och hur den känslomässiga mognaden är. Det hela beror på vilken 

sexualupplysning personerna har fått och hur mycket det har varit tillåtet att undersöka sig 

själv och eventuella partners. Många personer med lindrig utvecklingsstörning är intresserade 

av att ha sexuella relationer med andra människor(Nordeman 1993). På de gruppbostäder som 

ingår i vår studie bor människor med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. 

 

Sexualitet 
Sexualitet kan vara ett mångbottnat ord som för olika människor har olika betydelse. Det kan 

ses som metod att skaffa sig njutning, en metod att skänka någon annan njutning, en metod 

för att fortplanta sig, en social företeelse, en symbol som det finns regler och myter om eller 

ett maktinstrument. Man kan se sexualitet ur ett biologiskt, psykosocialt eller kulturellt 

perspektiv. Det biologiska perspektivet innebär att man ser på sexualitet utifrån den sexuella 

anatomin, det vill säga de reproducerande organen i relation till sexualitet. Det psykosociala 

perspektivet menar att sexualitet är något människan föds med, det vill säga den finns hos 

människan från början och utvecklas i möte med andra människor. Det kulturella perspektivet 

säger att den sexuella identiteten skapas och påverkas till exempel genom normer och det 



 

14 
 

existerande samhället man lever i(Helmius, 2002; Jacobson-Winding, 2002; Masters, Johnson 

och Kolodny, 1995). I vår studie är de två sistnämnda mest framträdande.  
 

 

5. Teoretisk referensram och centrala begrepp 
Vi har valt att använda följande teorier för att förstå hur och varför personalen tänker och 

agerar som de gör i situationer av sexuell natur. Personalens förhållningssätt skapas av många 

faktorer som till exempel samhälleliga normer och värderingar och dessa faktorer samspelar 

med varandra. 

 

Social konstruktion 
Payne(2002) skriver att social konstruktion utgör den kunskap om verkligheten som styr vårt 

beteende. Det finns olika uppfattningar om verkligheten. Människan kommer fram till 

gemensamma bilder genom olika sociala processer. Dessa gemensamma kunskaper ligger 

sedan som grund för sociala konventioner. I och med att det uppstår en överenskommelse om 

hur samhället ska uppfattas institutionaliseras och legitimeras idéer om verkligheten hos 

människan. Sociala uppfattningar är därför en produkt av människans förståelse och genom 

att individen växer upp med dessa uppfattningar blir hon/han genom socialisation en produkt 

av samhället. Solvang(2002) menar att den som har makten kan definiera vad som är normalt, 

men för att veta vad som är normalt måste man veta vad som är onormalt. Det är samhället 

som sätter dessa normer.  

 

Att se sexualitet som social konstruktion betyder att det är samhällets normer som styr när, 

var och hur sexualitet ska utövas och att normerna lärs in genom olika samhälleliga processer. 

Normerna är ett resultat av tidigare samhällsutveckling(Lewin, 2002). Hur dessa normer ser ut 

skiljer sig från samhälle till samhälle och kan ändra sig över tid. Den sexuella ideologi som 

existerar i ett samhälle reflekterar ofta de ideologier som finns i samhället i övrigt när det 

gäller sociala relationer. Ett samhälle i balans och harmoni har en tolerantare och mer 

nedtonad syn på sexualitet än ett samhälle som karakteriseras av en liten grad av stabilitet 

(Jacobson-Winding, 2002).  
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Symbolisk interaktionism 
Trost och Levin (1999) skriver att symbolisk interaktionism är ett perspektiv för analys av den 

sociala verkligheten och används för att förstå skeenden. Viktiga delar inom detta perspektiv 

är social interaktion, interaktion med hjälp av symboler och sociala roller. Den sociala 

interaktionen innebär att människan tolkar intentionen med andras handlingar. Hur denna 

tolkning görs och hur den egna definitionen av situationen ser ut styr handlandet hos 

individen. Genom livet har människan ett antal personer i sin omgivning- signifikanta andra 

som är betydelsefulla. Den generaliserade andra är det organiserade samhället eller olika 

sociala grupper som ger individen ett eget jag. Detta genom att individen uppfattar åsikter, 

normer och förväntningar ifrån dessa. Den symboliska interaktionismen försöker beskriva hur 

människan försöker sätta sig in i, föreställa sig den andres föreställning och definition av 

situationen. Man försöker sätta sig in i vilken betydelse en händelse har för den andre 

individen i ett givet socialt sammanhang. I huvudsak handlar det om empati- att förstå en 

annan människa. Interaktion med hjälp av symboler kan beskrivas som att människan är en 

social varelse och därför alltid finns i ett socialt sammanhang. Därför blir de objekt, andra 

människor eller ting som finns i individens tankevärld eller föreställningar, sociala objekt som 

har mening och skapar förståelse. Sociala roller kan beskrivas utifrån fyra dimensioner- 

position, förväntningar, roll och beteende. Med detta menas att individen har en given 

position i gruppen och denne är medveten om vilka förväntningar som ställs utifrån denna 

position. Individen har alltså tagit och givits en roll i gruppen, vilket färgar dennes sätt att 

handla. 

 

Begrepp 
Några centrala begrepp är väsentliga i vår studie: 

• Förhållningssätt 

• Makt 

• Normalisering 

 

Förhållningssätt 

En individs förhållningssätt grundar sig i personens tankar, föreställningar och idéer. 

Förhållningssättet påverkas av de erfarenheter, värderingar och känslor man bär på, de 

relationer man haft och den kommunikativa förmågan. Förhållningssättet visar sig också 

genom det sätt man bemöter andra människor. Skapandet av ett förhållningssätt är en ständigt 
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pågående process, det fortsätter hela livet. Villkoren för att skapa ett förhållningssätt är 

beroende av inre förutsättningar som förmågor, funktioner, intressen och behov.  

  

En central funktion i skapandet av ett förhållningssätt är tänkandet, som består av intuition 

och reflektion(Danielsson & Liljeroth, 1996). Intuition bygger på engagemang, kreativitet och 

inlevelse och förmågan förbättras genom att man bearbetar och analyserar de erfarenheter och 

kunskaper man har. Denna bearbetning och reflektion gör kunskaperna tydligare. Att 

reflektera innebär att gå igenom händelseförloppet i efterhand, då man fått distans till 

händelsen.  

 

En persons förhållningssätt blir verksamt i samspel med andra. I dessa möten handlar det ofta 

om ord men det kan också handla om hur man tolkar budskap, hur man relaterar till den andre 

och hur man tolkar den andres kroppsspråk. 

 

Madsen(2001) talar om olika socialpedagogiska förhållningssätt som är viktiga och som har 

sin utgångspunkt både på individnivå och samhällsnivå. Personal har ett ansvar gentemot 

omsorgstagaren att ha ett livsperspektiv, menar han. Det innebär att ha en helhetssyn, att se 

till individens förflutna, den nuvarande situationen och framtiden. Det måste även finnas ett 

resursperspektiv, där betoningen ligger på omsorgstagarens egna möjligheter att klara allt 

eller delar av sin vardag. En annan viktig uppgift är att tillföra resurser som finns till hands 

som omsorgstagaren kan göra till sina eller att frigöra de resurser som redan finns. Detta för 

att skapa förutsättningar för ett självständigt liv i framtiden. Det handlar om att skapa social 

kompetens och att bygga sociala sammanhang  

 

Makt  

Samtidigt som kapitalismen växte fram ökade statens makt. Denna disciplinära makt förekom 

i alla samhällets institutioner som exempelvis skolor, fängelser, fabriker, sjukhus och 

militären. Makten innebar att individerna utsattes för en hierarkisk översyn, en 

normaliserande sanktion och integration genom olika typer av prövningar och 

undersökningar, individerna utsattes för en oavbruten kontroll(Lindgren,1991). I ett 

disciplinärt system har de som ingår en given plats som skiljer dem från andra. Det är denna 

plats, rang, som avgör hur mycket makt man har(Foucault, 1998). Den makt som finns eller 

utövas i boenden är förankrat i relationer och positioner som är definierade av samhället. 

Personalen har, i förhållande till de boende, en högre värdesatt position då makt och prestige 
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är knutet till denna roll. De boende har en lägre värdesatt roll då de saknar den kompetens 

personalen har och är beroende av stöd och hjälp(Sandvin, Söder, Lichtwarck & Magnussen, 

1998). Makten att normalisera har tvingat fram en syn på likhet i samhället. Samtidigt har 

denna makt gett möjlighet att individualisera och på så vis gjort det möjligt att mäta 

avvikelser, det vill säga den normaliserande makten låter kroppen, beteendet, uppförandet och 

prestationer lyda under den norm som råder i samhället. Individuell kontroll kan markera 

tudelning till exempel normal respektive onormal, men även upprätta en fördelning där 

individen tvingas in en position(Foucault, 1998). Denna normaliserande makt styr även 

sexualiteten hos individen.  

 

Normaliseringsmakten är en av samhällets viktigaste funktioner och de som utövar den finns 

överallt (Foucault, 1998). Lindgren (1991) menar att: 

 

• den disciplinära makten är osynlig 

• individer och kollektiv kan beskrivas och analyseras genom dokument, 

jämförelseområden, klassificeringar, kategoriseringar, genomsnitt och fastställda 

normer. Detta innebär att avvikelser kan fastslås och att individen blir ett objekt. 

• bokföringsmetoder gör att varje individ ses som ett fall, ett kunskapsobjekt, som 

innebär en maktutövning. 

 

Målet med disciplinering är, menar Lindgren(1991), att forma fogliga individer som kan 

användas, omvandlas och utvecklas. Den makt som personalen har på gruppbostäderna kan 

kallas legitim makt då den har förankring i till exempel lagen. Det betyder dock inte att den 

inte kan missbrukas. Det kan uppstå situationer då gränsen för vad som är accepterad 

maktutövning, av personalen, förskjuts. Det är personalen som utformar regler och rutiner och 

det är de som har makten att ändra dem eller bestämma hur hårt de ska följas(Sandvin et al., 

1998). Detta gäller även i sexuella situationer. Personalen kan gå in och förändra regler och 

rutiner precis i den stund de känner ambivalens inför en situation av sexuell natur. 

Personalens makt är inte alltid total då boende kan visa motmakt till exempel genom att vägra 

lyssna eller göra något personalen ber dem om(a.a.) 

 

Normalisering  

Normaliseringsprincipen formulerades av Bengt Nirje i slutet av 1960-talet. Den har haft stor 

betydelse för funktionshindrade i Sverige. Normaliseringsprocessen, så som den formulerades 
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av Nirje(2003) innebär att personer med utvecklingsstörning bör få ta del av och uppleva 

vardagsvillkor och levnadsmönster som ligger så nära det som är vanligt i övriga samhället. 

