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Sammansfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka personals föreställningar om och attityder kring 
sexualitet hos unga män och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar som är boende 
på gruppbostäder och om föreställningarna och attityderna påverkar hur dessa personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar kan uttrycka sin sexualitet. Studien avser också att 
undersöka om personals föreställningar och attityder skiljer sig åt beroende på vilket kön 
personen med intellektuell funktionsnedsättning har. Det empiriska materialet har samlats in 
genom kvalitativa intervjuer, i form av fokusgrupper, med personal som arbetar på 
gruppbostäder där de boende är unga män och kvinnor med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Av resultatet framkommer att personals föreställningar om och 
attityder kring sexualitet hos unga män och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar 
överlag är positiva och tillåtande. Samtidigt vill personal med den enskildes välbefinnande i 
åtanke kunna vägleda och styra de unga män och kvinnor med intellektuella 
funktionsnedsättningar i deras sexualitet, i de fall personal uppfattar en persons sexuella 
uttryck vara ohälsosamma. Det går också att urskilja könsstereotypiska föreställningar om hur 
sexualitet skiljer sig åt beroende på om personen med intellektuell funktionsnedsättning är 
man eller kvinna. Hur personal bemöter unga män och kvinnor med intellektuella 
funktionsnedsättningar i deras sexualitet kan vara avgörande för hur den enskilde personen 
kan komma att uttrycka och utveckla sin sexualitet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning, gruppbostad, personal, attityder, 
föreställningar och fokusgrupper. 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate staff perceptions of and attitudes about sexuality in 
young men and women with intellectual disabilities who are living in group homes and if the 
performances and attitudes affect how these people with intellectual disabilities can express 
their sexuality. The study also aims to examine if the staff's beliefs and attitudes differ 
depending on the sex of the person with intellectual disabilities. The empirical data were 
collected through interviews, in the form of focus groups with staff working in group homes 
where the residents are young men and women with intellectual disabilities. From the results, 
it appears that staff perceptions of and attitudes about sexuality in young men and women 
with intellectual disabilities generally are positive and permissive. At the same time staff with 
the individual's well-being in mind wants to be able to guide and control the young men and 
women with intellectual disabilities in their sexuality, when staff perceive that person's sexual 
expression be unhealthy. It is also possible to discern gender stereotypes of how sexuality is 
different depending on whether the person with intellectual disabilities is a man or woman. 
How staff treat young men and women with intellectual disabilities in their sexuality may be 
crucial to how the individual person may express and develop their sexuality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: sexuality, intellectual disability, group home, staff, attitudes, 
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1. Inledning  
Sexualitet är något som finns inneboende hos alla människor och som uttrycks på olika sätt 
hos varje enskild individ. För att en människa ska kunna överleva anses denne, enligt 
Maslows behovshierarki, behöva få sina samtliga fysiologiska behov tillfredsställda, där 
sexualiteten är ett av de mest grundläggande behoven (Tornstam, 2010). Trots att sexualitet, 
enligt Maslows behovshierarki, betonas vara ett fysiologiskt behov är sexualitet också något 
som skapas i social kontext. I varje social och kulturell kontext skapas det i interaktion mellan 
individer olika manuskript, såsom normer och värderingar, vilka fungerar vägledande för vad 
som anses vara acceptabla uttryck för sexualitet (Simon & Gagnon, 2007). Det blir tydligt att 
det finns olika dimensioner av sexualitet, dels att den präglas av fysiologiska behov men 
också att den konstrueras i den sociala och kulturella kontexten (Månsson, 2012). Förutom att 
vara ett grundläggande behov är sexualitet också en mänsklig rättighet. Organisationen World 
Association for Sexology (WAS, 1999) betonar att sexualitet, förutom att vara inneboende 
hos varje enskild individ, också är något som samtliga har rätt att få ge uttryck för, då det är 
en avgörande faktor för en individs välbefinnande. 
 
I FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter står det skrivet att alla människor är 
födda fria och har lika värde och samma rättigheter samt att var och en har rätt till liv, frihet 
och personlig säkerhet (Regeringskansliet, 2011). Detta förtydligas i den svenska 
Diskrimineringslagen (2008:567) där det står att "samtliga ska främjas lika rättigheter 
respektive möjligheter och inte diskrimineras oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder". Gällande personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) 
påverkas deras levnadsförhållanden av samhällets syn på funktionsnedsättningar. 
Omgivningens attityder som riktats mot personer med IF har från 1800-talets början fram till 
de första årtiondena på 1900-talet gått från att vara medlidande och beklagande till att präglas 
av rädsla och avståndstagande (Grunewald, 2008). Dessa attityder har ofta präglats av 
samhällets syn på sexualitet hos personer med IF. Under 1800-talet ansågs sexualitet hos 
personer med IF inte existera utan dessa personer ansågs, av omgivningen, vara asexuella. På 
1900-talet övergick den allmänna synen till att istället se personer med IF som översexuella 
och att de saknade självkontroll över sin sexualitet (Löfgren-Mårtenson, 1997). Sexualitet hos 
personer med IF har genom tiderna försökt kontrollerats, på olika sätt, av den svenska 
staten. År 1915 infördes en lag som bland annat förbjöd personer med IF att ingå äktenskap 
och som gällde fram till början på 1970-talet. Mellan år 1934-1976 fanns det en 
steriliseringslag som gjorde det möjligt för den svenska staten att tvångssterilisera vissa 
individer, där personer med IF var en av de mest utsatta grupperna (Grunewald, 2008). Denna 
lag var en följd av den rashygieniska politikens vision av att skapa ett homogent och friskt 
samhälle där det skulle undvikas att personer med IF blev allt fler (Grunewald, 2008). Då 
personer med funktionsnedsättningar genom tidsepokerna blivit förbisedda gällande sina 
mänskliga rättigheter har FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning arbetats fram och ratificerades av Sverige år 2009. Konventionen syftar 
till att "främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning..." 
(Regeringskansliet, 2011).   
 
Många personer som har intellektuella funktionsnedsättningar är beroende av stöd från sin 
omgivning och kan på grund av sitt stödbehov behöva bo på gruppbostad. Personer med IF 
som bor på gruppbostäder är beroende av personal för att klara av sin vardag och för att 
exempelvis lära sig sociala regler och normer. Detta medför att personer som bor på 
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gruppbostäder i stor utsträckning påverkas av personals attityder och föreställningar om vad 
som är ett accepterat beteende.  
 
1.1 Problemformulering  
Personer med IF påverkas särskilt av personals föreställningar och attityder när det handlar 
om utvecklande av sexualiteten och möjligheten att få ge uttryck för den (Löfgren-Mårtenson, 
2005; Swango-Wilson, 2008). Personals föreställningar och attityder tenderar också att kunna 
skilja sig åt beroende på om personen med IF är man eller kvinna (Gilmore & Chambers, 
2010; Grieve, McLaren, Lindsay & Culling, 2008; Löfgren-Mårtenson, 2005; Meaney-
Tavares & Gavidia-Payne, 2012; Young, Gore & McCarthy, 2012). Direkt och indirekt 
påverkar personals föreställningar och attityder möjligheterna för personer med IF att kunna 
ge uttryck för sin sexualitet. Det förekommer att personal främst uppmuntrar 
vänskapsrelationer före intima relationer för personer med IF (Löfgren-Mårtenson, 2005). 
Detta kan ge upphov till att personer med IF inte ges möjlighet att få utveckla sin sexualitet 
fritt.     
 
Tidigare forskning som har genomförts inom området sexualitet och intellektuella 
funktionsnedsättningar har främst varit kvantitativa där fokus legat på förekomsten av service- 
och omvårdnadspersonals föreställningar och attityder kring sexualitet hos personer med IF 
och inte hur dessa i sin tur påverkar personer med IF. Då majoriteten av tidigare forskning är 
kvantitativa och internationella finns ett behov av mer forskning som behandlar den svenska 
kontexten och som tar hänsyn till service- och omvårdnadspersonals subjektiva uppfattningar 
av sexualitet hos personer med IF samt hur deras föreställningar och attityder påverkar 
möjligheten för personer med IF att få uttrycka sin sexualitet. Denna studie är kvalitativ och 
avser att nå en djupare förståelse om de föreställningar och attityder som personal subjektivt 
ger uttryck för och hur dessa kan påverka personer med IF att uttrycka sin sexualitet. Studien 
är avgränsad till att beröra sexualitet hos unga män och kvinnor med IF för att få ett tydligt 
fokus i studien och för att unga män och kvinnor kan anses vara i ett skede i livet då sexualitet 
är ett centralt tema. Då sexualitet är en mänsklig rättighet och något som varje enskild individ 
har rätt att ge uttryck för, önskar vi att genom denna studie ge ett bidrag till utarbetandet av 
metoder för hur personals framtida arbete kring sexualitet hos personer med IF kan 
vidareutvecklas.   
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att genom fokusgrupper undersöka och analysera personals, som är 
anställda på kommunala gruppbostäder, föreställningar om och attityder kring sexualitet hos 
unga män och kvinnor med IF som är boende på gruppbostäder. Studien kommer också att 
undersöka om personals föreställningar och attityder påverkar hur personer med IF kan 
uttrycka sin sexualitet. Studien avser också att undersöka om personals föreställningar och 
attityder skiljer sig åt beroende på vilket kön personen med IF har. 
   
Ø Vilka föreställningar och attityder har personal angående sexualitet och hur den tas i 

uttryck hos unga män och kvinnor med IF?  
	   

Ø Hur skiljer sig personals föreställningar och attityder åt, gällande sexualitet och dess 
uttryck, beroende på om personen med IF är man eller kvinna?  
	   

Ø Hur kan personals föreställningar och attityder påverka möjligheten för unga män och 
kvinnor med IF att uttrycka sin sexualitet?  
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1.3 Begreppsdefinitioner  
1.3.1 Unga män och kvinnor 
Med unga män och kvinnor avses i denna studie personer i åldrarna 20-30 år. 
 
1.3.2 Intellektuell funktionsnedsättning (IF) 
Enligt Socialstyrelsen (2007) definieras funktionsnedsättning som en ”nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller 
förvärvad. I studien har en begränsning gjorts till att enbart beröra personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar vilket i studien kommer att förkortas med IF. Organisationen 
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) definierar IF 
som en funktionsnedsättning där det finns begränsningar i den intellektuella kapaciteten, 
vilket kan innebära svårigheter i att ta in, bearbeta och förmedla information. Personer med IF 
har därmed svårigheter med social interaktion och att anpassa sitt beteende i olika situationer 
och sammanhang vilket påverkar individen i den dagliga livsföringen. I studien innefattar 
begreppet IF även diagnosen utvecklingsstörning. 
 
1.3.3 Gruppbostad 
Med gruppbostad avses insatsen bostad med särskild service som beviljats enligt Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS]. Gruppbostad kan beviljas 
personer med IF som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov och som har behovet av 
att kunna tillgå stöd och hjälp av personal dygnet runt. 
 
2. Tidigare forskning 
I genomgång av tidigare forskning inom området intellektuell funktionsnedsättning och 
sexualitet utifrån ett personalperspektiv har specifika teman kunnat urskiljas. Ett tema är vilka 
föreställningar och attityder som finns hos personal om sexualitetens yttringar hos personer 
med IF. Det andra temat är hur föreställningar och attityder skiljer sig åt, beroende på om 
personen med IF är man eller kvinna. Det tredje temat är hur service- och 
omvårdnadspersonals föreställningar och attityder samt kunskap om sexualitet kan påverka 
hur personer med IF kan ges möjlighet att uttrycka sin sexualitet. 
 
2.1 Föreställningar och attityder 
I studien "Får jag lov?" har Löfgren-Mårtenson (2005) genom observationer av och intervjuer 
med ungdomar med IF, anhöriga och personal studerat hur förutsättningarna ser ut för 
ungdomar med IF att uttrycka sin sexualitet. I studien framkom det att personer med IF som 
bor på gruppbostäder i stor utsträckning tenderar att påverkas, i skapandet av sin egen 
sexualitet, av de föreställningar som personal har gällande intellektuell funktionsnedsättning 
och sexualitet. Liknande antagande görs av Bazzo, Nota, Soresi, Ferrari och Minnesa (2007) 
som grundat sin enkätstudie i att sexualitet hos personer med IF är komplex och att den i stor 
utsträckning involverar och påverkas av service- och omvårdnadspersonals uppfattningar samt 
tankar kring sexualitet. Utifrån detta antagande skapades en hypotes om att service- och 
omvårdnadspersonals roll, utbildningsnivå och vilken typ av verksamhet de var yrkessamma 
inom, kunde vara påverkansfaktorer för deras attityder kring sexualitetens uttryck hos 
personer med IF. Den enda faktorn som enligt Bazzo et al. (2007) påverkade personals 
attityder var vilken typ av verksamhet de arbetade i. Personal på de verksamheter som hade 
daglig kontakt med personer med IF var mer konservativa i sina attityder än personal som 
hade mer sporadiskt kontakt med personer med IF. 
 
Löfgren-Mårtenson (2005) diskuterar de föreställningar som finns bland personal gällande 
sexualitet hos personer med IF och hur de påverkas av fördomar som finns i det kringliggande 
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samhället. Dock ger viss personal som intervjuats uttryck för att ha en mer nyanserad och 
accepterande syn på sexualitet hos personer med utvecklingsstörning än befolkning i övrigt. 
En föreställning som samhället, enligt personal, uppfattas ha är att personer med IF anses vara 
asexuella. Trots att personal uppfattar sig ha en mer accepterande syn på sexualiteten 
gentemot personer med IF än vad samhället i övrigt har, ser Löfgren-Mårtenson (2005) en 
tendens till att personal intar ett "vi och dem"-perspektiv, då de särskiljer synen på sin egen 
sexualitet från sexualitet hos personer med IF. Det förekommer föreställningar hos personal 
om att sexualiteten och hur den kommer till uttryck hos personer med utvecklingsstörning är 
annorlunda och onormal. Även Swango-Wilson (2008) för i sin studie en diskussion om att 
omvårdnadspersonal tenderar att inneha en annan uppfattning och acceptans till sin egen 
sexualitet och sexuella beteende än vad de har gentemot sexualiteten hos personer med IF. 
 
Studier som tidigare gjorts visar att yrkesverksamma som arbetar med personer med IF 
generellt sett har en relativt positiv inställning till sexualitet och dess uttryck hos personer 
med IF (Bazzo, Nota, Soresi, Ferrari & Minnesa, 2007; Cuskelly & Bryde, 2004; Gilmore & 
Chambers, 2010; Löfgren-Mårtenson, 2005; Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012; Saxe 
& Flanagan, 2013; Swango-Wilson, 2008; Yazbeck, McVilly & Parmenter, 2004). En faktor 
som visat sig påverka service- och omvårdnadspersonals attityder till att vara mer positiva var 
deras ålder. Studier visar på att yngre personal är mer tillåtande och positiva än vad äldre 
personal är (Cuskelly & Bryde, 2004; Löfgren-Mårtenson, 2005; Swango-Wilson, 2008; 
Yazbeck et al., 2004). En ytterligare faktor som visat sig kunna påverka personals attityder 
var vilken form av utbildning de genomgått (Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012; 
Yazbeck et al., 2004; Grieve, McLaren, Lindsay och Culling, 2008). I en enkätstudie av 
Meaney-Tavares och Gavidia-Payne (2012) framkom det att personal som genomgått 
utbildning rörande sexualitet hos personer med IF hade en mer positiv inställning till 
sexualitet hos personer med IF än personal som inte genomgått liknande utbildning. I 
enkätstudierna av Yazbeck et al. (2004) och Grieve et al. (2012) återfanns de mest positiva 
attityderna bland personal som genomgått utbildning på universitetsnivå. 
 
Sammanfattningsvis påvisas det i studierna att service- och omvårdnadspersonal generellt sett 
har en övergripande positiv syn på sexualitet hos personer med IF. Faktorer som visat sig ha 
en positiv påverkan på personals föreställningar och attityder är vilken utbildning de 
genomgått, vilken ålder de är i och även vilken typ av verksamhet de arbetar inom. 
Sammantaget berör samtliga ovannämnda studier personals föreställningar om och attityder 
kring sexualitet hos personer med IF. Dock är det enbart Löfgren-Mårtensons (2005) studie 
som i viss mån behandlar att personals föreställningar och attityder kan påverka hur personer 
med IF utvecklar sin sexualitet. Majoriteten av studierna som redovisats är kvantitativa och 
utformade som enkäter med bundna svarsalternativ.  
 
2.2 Föreställningar om och attityder till sexualitetens yttringar utifrån ett 
könsperspektiv 
Ett flertal studier (Gilmore & Chambers, 2010; Grieve, McLaren, Lindsay & Culling, 2008; 
Löfgren-Mårtenson, 2005; Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012; Young, Gore & 
McCarthy, 2012) visar att personalens föreställningar om sexualiteten hos den 
funktionsnedsatte skiljer sig åt, beroende på om personen med IF är man eller kvinna. 
Personal som deltagit i studier har uppgett att de anser att män med IF har en avsaknad av 
självkontroll när det kommer till att ge uttryck för sin sexualitet, bland annat att de ofta 
uttrycker sin sexualitet på sätt som anses vara opassande i offentliga miljöer (Gilmore & 
Chambers, 2010; Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012). Föreställningar som framkommit 
gällande sexualitetens uttryck hos män med IF är att männen är starkt sexuellt drivna i sin 
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vardag och ger starkare samt tydligare uttryck för sin sexualitet än vad kvinnor med IF gör 
(Löfgren-Mårtenson, 2005; Young et al., 2012). I en brittisk studie av Young et al. (2012) har 
semistrukturerade intervjuer genomförts med tio anställda som arbetar med personer med IF 
för att undersöka om könstillhörigheten hos personen med IF är av betydelse för hur personal 
ser på dennes sexualitet. Young et al. (2012) redogör att personal anser att män med IF 
överlag endast är intresserade av att ingå i intima relationer såvida de är av sexuell karaktär. 
Till skillnad mot män med IF ansågs kvinnor med IF i större utsträckning fokusera på 
känslomässiga aspekter i relationer snarare än sexuella aspekter. Personal gav generellt sett 
uttryck för att kvinnor med IF inte anses tänka på sex överhuvudtaget och att de är särskilt 
sårbara för sexuellt utnyttjande och att de därför bör skyddas. I studien av Löfgren-Mårtenson 
(2005) framkommer det att personal anser att kvinnor med IF inte ger uttryck för sin 
sexualitet i samma utsträckning som män med IF och därmed finner personal en svårighet i att 
uppfatta om kvinnorna har en sexualitet. 
 
Sammantaget visar forskning att män med IF beskrivs ha starkare sexuella uttryck medan 
kvinnor med IF är mer emotionella i sina uttryck och behöver därför skyddas mot övergrepp 
från omgivningen. 
 
2.3 Föreställningars och attityders påverkan för sexualitetens uttryck 
I en australiensisk enkätstudie av Gilmore och Chambers (2010) har jämförelser gjorts mellan 
service- och omvårdnadspersonal som arbetar med personer med IF och befolkning i övrigt, 
angående dessa två gruppers attityder till sexualitet hos personer med IF. Resultatet visar att 
det generellt sett inte fanns några större skillnader i attityderna mellan de olika 
undersökningsgrupperna, utom när det handlade om föräldraskap. Undersökningsgruppen 
som bestod av service- och omvårdnadspersonal ansåg att det var mindre lämpligt för 
personer med IF att bli föräldrar än vad undersökningsgruppen som bestod av befolkning i 
övrigt tyckte. Enligt Gilmore och Chambers (2010) berodde resultatet på att personalen 
ifrågasatte lämpligheten, hos personer med IF, i förmågan att ta ansvar för och försörja ett 
barn.  
 
Gällande relationer finns en oro bland service- och omvårdnadspersonal över att personer med 
IF ska ingå i intima relationer (Holmes, 1998; Löfgren-Mårtenson, 2005; Young, Gore & 
McCarthy, 2012). Personal uppmuntrar främst personer med IF att etablera 
vänskapsrelationer, hellre än intima relationer. Detta då oron är stor för att intima relationer 
ska leda till ogynnsamma konsekvenser, såsom oönskade graviditeter och sexuella 
utnyttjanden (Löfgren-Mårtenson, 2005). I studien av Holmes (1998) som avsåg att utvärdera 
personals attityder till sexuell aktivitet för personer med IF var det 16% av deltagarna, i 
egenskap av personal, som ansåg att intima relationer inte skulle vara tillåtna för personer 
med IF. Swango-Wilson (2008) beskriver i sin studie att personal anger sexuella uttryck som 
exempelvis offentligt kyssande, analsex och oskyddat sex vara olämpliga sexuella beteenden 
för personer med IF.   
 
Utöver att personal gett uttryck för att vara negativt inställda till intima relationer för personer 
med IF ansågs det vara än mer olämpligt och även provocerande om personer med IF ingick i 
intima relationer av homosexuell karaktär (Young, Gore & McCarthy, 2012). I Saxe och 
Flanagans (2013) studie var däremot deltagarna, i egenskap av service- och 
omvårdnadspersonal, positiva till både heterosexualitet och homosexualitet bland personer 
med IF. I Löfgren-Mårtensons (2005) studie beskrev personal att de i sitt arbete inte kommit i 
kontakt med personer med IF som varit homosexuella. Personal gav uttryck för att aktiviteter 
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mellan personer av samma kön sågs som vänskap och inte som att det skulle kunna vara en 
kärleksrelation.  
 
Att samtala med personer som har intellektuella funktionsnedsättningar kring deras sexualitet 
kan, av både yrkesverksamma och anhöriga, upplevas komplicerat (Evans, McGuire, Healy & 
Carley, 2009). Orsaker till att viss personal finner svårigheter i att diskutera ämnet är att de 
upplever sig sakna kunskap och utbildning om sexualitet och att riktlinjer kring bemötande 
och sexualitet är oklara samt att det finns en osäkerhet i att diskutera kring ämnet. McConkey 
och Ryan (2001) beskriver i resultatet av sin studie att service- och omvårdnadspersonal 
finner en osäkerhet i att diskutera och hantera situationer som berör sexualitet hos personer 
med IF. Personal uppger i studien att de främst önskar mer utbildning om sexualitet hos 
personer med IF för att på tryggare sätt kunna hantera situationer av sexuell karaktär. Andra 
önskemål som framkom var att personal ville ha tydligare policy och riktlinjer samt att det ska 
ges möjlighet för personal att diskutera sexualitet och dess uttryck hos personer med IF.   
 
Sammantaget framgår det i studier att personal känner sig osäkra och finner svårigheter i att 
diskutera ämnet sexualitet då de upplever avsaknad av tillämpbar kunskap inom området. 
Personal känner oro över att personer med IF ska ingå intima relationer och att de därför 
främst uppmuntrar till vänskapsrelationer. Föräldraskap hos personer med IF upplevs av 
personal vara något som inte är önskvärt då de ifrågasätter förmågan hos personer med IF att 
kunna ta hand om ett barn. Förutom föräldraskap är ämnet homosexualitet hos personer med 
IF något som skapat delade åsikter bland personal i de genomförda studierna.  
 