De normala levnadsmönster som personer med funktionshinder bland annat har rätt att ta del i 

är: 

• En normal dagsrytm 

• En normal veckorytm 

• En normal årsrytm 

• En normal livscykel 

• En normal självbestämmanderätt 

• De normala sexuella mönstren i sin kultur 

 

Normaliseringsprincipen vill visa hur man på ett bra sätt kan göra levnadsvillkoren så normala 

som möjligt, i förhållande till graden och konsekvenserna av funktionshindret, inte att 

individerna ska bli normala. En annan del i normaliseringsprincipen är att utveckla en bättre 

anpassning till samhället vad det gäller omvårdnad och service samt även chansen till 

utbildning för gruppen funktionshindrade Normaliseringsprincipen bygger på förståelsen hur 

det ser ut i vårt samhälle till exempel normala livsrytmer och rutiner, hur vi beter oss och 

vilka sociala mönster det finns. Detta påverkar personer med utvecklingsstörning i deras 

utveckling, mognad och tillvaro. Allt detta gäller även det sexuella möjligheterna, vilket i 

praktiken innebär att personerna med utvecklingsstörning ska få ha sex om de vill. En 

människa är först och främst en människa och ett handikapp kommer i andra hand(Nirje 

2003). 

 

Det centrala i normaliseringsarbetet, som har sin utgångspunkt i normaliseringsprincipen, 

handlar om att hitta en balans mellan det privata, kollektiva och formella på gruppboende, 

genom att skapa mönster som på bästa sätt stämmer överens med föreställningar om vad som 

ses som normalt i samhället(Sandvin et al., 1998). Detta gäller även synen på vad som är 

normalt och onormalt när det gäller sexualiteten. För att det ska vara möjligt för personal att 

upprätthålla normala livsmönster för de boende krävs en föreställning från personalen sida om 

vad som är normalt och vad som gör de boende onormala. När arbetet är strukturerat utifrån 

normaliseringsprincipen ger det vissa ramar. Dessa ramar är ofta skapade utifrån personalens 

uppfattningar om vad som är normalt och inte. I detta ligger en social kontroll där personal 

bestämmer vad som är accepterat och inte (a.a.). Denna sociala kontroll kan inkludera den 
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boendes sexualitet. Personal kan använda olika strategier i arbetet för att upprätthålla 

normaliteten. Dessa strategier är: 

 

• Övervakning: personalen har översikt över vad som sker och vad som bör ske i olika 

situationer. 

• Instruktion: ofta kan instruktionerna ha karaktären av påminnelse eller markeringar. 

Personalen kan instruera den boende vad som är rätt eller fel att göra, ofta som en följd 

av övervakning.  

• Interventioner: personalen ingriper handgripligen i olika situationer. Detta sker när 

instruktionerna personalen gett inte får den effekt personalen önskat. 

 

Dessa strategier används ofta tillsammans i kombination (a.a.) och gäller även personalens 

hantering av de boendes sexualitet. 

 

 

6. Tidigare forskning 
Här redovisar vi forskning och tidigare studier som vi funnit ha betydelse för vår 

undersökning, med inriktning på dels samhälleliga värderingar och personalens synsätt på 

människor med utvecklingsstörning och deras rätt till sexualitet och dels studier om arbete på 

gruppbostad, normalisering och styrningsformer. 
 

Synsätt och förhållningssätt i relation till människor med utvecklingsstörning 

och sexualitet 
Engwall(2000) har skrivit en historisk avhandling om kvinnor som kategoriserades som 

sinnesslöa och bodde på sinnesslöanstalten Västra Mark i Örebro mellan år 1931 och 1967. 

Kvinnorna ansågs imbecilla, vilka vi idag förmodligen skulle kalla personer med lindrig 

utvecklingsstörning. Avhandlingen är skriven utifrån kvinnornas perspektiv, men bygger på 

patientjournaler och riksdagsmaterial. Kvinnorna betraktades av samhället som asociala, då 

deras beteende inte överrensstämde med den samhälleliga normen för hur kvinnor skulle 

uppföra sig. Medierna och den offentliga debatten talade i termer av att imbecilla kvinnor var 

”sexuellt opålitliga”, vilket gjorde att staten tvångsvårdade kvinnorna på institutioner eller 

specialsjukhus som Västra Mark. De gavs äktenskapsförbud, man steriliserade dem och 
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kastrerade också ett fåtal. Engwall påpekar dock att det var lika vanligt att kvinnorna togs in 

på Västra Mark på grund av störande beteende eller våldsamhet på grund av ”sexuell 

opålitlighet”. Den ”sexuella opålitligheten” kunde bestå i att kvinnorna varit utsatta för incest, 

våldtäkt eller själva tagit initiativ till sexualitet utanför äktenskapet. Imbecilla kvinnor 

steriliserades av rasbiologiska orsaker och på grund av att man menade att kvinnorna var 

oförmögna att ta hand om barn. På sjukhuset fick kvinnorna arbeta och lära sig hur en normal 

kvinna skulle uppföra sig och se ut. Trots detta kunde kvinnor bli betraktade som ”sexuellt 

opålitliga” om de uttryckte önskan om man och barn inne på sjukhuset, även om det var 

normen för en kvinna i det vanliga samhället(Engwall, 2000).  

 

Sundet(1997) har intervjuat fem personer med utvecklingsstörning i Norge om hur de själva 

uppfattar sin sexualitet. Sundet menar att sexualiteten för människor i allmänhet behandlas 

som privat och naturlig, medan andra regler gäller för utvecklingsstörda, då deras sexualitet 

betraktas som onaturlig och offentlig. Sundet (a.a.) skriver också om personalens tveksamhet 

och osäkerhet inför de boendes sexualitet. Personal hade svårt att prata om hur sexuella 

uttryck hos de boende skulle bemötas och osäkerheten innebar att sexualiteten ibland 

hanterades på ett humoristiskt och informellt sätt. Sundet beskriver flera situationer då en 

boende gjort sexuella anspelningar och där personalen svarat honom på ett skämtsamt vis och 

skrattat bort det hela. 

 

Även Nordeman(1993) diskuterar den osäkerhet som personal ger uttryck för när det gäller 

sexualitet hos personer med utvecklingsstörning. Hon menar att personalen behöver ha 

förmågan att sätta sig in i tankevärlden hos personer med utvecklingsstörning när det gäller 

deras sexualitet. Ett annat problem kan vara att det är svårt att förmedla en positiv bild av 

kärlek och sexualitet samtidigt som man ska upplysa om graviditeter och könssjukdomar. Det 

kan också vara svårt att prata med personer med utvecklingsstörning om abstrakta ämnen. 

Detta, menar hon, kan vara en anledning till att man undviker ämnet överhuvudtaget. 

 

Löfgren-Mårtenson(2003) har forskat om unga personer med utvecklingsstörning och deras 

möjlighet till kärlek och sexualitet, med utgångspunkt från de utvecklingsstörda själva, men 

även anhöriga och personal intervjuas. Författaren har kommit fram till att ungdomar med 

utvecklingsstörning träffas på mötesplatser som exempelvis danser. Dessa möten bestäms av 

andra, ofta personal. De flesta söker gemenskap med andra med utvecklingsstörning och 

många åker till danserna för att hitta en partner. Unga med utvecklingsstörning har få arenor 
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att träffas på där de kan stärka sin sexualitet och personal och anhöriga är i hög grad 

inblandade i ungdomarnas relationer. Undersökningen visar att det bland personal i 

verksamheter för unga med utvecklingsstörning finns en ”vi–och dom” syn, en maktposition 

som försvårar frigörelseprocessen och skapandet av en sexuell identitet. De ungas sexuella 

uttryck uppfattas ofta som annorlunda och onormala. Personal utgår oftast från sina egna 

erfarenheter när de ska göra en bedömning i en sexuell situation och har svårigheter att sätta 

sig in i den andres (den utvecklingsstördes) förhållanden och upplever stora dilemman när det 

gäller de ungas sexualitet. Detta då det inte finns några klara regler kring förhållningssätt och 

bemötande rörande sexualitet. Som en följd av detta utformas personalens förhållningssätt 

individuellt utifrån arbetsplatsens kultur i kombination med personalens skilda åldrar, kön, 

kulturella bakgrund och egna sexualsyn. 

 

Personalens syn på kärlek och sexualitet präglas starkt av kulturella värderingar om hur män 

och kvinnor bör förhålla sig och man agerar utifrån detta. Majoriteten av personalen som 

jobbar med utvecklingsstörda är av kvinnligt kön. I Löfgren-Mårtensons avhandling(2003) 

framkommer att kvinnor har en restriktivare syn på sexualitet och sexuella uttryck för de 

utvecklingsstörda, medan den manliga personalen tillåter fler sexuella uttryck och låter det 

även ”gå längre”. Eftersom att det är mest kvinnor som jobbar med utvecklingsstörda är det 

också de som sätter gränser för vad som är ”normalt” respektive ”onormalt”. Författaren 

menar att konsekvensen blir en miljö som karaktäriseras av att vara en ”kvinnlig 

omsorgsvärld med ett restriktivt förhållningssätt” (a.a. s. 207-209). 

 

Att arbeta på gruppbostad- att hålla balansen mellan makt och hjälp 
Omsorgsarbetet som sker i gruppbostaden är speciellt. Arbetet sker i hemmet men är ändå inte 

privat, eftersom de boende behöver hjälp av personal att klara vardagen. Personalen har 

relativt stort handlingsutrymme och stora möjligheter i arbetet att göra egna bedömningar när 

det gäller innehåll och utformning av den hjälp de boende får. Arbetes kärnaktiviteter utgörs 

av relation och handling(Ringsby-Jansson, 1998). Stödrelationen mellan omsorgstagare och 

personal är grundläggande. Personalen ska stödja personerna med utvecklingsstörning att göra 

ett eget val och utveckla livskompetens.  

 

De riktlinjer som personalen har att utgå från utgörs främst av de normer och värderingar  

som finns i social –och vårdlagstiftningen. Dessa principer är respekt, integritet, själv- 
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bestämmande, delaktighet, kontinuitet och helhet(Thunved & Norström, 2003). 

 

I arbetet på gruppbostad är hjälp –och kontrollfunktionen invävda i varandra på ett sätt som 

gör kontrollen diffus och otydlig. Personalen kan utöva olika former av sanktioner genom den 

professionella makt de besitter i förhållande till omsorgstagarna, menar Ringsby-Jansson 

(1998) i sin studie om arbetets karaktär på gruppbostad. Den professionella relationen kan och 

bör aldrig ersätta nära sociala relationer. Den professionella relationen är systemburen, oavsett 

hur mänsklig personalen är och hur relationen utvecklas. Detta gör att personalen blir 

begränsad när relationen ska innefatta både rollen som medmänniska och som representant för 

samhället som ska hjälpa. Det finns också en risk om relationen blir alltför familjär, då det gör 

att personalens makt blir osynlig. Det är viktigt att skilja mellan att vara personlig och privat. 

Professionellt stöd ska vara personligt, där personalen är sig själv och inte pratar om sitt 

privatlivs detaljer, inte manipulerar eller missbrukar sin sakkunskap som alibi för förbud 

(Holm, Holst, Balch Olsen & Perlt, 1997). 