3. Teoretiska utgångspunkter 
Teoriavsnittet presenterar de teorier och perspektivtaganden som denna studie utgår från samt 
som används i analysen av det empiriska datamaterialet. De teoretiska utgångspunkterna är: 
teorin om sociala  representationer, teorin om sexuella script, kön som social konstruktion och 
paternalism.  
 
3.1 Teorin om sociala representationer  
Teorin om sociala representationer presenterades för första gången på 1960-talet av Serge 
Moscovici som var en fransk socialpsykolog. Teorin utgår från ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv med utgångspunkten att våra föreställningar om verkligheten skapas och formas i 
den sociala kontexten, i interaktion med andra (Chaib & Orfali, 1995). 
 
Sociala representationer kan förklaras som de kollektiva föreställningar olika individer 
tillsammans skapar om ett objekt. Det innebär att när individer interagerar med varandra 
skapas gemensamma föreställningar av olika objekt. De sociala representationerna bidrar till 
utvecklandet, för individerna, av en kunskap om hur verkligheten är beskaffad. Denna 
kunskap som utvecklas ur verkligheten kallas vardagskunskap. Den skapas oftast utifrån den 
allmänna erfarenheten och det allmänna vetandet. De objekt som görs till representationer kan 
vara både verkliga och inbillade (Chaib & Orfali, 1995). Kollektiva föreställningar i form av 
sociala representationer bidrar till hur enskilda individer tänker och agerar. Genom att studera 
dessa representationer går det att upptäcka stereotypiska föreställningar som en grupp 
individer har, om ett socialt fenomen (Chaib & Orfali, 1995). 
 
De sociala representationerna går att studera i många olika sammanhang, alltifrån i den 
vardagliga interaktionen mellan individer till budskap som förmedlas genom massmedia. De 
sociala representationerna är viktiga för att hjälpa individer hur de ska tolka och agera i olika 
situationer samt att förstå och hantera olika fenomen (Jodelet, 1995). 
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Inom teorin om sociala representationer finns det främst två centrala begrepp, förankring och 
objektifiering, vilka utgör mentala processer som förklarar hur sociala representationer 
skapas, formas och internaliserar handlingsalternativ. De två processerna sker i en 
samverkansprocess där de kompletterar varandra (Chaib & Orfali, 1995). Förankring avser 
den process där individen knyter an ett obekant fenomen, faktiskt som inbillat, till redan 
befintlig kunskap som individen har. Detta medför att tidigare befintlig kunskap används för 
att förstå det okända fenomenet. Efter att förankring skett kan individen förmedla den 
nyvunna kunskapen till andra individer genom kommunikation, det är denna process som 
kallas för objektifiering. När förankring och objektifiering skett har en individ omvandlat ett 
faktiskt eller inbillat objekt till en konkret upplevelse som den då kan förmedla vidare i 
interaktion med andra individer (Chaib & Orfali, 1995). 
 
Sammanfattningsvis kan teorin om sociala representationer användas för att studera hur 
individer i interaktion med varandra skapar en gemensam verklighet som hjälper dem att 
förstå och hantera olika situationer och därefter veta hur de ska agera i olika sociala kontexter. 
När individen stöter på olika sociala fenomen och omvandlar dessa till konkret kunskap, sker 
detta genom förankring och objektifiering. 
 
3.2 Teorin om Sexuella script  
Sexuella script är en teori som utvecklats av William Simon och John Gagnon och utgår från 
att sexualiteten inte enbart är ett biologiskt behov utan att den även är socialt och kulturellt 
konstruerat, då sexualiteten och dess uttryck skapas genom sociala inlärningsprocesser. Det är 
därmed i interaktion med andra som en individ blir införstådd i hur denne ska vara i sin 
sexualitet (Löfgren-Mårtenson, 2013). 
 
All sexualitet och dess uttryck påverkas och ges möjlighet till existens av de institutionella 
normer och värderingar som råder kring sexualitet. De normer och värderingar som råder i 
samhället kan liknas vid "manuskript" som beskriver och definierar sexualitetens när, var, hur, 
med vem och varför. De sexuella scripten kan se olika ut beroende på det sociokulturella 
sammanhanget och påverkar hur enskilda individer kan uttrycka sin sexualitet. Då sexuella 
script skapas i förhållande till den sociokulturella kontexten medför det att scripten inte är 
statiska utan är ständigt föränderliga. För att förstå hur individer ser på sexualitet och hur de 
förväntas agera i sin sexualitet ser man till de sexuella script som är gällande i den 
sociokulturella kontext som den enskilde individen befinner sig i (Simon & Gagnon, 2007). 
 
De sexuella scripten delas in i kollektiva, interpersonella och intrapsykiska nivåer. Den 
kollektiva nivån innefattar de övergripande kulturella värderingar, föreställningar och normer 
kring sexualitet och som beskriver hur olika sociala roller, såsom köns- och relationsroller, 
ska gestaltas (Simon & Gagnon, 2007). Den interpersonella nivån utgör hur individen, genom 
anpassning, skapar en överenstämmelse mellan sina egna sexuella behov och de i samhället 
rådande normer och värderingar om vad som är acceptabla uttryck för sexualitet. De 
interpersonella scripten handlar om hur individen omedelbart uppfattar de kollektiva sexuella 
scripten och sedan "skriver" nya script för hur den ska agera i sin sexualitet för att få ge 
uttryck för sina sexuella behov och drifter (Simon & Gagnon, 2007). Den intrapsykiska nivån 
är individens egna föreställningar för vad denne anser är lämpligt sexuellt beteende, men även 
vad denne har för sexuella önskningar och behov samt vad som är sexuellt upphetsande 
(Simon & Gagnon, 2007). 
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De sexuella scripten kan se olika ut för olika "grupper" i samhället. En grupp av individer som 
tillskrivs ett eget sexuellt script är personer med funktionsnedsättningar. Dessa personer 
tillskrivs ofta mer restriktiva och kontrollerande sexuella script än personer i övrigt. 
Anledning till att de sexuella scripten är mer begränsade för personer med 
funktionsnedsättningar beror på omgivningens upplevelser att personer med 
funktionsnedsättningar tillhör en sårbar grupp som behöver hjälp att skyddas från exempelvis 
oönskade sexuella situationer (Löfgren-Mårtenson, 2013). Enligt Löfgren-Mårtenson (2013) 
är två framträdande drag inom sexuella script som riktas mot personer med 
funktionsnedsättningar att det "normala" är att vara heterosexuell och att stark betoning läggs 
på att de ska skydda sig mot oönskade graviditeter, könssjukdomar och sexuella 
risksituationer. Lite fokus läggs på att sexualitet kan innefatta lust, njutning och intimitet. 
 
Sammanfattningsvis handlar teorin om sexuella script om hur sexualitet skapas och förändras 
i den sociokulturella kontexten. De sexuella scripten, som liknas vid "manuskript" är 
vägledande för den enskilde individen i hur den ska agera i sin sexualitet. De sexuella scripten 
delas in i kollektiva, interpersonella och intrapsykiska nivåer som samtliga påverkar vad som 
anses vara acceptabla uttryck för sexualitet. Olika socialt konstruerade grupper kan tillskrivas 
olika sexuella script. Personer med funktionsnedsättningar är en grupp som tillskrivs mer 
restriktiva och kontrollerande sexuella script än andra grupper. 
 
3.3 Kön som social konstruktion 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv föds en individ inte till att vara flicka eller pojke 
utan att individen snarare "föds in" in till olika normativa sociala föreställningar av kön. 
Begreppet kön kan delas upp i biologiskt kön och socialt kön, det är det sociala könet som 
brukar benämnas som genus i litteraturen (Lorber, 2010). Beroende på vilket biologiskt kön 
en individ har vid födsel får det betydelse för hur omgivningen bemöter och socialiserar in 
individen i samhället. Detta innebär att individen får lära sig hur den förväntas vara för att 
tillskrivas ett visst kön. Dessa föreställningar av socialt kön kan beskrivas som en 
representation av den kulturella kontextens syn på hur man (inte) ska/bör/får/förväntas vara 
flicka/kvinna respektive pojke/man (Barron, 2004). Dessa föreställningar om vad det innebär 
att vara man respektive kvinna är djupt förankrade i samhället och är svåra att förändra. 
 
Sexualitet är starkt förenat med kön och oavsett vilket kön en individ har tillskrivits 
socialiseras denne in i olika sexuella förhållningssätt. De olika förhållningssätten skiljer sig 
vitt åt för män och kvinnor och är förankrade i samhällets normer och värderingar om hur de 
olika könen ska "vara" (Helmius, 2004). I socialisationsprocessen lär sig män och kvinnor hur 
de ska förhålla sig till sin sexualitet. Helmius (2004) beskriver att "flickor lärs att 
emotionalisera sin sexualitet, sina sexuella lustkänslor, medan pojkar lärs att sexualisera sin 
emotionalitet, sina kärlekskänslor" (s. 111). Detta medför att pojkar får lära sig att bli fysiskt 
sexuella varelser medan flickor får lära sig att bli känslomässiga sexuella varelser. Lorber 
(2010) påtalar att det finns historiska föreställningar om att kvinnor är mer omhändertagande 
och underlägsna och att män är mer dominerande och har en överordnad position i samhället. 
I och med de socialt konstruerade könsrollerna, att kvinnan ses som underlägsen av mannen, 
har kvinnor tillskrivits strängare regler kring sexualitet där de känslomässiga aspekterna av 
sexualitet haft en framträdande roll. Genom att kvinnor inte har socialiserats in att vara fysiskt 
sexuella varelser anses de vara i behov av att skyddas från sexualitetens "faror" (Helmius, 
2004). 
 
Sammanfattningsvis bedöms kön och sexualitet vara socialt konstruerat. Män och kvinnor 
socialiseras in i olika könsroller och tillskrivs därmed olika attribut, såsom hur de ska "vara" i 
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sin sexualitet. Det som främst skiljer sig åt i mäns och kvinnors sexualitet är att män lär sig 
vara fysiskt sexuella och kvinnor lär sig vara mer känslomässiga i sin sexualitet.  
 
3.4 Paternalism 
Paternalism är ett förhållningssätt som i huvudsak bygger på över- och underordningar. 
Förhållningssättet tar sin utgångspunkt i att den "vanliga" människan är oförmögen att själv 
kunna avgöra vad denne behöver utan att det ska avgöras av "experter". Resultatet av detta 
blir att hur människan ska leva sitt liv planeras och bestäms av andra. Paternalismen utgår 
från att de överordnade "experterna" tror sig ha kunskap om vad den enskilde individen är i 
behov av och att de har lösningar på de underordnades situationer oavsett om experterna har 
några autentiska erfarenheter eller inte av de underordnades situationer. Överordningen ger ett 
sken av att vilja att stödja och hjälpa de underordnade utifrån goda intentioner, dock agerar 
endast överordningen då den själv får ut någon vinning (Starrin, 2000). 
 
Gällande paternalism i förhållande till funktionsnedsättningar beskriver Starrin (2000) att "de 
funktionshindrade, av myndigheter och andra behandlas som barn eller människor med 
samma egenskaper som barn. " (s. 83). Det innebär att personer med funktionsnedsättningar 
ses som en socialt underlägsen grupp, som är i behov av att omgivningens "experter" är med 
och bestämmer samt påverkar hur den funktionsnedsatte ska leva sitt liv.  
 
Sammanfattningsvis handlar paternalism om över- och underordningar i samhället och hur 
"experter" påverkar livsförhållandena hos de grupper som befinner sig i en underordnad 
position.  
 