 

Stöd ska bara erbjudas när det finns behov och riktas till en person i en given situation, så att 

det inte blir passiviserande. Stödet ska bygga upp den boendes upplevelse av sig själv som en 

unik individ med kropp och personlighet, som kan välja och ingå i relationer (Holm et al., 

1997). 

 

Eliasson (1995) talar om balansgången mellan övergrepp och underlåtenhet som en konflikt. 

Konflikten finns mellan ansvaret som personalen känner för att personerna som är i behov av 

hjälp ska leva ett drägligt liv och respekten för deras självbestämmande. Ansvarskännande 

kan slå över i omyndigförklarande och bli ett övergrepp på integriteten och respekten kan slå 

över i oengagemang och underlåtenhet, vilket innebär att personerna inte får den hjälp de 

behöver. 

 

Olin(2003) skriver om svårigheten för personal att hitta balansen mellan emotionell närhet 

och distans i arbetet på gruppbostaden. Det finns olika sätt att hantera den osäkerhet som 

uppstår och ofta väljs angreppssätt utifrån vilken övergripande målsättning det finns i 

verksamheten. Hennes undersökning visar att informanterna i hennes studie vill hålla distans 

till de boende genom att inte vara privata, ett beslut som tagits gemensamt av personalen. 
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Forskning visar att personal i gruppboende ofta utgår från sin egen upplevelse av normalitet 

och att de försöker styra och anpassa de boendes handlande utifrån vad de själva uppfattar 

vara ett normalt livsmönster(Löfgren-Mårtenson 2003; Mallander 1999; Sundet 1997). Det är 

heller inte ovanligt att man som personal underskattar de boendes förmåga och därför tar över 

för mycket eller ger mer stöd och hjälp än personerna behöver. Eliasson(1995) påtalar också 

risker med det omvända förhållningssättet, att man ser på individen som ett autonomt och 

självständigt subjekt, som helt ensam kan skapa det liv hon vill och därför undlåter att ge det 

stöd och den hjälp som personen behöver. Det krävs av personalen att de, utöver den 

professionella kunskapen, har förmågan att kunna sätta sig in i en persons situation. Detta 

medför att personalen kan känna ambivalens i situationer om de inte vet om de löst dessa på 

rätt sätt. Ofta förekommer ambivalensen i spänningsfältet mellan personalens normaliserings-

förståelse och det dagliga arbetet i praktiken. Ambivalens kan ta olika uttryck i olika 

situationer. Tre dilemman kan man se i en norsk studie om arbete på gruppbostad(Sandvin et 

al., 1998): 

 

• Normalisering eller förnuft: osäkerheten handlar om en kollision mellan det som 

personalen uppfattar att normaliseringsideologin föreskriver och det som anses rimligt 

och förnuftigt i en praktisk vardaglig situation. 

• Det individuella eller kollektiva: osäkerheten gäller huruvida det är rätt som personal 

att ”uppmuntra” till gemensamma eller ensamma aktiviteter för de boende. 

• Autonomi eller kontroll: osäkerheten gäller huruvida man som personal hjälper för 

mycket eller för lite. Personalen upplever att de vill ta ett steg tillbaka men är osäkra 

om de boende verkligen klarar av det.  

 

Det finns bland annat följande sätt att hantera ambivalensen menar författarna (a.a.):  

 

• Lägga ansvaret på andra: i situationer där ett beslut måste tas och personalen är osäkra 

på hur de ska göra läggs ansvaret att fatta beslutet över på någon annan. Det kan vara 

någon annan i personalgruppen, en chef eller den boende själv. 

• Sätta regler: Regler kan vara både generella och av individuell karaktär. De utformas 

kollektivt i personalgruppen för att hantera olika situationer. På så vis slipper 

personalen ta ställning i varje enskild situation utan kan hänvisa till reglerna. 
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Etiska aspekter kan vara mycket komplicerade och svåra att hantera i verksamheter som rör 

mänskliga relationer. Personalens visioner och värdeval, eller avsaknaden av sådana, kommer 

att färga deras handlingar. En strategi som personal kan ha är att tona ner maktaspekten och se 

sig som rena hjälpare. Om man är omedveten om maktaspekten är den omöjlig att förändra 

och kontrollera menar Skau(2001). 

 

Mallander(1999) har skrivit en avhandling som handlar om hur det normaliserade livet ser ut 

för personer med utvecklingsstörning. Författaren tittar på hur personalen påverkar de boende 

och deras självbestämmande och handlingsutrymme i vardagslivet. Mallander jämför ”den 

gamla typen” av vårdhem med nyare boendeformer som gruppbostäder. De kontrollformer 

som författaren menar att personalen använder sig av är:  

 

• Påträngande styrning- Liten grad av självbestämmande och självständighet för 

individen i omsorgssituationen. Individen görs här till ett objekt vars åsikt sällan 

räknas. 

• Undvikande styrning- Individen görs till ett objekt. Målet för personalen är att påverka 

utan att det blir synligt för individen själv. 

• Återkopplingsstyrning- Det finns stora möjligheter till självbestämmande då individen 

har chans att tillsammans med personal hantera olika situationer som kan eller har 

uppstått. Problem kan uppstå om personal lägger för stort ansvar på individen att 

hantera dessa situationer själv.  

• Premisstyrning- Personalen eftersträvar att fostra till självständighet och det normala 

livet blir till det ”goda” normala livet, vilket tas över av de boende som 

beteenderegler. Detta leder till restriktioner och envägskommunikation och inverkar 

på de boendes självbestämmande.  

 

Dessa styrningsformer förekommer i varierande grad på alla de enheter författaren undersökt, 

men ofta det är en av styrningsformerna som dominerar.  

 

När det gäller sexualitet har Mallander funnit att personal inte bryr sig lika mycket om ifall 

män i gruppbostäderna har sex som att kvinnorna har det. När det gäller kvinnor och deras 

sexuella relationer känner personal ofta ett ansvar för att de är skyddade för att undvika 

graviditet och att de inte ska bli sexuellt utnyttjade. När det gäller boendes intresse för porr 



 

25 
 

fanns det personal som tyckte att det stred mot normalt och anständigt beteende att titta på 

dessa och därför ville de beslagta filmerna. Det krävs, menar Mallander(1999), mycket för att 

skapa ett skyddat privatliv när man som boende befinner sig i en omsorgssituation och i behov 

av personal för hjälp och stöd. Mallander konstaterar att det finns skillnad mellan vårdhemmet 

och vissa gruppbostäder när det gäller syn på de utvecklingsstördas sexualitet, men skillnaden 

är mindre än vad han hade förväntat sig. 
 

 

7. Metod och genomförande 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med fokusgrupper. Vi har även gjort en expert- 

intervju med en psykolog på vuxenhabiliteringen som har lång erfarenhet av handledning med 

arbetsgrupper på gruppbostäder (se bilaga 1). 

 

Kvalitativ metod 
Holme och Solvang(1997) anser att kvalitativ ansats är bra då forskaren vill komma nära 

informanternas vardag och få en sann återgivning av fakta. Metoden ger även möjlighet till 

deskriptiva beskrivningar av verkligheten och att få citat från informanterna.  

 

Fokusgrupper  
Fokusgrupper är en forskningsmetod som syftar till att samla in data för forskningsändamål. 

Data samlas in genom gruppinteraktion, det vill säga de interaktiva diskussionerna står i 

fokus, och ämnet bestäms av forskaren(Wibeck, 2000). 

 

Det är lämpligt att använda fokusgrupper när det finns stora olikheter mellan människor, när 

handlande och motivation ska undersökas och när olikheter ska förstås. Det är också bra då 

till exempel känsliga ämnen ska undersökas. Fokusgrupper ger möjlighet till upptäckande, 

djup och sammanhang. Nackdelarna med fokusgrupper är att moderatorn (samtalsledaren) kan 

påverka för mycket och att personerna i gruppen kan påverka varandra för mycket(Wibeck, 

2000). När fokusgrupper används uppkommer en diskussion mellan individer, som i ett 

socialt samspel utvecklar uppfattningar och åsikter(Holme & Solvang, 1997). Det är inte bara 

forskaren och informanterna som påverkar varandra utan informanterna, i detta fall 

personalen, påverkar också varandra. Det är därför viktigt att vara medveten om gruppen och 

hur den samspelar då man utför en intervju av detta slag. När man använder sig av 
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fokusgrupper är tre grupper ett minimum och det ska inte finnas färre än fyra medlemmar i 

gruppen och inte fler än sex. Om gruppen skulle bestå av tre medlemmar finns risken att en av 

dessa fungerar som en medlare mellan de andra två. Den tredje medlemmen kan försöka hålla 

sig utanför eller spela ut de andra mot varandra. Om gruppen skulle innehålla fler än sex 

medlemmar finns det en risk att det bildas subgrupper eller att de mer tillbakadragna 

personerna inte kommer till tals(Wibeck, 2000). 

 

Etik 
Anonymitet var viktigt i vår studie. Det betonade vi redan i det första brevet till personalen 

samt under intervjun. Vi informerade också om att vi har tystnadsplikt och att vi ska 

avpersonifiera alla personer och platser i studien. Vi informerade deltagarna om att intervjun 

är frivillig och att de när som helst kan avbryta. Vi har i efterhand ändrat eller låtit bli att ta 

med vissa uppgifter i personalens berättelser, då vi kände att det skulle vara möjligt att känna 

igen den person de talar om.  

 

Förberedelser inför fokusgrupperna 
Det är viktigt att i förväg bestämma om studien ska vara strukturerad eller ostrukturerad. Vi 

bestämde oss för halvstrukturerad, då vi hade färdiga fall och följdfrågor som skulle 

diskuteras (se bilaga 2 och 3). I övrigt ville vi att deltagarna skulle diskutera fritt utifrån ämnet 

och att vi skulle vara relativt passiva för att påverka i så liten grad som möjligt. Vi 

formulerade situationer/problem av sexuell natur som kan förekomma på en gruppbostad. 

Exemplen formulerade vi med inspiration från Nordeman(1993).  