3.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Samtliga teoretiska utgångspunkter som används i denna studie utgår från att verkligheten är 
socialt konstruerad. Teorin om sociala representationer kan tillämpas för att studera hur 
individer i interaktion med varandra skapar en gemensam verklighetsbild. I denna studie 
används teorin om sociala representationer i studiens analys för att kunna identifiera och 
iaktta om personal, i interaktion med varandra, skapar en gemensam bild av hur de uppfattar 
sexualiteten hos unga män och kvinnor med IF. Personals sociala representationer av 
sexualitet som socialt fenomen kan även påverka hur personal förstår, tolkar och agerar i sitt 
arbete då de ställs inför detta fenomen. I studerandet av sociala representationer kan det vara 
möjligt att urskilja vilka föreställningar som finns kring sexualitet och därmed kan teorin om 
sexuella script användas för att förstå sexualiteten utifrån olika nivåer och hur dessa kan 
påverka den enskilde individen. För att förstå de sociala representationer som skapas kring 
sexualitet hos unga män och kvinnor med IF har aspekten kön som social konstruktion tagits 
med i denna studie då den kan hjälpa att tolka och förstå hur deltagarna, i egenskap av 
personal, konstruerar och tillskriver sexualiteten hos unga män och kvinnor med IF.  
För att identifiera om deltagarnas sociala representationer påverkar unga män och kvinnor 
med IF i hur de kan uttrycka och utveckla sin sexualitet har paternalism, som teoretisk 
utgångspunkt, använts i studiens analys.   
 
4. Metod  
I metodavsnittet redogörs det för hur studien planerats och genomförts. Fortgående genom 
avsnittet förs en metoddiskussion som motiverar studiens metodval. Avsnittet avslutas med att 
en diskussion förs kring hur studien tagit Vetenskapsrådets etiska riktlinjer i beaktning. 
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4.1 Studiens teoretiska grund och metodval 
Som vetenskapsteoretisk grund vilar denna studies kunskapsanspråk på socialkonstruktivism. 
Socialkonstruktivism försöker, enligt Teater (2010), förklara människans verklighet och hur 
denna är konstruerad genom att studera socialisationsprocesser. Varje enskild individ skapar 
sin kunskap och kontext i samspel med andra. Detta medför att varje enskild individ upplever 
den sociala kontexten olika, utifrån sin subjektiva upplevelse. För att få en så fullständig bild 
av ett socialt fenomen som möjligt anser förespråkare för socialkonstruktivismen att det 
sociala fenomenet bör studeras utifrån olika individers konstruktioner och uppfattningar av 
det rådande fenomenet (Teater, 2010). För att i studien utforska personals föreställningar om 
och attityder kring sexualitet hos unga män och kvinnor med IF är det av vikt att studera både 
personals individuella och kollektiva tolkningar av de teman kring sexualitet som berörs i 
studien. 
 
För att nå fördjupad kunskap och förståelse om vilka föreställningar och attityder personal på 
gruppbostäder har och hur de tänker kring sexualitet hos unga män och kvinnor med IF valde 
vi att genomföra en kvalitativ studie där vi genom fokusgrupper får ta del av personals 
subjektiva upplevelser kring ämnet som studeras. Kvalitativa studier avser att förstå helheten 
av det som studerades, genom att undersöka studieobjektets subjektiva varsebildningar 
(Starrin, 1994). 
 
Stor del av den genomgångna forskningen inom området sexualitet och intellektuella 
funktionsnedsättningar har varit kvantitativa studier med fokus på förekomst och statistiska 
samband. Vi anser att det behövs fler studier inom området som är av kvalitativ karaktär, för 
att kunna förstå komplexiteten i det som studeras och för att undersöka personals egna 
beskrivningar om vilka föreställningar och attityder de har kring sexualitet hos personer med 
IF. Datamaterialet till denna studie har samlats in genom fokusgrupper i kombination med 
vinjettmetoden.  
 
4.2 Fokusgrupper 
Fokusgrupper är en insamlingsmetod där fokus ligger på hur gruppdeltagare interagerar med 
varandra och på innehållet i de gruppdiskussioner som förs utifrån ett förutbestämt ämne som 
konstruerats av forskaren (Halkier, 2010). Enligt Wibeck (2000) används fokusgrupper när 
forskaren avser att studera individers föreställningar och attityder som är kulturellt 
förankrade. Då studien utgår från socialkonstruktivistiskt perspektiv, som beskriver att 
verkligheten konstrueras genom interaktioner mellan individer, ansåg vi fokusgrupper vara en 
lämplig metod för att undersöka personals föreställningar och attityder. 
 
Diskussioner har förts om huruvida fokusgrupper var att föredra i denna studie framför 
exempelvis individuella intervjuer. Valet att inte genomföra individuella intervjuer grundades 
främst i att vi i största möjliga mån ville undvika att vår närvaro påverkade deltagarnas svar. 
Enligt Halkier (2010) har intervjuaren i fokusgrupper en tillbakadragande roll där 
gruppdeltagarna får föra diskussioner kring förutbestämda ämnen och därför minskar risken 
för forskarpåverkan. I individuella intervjuer förs det istället en diskussion mellan 
intervjuaren och intervjupersonen och därför finns en större risk för att intervjupersonens svar 
påverkas av intervjuaren. 
 
I fokusgrupper finns det inte lika stor möjlighet för forskaren att undersöka den enskilde 
individens hela livsvärld (Halkier, 2010). Då denna studie enbart avsåg att studera personals 
föreställningar och attityder i arbetet, fanns inget behov att studera deltagarnas enskilda och 
fullständiga livsvärldar. Halkier (2010) beskriver att det finns en risk för att den sociala 
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kontrollen i fokusgrupper hindrar att de olika deltagarnas perspektiv och åsikter kommer fram 
och att alla inte ges lika stort utrymme att föra fram och uttrycka sina ståndpunkter. För att 
minimera denna risk har vi vid fokusgruppstillfällena framfört att det inte finns några korrekta 
eller felaktiga ställningstaganden och att allas åsikter är av lika stort värde. 
 
Fokusgrupper kan vara av olika karaktär. I vår studie valde vi att genomföra halvstrukturerade 
fokusgrupper. En halvstrukturerad fokusgruppsintervju börjar oftast brett och öppet och 
avslutas mer stramt, i likhet med "trattmodellen" (Halkier, 2010). Deltagarna i vår studie 
presenterades olika fallbeskrivningar (se Bilaga 2) som samtliga var objektiva och neutrala i 
sin karaktär. Fallen beskrevs sakligt och utan några värderingar, för att deltagarna skulle ges 
möjlighet att fritt reflektera kring fallen. För att tillförsäkra att studiens syfte så långt som 
möjligt uppfylldes och frågeställningar besvarades utformades även ett fåtal följdfrågor till 
varje fallbeskrivning för deltagarna att besvara ifall detta inte redan berörts i diskussionen.  
Inför fokusgrupperna delade vi upp våra roller och en av oss intog rollen som moderator och 
den andra som observatör. En moderator har som uppgift att presentera för gruppdeltagarna 
de olika ämnena som ska behandlas under fokusgruppstillfället och att se till att interaktionen 
deltagarna emellan kommer igång samt att de håller sig till de förutbestämda ämnena 
(Wibeck, 2000). I vår studie ansvarade den av oss utvalda moderatorn att välkomna 
deltagarna, presentera studiens syfte, gå igenom forskningsetiska principer och fortlöpande 
under fokusgruppstillfället presentera ämnen i egenskap av olika fallbeskrivningar (Bilaga 2). 
En observatör har till uppgift att bistå moderatorn med praktiska saker såsom sköta 
inspelningsutrustning och annat material samt att dokumentera icke-verbal kommunikation 
hos gruppdeltagarna (Wibeck, 2000). I vår studie ansvarade observatören för att 
inspelningsutrustning fungerade och var påslagen under fokusgruppstillfället samt att 
kontinuerligt föra anteckningar om deltagarnas icke verbala interaktion i egenskap av 
deltagarnas kroppsspråk och stämningsläge. I samförstånd beslutade vi att inte endast 
moderatorn utan också observatören skulle ha möjlighet att kunna flika in i diskussioner ifall 
denne ansåg att det var erforderligt för att kunna bistå varandra.  
 
Vi träffade två stycken fokusgrupper med totalt åtta deltagare som samtliga arbetade som 
personal på gruppbostäder, inom samma kommunala förvaltning, för unga män och kvinnor 
med IF. Fokusgrupp 1 bestod av fem deltagare och fokusgrupp 2 bestod av tre deltagare. De 
åtta deltagarna hade stor variation i antalet yrkesverksamma år inom förvaltningen, från några 
månader upp till närmare 35 år. I den första fokusgruppen deltog fem individer från totalt fyra 
olika gruppbostäder och i den andra fokusgruppen deltog tre individer från totalt två olika 
gruppbostäder. Sammanlagt deltog två män och sex kvinnor från totalt sex olika 
gruppbostäder. Varje fokusgrupp varade under cirka två timmar, i lokaler som tillhörde den 
berörda kommunen. 
 
4.3 Vinjettmetoden 
Vinjettmetoden innebär att deltagare i en studie presenteras en beskrivning, i egenskap av en 
vinjett, av exempelvis en situation som deltagarna sedan ska resonera och diskutera kring. För 
att deltagarna ska kunna förstå de vinjetter som presenterats är det viktigt att dessa är 
konkreta, koncisa och verklighetstrogna. För att komplettera vinjetterna delges deltagarna, 
efter varje presenterad vinjett, ett antal följdfrågor som även de ska diskuteras (Jergeby, 
1999). Till fokusgruppstillfällena i vår studie valde vi att använda oss av vinjettmetoden för 
att kunna presentera olika situationer, som vi konstruerat, kring sexualitet hos unga män och 
kvinnor med IF. Denna metod ansågs vara relevant för att kunna få kunskap om personals 
föreställningar och attityder. De vinjetter, i form av fiktiva fallbeskrivningar, som 
presenterades i fokusgrupperna innehöll situationer som berörde olika aspekter av sexualitet, 
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som exempelvis relationer, onani och samlag, hos unga män och kvinnor med IF, se bilaga 2. 
En anledning till varför vi valde att använda oss av fiktiva fallbeskrivningar var att deltagarna 
inte skulle behöva diskutera kring verkliga situationer hämtade från deras arbetsplatser och 
därmed riskera att bryta mot sekretessbestämmelser. Utgångspunkten i samtliga 
fallbeskrivningar var att de skulle vara verklighetstrogna för deltagarna så att de skulle kunna 
relatera till situationerna vilket skulle generera till att diskussioner uppstod. 
Fallbeskrivningarna avsåg också att belysa olika aspekter av sexualitet, utifrån bland annat 
faktorn kön. Inspiration till fallbeskrivningarna har inhämtats från litteratur (se Nordeman, 
1999) som berör sexualitet hos personer med IF och från egna erfarenheter kring ämnet som 
erhållits efter att ha varit i kontakt med yrkesverksamma inom området för 
funktionsnedsättningar. Innan fokusgrupperna genomfördes presenterades fallbeskrivningar, 
det vill säga vinjetterna, för en yrkesverksam inom området och som har stor kunskap om 
ämnet sexualitet och funktionsnedsättningar. Denne kontaktades då vi önskade få feedback på 
om fallbeskrivningarna var verklighetstrogna och lämpade för det vi avsåg att undersöka. 
 
Vid det första fokusgruppstillfället behandlades fyra av fem vinjetter (vinjett 1-4), se bilaga 2. 
Den femte vinjetten hann inte presenteras. Under detta fokusgruppstillfälle uppkom 
diskussioner kring homosexualitet, vilket var en aspekt av sexualitet som vi inte skapat någon 
vinjett utifrån. Vi ansåg detta vara något som behövdes diskuteras kring då en individs 
sexuella läggning är en stor del av dennes sexualitet. Inför det andra fokusgruppstillfället 
skapades därmed en sjätte vinjett som berörde homosexualitet, se bilaga 3. Vid det andra 
fokusgruppstillfället behandlades samtliga sex vinjetter. 
 