 

För att hitta informanter ringde vi några enhetschefer och bad om hjälp att hitta grupper som 

vi kunde intervjua. Vi bad att de skulle förmedla kontakt med grupper som hade både kvinnlig 

och manlig personal, gärna i olika åldrar. Vi fick förslag på tre grupper. Vi skickade 

informationsbrev som cheferna visade grupperna (se bilaga 4). Alla tre grupperna tackade ja 

till att medverka i studien. För att underlätta för grupperna att tala om ämnet, som kan 

uppfattas som känsligt, bad vi att få komma och presentera oss innan intervjun. En chef 

avböjde direkt, då hon ansåg att gruppen var van vid att prata om ämnet. Då vi ringde upp en 

arbetsgrupp, avböjde personalen som svarade, då hon ansåg att gruppen inte tyckte att ämnet 

var känsligt. En grupp ville träffa oss innan intervjun. Där presenterade vi oss och studien och 

personalen ställde frågor.  
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Våra fokusgrupper 
Fokusgrupperna ägde rum på personalmötet för två av grupperna och under ett vanligt 

arbetspass för en grupp. Vi höll till i arbetslokalerna, eftersom det är viktigt att gruppen 

känner sig trygg och vi tänkte att de skulle känna sig hemma i de egna lokalerna. Detta är 

något som också Wibeck(2000) påpekar som viktigt. Vid samtalstillfällena var en av oss 

moderator, en antecknade och en var observatör. Vi valde att ha samma moderator vid varje 

fokusgrupp för att påverka grupperna på liknande sätt. Vi dokumenterade samtalen med 

ljudband. Bandet användes sedan för att lyssna av citat och för att minnas samtalen. Vi 

startade fokusgruppen med att moderatorn förklarade att man kan avbryta intervjun om och 

när man vill och att vi har tystnadsplikt och kommer att avpersonifiera alla i studien. Vidare 

sa moderatorn att vi spelar in på band, så alla bör tala högt och tydligt och en åt gången. Hon 

sa också att vi inte är ute efter rätt eller fel, utan bara är intresserade av gruppens tankar, 

erfarenheter och föreställningar. Vi delade ut fallsituationerna skriftligt till varje person i 

gruppen. De fick läsa ett fall åt gången och sedan diskutera. Vi hade några följdfrågor som vi 

ställde i anslutning till diskussionen kring fallen. 

 

Moderatorn upplevs ofta av medlemmarna ha makt, men vi har försökt undvika detta genom 

att inta en icke-vetande hållning och visa att vi behövde deras kunskap. När det är en redan 

existerande grupp finns det både för och nackdelar. Positivt är att en väl fungerande grupp 

ofta har lättare att tala inför varandra. Det som kan vara negativt är att vissa ämnen inte tas 

upp därför att de tas för givna i gruppen. Ofta kan gruppen referera till förhållanden som är 

kända för dem, men som forskaren inte känner till och därför har svårt att relatera till. Ett 

annat problem kan vara att gruppen vill undvika konflikter och därför utelämnar ämnen och 

åsikter och risken finns att de kan falla in i redan existerande roller trots ett nytt sammanhang 

(Wibeck, 2000). Allt detta var vi medvetna om innan intervjuerna och vi märkte särskilt att 

det vid ett tillfälle blev förvirring för oss, då gruppen relaterade till ett teveprogram som vi 

inte kände till. 

 

A-gatan 

Fyra personal, två män och två kvinnor, deltog i fokusgruppen. Sammanlagt arbetar åtta 

personer på ordinarie tjänster på gruppbostaden. Gruppbostaden är inhyst i ett antal lägenheter 

i ett hyreshusområde från 1970-talet, beläget i en medelstor stad. De boendes lägenheter 

återfinns både i samma trappuppgång som baslägenheten och i några övriga hus inom 
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området. Personerna som bor här har lindrig utvecklingsstörning men behöver, enligt 

personalen, framförallt hjälp på grund av psykiska problem. De boende är både män och 

kvinnor i olika åldrar. Personalen hade lätt att prata om sexualitet och pratade under hela 

fokusgruppsintervjun utan särskilt mycket frågor från moderatorn. Intervjun tog 55 minuter. 

Personalen kände igen de flesta situationer som beskrevs i fallexemplen och skojade om att vi 

hade hämtat fallen från deras gruppbostad. Majoriteten av personalen hade arbetat på grupp-

bostaden sedan starten för sju år sedan. De beskrev sig som ”vi som skapade detta stället”.  

 

B-gatan 

Två män och fyra kvinnor deltog i fokusgruppen, vilket är hela den ordinarie personalstyrkan. 

Åtta boende är knutna till gruppbostaden. Några bor i samma hus och några bor i området runt 

omkring. Gruppbostaden ligger i ett hyreshus relativt centralt i en medelstor stad. De boende 

är både män och kvinnor och har lindrig eller måttlig utvecklingsstörning och är i 30- 

årsåldern. Personalen hade lätt att prata under hela intervjun. Vi behövde bara använda två 

fallexempel och det kändes som att personalen hade funderat igenom ämnet innan 

fokusgruppen. Personalen kunde prata om fallen på en abstrakt nivå när vi ställde följdfrågor. 

Intervjun varade en timme.  

 

C-gatan 

Fem personal, fyra kvinnor och en man, deltog i fokusgruppen som höll på i 50 minuter under 

deras ordinarie arbetstid. Gruppbostaden kallas för serviceboende och är en källarlokal i ett 

hyreshus. Tio boende hör till gruppbostaden och är utspridda i området. De har lindrig eller 

måttlig utvecklingsstörning och majoriteten är äldre, men några är i 30-årsåldern. Vi 

uppfattade att lokalerna var stora och att många utrymmen var för endast personal. De boende 

uppges komma till baslokalen för att dricka kaffe efter jobbet och för att titta på teve. 

Vanligtvis är det så att personal går hem till de boende i deras lägenheter. Gruppbostaden 

finns relativt centralt i en medelstor stad. 

 

Bearbetning av fokusgrupper och intervju 
Resultatarbetet började efter första fokusgruppsintervjun. Vi skrev en sammanfattning av vad 

informanterna hade sagt under fokusgrupperna. Vi avpersonifierade uppgifterna genom att 

ändra namn på gruppbostäderna och ändrade några händelser så att de inte skulle gå att känna 

igen. Därefter delade vi in materialet i nio olika teman utifrån våra frågeställningar. Sedan 
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sökte vi mönster, likheter och skillnader och fann tre kategorier; undvikande, styrande och 

stödjande/vägledande förhållningssätt.  

 

När vi sammanställt resultatet märkte vi att vi inte fått svar på alla frågeställningar. Därför 

kontaktade vi en psykolog på vuxenhabiliteringen med mångårig erfarenhet av handledning 

av personalgrupper för boendepersonal. 

 

Generaliserbarhet, reliabilitet, validitet och metodsvagheter  

Att generalisera resultatet i en studie innebär att man kan överföra resultat på andra, liknande 

grupper. Wibeck(2000) påpekar att det är svårt att generalisera material utifrån fokusgrupper. 

I vårt fall stämmer det eftersom gruppernas sammansättning, personalens ålder och kön är 

olika på olika arbetsplatser, vilket påverkar resultatet. Detta har medfört att vår studie har en 

låg generaliserbarhet, men vi har försökt öka den genom att använda samma fallexempel, 

samma följdfrågor och samma moderator vid alla fokusgruppstillfällen.  

 

Vi har tänkt på reliabilitet och validitet i vår studie. Reliabilitet innebär att vi har redovisat hur 

vi har gått till väga i forskningsarbetet. Holme och Solvang(1997) påpekar att samma metod 

ska kunna användas av olika forskare och med samma material och på detta sätt få fram 

samma resultat. Dock kan det vara svårt att få exakt samma resultat då man gör intervjuer 

med människor, eftersom de utvecklas hela tiden. Vi anser att vi har uppnått hög validitet, det 

vill säga besvarat våra frågeställningar och samlat in det material som vi behövde för detta. 

Vid kvalitativa studier bör forskaren granska sina egna tolkningar kritiskt och vara medveten 

om att både informanterna och forskaren kan ha förförståelse som påverkar studien(Holme & 

Solvang, 1997). Vi är medvetna om att vi har förförståelse, då vi tidigare arbetat inom 

området. Vi var också noga med att inte visa fallexemplen eller följdfrågorna för 

informanterna innan fokusgrupperna och intervjun, för att informanterna skulle ha så liten 

förförståelse som möjligt av vad vi skulle fråga om, och därmed inte kunna anpassa svaren 

efter vad de trodde att vi ville höra. Vi reserverar oss mot att grupperna som har deltagit i 

fokusgrupperna inte har berättat vad de egentligen tycker, till exempel på grund av 

grupptryck, vilket Wibeck beskriver som en risk när man intervjuar en befintlig grupp. Vår 

upplevelse var dock att grupperna var öppna, trevliga, tillmötesgående och måna om att hjälpa 

oss med vår undersökning. 
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Vi skulle ha strukturerat fokusgrupperna mer för att få ett större material som passade våra 

frågeställningar. Varken vi eller personalen var tillräckligt vana vid intervjuer för att prata och 

fråga om ämnet på rätt sätt. Vi har funderat på om vi frågade på fel sätt, eftersom grupperna 

ibland inte förstod våra frågor. De hade svårt att förstå att vi egentligen inte ville ha ett antal 

sexuella situationer beskrivna, utan vi ville veta hur personalen löst problemen, deras 

förhållningssätt. Vi hade inte tillräcklig vana för att se detta under intervjuernas gång, vilket 

gjorde att vi inte ledde intervjuerna på rätt sätt. Vi uppmärksammade inte detta förrän vi 

sammanställde resultatet.  

 

Vår medvetenhet om vår förförståelse gjorde att vi medvetet intog en icke-vetande hållning. 

Det kan ha lett till att vi fått ett annat resultat än vad tidigare forskning inom området visar. 

 

 

8. Tre olika sätt att förhålla sig till boendes sexualitet  
Vi har med utgångspunkt från våra intervjuer kunnat urskilja tre olika förhållningssätt i 

personalens sätt att hantera frågor och situationer som rör de boendes sexualitet. De tre 

förhållningssätten har vi benämnt:  

 

• undvikande  

• styrande  

• stödjande/vägledande  

 

Förhållningssätten förekommer inte i renodlad form på någon av de tre enheterna men ofta 

förekommer ett av förhållningssätten tydligare än de andra. 

 

Undvikande förhållningssätt  
Personal kan med hjälp av olika strategier försöka undvika att hantera problem och situationer 

som har anknytning till frågor som rör de boendes sexuella känslor, behov och uttryckssätt. 

Ett undvikande förhållningssätt kan komma till uttryck på olika sätt, beroende på situation, 

faktorer i omgivningen som påverkar situationen och de enskilda aktörernas roll, erfarenheter, 

värderingar och synsätt. Nedan beskriver vi några av de undvikandestrategier som vi fann i 

vår studie.  
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Det är inte vår sak! 

En uppfattning som framkom hos några av de intervjuade var att frågor, problem och 

situationer som rörde de boendes sexualitet ligger utanför personalens ansvarsområde och är 

sånt som bör hanteras av någon annan, som överordnad chef eller god man. Så här uttrycks 

det av en personal:  

 

Vi ska inte ta tag i det här egentligen. Dom lyssnar inte på oss. De behöver någon utifrån. 

 

En annan personal säger på liknande sätt att man inte ska lägga sig i de boendes privatliv. 

Att frågor och situationer kring sexualitet skulle vara något som ligger utanför personalens 

ansvarsområde motiveras också med att man menar att flera boende inte vill tala med 

personalen om relationer och sex och att de undviker att vända sig till personalen för att få 

stöd när det gäller frågor av det slaget.  

 

De boende lyssnar inte på personalen, de vänder sig hellre till god man eller till enhetschefen 

om det är något de undrar över. Det är svårt att som personal ta upp ett ämne som sexualitet, 

när förtroendet inte finns.  