4.4 Litteraturanskaffning 
I litteraturanskaffningen har litteratur främst sökts fram via sökmotorn Libris och Örebro 
kommuns bibliotekskatalog med hjälp av olika sökord. Aktuella sökord var sexualitet, 
intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, fokusgrupper, vinjettmetoden, sociala 
representationer, sexuella script, paternalism, kön och genus. Vetenskapliga artiklar har sökts 
via databaserna Summon, Cinahl Plus with Full Text och Google Scholar. Aktuella sökord var 
disability and group home, individuals with intellectual disabilities, caregivers attitude, 
perception, sexuality, sexual behavior, intellectual disabilities, attitudes, sexuality and 
disability, experiences of staff, disability and sexuality och caregivers perception. Sökorden 
har i sin tur kombinerats på olika sätt för att ge stort urval i resultaten av de olika sökningarna. 
Vi har även tagit del av litteratur som vår handledare rekommenderat. 
 
4.5 Urval 
För att få deltagare till en kvalitativ studie som har relevant kunskap för att kunna besvara 
studiens frågeställningar kan ett målinriktat urval göras. I ett målinriktat urval uppsöker 
forskaren individer som denne vet uppfyller de kriterier forskaren bestämt ska gälla för 
urvalet (Bryman, 2011). För att nå relevanta deltagare till en studie kan forskaren välja att 
göra ett kedjeurval. I ett kedjeurval etablerar forskaren kontakt med en eller några få individer 
som har god kunskap om det som studien avser att studera, därefter hjälper dessa 
"nyckelpersoner" forskaren att vidare komma i kontakt med representativa deltagare (Bryman, 
2011). Efter att studiens syfte och frågeställningar formulerats kontaktade vi en sakkunnig 
person som var yrkesverksam inom området för funktionsnedsättningar i en mellanstor svensk 
kommun. I mötet med den yrkesverksamme fick vi information om vilka gruppbostäder som 
denne ansåg uppnå kriteriet att det skulle vara kommunala gruppbostäder för unga män och 
kvinnor med IF. Detta kriterium formulerades för att få en homogen grupp där samtliga 
deltagare har lika yrkesroll och arbetar inom samma förvaltning i den berörda kommunen. 
Från mötet med den yrkesverksamme fick vi med oss en kontaktlista till tolv enhetschefer på 
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de gruppbostäder som aktualiserats. Därefter formulerades ett informationsbrev där studien 
kortfattat presenterades och att deltagare söktes, i egenskap av personal, som arbetar på 
gruppbostad, se bilaga 1. Informationsbrevet sändes ut till samtliga enhetschefer parallellt 
som kontakt via telefon togs för att ge muntlig information. Vid telefonkontakt med 
enhetschefer ombads de att vidarebefordra informationsbrevet till sina personalgrupper ute på 
gruppbostäderna. Skälet till att kontakt först togs med enhetschefer var att de skulle få vetskap 
om studien och kunna förmedla detta till sin personal. Vi valde detta tillvägagångssätt för att 
vi ansåg att enhetschefer kunde vara till stor hjälp för att förmedla vårt budskap då dessa 
redan har en etablerad kontakt med personal. I informationsbrevet önskade vi att personal som 
var intresserade att delta i studien skulle kontakta oss. De fick därmed själva avgöra om de 
ville medverka i studien. Totalt anmälde åtta personer sitt intresse för att delta i studien, varav 
samtliga erbjöds plats i fokusgrupperna. En aspekt att ta i beaktning är att då vi låtit 
deltagarna själva anmäla sitt intresse till att delta i fokusgrupperna kan detta haft en inverkan 
på studiens resultat. Det kan tänkas att personal som inte är positivt inställda till ämnet 
sexualitet och funktionsnedsättningar valt att inte anmäla intresse att delta och därför kommer 
inte deras perspektiv med, utan studiens resultat utgår från personal som är positivt inställda 
att diskutera kring ämnet. 
 
4.6 Databearbetning och analysförfarande 
Vid fokusgrupptillfällena har ljudinspelningsutrustning använts för att dokumentera allt som 
sades och för att riskera att information skulle gå förlorad. Efter att båda fokusgrupper 
genomförts transkriberades ljudinspelningarna. För att kunna genomföra en systematisk 
analys behövs datamaterialet vara i skriftlig form. Det innebär därmed att om datamaterialet 
består av video- eller ljudinspelningar ska de överföras till skriftlig form, vilket kallas 
transkribering (Halkier, 2010). Efter att studiens datamaterial transkriberats, kodades 
materialet och sorteras efter olika kategorier. Enligt Halkier (2010) innebär kodning att det 
datamaterial som samlats in, etiketteras och sorteras upp i övergripande kategorier för att 
strukturera datamaterialet så det blir sammanhängande och enklare att analysera. Vårt 
datamaterial kodades utifrån de olika aspekterna av sexualitet som diskuterads i 
fokusgrupperna. Sedan sorterades det kodade datamaterialet under övergripande 
kategoriseringar som utgår från studiens syfte och frågeställningar. Slutligen analyserades 
varje kategori enskilt utifrån studiens teoretiska utgångspunkter där avsikten var att nå en 
fördjupad förståelse av studiens empiriska resultat. 
 
4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Enligt Wibeck (2000) handlar validitet om att studien har undersökt vad den avsett att 
undersöka. För att säkerställa att studien handlar om det som den avsåg att undersöka har vi 
genomgående arbetat med teoretiska utgångspunkter och metoder som är av relevans för syfte 
och frågeställningar. Fokusgrupper som datainsamlingsmetod passar sig, enligt Wibeck 
(2000), väl om studier avser att undersöka gruppers föreställningar och attityder. De teoretiska 
utgångspunkter som valts avsåg bland annat behandla hur individer genom interaktion skapar 
gemensamma föreställningar om ett fenomen och hur dessa föreställningar kan studeras 
utifrån olika perspektiv samt hur dessa i sin tur påverkar olika grupper i samhället. 
 
I fokusgrupper påverkas bland annat validiteten av om deltagarna känt sig bekväma att delta 
och att de har kunnat få ge uttryck för sina åsikter (Wibeck, 2000). För att deltagarna som 
medverkat i denna studie skulle känna sig bekväma valde vi att genomföra fokusgrupperna i 
lokaler som deltagarna sedan tidigare var bekanta med då lokalerna tillhörde förvaltningen de 
är anställda inom. För att minimera risken för grupptryck, betonade vi vid fokusgruppernas 
början att alla åsikter var av vikt och att ingen åsikt är mer rätt eller fel än någon annan. Trots 



15 
 

att alla deltagare inte kände varandra sedan tidigare upplevdes klimatet i de båda 
fokusgrupperna var öppet och tillåtande. Deltagarna delade inte alltid samma åsikter men tillät 
varandra att tycka olika. Med stöd av detta anser vi att det insamlade datamaterialet är 
trovärdigt. I rekryteringen av deltagare till studien eftersöktes personal som hade intresse av 
att medverka i våra fokusgrupper. Det medför att de som deltagit vid fokusgrupperna själva 
valt att delta och haft ett intresse av det ämne som ligger till grund för studien och därmed 
ökar studiens validitet, då deltagarna från början har varit öppna för att resonera kring ämnet. 
I och med deltagarnas intresse av studiens ämne är det sannolikt att informationen som de 
delat med sig av motsvarar deras uppfattningar och åsikter. En sårbarhet i att deltagarna själva 
anmält intresse av att delta i fokusgrupperna kan vara att den personal som deltagit överlag 
representerar den del av personal som är mer öppen och tillåtande när det handlar om att 
diskutera sexualitet hos unga vuxna män och kvinnor med IF. Detta kan ha medfört att åsikter 
hos personal som inte är lika öppna för att dikutera krig sexualitet inte är representarade i 
denna i studie. 
 
Med reliabilitet avses att en studie ska kunna genomföras vid två eller fler tillfällen, av olika 
forskare, och ändå komma fram till samma resultat (Wibeck, 2000). I och med att denna 
studie är kvalitativ och utgår från enskilda individers subjektiva upplevelser finns det 
svårigheter för andra forskare att upprepa studien och komma fram till samma resultat då 
deltagarnas subjektiva upplevelser inte är konstanta och bestående utan kan förändras över tid. 
För att studien dock ska inneha hög reliabilitet har vi på ett tydligt sätt återgett hur vi 
metodologiskt gått tillväga. 
 
För att en studies resultat ska kunna generaliseras till att gälla för en större population och inte 
enbart studiens deltagare krävs det att den insamlade datan är kvantitativ och går att bearbeta 
statistiskt (Wibeck, 2000). I denna studie har datainsamlingen skett genom 
fokusgruppsintervjuer, där fokus legat på de enskilda deltagarnas subjektiva åsikter och 
berättelser som framkommit. Enskilda individers subjektiva upplevelser är inte 
generaliserbara då de enbart är giltiga för individen själv. Wibeck (2000) poängterar däremot 
att resultat av fokusgruppsstudier kan påvisa att det finns tendenser till att en viss grupp 
individer delar samma åsikter. Därför kan lösa generaliseringar göras, vilket innebär att 
samma resultatet kan vara giltigt för en lika sammansatt grupp som undersökningsgruppen. 
Då resultatet i fokusgrupperna, i vår studie, visade på liknande åsikter hos deltagarna, trots att 
de arbetade på olika gruppbostäder kan det tänkas att studiens resultat kan vara giltigt för flera 
yrkesverksamma på gruppbostäder, inom samma förvaltning. Dock är det endast antaganden 
och inget som kan konstateras. 
 
4.8 Forskningsetiska reflektioner 
Gällande etiska aspekter är Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) viktiga att ta i beaktning i 
en vetenskaplig studie. Det är fyra huvudkrav som en studie ska uppfylla för att vara etisk 
korrekt: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För 
att tillgodose krav på information och samtycke inleddes varje fokusgrupp med att informera 
deltagarna om studiens syfte, hur vi kan kontaktas och att deltagandet är frivilligt samt att 
deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan. Då samtliga deltagare var myndiga 
behövdes inget samtycke inhämtas från vårdnadshavare, däremot informerade vi att i och med 
deras deltagande samtycker de till att vi får använda oss av det datamaterial, ljudinspelningar 
och anteckningar som deltagarna delger oss, såvida de inte väljer att avbryta sin medverkan. I 
samband med att deltagarna informerades om samtyckeskravet informerades de även om att 
samtliga uppgifter de lämnar enbart kommer att användas till denna studie och inte nyttjas för 
andra ändamål. För att tillförsäkra samtliga deltagare anonymitet informerades de att all 
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information som kan undanröja deras identitet och vilka gruppbostäder de arbetar på samt 
vilken kommun de arbetar i kommer att avidentifieras i den färdigställda studien. De 
personuppgifter som dock har inhämtats förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan få 
tillgång till dem och kommer att raderas när studien är publicerad. 
 
5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet som ligger till grund för studiens analys. De 
empiriska resultat som presenteras har kategoriserats i olika teman: sexualitetens fysiologiska 
yttringar, kärleksrelationer och homosexualitet, flera partners, onani, sex och samlag, säkert 
sex och föräldraskap, professionellt bemötande samt kunskapsläge. Under varje kategori 
presenteras det tillhörande empiriska resultatet och citat från fokusgruppernas deltagare. I 
slutet av varje kategori följer en teoretisk analys av det empiriska resultat som redogjorts. För 
att tydligt redogöra  Avsnittet avslutas med att slutsatser från studiens resultat och analys 
kopplas samman till studiens frågeställningar. 
 
Då citat används i det empiriska resultatet anges tre punkter (...) för att markera kortare 
tystnad, fyra punkter (….) då text uteslutits mellan meningar och hakparantes ([...]) vid tillägg 
och kommentarer till citat. 
 