 

Personalen uttrycker här att det inte finns förutsättningar för att hantera dessa frågor då man 

upplever sig sakna de boendes förtroende och att de hellre väljer att diskutera detta med andra 

personer, som står dem närmare, än personalen. Att det ändå finns en viss tveksamhet i 

huruvida de boende faktiskt har det stöd och hjälp de behöver framkommer när samma 

personal fortsätter sitt resonemang med följande reflektion… 

 

Fast egentligen borde man köpa varsin uppblåsbar Barbara till de boende.  

 

Detta kan ses som ett uttryck för en vilja att hjälpa utan att själv behöva konfronteras med 

problemen. En ”uppblåsbar Barbara” blir då symbol för en förhoppning om att de boende kan 

bli mer självständiga i förhållande till sådant som har med sexualitet att göra och på så sätt 

klara sina behov utan personalens stöd och hjälp.  

 

Personalen fungerar i många fall som signifikanta eller generaliserande andra för den boende. 

Det innebär att boende tycker att personalen är viktiga personer som man kan vända sig till 

vid problem och att de tar efter deras normer. På denna gruppbostad verkar de boende inte 
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uppfatta personalen som signifikanta och generaliserade andra, eftersom de hellre vänder sig 

till god man eller enhetschefen. Personalen känner inte att de är viktiga och vågar inte ta tag i 

sexuella situationer. Genom att visa att de inte vill ha med den sexuella biten att göra, att de 

vill lägga det ansvaret på någon annan, kan de visa för den boende att det inte är något som 

ska tas upp med personalen på boendet. Respekt kan slå över i oengagemang och 

underlåtenhet, vilket innebär att de boende inte får den hjälp och stöd de behöver(Eliasson, 

1995). Det finns risk att personalen ser de boende som så självständiga att de inte ger stöd. 

Sandvin et al. (1998) talar om motmakt. Personalens makt är inte alltid total, då boende kan 

visa motmakt genom att exempelvis vägra lyssna eller göra något som personalen ber om. Det 

visar sig här genom att vissa av de boende vägrar lyssna till personalen.  

 

Sex är en privat angelägenhet 

En annan undvikandestrategi som företräds av några personal är att prat om och uttryck för 

sexuella känslor visserligen får förekomma, men ska ske i de privata lägenheterna. En 

personalgrupp berättar att de uppmärksammat att det förekommit sexuella handlingar mellan 

de boende i baslägenheten och att det även används mycket könsord. Personalen anser att 

detta är något som inte ska förekomma i baslägenheten, utan det får de boende sköta i sina 

egna lägenheter. För att komma tillrätta med problemet har man satt upp regler som ska gälla i 

baslägenheten.  

 

Det finns regler i basen som säger att man inte får använda könsord eller ha sex. 

 

Om dessa regler bryts ombeds den boende att lämna lokalen. Det finns även andra allmänna 

regler som gäller för baslägenheten. Om den boende vill prata om något som kan uppfattas 

som känsligt, som sex, ska detta ske inne på kontoret eller när den boende är ensam med 

personal.  

 

Personalen menar att de sätter regler för att visa hur saker och ting ska vara. Att sätta upp 

regler kan vara ett sätt att upprätthålla normaliseringsarbetet i praktiken menar Sandvin et al. 

(1998). Det dramaturgiska perspektivet, som beskrivs av Goffman (i Löfgren-Mårtenson, 

2003) innebär att människor uppträder på olika sätt i vad han betecknar som bakre respektive 

främre regioner. I den bakre regionen kan man vara sig själv och koppla av. I den främre ska 

man kunna föra sig, för där uppträder man inför andra människor. I det här fallet kan det 

handla om att personalen ser baslägenheten som en främre region där man ska uppföra sig väl, 
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medan boende ser det som ett privat rum, en bakre region(Löfgren-Mårtenson, 2003). Det har 

även betydelse att personalen har mer makt, då de har en högre värdesatt position, i 

förhållande till de boende(Sandvin et al., 1998). 

 

Väck inte den björn som sover 

Ett annat sätt att hantera svårigheterna, som kan höra hemma under den undvikande strategin 

är att personalen försöker undvika att tala om sitt eget privatliv, eftersom man menar att det 

kan innebära att de boende blir avundsjuka på personalen och deras liv med en partner, familj 

och barn. Det liv som personalen har motsvarar i högre utsträckning det liv de boende 

drömmer om och önskar sig, tror man, och väljer därför man att inte berätta något om sin egen 

situation. Så här säger en personal: 

 

…personalens familjer, ju mindre de vet, desto bättre…hon blev avundsjuk när jag förlovade 

mig. Hon associerar till sitt egna misslyckande. 

 

Detta kan innebära svårigheter på olika sätt då personalen talar mycket om att de boende inte 

får se normala relationer utan skapar sin uppfattning utifrån TV som ofta förmedlar en 

förljugen och förvrängd bild av sexualitet och relationer. Nirje(2003) påpekar att personer 

med utvecklingsstörning bör få ta del av de levnadsmönster som ligger så nära det som är 

vanligt i övriga samhället som möjligt. I det här fallet innebär personalens undvikandestrategi 

att de boende riskerar att i hög grad bli hänvisade till teve och massmedias bild av sexuella 

relationer, en bild som personalen hävdar är orsaken till deras problem och svårigheter. Att 

undvika att prata om privata saker innebär att inte prata om sitt privatlivs detaljer, men 

behöver inte vara detsamma som att dela upplevelser med de boende och engagera sig, 

kommunicera och dela med sig av egna livserfarenheter(Holm et al., 1997; Skau, 2001). Olin 

(2003) menar att personalen i vissa situationer håller distans till de boende i syfte att värna om 

sin professionella roll. 

 

Märks det inte så finns det inte 
När det gäller personalens syn på äldres och yngres sexualitet finns det enligt psykologen 

skillnad. Äldre har vuxit upp på institution och förträngt sin sexualitet medan yngre har vuxit 

upp i familjer och tagit del av samhället och sexuella normer. Detta har medfört att de yngre 

är medvetna om sexuella behov och pratar om det. Personalen funderar över hur de ska göra 
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för att en person med utvecklingsstörning ska få uttrycka sin sexualitet. Det är främst yngre 

som får tillgång till den hjälpen då dessa kan uttrycka sina behov medan äldre inte gör det 

eller uttrycker det på ett sätt som personalen inte tolkar som sexuellt. Förträngd sexualitet kan 

visa sig genom aggressivt eller avvikande beteende. Psykologen menar att personalen inte 

uppfattar de äldres signaler och därför får de föreställningen att de äldre inte har några 

sexuella behov. Psykologen menar att personal väldigt sällan tar upp frågor i handledning 

kring sexualitet när det gäller de äldre boende. 

 

Ett annat problem som finns är att vissa boende förhindras i sina försök att utveckla intima 

relationer på grund av andra människor i sin omgivning. Så här berättar en personal: 

 

Vi försökte prata med mamman att sonen ville ha en tjej, men hon förstod inte. 

 

Personalen upplever att den boende bör få ta del av normala sexuella livsmönster, men att det 

är svårt att påverka då föräldrarna anser att de vet vad som är bäst för sonen. Personalen 

upplever frustration över att inte kunna hjälpa mannen på de sätt som de skulle vilja. 

Personalen vill hjälpa den boende att utveckla förmåga att klara sitt liv, men det är svårt när 

någon förälder motsätter sig detta. Personalen har valt att tillsvidare inte göra något åt 

situationen, eftersom föräldrarnas inflytande är så starkt, att de inte tycker att de kan göra 

något. 

 

Styrande förhållningssätt 
Personalen föreföll ibland också använda ett mer aktivt och styrande förhållningssätt för att 

påverka de boende i deras sätt att uttrycka sexualitet eller visa sexuella känslor. Det styrande 

förhållningssättet användes främst i situationer då man såg sig tvungen att försöka hindra att 

någon skulle fara illa eller för att förhindra situationer som personalen upplevde som 

obehagliga. Ett styrande förhållningssätt kan se ut på olika sätt utifrån situation, förhållanden i 

omgivningen och personalens synsätt. Nedan beskriver vi några olika styrande förhållnings-

sätt som vi fann i vår studie. 

 

Fostra till normalitet 

Personalen på flera gruppbostäder talar om att boende ofta har en skev bild av sexualitet, som 

man tror kan ha utvecklats genom deras sätt att ta till sig medias beskrivningar av sex och 
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genom negativa erfarenheter tidigare i livet. Det kan komma till uttryck på olika sätt, som att 

vissa boende är ”gränslösa” i sitt förhållande till andra människor i omgivningen. Med olika 

fostrande åtgärder försöker man förändra och påverka i riktning mot en mer ”normal” syn på 

sexualitet. Så här säger en personal: 

 

Vi försöker styra tevetittandet i basen så att det ska spegla en normal sexsyn. 

 

Personal försöker att genom samtal förmå boende att förstå att det behöver finnas känslor med 

i bilden när man har sex, att sex och kärlek hör ihop. Så här säger personalen: 

 

Det är mycket vi skulle vilja förklara för de boende. De gör sig själva illa, allt som har med 

sex att göra är diffust, svårt att ta tag i och svårt att förklara. Vi brukar säga att man blir 

varm inne i hjärtat (av kärlek, vår notering). 

 

Informanterna menar att det bästa sättet att påverka de boende är genom samtal, där de lägger 

fram sina tankar kring situationen och sitt eget synsätt. Social konstruktion är kunskap om 

verkligheten som personal förmedlar till boende genom sitt sätt att påverka dem(Payne, 

2002). Personal försöker styra genom vad man kan kalla ”normaliserande makt”. Det är 

personalen som har rätten att definiera vad som är normalt, utifrån att de har en högre position 

i den hierarki som råder på gruppbostaden(Foucault, 1998; Sandvin et al. 1998). Personalen 

bestämmer vilka normer som styr och hur sexualiteten bör se ut, genom att bestämma 

teveprogram. Det kan de göra utifrån sin roll som de boendes generaliserade och signifikanta 

andra(Trost & Levin, 1999), det vill säga att personalen fungerar som förebilder och är viktiga 

för de boende, då de kontinuerligt finns i deras vardag. Personalen har genom sin stödjande 

funktion ett stort handlingsutrymme, som också innebär stora möjligheter att påverka dem 

som är beroende av deras stöd och hjälp(Eliasson, 1995; Ringsby-Jansson, 1998). Personalen 

blir självklart också påverkade av samhällets normer och det i sin tur påverkar de boende när 

det gäller när, var och hur sexualitet ska utövas(Lewin, 2002). 

 

Övertyga, övertala och avskräcka 

En annan form av styrande förhållningssätt kommer särskilt till uttryck i situationer när 

boende talar om att skaffa barn eller när det gäller intima relationer. På en gruppbostad hade 
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flera boende haft funderingar på att skaffa barn. Personalen kände oro över det scenariot. En 

personal säger: 

 

Vi fick panik när hon sa att hon ville ha barn. 

 

Personalen anser att boende överlag har svårt att inse sina begränsningar. De menar att de 

boende inte förstår hur det är att ha barn. Därför försöker man informera, men också övertyga 

och avskräcka genom att berätta hur svårt och besvärligt det kan vara att ha barn. 