5.1 Sexualitetens fysiologiska yttringar 
Gällande sexualitet upplevde samtliga deltagare i de båda fokusgrupperna att det många 
gånger kan vara svårt för unga män och kvinnor med IF att förstå och förhålla sig till sin egen 
sexualitet. Majoriteten av deltagarna upplevde att många personer med IF kan ha svårt att 
förstå vad som händer i kroppen och att det skapar en otrygghet hos personen. 
 

"De kanske inte förstår vad som händer, kroppen lever lite sitt eget liv och det är 
svårt att tolka signalerna, även kanske svårt att förstå vad de ska göra av allting." 

 
Vanliga fysiologiska uttryck för sexualitet hos unga män och kvinnor med IF som deltagarna 
beskrev var främst pussar, kramar, onani, hålla handen och att vara kär. Det som deltagarna 
upplevde skiljde sig åt mellan personer med IF och personer i övrigt är att de ofta saknar det 
normativa beteendet för hur och när det är passande att uttrycka sin sexualitet samt i vilka 
sammanhang det är lämpligt att samtala om den. 
 

"Den sociala begräsningen finns inte hos alla.... Det är väl ett typiskt uttryck för 
personer med funktionsnedsättning.... De kanske inte förstår att hon inte vill att 
jag tar på henne men jag gör det ändå för jag vill det... "   

 
Deltagare påtalade att sexualitet hos unga män och kvinnor med IF kan uttryckas hur och var 
som helst samt att de ställer "konstiga" frågor om sexualitet, oavsett om de befinner sig i 
offentlig miljö eller på sin gruppbostad. Deras privata sfär upplevs inte vara lika begränsad 
som hos personer i övrigt. Deltagarna sade även att unga män och kvinnor med IF inte 
befinner sig på den utvecklingsnivå som deras faktiska ålder motsvarar, vilket gör att de 
fysiologiska yttringarna av sexualitet inte alltid anses vara sexuellt mogna.  
 

"Jag menar, de är ju ändå barn i äldre kroppar. De är ju ändå yngre människor i 
vuxna kroppar med många års erfarenhet [av livet] men fortfarande med ett barns 
sinne."  
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Avseende sexualitet ansåg samtliga deltagare i den första fokusgruppen att unga män med IF 
och män generellt är mer sexuella än kvinnor. Några deltagare i samma fokusgrupp ansåg att 
sexualiteten är tydligare hos män och att de har lättare för att upptäcka sin sexualitet.  

"Killarna har varit öppnare och tydligare i sin sexualitet. Jag har vid fler 
tillfällen sett killar ge uttryck för sin sexualitet genom att ta på sin kropp, genom 
att onanera, genom att vara mer framåt medan tjejerna har, så som jag sett det, 
inte visat så mycket [av sin sexualitet] offentligt eller utåt."  

Samtliga deltagare i de båda fokusgrupperna var enade om att det var graden av 
funktionsnedsättning, inte personens kön, som var avgörande för hur unga vuxna män och 
kvinnor med IF uttrycker och hanterar sin sexualitet. 
 

"Det beror mer på var de ligger i sin funktionsnedsättning, oavsett om det är en 
tjej eller kille så vet man att den här är rätt lättövertalad och kan gå med på saker 
som den inte tycker är okej medan man vet att andra kanske har mer skinn på 
näsan... så det handlar mer om deras funktionsnedsättning än deras kön."   

 
5.1.1 Analys 
Avseende diskussioner kring sexualitet hos unga män och kvinnor med IF framkommer det att 
deltagarna tillsammans delar likvärdiga föreställningar om att unga män och kvinnor med IF 
har svårt att förstå och förhålla sig till sin egen sexualitet samt när, var och hur den ska 
uttryckas. Likaså är deltagarna eniga om att de sexuella uttrycken hos unga män och kvinnor 
med IF som är vanligast förekommande är de "oskyldiga" uttrycken i form av hålla handen, 
kramar, pussar och onani. En liknelse som gjordes var att sexualitetens mognad hos unga män 
och kvinnor med IF kunde likställas med ett barns mognad. 
 
De likartade föreställningarna som deltagarna delar med varandra om sexualitet hos unga män 
och kvinnor med IF kan förstås som kollektiva föreställningar. Chaib och Orfali (1995) menar 
att kollektiva föreställningar är sociala representationer som innebär en grupp individers 
gemensamma bild kring ett objekt. De föreställningar som studiens deltagare gett uttryck för 
kan ses vara en konstruerad vardagskunskap som deltagarna skapat i interaktion med 
varandra. Vardagskunskapen utgår från deltagarnas egna erfarenheter och tyckande vilket inte 
behöver ha förankring i vetenskaplig kunskap. Deltagarna utgår, i diskussioner kring 
sexualitet hos unga män och kvinnor med IF, från sina subjektiva upplevelser av och då de 
delar liknande föreställningar blir deras subjektiva upplevelser förstärkta och upplevs som 
faktisk kunskap om vad sexualitet hos dessa unga män och kvinnor är och hur den uttrycks. 
Chaib och Orfali (1995) beskriver att genom att studera individers sociala representationer 
kan stereotypiska föreställningar, som en grupp har, bli tydliga. I diskussioner kring 
sexualitetens fysiologiska yttringar blir det tydligt att deltagarna uttrycker stereotypiska 
föreställningar gällande sexualiteten hos unga män och kvinnor med IF då samtliga deltagare 
har liknande föreställningar, trots att de arbetar på olika gruppbostäder. Detta kan innebära att 
de kollektiva föreställningarna om sexualitet hos unga män och kvinnor med IF inte enbart 
gäller för deltagare i fokusgrupperna utan även delas av annan personal ute på 
gruppbostäderna. 
 
Utöver de föreställningar, gällande sexualitet, som deltagarna uttryckte generellt för unga män 
och kvinnor med IF framkom det även tydligt i fokusgrupperna att deltagarnas föreställningar 
och attityder skiljer sig åt i hur de ser på sexualitet hos män respektive kvinnor med IF. Enligt 
Helmius (2004) är sexualitet starkt kopplat till en individs kön och att det i samhället råder 
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könsstereotypiska föreställningar hur kvinnor och män ska agera i sin sexualitet. Män 
tillskrivs en fysisk sexualitet medan kvinnor istället tillskrivs en emotionell och sårbar 
sexualitet i vilken de behöver skyddas från sexualitetens "faror". I fokusgrupperna uttryckte 
deltagarna könsstereotypiska föreställningar, exemeplvis då de ansåg att män med IF vara mer 
sexuella än kvinnor med IF och att män på ett tydligare sätt ger uttryck för sin sexualitet. 
Detta kan liknas vid resonemanget Helmius (2004) för om att män är mer fysiska i sin 
sexualitet än kvinnor.  
 
5.2 Kärleksrelationer och homosexualitet 
Utifrån ämnet relationer gav samtliga deltagare i de båda fokusgrupperna uttryck för att 
kärleksrelationer hos unga män och kvinnor med IF är något som välkomnas och ses som 
positivt bland personal. Några deltagare uttryckte att kärleksrelationer hos personer med IF 
ofta tenderar att vara kortvariga och ytliga där personerna provar sig fram och ofta byter 
partner. Några deltagare diskuterade att det inte var personals uppgift att ha någon åsikt om 
med vem och varför personen med IF väljer att inleda en kärleksrelation. I de båda 
fokusgrupperna ansåg deltagarna att personer med IF ska få ingå i vilka relationer som helst 
så länge de inte far illa och att båda är med på lika villkor.  
 

"Man måste vara säker på att de är i en relation för att de vill vara i en relation 
och inte för att de förväntas vara i en relation.... Vissa gör ju gärna som det 
förväntas av dem och som de tror är normalt och där får man vara med och styra 
upp lite." 

 
Som tidigare nämnts är samtliga deltagare överens om att personer med IF ska ha möjlighet 
att ingå i kärleksrelationer men däremot skiljde sig åsikterna åt mellan fokusgrupperna 
gällande synen på acceptabla uttryck för deras kärlek inför andra boende. Samtliga deltagare i 
fokusgrupp 1 såg inget problem i att två personer med IF öppet visar sina känslor bland andra 
boende så länge de har kläderna på sig, oavsett om andra personer på gruppbostaden känner 
sig stötta och går undan. 
 

"Det är en helt normal relation som ingen har något med att göra... de måste ju få 
vara där de är.... Vi får ju kyssas och kramas med vem vi vill eller bland folk och 
det är ju ingen som säger till oss vad vi får eller inte får göra eller att vi bara får 
kyssa någon i vår lägenhet eller i vårt hem så att det där är ju ingen skillnad." 

 
Deltagarna i fokusgrupp 2 ansåg däremot att det skulle finnas restriktioner för hur närgångna 
personer med IF som är i en kärleksrelation skulle tillåtas vara bland andra. De var tydliga 
med att påvisa att det inte var något fel med kyssar och kramar men om det upplevdes som 
obehagligt av andra boende ansåg personal att personerna i kärleksrelationen skulle hänvisas 
till att fortsätta inne i sina lägenheter. 
 

"Om det upplevs av andra att de tycker det är otrevligt och väljer att gå därifrån 
för det, så kan man säga att här kanske vi inte gör det men om ni vill göra det i er 
lägenhet eller på andra ställen så är det absolut okej. Men just i gemensamma 
utrymmen så ska ju andra också vara."  

 
Likväl som samtliga deltagarna i fokusgrupp 2 ansåg att det skulle finnas restriktioner kring 
hur närgångna personer skulle tillåtas vara bland andra uppstod det för deltagarna svårigheter 
i hur detta ska framföras till personer med IF för att inte negligera och tabubelägga 
personernas kärleksrelation och dess uttryck.  
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"Men det är också svårt. Man kan ju inte säga till dem att är ni i gemensamma 
utrymmet så får ni inte pussas och kramas men ni får göra det litegrann, men de 
förstår ju oftast inte vad litegrann är. De behöver ofta få höra att så får ni inte 
göra eller så får ni göra." 

 
Avseende sexuell läggning hos unga män och kvinnor med IF uppgav samtliga deltagare i de 
båda fokusgrupperna att homosexualitet är något som finns på gruppbostäderna och som 
samtliga deltagare inte ser något fel med. I den andra fokusgruppen delade samtliga deltagare 
uppfattningen om att  homosexualitet är ett ämne som väl genomarbetat i förvaltningen och 
att samtlig anställd personal är medvetna om att de inte ska göra skillnad på bemötande 
oavsett vilken sexuell läggning personen med IF har. 
 
5.2.1 Analys 
Kärleksrelationer bland unga män och kvinnor med IF är något som deltagarna stöttar och är 
positivt inställda till. Genom interaktion mellan deltagarna i fokusgrupperna skapades en 
social representation kring hur kärleksrelationer hos unga män och kvinnor med IF är 
beskaffade. Den sociala representationen som skapats består av deltagarnas föreställningar om 
att de kärleksrelationer unga män och kvinnor med IF ingår är kortvariga och ytliga samt att 
de ofta byter partner.  
 
Kärleksrelationer var något de två fokusgrupperna var enade om att skulle få förekomma hos 
unga män och kvinnor med IF. Dock skiljde sig attityderna åt mellan fokusgrupperna 
avseende vilka uttryck för sexualitet som var acceptabla i offentliga miljöer, exempelvis bland 
andra boende. De två olika fokusgrupperna tillskriver unga män och kvinnor med IF olika 
acceptabla uttryck för sexualiteten vilka kan ses som två olika sexuella script. Sexuella script 
är vägledande för en individ hur denne ska agera i sin sexualitet (Simon & Gagnon, 2007). 
Löfgren-Mårtenson (2013) beskriver att personer med funktionsnedsättningar ofta tillskrivs 
sexuella script som är mer restriktiva och kontrollerande än hos andra. I en av fokusgrupperna 
skiljer sig inte de sexuella scripten mellan personer med IF och personer i övrigt då deltagarna 
anser att unga män och kvinnor med IF ska få uttrycka sin sexualitet genom att kramas och 
kyssas med vem de vill, var de vill, precis som för alla andra. Deltagarna i den andra 
fokusgruppen som ansåg att personer med IF bör ges restriktioner kring hur närgångna det är 
acceptabelt att vara i offentliga miljöer och att det inte är lämpligt att ge uttryck för sin 
kärleksrelation på ett sådant sätt att det besvärar andra. Avseende fokusgruppernas olika 
attityder kring acceptabla uttryck för kärleksrelationer i offentliga miljöer tenderar den ena 
fokusgruppen att tillskriva unga män och kvinnor med IF mer restriktiva sexuella script än 
vad personer i övrigt tillskrivs. Detta stämmer överens med det resonemang som Löfgren-
Mårtenson (2013) för, att sexuella script skiljer sig åt mellan personer med 
funktionsnedsättningar och personer i övrigt. 
 
I den fokusgrupp där unga män och kvinnor med IF tillskrevs mer restriktiva sexuella script 
går det att urskilja att de tenderade till att vilja "styra" de unga män och kvinnor med IF till 
beteenden som deltagarna ansåg vara mer acceptabla. Detta kan förstås som en form av 
paternalism där deltagarna, i egenskap av personal, ser sig själva ha en kunskap om vad som 
är socialt acceptabelt för de unga män och kvinnor med IF som berörs. Enligt Starrin (2000) 
beskrivs personer med funktionsnedsättningar, utifrån ett paternalistiskt förhållningssätt, vara 
en grupp som är i behov av att dess omgivning är med och styr samt påverkar hur dessa 
individer ska leva sitt liv. Genom att deltagarna ansåg att de avgör och bestämmer hur intima 
unga män och kvinnor med IF får vara bland andra boende och därefter hänvisa dem bort från 
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det gemensamma utrymmet kan sägas överensstämma med Starrins resonemang om att 
personer med funktionsnedsättningar är i behov av att omgivningen är med och styr över 
deras liv. Det fanns även i den andra fokusgruppen tendenser till ett paternalistiskt 
förhållningssätt där deltagare gav uttryck för att de, i egenskap av personal, behöver vara med 
och styra upp för att försäkra sig om att de berörda parterna är i en kärleksrelation för att de 
vill och inte för att de är i en relation för att de förväntas vara det. 
 
En aspekt av kärleksrelationer är en individs sexuella läggning. Sexuell läggning i form av 
homosexualitet ansågs av deltagarna inte vara ovanligt förekommande bland unga män och 
kvinnor med IF och var något som deltagarna ställde sig positiva till. Jodelet (1995) beskriver 
att sociala representationer hjälper individer hur de ska förstå och hantera olika situationer. 
Chaib och Orfali (1995) betonar även de att sociala representationer är vägledande för 
individer samt påverkar hur individerna i framtiden kommer att samtala kring sociala 
fenomen utifrån tidigare skapade sociala representationer. Homosexualitet som fenomen var 
enligt den ena fokusgruppen något som förvaltningen diskuterat och arbetat med om hur 
personal ska förhålla sig till homosexualitet hos unga män och kvinnor med IF. Det kan 
urskiljas att de tidigare sociala representationer som skapats, inom den kommunala 
förvaltning deltagarna är anställda inom, kring homosexualitet inverkat på hur deltagarna i 
den ena fokusgruppen samtalar kring homosexualitet. De tidigare sociala representationerna 
är vägledande för hur de ska förhålla sig till homosexualitet i sin yrkesprofession. 
 
5.3 Flera partners 
Om en person med IF som bor på gruppbostad har flera partners upplevs det av samtliga 
deltagare i de båda fokusgrupperna vara en komplex situation som väcker blandade känslor 
hos deltagarna. En deltagare gav uttryck för att en boende har flera partners är en svår 
situation där deltagaren, i egenskap av personal, känner ett ansvar för att ta reda på om 
personen i fråga far illa eller inte av situationen. Detta fick medhåll av övriga deltagare i 
samma fokusgrupp. Vidare diskuterade deltagarna i fokusgrupp 2 och kom tillsammans 
överens att unga män och kvinnor med IF ska få ingå i vilka och hur många relationer de 
själva vill och att det inte är personals plats att ha åsikter om vilka val personer med IF gör, så 
länge de inte far illa. I Fokusgrupp 1 intog majoriteten av deltagarna en annan ståndpunkt där 
den spontana reaktionen var att flera partners inte var okej och att några av deltagarna skulle 
haft svårt att bortse från sina egna åsikter i bemötandet av att en person med IF har flera 
partners. 
 

"Här skulle nog jag gå i en stor fälla och kort och koncist förklara att det inte är 
okej att man har så många [partners], men där skulle ju jag brista i min 
arbetsroll... men där skulle min personliga åsikt ta över ganska mycket är jag 
rädd för faktiskt, tyvärr....” 

 
Utöver svårigheten att bortse från sina egna åsikter gav några deltagarna uttryck för att de vill 
veta hur personen som har många partners mår och undersöka vilka personer det är som denne 
ingått relationer med. Det gavs också uttryck för att några deltagare i en sådan situation skulle 
misstänka att personen med flera partners kan vara sexuellt utnyttjad och att personal har ett 
ansvar för personen med IF då denne bor på gruppbostad. Hade personen i fråga bott i egen 
bostad utan personalstöd gav deltagare uttryck för att det då inte hade varit något problem. 
 
Majoriteten av deltagarna utgick från att det, om en kvinna med IF hade flera partners, skulle 
föreligga misstankar om att kvinnan blev utnyttjad och att det då är en situation som personal 
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bör ingripa i. Om en man med IF däremot skulle ha flera partners skulle personals spontana 
reaktion inte vara att mannen blev utnyttjad utan att det var något självvalt. 
 

"Jag tror direkt att man inte skulle tänka på att han hade varit utsatt. Även om det 
är helt fel är det ju mer tendens kan man tänka att kvinnor blir utsatta än män."  

 
5.3.1 Analys 
Huruvida det är acceptabelt att ha flera partners samtidigt råddes delade meningar om mellan 
de två fokusgrupperna. I den ena fokusgruppen ansåg deltagarna det inte vara deras ensak att 
ha åsikter om hur många partners en person har till skillnad från den andra fokusgruppen som 
ansåg det vara fel att en person skulle ha flera partners samtidigt. En deltagare framförde att 
denne direkt skulle säga till personen i fråga att det är fel att ha flera partners. Enligt ett 
paternalistiskt förhållningssätt är den enskilde individen inte kapabel att själv avgöra vad som 
är bäst för denne utan är i behov av att en "expert" bestämmer (Starrin, 2000). Deltagaren kan 
härmed likställas vid en "expert" som vet bättre än den enskilde individen om vad som denne 
behöver och mår bra av. Att ha flera partners är, enligt "experten", fel och därmed skulle 
denne också upplysa den enskilde om detta med förhoppning om att personen med flera 
partners ändrar sitt beteende. Deltagarna i de båda fokusgrupperna var av inställningen att det 
är viktigt att de, i egenskap av personal, undersöker varför en person med IF har flera partners 
och säkerställa att denne inte far illa, vilket kan ses som ett milt uttryck för paternalism där de 
vill, med sin kunskap, ingripa och påverka den enskilde. 
 
Deltagarnas föreställningar om en person med IF hade flera partners påverkades delvis om 
personen med IF var en ung man eller kvinna. Om en kvinna med IF hade flera partners 
misstänktes det i fokusgrupperna att hon blev sexuellt utnyttjad och att personals skyldighet 
då är att ingripa. Det kan antas att deltagarnas misstanke om att en kvinna med flera partners 
blir utnyttjad härstammar från de stereotypiska föreställningarna om kvinnornas sexualitet, 
som Helmius (2004) beskriver är att kvinnor är mer sårbara i sin sexualitet och behöver 
skyddas. Deltagarnas föreställningar är att flera partners för en kvinna med IF är en "farlig" 
situation där de, i egenskap av personal, känner ett behov av att ingripa, oavsett om de har 
kunskap om att kvinnan är utnyttjad eller inte. Detta kan medföra att kvinnor med IF löper 
större risk att råka ut för en högre grad av paternalism än män med IF. Män tillåts vara mer 
fria i sina uttryck än kvinnor och kan då i större utsträckning få sina behov tillgodosedda. 
 
5.4 Onani 
Utifrån ämnet onani var samtliga deltagare i de båda fokusgrupperna överens om att onani är 
vanligt förekommande bland unga vuxna män och kvinnor med IF som bor i gruppbostäder 
och att det är något som ska få förekomma så länge det sker privat och inte går ut över den 
enskilde individens hälsa. 
 

"Det som är, är att man kanske får börja fundera på... alltså rent krasst så får de 
hålla på hur mycket de vill men om det blir så att det blir en begränsning, att det 
blir liksom ett tvång istället för att det är trevligt får man kanske börja fundera..." 

 
I fokusgrupp 1 uppstod det i diskussionen om onani om huruvida personal ska vara med och 
bestämma över hur länge och i vilken omfattning det är ”hälsosamt” för en person med IF att 
onanera. Frågan ställdes varför personal ska vara med och styra, då alla har rätt att själva 
bestämma över sin sexualitet. En deltagares reaktion var att till skillnad från personer utan IF 
kan personer med IF ha svårigheter i att avgöra när onani slutar vara tillfredsställande och 
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övergår till att bli smärtsam och ansåg därför att personal ska kunna avstyra tvångsmässigt 
beteende. 
 

"Fast vi skulle ju förstå... alltså skulle det börja göra ont så skulle vi ju inte 
fortsätta. Där [hos personer med IF] kan det ju vara så att det blir mer ett tvång, 
att det inte spelar någon roll om man blir skadad, får skavsår, blöder eller andra 
grejer... att de får svårt att sluta." 

 
I fokusgrupp 1 fanns det några deltagare som beskrev att de ville veta skälet till varför 
personen med IF onanerar för att på bästa sätt kunna förhålla sig till onanin. En deltagare 
angav att det är viktigt att undersöka om självtillfredsställelsen i form onanin är ett uttryck för 
biologiska drifter eller för att hantera och bearbeta ångest som kan ha uppkommit av 
dramatiska händelser, exempelvis sexuellt utnyttjande och våldtäkt. Om det skulle vara så att 
en persons onani skulle vara ett uttryck för att hantera svåra känslor vill personal kunna hjälpa 
den utsatte att hitta andra sätt att bearbeta sin ångest. I de fall där onanin är ett uttryck för en 
persons biologiska drifter anser majoriteten av deltagarna att personal ska bistå med 
information om olika tillvägagångssätt och sexuella hjälpmedel som finns för personen att 
kunna ta del av. 
 
Som tidigare nämnts var samtliga deltagare, i både fokusgrupperna, enade om att onani 
förekommer och att det ska få förekomma. Majoriteten av deltagarna gav även uttryck för att 
det råder en okunskap hos unga män och kvinnor med IF om i vilka sociala sammanhang och 
miljöer det är passande att tillfredsställa sig själv och att personal behöver upplysa dessa 
personer när och var det är lämpligt. Några av deltagarna var noga med att förtydliga att de 
inte har för avsikt att använda sig av "pekpinnar" och negligera onani, utan att förklara att det 
är okej med onani men att det finns vissa aspekter att ta hänsyn till. 
 

"Då får de en tillåtelse att det är okej [med onani] så länge de tänker på att dra 
ner persiennerna, tvätta händer när de är färdiga, håller sig i sin lägenhet.... att 
man visar att det är okej så länge du tänker på det här och det här."  