 

Vår uppgift blir att hjälpa de boende att förstå vad de klarar av och inte. 

 

Personalen menar att den här kvinnan inte klarar av att ta hand om barn, därför försöker de få 

henne att förstå att hon inte klarar det. Samhällets krav på att normalisera har fört med sig ett 

tankesätt att alla är lika, men samtidigt skapat individualisering genom att makten skapar 

möjlighet att mäta avvikelser(Foucault, 1998), i detta fall människor med utvecklingsstörning, 

och bestämma vad de klarar eller inte klarar av. Personer med utvecklingsstörning ses av 

samhället som ”normala”, utom vid vissa tillfällen, det vill säga det anses som normalt att 

skaffa barn, men inte för alla. Det gör det svårt för personalen att veta hur de ska göra, vad 

som är bäst för den boende och vad de klarar av, det finns en ambivalens mellan huruvida 

man ska utgå från normaliseringsprincipen eller använda sunt förnuft i arbetet (Sandvin et al., 

1998). Ambivalensen kan göra att personalen använder ett förhållningssätt som präglas av 

påträngande styrning i den mening som Mallander beskriver(1999). Detta för att skydda de 

boende från att hamna i situationer man uppfattar att de skulle ha svårt att klara av, som 

föräldrarollen. Personalen vill inte att kvinnan som längtar efter barn ska bli besviken när hon 

inte klarar av att ta hand om barnet. Därför försöker de avråda henne från att skaffa barn. 

Konsekvensen kan bli att hennes längtan inte tas på allvar. Hon får därför liten chans att sörja 

sin dröm om ett normalt liv med barn. 

 

Psykologen har uppmärksammat att det finns en större oro över kvinnornas sexualliv, än över 

männens, då kvinnor kan bli gravida. De blir därför mer skyddade än männen. Mallander för 

samma resonemang i sin avhandling(1999). 

 

En annan situation där personalen visar ett styrande förhållningssätt var då en av deras 

kvinnliga boende visade ett tydligt intresse för en av den manliga personalen. Han försökte 
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prata med henne om att de inte kunde ha ett förhållande, men hon ville inte ta till sig det. Så 

här berättar en personal: 

 

Hela situationen var jättejobbig, det kvittade vad vi sa till henne.  

 

Efter ett antal försök att få kvinnan att sluta uppvakta mannen såg personalen ingen annan 

utväg, utan hänvisade till regler och föreskrifter som förbjuder förhållanden mellan boende 

och personal. Så här säger en personal: 

 

Det funkar fortfarande. Nu har det börjat en annan manlig personal som hon är intresserad 

av, men hon tänker fortfarande på vad vi sa. 

 

Personalen är nöjd med denna lösning, då den har fått varaktig effekt. Personalen styr genom 

att lägga fram ett argument som kvinnan har liten möjlighet att kontrollera om det stämmer. 

Personalen påverkar, utan att det blir synligt för kvinnan själv, vilket lätt kan bli fallet när 

personalen befinner sig i en pressad situation. Att hänvisa till regler kan vara ett sätt för 

personalen att få kontroll över situationen. Det gör att de inte behöver ta ställning i en 

situation, utan kan hänvisa till de formella regler och beslut som tagits högre upp i hierarkin.  

 

Indirekt styrning 

Ett annat förhållningssätt som återfinns under den styrande strategin är att personalen har 

uppmärksammat att vissa av de boende stänger av teven om de tittar på porr när personalen 

kommer in i deras lägenhet, vilket personalen uppfattar som positivt. Personalen menar att 

porr ger en felaktig bild av sex och att de boende inte kan hantera detta. Så här säger en 

personal: 

 

Dom boende vet att vi inte gillar porr, så det är bra att den stängs av. 

 

Detta kan ses som exempel på hur de boende påverkas indirekt av personalens förhållnings-

sätt. Personalen vill att de boende ska få en normal syn på sex. Därför skapar de handlings-

regler som den boende kan ta efter. Denna premisstyrning gör att det finns risk för begräns-

ningar och envägskommunikation(Mallander, 1999), då de boende stänger av utan att 

ifrågasätta eller protestera. Trots att de boende inte protesterar genom att behålla filmen på 

kan man se att de visar motmakt(Sandvin et al., 1998). Så här uttrycker sig en personal: 
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…men dom visar gärna upp nyinköpta filmer (fodralet, vår notering). 

 

I möten handlar det ofta om ord, men kan också handla om hur man tolkar budskap, hur man 

relaterar till andra och hur man tolkar andras kroppsspråk. Den sociala interaktionen mellan 

människor innebär att man tolkar intentionen med andras handlingar. Hur denna tolkning görs 

och hur den egna definitionen av situationen ser ut styr handlandet hos individen. Personalen 

har inte uttryckligen bett de boende att stänga av filmerna när de kommer, men de boende har 

tagit till sig personalens förhållningssätt och handlar därefter. 

 

Enligt psykologen finns det i hennes handledningsgrupper ingen skillnad mellan den manliga 

och den kvinnliga personalens uppfattning när det gäller frågan om porrfilmer. I fokus-

grupperna kom det inte heller fram någon skillnad i uppfattning, mellan den kvinnliga och 

manliga personalen.  

 

Stödjande/vägledande förhållningssätt 
Personalen ger också i många situationer uttryck för ett mer stödjande och vägledande 

förhållningssätt. Det visar sig genom att personalen, genom stödjande vardagliga samtal, 

försöker att sätta sig in i den boendes situation och förstå hur de upplever olika situationer. 

Personalen ser det som sin uppgift att hjälpa de boende att utveckla sociala relationer till 

andra och lära sig hur saker fungerar på ett individuellt och samhälleligt plan. Följande former 

av stödjande och vägledande förhållningssätt fann vi i vår studie. 

 

Skapa insikt och förståelse för egna och andras upplevelser och erfarenheter 

Personalen upplever att det finns brist på kunskap hos de boende om hur man tar kontakt med 

människor, hur relationer till andra skapas och hur man handskas med sin längtan efter kärlek 

och intimitet. Detta är något som personalen upplever som viktigt att ta tag i för att det ska 

fungera för de boende i vardagen. Så här berättar en personal om en situation som uppstått: 

 

Han skrev snuskiga brev till okända, som blev arga. Han förstod inte vad som var fel och vi 

försökte hjälpa honom att förstå. 
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Personalen pratade med den boende om varför de människor som fick breven blev arga och 

hjälpte även till att reda upp situationer då människor ringde och var förbannade, utan att för 

den skull ta över ansvaret. Detta gjorde de genom att försöka få personen att uttrycka sina 

känslor i situationer, men också förklara hur situationen kunde uppfattas av andra. De ville ge 

honom en chans att förstå hur kontakt med andra kan etableras på ett bra sätt och ge honom 

verktyg att i framtiden klara detta själv.  

 

Flera personal uttrycker att de vill skapa förutsättningar för de boende att utveckla normala 

sexuella mönster. De problem med gränslöshet som man menar kännetecknar flera av de 

boende försöker man utifrån det här förhållningssättet att hantera genom att visa på alternativa 

sätt och att relationer mellan kvinnor och män kan ha andra mönster. Så här berättar de om en 

kvinnlig boende som, genom att hon saknade erfarenhet av andra relationer till män, trodde att 

hon måste ha sex med alla män: 

  

Vi var oroliga i början när det skulle komma manlig personal, men det har gått jättebra. 

 

Personalen har märkt att det har varit positivt, speciellt för de kvinnliga boendena, att det 

numera finns manlig personal. På så vis har de kunnat se att det går att ha relationer till män 

utan att känna att man måste ha sex med dem. Detta är något personalen har byggt vidare på, 

då de upplevt att detta gett de boende nya positiva erfarenheter. Genom att det arbetar män på 

gruppbostaden har de boende fått inblick i sociala mönster som visar att kvinnor kan var mot 

män på olika sätt, kvinnan är inte bara ett sexobjekt. 

 

Lära nya förhållningssätt och utveckla egna resurser 

Personalen fungerar som ett stöd för de boende och tillför hjälpmedel som ska öka 

förutsättningarna för att de boende ska klara sig i samhället. Det framkom i vår undersökning 

att det ofta uppkommer situationer då personal får hjälpa de boende att förstå hur man bör klä 

sig och uppföra sig, så att det inte ska ge fel signaler. Så här säger en personal: 

 

Det gäller att ha ett så friskt perspektiv som möjligt, och liksom förklara vad som är normalt. 

 

Personalen menar att man måste prata om det i största allmänhet och närma sig problemet 

försiktigt. Personalen fortsätter: 
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Det är viktigt att börja från grunden och sen spinna vidare, beroende på hur problemet ser ut. 

Sedan jobbar vi utifrån det. 

 

Personalen ser det som sitt jobb att tillföra resurser till de boende så att de kan få ökade 

förutsättningar att fungera i samhället. Detta kan minska risken att de boende blir utnyttjade. 

Personalen kan fungera som stöd på ytterligare sätt. I följande situation hjälper personalen en 

kvinna att ta tillbaka kontrollen över sitt liv. Så här berättar personalen: 

 

En kvinna blev sexuellt utnyttjad av närstående. Vi fick gå in och avhysa folk. Hon kunde inte 

säga ifrån. 

 

Personalen menar att det är deras jobb att genom stödjande samtal hjälpa kvinnan att säga 

ifrån när hon inte vill. Att hjälpa någon att ta tillbaka makten i sitt liv kan ske på olika vis, 

personalen vill här hjälpa henne att utveckla och hantera sociala relationer. Detta gjorde 

personalen då de fick kvinnan att förstå att hon kunde säga ifrån när det inte kändes bra för 

henne. Ibland kan personal inte stödja den boende genom egen kunskap utan att man tar hjälp 

utifrån. Så här berättar en personal: 

 

Hon förstod inte hur hon såg ut på insidan, därför tog vi med henne till mödravårdcentralen. 

 

Att tillföra resurser gör att de boende mognar till vuxenlivet och kan ta ansvar, i enlighet med 

det resonemang som Nirje(2003) betonar vara väsentligt för normalisering och som Madsen 

(2001) menar krävs för att ge den enskilde individen nya erfarenheter av betydelse för dennes 

möjlighet att utveckla och frigöra kompetens att hantera situationer på egen hand. Föreningen 

utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) har ordnat sex- och samlevnadskurser 

som personalen har uppmuntrat de boende att delta i. Detta för att personal upplever att det 

finns specialkunskap i ämnet som boendepersonal inte själva har. Personalen vill att de 

boende ska få denna kunskap för att bli mer självständiga i framtiden. Psykologen, som vi 

talat med, menar att boende behöver få social kompetens så att de kan fungera i ett socialt 

sammanhang.  
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11. Sammanfattande resonemang 
Vi kan se att personalen känner ambivalens i situationer av sexuell natur, då det finns 

inbyggda motsägelser i omsorgsarbetet. Det är svårt för personalen att avgöra hur mycket 

ansvar de ska ta och hur mycket den boende ska bestämma själv eller hur man handskas med 

gränsen mellan privat och professionellt. Ett sätt som personal ibland använder för att komma 

ifrån svårigheterna och den ambivalens det innebär, är att ta till ett undvikande eller styrande 

förhållningssätt. Det stödjande förhållningssättet ser vi mera som försök att hantera 

svårigheterna än att undkomma dem.  

 

Undvikande förhållningssätt 
Personalen vill hjälpa de boende att lära sig om sexualitet. Ett sätt för personalen att ge denna 

hjälp kan vara att föreslå olika hjälpmedel. Lite på skämt uttrycker de att en uppblåsbar 

Barbara kan vara en lösning. Detta kan tolkas som ett uttryck för personalens önskan om att 

hjälpa individen, på ett sätt som innebär att de samtidigt undviker de att bli för involverade i 

de boendes sexualitet genom den hjälp de ger. För att den boende ska ha tillgång till de 

normala sexuella mönstren som Nirje(2003) diskuterar i sin bok, behöver de boende få 

möjlighet att umgås med verkliga människor och få en uppfattning om sin och andras 

sexualitet. Konsekvenserna kan bli att de boende får liten chans att uppleva ”riktiga” sexuella 

relationer och lära sig hur ett förhållande fungerar. 

 

Regler sätts för att skapa ordning, och att exempelvis förbjuda könsord i baslägenheten, är ett 

sätt att frambringa denna ordning. Sandvin et al. (1998) menar att sätta upp regler kan tyda på 

ambivalens från personalens sida om hur situationer ska hanteras och att sätta regler är då ett 

sätt att hantera ambivalensen. Om personal tillsammans kommer överens om kollektiva regler 

skapar det säkerhet inom personalgruppen och den enskilde personalen behöver inte ta 

ställning i varje situation (a.a.). Utan samtal mellan personal och boende om varför reglerna 

finns kan följden bli att de boende får svårt att relatera till reglerna och förstå hur de kan 

omsättas i andra situationer de möter i samhället. 

 

Personalen vill hjälpa och skydda de boende från besvikelse, genom att inte berätta om sitt 

eget privatliv. En konsekvens av detta kan dock vara att de boende får färre möjligheter till 

verkliga förebilder, speciellt från dem som finns i deras direkta närhet, när det gäller 
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relationer. På så vis blir de i ännu högre grad hänvisade till de bilder som media erbjuder. Det 

innebär också färre möjligheter för personalen att påverka det som de uppfattar vara en skev 

syn på sexualitet hos de boende. Den ambivalens som kan finnas i en personalgrupp kring 

frågor av det här slaget visar sig i Olins avhandling(2003). Problemet hanteras ofta genom att 

man bestämmer att ingen i personalen ska prata om sitt privatliv med de boende. 
 

Styrande förhållningssätt 
För att de boende ska få en bättre syn på sex, har personalen infört regler för tevetittandet i 

baslägenheten, dessa regler finns inte i de privata lägenheterna. I baslägenheten kan 

programmen diskuteras, men det görs inte i de egna lägenheterna. Konsekvenserna kan bli att 

den boende får svårt att förstå personalens intentioner med att ha regler. Att diskutera reglerna 

kan medföra att personalen ger de boende erfarenheter som kan fungera som redskap för dem 

att förstå och tolka den kunskap de får från omvärlden, exempelvis från media, när det gäller 

kärlek och sexualitet. 

 

Personalen menar att det är olämpligt med vissa förhållanden, exempelvis mellan boende och 

personal, och försöker avstyra detta genom att hänvisa till en skriftlig föreskrift som säger att 

detta inte är tillåtet. Personalen berättar inte för kvinnan att det behöver finnas ömsesidiga 

känslor om man ska ha ett förhållande. Kvinnan tror att anledningen till att hon inte får vara 

kär i personalen beror på föreskriften. Konsekvensen kan bli att situationen kan upprepa sig 

med en man som inte är personal, eftersom hon inte förstår att den verkliga orsaken till varför 

inte relationen mellan henne och den man hon är förälskad i kan fungera, är att det inte finns 

ömsesidiga känslor, att hennes kärlek inte är besvarad. Personalen skulle kunna hjälpa 

kvinnan att förstå betydelsen av ömsesidighet genom att, som Madsen(2001) diskuterar, 

hjälpa henne att förstå hur sociala sammanhang fungerar och på det sättet skapa social 

kompetens. 

 

Personalen menar att media bidrar till de boendes skeva sexsyn och att det är viktigt att de 

förstår detta. Konsekvensen av att de boende känner att de måste stänga av porrfilmerna när 

personalen kommer in i deras lägenhet är att de upplever att personalen tagit makten och 

inskränker på deras privata sfär. Genom att stänga av och handla så som personalen önskar 

har de boende accepterat sin rang i hierarkin på det sätt som Foucault(1998) resonerar om.  
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Stödjande förhållningssätt 
Genom vardagliga samtal kan personalen stödja den boende. Det leder till att den boende 

växer som människa och får ökad förståelse och insikt om situationer. Detta kan bli en positiv 

påverkan där personalen använder normaliserande makt. Att personalen stödjer boende 

genom samtal innebär att de förmedlar sina tankar. Detta innebär makt som kan vara både 

positiv och negativ. Denna normaliserande makten innebär att personalen försöker få de 

boende att följa de normer som råder i samhället, men utan att förbjuda eller ge direktiv, så att 

de kan förstå hur samhället och relationer fungerar(Foucault, 1998).  

 

Personalen vill att de boende ska kunna ha relationer som inte är baserade på sex. Detta har de 

boende fått möjlighet att lära sig genom att gruppbostäderna fått manlig personal. Det som 

förmedlas på gruppbostaden kan de boende ta med sig ut i samhället, vilket blir möjligt då 

personalen och de boende diskuterat ämnet. Samtal om hur man ska bete sig för att inte 

hamna i jobbiga situationer har förts och detta har fört med sig att de boende har fått ökad 

kunskap och bättre lärt sig hantera situationer av sexuell natur. Detta innebär att de boende 

blir mer självständiga.  

 

I situationer där personalen upplever att de inte har tillräckligt med kunskap tar de hjälp 

utifrån. Detta medför att den boende får ökad förståelse om sig själv och får resurser som ger 

förutsättningar för ett mer självständigt liv i framtiden. 
 

 

12. Diskussion  
Vi har i vår studie undersökt personalens förhållningssätt. Resultatet visar att personalen har 

ett tillåtande förhållningssätt när det gäller boendes sexualitet, medan tidigare forskning visar 

att det finns hög kontroll när det gäller boendes sexualitet(Löfgren-Mårtenson, 2003; 

Mallander, 1999; Nordeman, 1993; Sundet, 1997). Att det finns skillnader mellan vår 

undersökning och tidigare forskning kan bero på att vårt material är litet. Den personal vi 

intervjuat kan självklart också ha en mer tillåtande hållning än vad som generellt gäller för 

personal i gruppboende. En annan orsak kan vara att den personalen som vi har intervjuat 

främst arbetar med personer med lindrig utvecklingsstörning och tidigare forskning kan 

handla om utvecklingsstörning på alla nivåer; A, B och C-nivå. Det kan också vara skillnad 

mellan olika typer av gruppbostäder, vilket vi beskrivit under rubriken ”Gruppbostad”. 
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Skillnad i utformning av gruppbostaden kan påverka vilken insyn personalen har i de boendes 

privatliv och därmed vilken möjlighet de har att kontrollera och reglera deras sexualliv. 

 

Personalen känner sig i många fall osäkra när det gäller de boendes sexualitet. Sexualitet är ett 

känsligt område. Det kan bli att personalen uppfattar sexualitet som så privat, att de inte bör 

prata med boende om detta. Det kan bero på att de saknar kunskap, vilket också psykologen 

tror är orsak till att personal undviker att ta tag i situationer av sexuell natur. Förhållnings-

sättet styrs av vilka strategier personalen använder sig av. Alla strategier finns på varje 

arbetsplats vi studerat, men någon av dessa är ofta tydligare än andra. Vi har hittat följande 

strategier; undvikande, styrande och stödjande förhållningssätt när det gäller sexualitet. I den 

undvikande strategin är det tillåtet att ha sex, men personalen lägger sig i övrigt inte i de 

boendes privatliv. Om personalen har det styrande förhållningssättet innebär det att de 

påverkar när, var och hur boendes sexualitet uttrycks. Det stödjande förhållningssättet innebär 

att personalen lyssnar och stöttar de boende när det gäller sexualitet.  

 

Vi ville veta om det fanns någon skillnad i förhållningssätt mot manliga respektive kvinnliga 

boende. När vi gjorde fokusgrupperna framkom ingen skillnad, men psykologen menar att det 

ändå finns en skillnad. Hon säger att personalen oroar sig mer för kvinnliga boende, då dessa 

kan bli gravida och det finns även en oro att de ska bli utnyttjade. Männens sexualitet 

kontrolleras inte lika starkt även om oro för utnyttjande finns. Samma resonemang för 

Löfgren-Mårtenson (2003) och Mallander (1999). 

 

Att det finns en skillnad i synen på äldre och yngre personer med utvecklingsstörning märktes 

endast vid ett tillfälle i fokusgrupperna. En boendes beteende sågs inte som sexuellt då hon 

enligt personalen var för gammal. Psykologen menade att det finns skillnader, personalens 

förhållningssätt är annorlunda mot äldre än yngre då många äldre inte anses ha några sexuella 

behov. 

 

Varken fokusgrupperna eller psykologen menade att det var skillnad i förhållningssätt utifrån 

personalens kön. Detta stöds inte av tidigare forskning då Löfgren-Mårtenson(2003) menar att 

kvinnlig personal är mer styrande än manlig och att detta kan bero på kulturella uppfattningar 

om hur män respektive kvinnor uppfattar sexualitet. Sandvin et al. (1998) menar att kvinnor är 

mer vårdande i sitt förhållningssätt medan männen förlitar sig mer på en väl fungerande 

administration och regelverk. Vi uppfattade att personalen var måna om att vara jämställda, 
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men att de inte hade reflekterat över om de fanns skillnader i förhållningssätt mellan dem, 

som män och kvinnor. 

 

Vissa grupper i vår undersökning visste inte hur de skulle hantera de boendes sexualitet och 

visade osäkerhet genom att skämta, vilket är samma diskussion som Sundet(1997) och 

Nordeman(1993) för. 

 

Vi tror att personalen behöver mer kunskap om sexualitet och utvecklingsstörning och hur 

man hanterar det. Dessa tankar stöds av psykologen som menar att det behövs mer medveten 

personal och förberedande utbildning i ämnet. Hon menar att det är viktigt att vara säker för 

att kunna hjälpa, skydda och hindra olämpliga kontakter på rätt sätt. Psykologen anser att all 

personal inte klarar av att hantera sexuella frågor och därför inte bör göra det. Hon tycker att 

mer vana och utbildning i att handskas med ämnet behövs, vilket var något våra grupper 

också efterfrågade. 

 

Vi tror att kunskapen som ges på särskolan i sex och samlevnad ofta kommer på ett tidigare 

stadium än vad ungdomarna har behov av. Personer med utvecklingsstörning mognar sexuellt 

först i 20-årsåldern eller senare och de behöver kontinuerligt stöd och information när en 

sexuell situation uppstår.  

 

Ofta finns föreställningar om att personer med utvecklingsstörning ska ha ett så bra liv som 

möjligt och att detta uppnås om de får slippa vara olyckliga, svikna, olyckligt kära och 

liknande. Det kan lätt bli en låtsasvärld om en person aldrig behöver känna sig illa till mods, 

det är naturligt att ibland vara lycklig och ibland olycklig. Vi är medvetna om att det är en 

svår balansgång för personalen att ge trygghet och därmed kanske hindra frigörelse och att 

samtidigt uppmuntra till oberoende utan att överge. 

 

Vi tror att man istället för att använda styrande och undvikande förhållningssätt skulle kunna 

arbeta utifrån ett socialpedagogiskt inriktat stöd. Det innebär att man utgår från och stärker det 

som är bra hos en person, snarare än att försöka ta bort det som är dåligt. Istället för att 

fokusera det dysfunktionella så är det växandet som är utgångspunkten(Madsen, 2001). Det 

stödjande förhållningssättet innebär att man tar tag i problemet istället för att skjuta det ifrån 

sig. Styrande förhållningssätt kan ersättas med inkännande förhållningssätt. Det handlar inte 

bara om att som personal förmedla sina egna tankar och idéer utan det är också viktigt att, 
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som Löfgren-Mårtenson(1997) skriver, lyssna på frågan, utgå från situationen, personens 

mognad och erfarenhet och prata på ett sätt som personen förstår. Det stödjande 

förhållningssättet kan förstärkas genom att individens upplevelser ställs i fokus på ett 

tydligare sätt. Det ska inte vara personalens erfarenheter och känslor som man bearbetar, utan 

den boendes upplevelser av situationen. Detta ser vi som en möjlig väg att handskas med de 

svårigheter som följer av stödarbetets inneboende motsägelser, att både skydda och ta ansvar 

och att ge förutsättningar för självbestämmande och inflytande, ett dilemma som personal i 

gruppbostad ständigt har att förhålla sig till. 

 

13. Avslutning 

Vi trodde att sexualitet och utvecklingsstörning skulle vara ett känsligt ämne att prata om för 

personalen, men det var tvärtom. Personalen var angelägen om att diskutera detta och sökte 

mer kunskap i området.  

 

Vi hade svårt att få svar på vissa frågeställningar i fokusgrupperna, men psykologen hjälpte 

oss att öka förståelsen. Vår förhoppning är att personalen ska fortsätta diskutera och fundera 

över ämnet. Vi har uppfattat att det är ett svårt arbete att jobba på gruppbostad, då hjälp –och 

kontrollfunktionen är invävda i varandra och att de flesta boende är i dagligt behov av stöd 

och hjälp i vardagslivet, såväl praktiskt som socialt.  

 

Ett problem som vi uppmärksammat, men inte använt oss av i vår studie, är att personalen 

upplevde att det var svårt att hantera den utsatthet som personer med utvecklingsstörning 

lever med. De boende har svårt att sätta gränser och många blir sexuellt utnyttjade. Personalen 

är osäkra på hur de ska hantera detta, eftersom de boende bör bli självständiga, men ändå inte 

riktigt klarar av alla situationer. Detta problem är ett viktigt ämne som skulle kunna vara ett 

forskningsämne i framtiden. 
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     Bilaga 1 
 
 
Frågor till psykologen. 
 
 
• Har du någon erfarenhet av att personalen behandlar män och kvinnor på olika sätt? 
 
 
• Har du erfarenhet av att personalen behandlar äldre och yngre på olika sätt? 
 
 
• Vi har fått fram att personalens förhållningssätt kan indelas i undvikande, stödjande och styrande 

förhållningsätt. Vad är din erfarenhet? 
 
 
• Har du erfarenhet av att manlig och kvinnlig personal har olika synsätt när det gäller sexualitet? 
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     Bilaga 2 
 
Bea och Börje 
 
Bea 29 år och Börje 43år, arbetar på samma dagcenter. De bor i varsin lägenhet och tillhör samma gruppbostad. 
Börje har precis flyttat dit. Bea förstår inte lika mycket som Börje, som är lindrigt utvecklingsstörd hon är 
måttligt utvecklingsstörd. Hon kan tala och delvis beskriva sina känslor. Börje visar öppet att han tycker mycket 
om Bea, men det är svårare för personalen att veta vilka känslor som hon har för Börje. Hon är ganska inbunden. 
Det syns ändå att hon blir glad när Börje kommer fram till henne och pussas eller håller om henne. Personalen 
tycker de är gulliga ihop och uppmuntrar deras kontakt. Tills en dag när personalen på dagcentralen hittar dem i 
vilrummet mitt under ett pågående samlag.  
 
Annika 
 
Annika är 34år och lindrigt utvecklingsstörd. Hon bor i egen lägenhet och har nyligen flyttat från sina föräldrar. 
Hon har alltid fått mycket hjälp från dem och på så sätt var hon ganska bortskämd, men hon har inte haft frihet 
att göra som hon vill. När Fub ordnade dans ville inte mamma att Annika skulle gå dit, för det finns en massa 
pojkar där och ”det vet man ju hur pojkarna är”. På det dagcenter som Annika jobbar, ser personalen att Annika 
är mycket intresserad av pojkar och män. Hon blir förtjust när någon man uppmärksammar henne. Mammans oro 
har lagt sig lite, men fortfarande ringer hon ganska ofta och vill veta hur det går för Annika, särskilt intresserad 
är hon av om hon träffar några pojkar. 
Personalen tycker att Annika har levt upp sedan hon fick en egen lägenhet. I början åkte de tillsammans på dans 
en gång i veckan, men hon tröttnade. Hon ville inte umgås med en massa handikappade och utvecklingsstörda, 
sade hon.  
Annika började gå ut för sig själv på kvällarna. Efter ett tag upptäckte personalen att hon ibland får besök av en 
äldre man. Personalen vet att de har sex med varandra. 
Numera sitter hon mest hemma på kvällarna och passar telefonen, ifall mannen skulle ringa.  
. 
Claes  
 
Claes 50 år är måttligt utvecklingsstörd och har bott på institution större delen av sitt liv. Han har nyligen flyttat 
till ett gruppboende. Han går mest för sig själv och det enda som verkar intressera honom är att onanera. Det är 
svårt att aktivera Claes och han har svårt att förstå att man inte bör sitta i gemensamma utrymmen och onanera.  
 
Daniella  
 
Daniella 22 år och är lindrigt utvecklingsstörd och bor i gruppbostad. Hon är kramig tjej och väldigt intresserad 
av en manlig personal. Hon gör sig extra fin när han jobbar och hon ringer hem till honom när han är ledig. Han 
har förklarat att han inte är intresserad och att han har en fru men Daniella fortsätter ändå sin uppvaktning. 
 
Björn  
  
Björn 25 år och är måttligt utvecklingsstörd och bor i en gruppbostad. Björn köper mycket porrtidningar och hyr 
även filmer som han onanerar till. Personalen upplever att hans beteende har förändrats och att han gärna vill ta 
på personalens bröst och rumpa. 
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     Bilaga 3 
 
 
Följdfrågor Fallen 
 
Annika: Hade det varit annorlunda om Annika varit en man? Vad beror det på? 
 
Claes: Hade det varit annorlunda om Claes varit 20 år? Hade ni gjort annorlunda om det varit en kvinna? Vad 
beror det på? 
 
Björn: Hade det varit skillnad om Björn varit 50 år och tittat på filmer? Vad beror det på? 
 
 
 

Följdfrågor allmänna 
 
Vad beror det på? 
 
Hur kände du då? 
 
Har detta hänt på er arbetsplats? 
 
Har ni haft andra typer av sexuella situationer på er arbetsplats? 
 
Har ni diskuterat detta förrut? 
 
Vet ni vart ni ska vända er om någon boende har problem eller om ni inte vet vad ni ska göra?  
 
Finns det möjlighet för utvecklingsstörda att ha ett privatliv? 
 
Vem ska bestämma över privatlivet? 
 
Hur tror ni att de utvecklingsstörda får kunskap om sexualitet och samlevnad? 
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     Bilaga 4 
Lotta Gedell, Cecilia Svensson, Lena Hogström 
 
studerande på  
Socialpedagogiska programmet/  
Institutionen för Individ och samhälle 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter på Socialpedagogiska programmet på högskolan i Vänersborg. Denna termin skriver vi en c-
uppsats (ett examensarbete) där vi valt att skriva om temat ”sexualitet och personer med utvecklingsstörning”. Vi 
vill fokusera på personalens tankar och reflektioner kring detta. 
 
Ni kanske har kommit i kontakt med ämnet i ert jobb. Därför är det till stor hjälp för oss om vi kan komma till er 
och göra en intervju. Vi vore tacksamma om vi kan få träffa er och i en intervju få ta del av era tankar, ert 
kunnande och era erfarenheter. Om ni kan tänka er att ställa upp, går intervjun till så, att vi utgår från några 
exempel på situationer som vi tror är vanligt att personal i verksamheter för den här målgruppen kan ställas inför 
i sitt arbete. Exemplen har vi formulerat skriftligt i form av korta situationsbeskrivningar. Ni får läsa dem och 
sedan diskuterar ni tillsammans hur man kan lösa situationen. Vi tror att det är lagom om cirka 3-5 personer 
deltar från varje arbetsplats.  
 
Vi räknar med att intervjun/gruppdiskussionen tar ungefär en timme. Vi kommer att anteckna under intervjun, 
men också använda en bandspelare som stöd för minnet. Om ni vill så skickar vi det färdiga arbetet till er när det 
är klart. 
 
Vi vill också passa på att säga att det är självklart frivilligt att medverka i intervjun, och man kan när som helst 
backa ur. Sexualitet är ett laddat ämne som väcker många olika känslor hos människor. Det är bland annat därför 
vi har valt att göra en gruppintervju och då diskutera tillsammans. 
 
Vår undersökning är inte ute efter att hitta rätt eller fel förhållningssätt, utan vi är intresserade av vad ni har att 
säga och era erfarenheter och tankar. Vi har tystnadsplikt och det material vi skriver kommer att anonymiseras så 
att man inte kan utläsa vem som sagt vad och vilka arbetsplatser som ingår i undersökningen.  
 
Vi skulle gärna vilja komma på ett personalmöte, för att lite närmare presentera oss och den studie vi gör och 
samtidigt ge er tillfälle att ställa frågor. Om ni vill genomföra gruppintervjun kan vi återkomma på ett senare 
personalmöte. 
 
Ni kan också ta kontakt med vår handledare på högskolan,  
 
Bibbi Ringsby Jansson, tel xxx  
e-mailadress xxx 
 
om ni har frågor eller funderingar i anledning av studien. 
Tack på förhand. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Lotta Gedell tfn xxx 
Cecilia Svensson tfn. xxx 
Lena Hogström tfn. xxx 
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