 
Samtliga deltagare i de båda fokusgrupperna påtalade att det viktigaste i bemötandet av en 
person med IF kring ämnet onani är att se och bemöta den enskilde individen för att kunna 
anpassa stöd och information utifrån den nivå som krävs för att denne ska förstå. Deltagarna 
gav uttryck att det är viktigt att finnas till för den enskilde individen och möjliggöra för denne 
att uttrycka sin sexualitet. 
 
5.4.1 Analys 
Onani hos unga män och kvinnor med IF uppfattas av deltagarna vara vanligt förekommande 
och fullt acceptabelt men att det ofta finns en okunskap bland personer med IF om när, var 
och hur det är lämpligt att onanera. Denna ståndpunkt uttrycks av vissa deltagare och får 
medhåll från resterande deltagare vilket kan liknas vid det Chaib och Orfali (1995) benämner 
vara en social representation. Deltagarna skapar i interaktion med varandra en 
vardagskunskap om hur de uppfattar att ett socialt fenomen, i detta fall onani hos unga män 
och kvinnor med IF, är beskaffat. Trots deltagarnas positiva inställning till onani förekom det 
uttalanden som kan förklaras och förstås utifrån ett paternalistiskt förhållningssätt. Enligt 
Starrin (2000) anser sig paternalismens överordnade "experter" ha lösningar på de 
underordnades situationer. Deltagarna gav uttryck för att de vill kunna träda in och avbryta 
onanin ifall de anser att den gått överstyr och inte längre är hälsosam för den enskilde 
individiden samt att de på olika sätt vill lära den enskilde hur, när och var onani är lämpligt. 
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Detta förhållningssätt som deltagarna gav uttryck för kan förklaras som att de ser sig själva 
vara de överordnade "experterna" som har tankar och idéer om vad den enskilde individen 
med IF, som då blir underordnad, gynnas av och inte när det handlar om onani. Ett ytterst 
uttryck för ett paternalistiskt förhållningssätt som framkom i ena fokusgruppen var att en 
deltagare ansåg det vara nödvändigt att de, i egenskap av personal, ska kunna avstyra onani 
om det blivit ett tvångsmässigt beteende då denne ansåg att personer med IF inte alltid förstår 
när saker, som exempelvis onani, blir skadliga. Deltagarens åsikt kan relateras till den 
kollektiva föreställning som samtliga deltagare i de båda fokusgrupperna delar om att det 
råder en okunskap bland unga män och kvinnor med IF och att de i sin yrkesprofession 
därmed har ansvar för att lära personerna när, var och hur det är lämpligt och acceptabelt att 
onanera. När deltagarna beskriver att de behöver lära unga män och kvinnor med IF när, var 
och hur det är acceptabelt med onani kan det ses som att de lär ut vilka sexuella script som är 
acceptabla utifrån både en kollektiv nivå och utifrån deras enskilda intrapsykiska nivåer. På 
den kollektiva nivån återfinns samhällets normer för vad som är acceptabla uttryck för 
sexualitet medan den intrapsykiska nivån innefattar en individs egna föreställningar om vad 
som är ett acceptabelt sexuellt beteende och speglar individens egna preferenser av vad denne 
anser vara sexuellt njutbart (Simon & Gagnon, 2007). Utifrån den kollektiva nivån går det att 
se att deltagarna, i egenskap av personal, vill lära unga män och kvinnor med IF att onani, 
enligt samhällsnormen, är acceptabelt så länge det sker i det privata rummet, utan insyn för 
andra. När deltagare talade om att de vill kunna avstyra onani som blivit ett tvångsmässigt 
beteende utgår de från vad de själva, på den intrapsykiska nivån, uppfattar vara kriterier för 
njutbar onani och tillskriver även dessa kriterier vara giltiga för unga män och kvinnor med 
IF, vilket nödvändigtvis inte behöver vara detsamma. I de fall personal går in och styr över 
hur personen med IF tillfredställer sig själv finns det en risk för att personal hindrar den 
enskilde från att utforska sin egen kropp och hitta sina egna gränser för vad denne tycker är 
sexuellt tillfredställande.  
 
5.5 Sex och samlag 
Beträffande ämnet samlag väcktes blandade känslor hos deltagarna i båda fokusgrupperna, 
dock var samtliga deltagare överens om att unga vuxna män och kvinnor med IF ska ha 
möjlighet att ingå intima relationer och ha samlag. Majoriteten av deltagarna ansåg att ämnet 
samlag är svårbehandlat, dels för att personals uppfattning av vad samlag är ofta skiljer sig 
från vad personer med IF uppfattar samlag vara. Samlag enligt deltagarna innefattade 
penetration vilket de menade inte alltid är samlag för unga män och kvinnor med IF. 
 

"….de har kramats och hållit varandra i handen, det är sex för vissa av våra 
boende.... medan andra kanske tycker att ligga nakna i sängen, det är sex.... Vi 
tänker sex utifrån våra föreställningar och de tänker sex utifrån något helt annat 
och där lurar vi oss själva väldigt många gånger. Vi tror att de går mycket längre 
och gör mycket mer än vad de faktiskt gör."   

 
En annan faktor som deltagare angav bidra till att ämnet sex och samlag är svårbehandlat var 
om hur trygg personal var i sin egen sexualitet. Dock påtalade deltagarna att det är 
personalens skyldighet att bemöta frågor och funderingar som inbegriper samlag, oavsett om 
de är trygga eller inte i sin egen sexualitet. Vidare påtalades att det är viktigt att personal är 
neutrala i sitt bemötande och att deras egna värderingar läggs åt sidan, för att inte riskera att 
personen med IF gör något för att enbart behaga vad denne upplever vara personalens 
förväntningar.   
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"Nu tror min personal att jag ska ha sex och då måste jag prestera och berätta för 
personal att vi har gjort det. De söker vår vänskap och vårt tycke för att få vår 
bekräftelse, vi är ju jättemycket för dem.... Det är viktigt att man inte lägger sina 
egna värderingar eller gör det till något som gör att de tror att vi vill att det ska 
vara på ett visst sätt."   

En oro som uttrycktes av deltagare i båda fokusgrupperna var att personer med IF ställer upp 
på samlag för att de får ut något annat som de vill ha. Det är därför viktigt att även samtala om 
med vem och varför man har samlag.  

"De kanske har blivit tillsammans med någon och ställer upp på samlag därför att 
de får en annan vinst, de kan säga att de har en pojkvän och är jätteglada och 
jättestolta att de har en relation, men då får de också "pröjsa" med sin kropp."  

5.5.1 Analys 
Kollektiva föreställningar är en form av vardagskunskap som är vägledande för hur individer 
kommer agera och förhålla sig till fenomenet i framtida situationer (Chaib & Orfali, 1995). I 
fokusgrupperna blev det tydligt att deltagarna tillsammans skapade och delade 
vardagskunskapen om att unga män och kvinnor med IF har en annan uppfattning av vad sex 
är och att det finns en oro över att dessa personer har samlag för att få ut något annat. Denna 
vardagskunskap bidrar till att personal anser det vara viktigt att vägleda unga män och 
kvinnor med IF i frågan om med vem och varför man har samlag. Ytterligare en kollektiv 
föreställning som deltagarna delar var att det är självklart att personer med IF ska ha möjlighet 
att ingå intima relationer och ha samlag.  
 
Deltagarnas behov av att vägleda unga män och kvinnor med IF om med vem och varför man 
har samlag, för att de inte ska ha det av ”fel” anledningar kan ses som ett uttryck för ett 
paternalistiskt förhållningssätt. Starrin (2000) menar att de personer som ses som 
överordnade, i en social situation, tror sig ha kunskap om vad som är bäst för den enskilde 
individen. Den överordnade ger sken av att ha goda intentioner i sitt stöd till den enskilde men 
agerar sällan om den inte själv får ut någon vinning. Några deltagare uttryckte att de tror att 
unga män och kvinnor med IF har samlag för att de får något annat i utbyte och därför vill 
deltagarna av välmening lära personer med IF med vem och varför man har sex. Detta blir ett 
uttryck för att deltagarna, i egenskap av personal, vill väl och samtidigt känna att de agerat 
rätt i sin yrkesroll. Dock behöver det "rätta" ur personals perspektiv inte vara det som är det 
bästa för personen med IF.  
 
I fokusgrupperna framkom det att några av deltagarna uppfattar att unga män och kvinnor 
med IF försöker leva upp till samhällsnormen att man har samlag med sin partner för att de 
tror att personal och övrig omgivning förväntar sig det. En anledning till att en person med IF 
agerar på ett sådant sätt kan bero på att denne på den interpersonella nivån, vill skapa balans 
mellan sina egna behov och samhällets normer. Den interpersonella nivån är en del av de 
sexuella script där en individ skriver sina egna manuskript om hur denne ska agera i sin 
sexualitet och där en överenstämmelse mellan samhällets normer och individens egna 
upplevda sexuella behov (Simon & Gagnon, 2007). Utifrån fokusgrupperna urskiljs det att 
deltagarna anser att unga män och kvinnor med IF inte har samma uppfattning av vad sex är. 
Detta kan bero på att en person med IF, utifrån teorin om sexuella script, skapar sina egna 
interpersonella script där denne anpassar sitt sexuella agerande utifrån vad denne upplever 
samhällsnormen säger samt utifrån från vad denne själv upplever vara sexuellt njutbart, vilket 
resulterar i att sex för denne kan vara att ligga naken och hålla handen.  
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5.6 Säkert sex och föräldraskap 
Samtliga deltagare i de båda fokusgrupperna förespråkade vikten av att unga män och kvinnor 
med IF skulle använda sig av preventivmedel vid samlag, dels för att skydda sig mot sexuellt 
överförbara sjukdomar men främst för att undvika graviditeter.  
 
Samtliga deltagare i de båda fokusgrupperna upplevde att frågan om en person med IF skulle 
få blir förälder vara en svår situation att hantera och bemöta. Några av deltagarna i 
fokusgrupp 2 lyfte att personer med IF har lika stor rätt som vem som helst att bli förälder 
samtidigt som de uttryckte att de flesta inte skulle klara av att ta hand om och uppfostra ett 
barn. När en person med IF uttrycker för personal att den vill bli förälder ansåg majoriteten av 
deltagarna i den första fokusgruppen att det var viktigt att undersöka varför personen i fråga 
vill bli förälder. 
 

"Det kan ju vara så att de tror att det är vanligt att folk får barn liksom, att alla 
får barn, så tänker de. De tänker att de också måste skaffa barn för alla andra 
skaffar ju, det kan vara sådana grejer." 

 
Oavsett vad personen med IF uttrycker vara anledning till att denne vill bli förälder påtalade 
samtliga deltagare i fokusgrupp 2 att det är av vikt att ta denna önskan att bli förälder på allvar 
och inte förminska denna. Vidare uttryckte de att personal på ett respektfullt sätt ska föra en 
diskussion med personen och göra denne införstådd i vad föräldraskap innebär och att denne 
därefter själv ska kunna komma underfund med att den inte klarar av att vara förälder. 
 

"Jo men att man har en funktionsnedsättning betyder ju inte att man inte får göra 
dumma val, men man får ju prata, prata, prata och göra dem medvetna om valet 
och konsekvenserna.... Tanken med det hela är att de själva ska få komma på det." 

 
Majoriteten av konsekvenserna som diskuterades var negativa och några av deltagarna i 
fokusgrupp 1 uttryckte att det är deras ansvar och skyldighet som personal att berätta för 
personen med IF att den inte skulle klara av att bli förälder. 
 

"Det handlar om ifall personen i fråga skulle klara av det. Jag tänker på allt 
runtomkring som händer efter. Om en tjej och en kille som båda har 
funktionsnedsättningar skaffar barn, dom klarar inte av det och det blir sanitär 
olägenhet, barnet far illa, socialen kommer och hämtar, alltihopa det där. Är det 
värt att utsätta en människa för det? Det är ju mer den frågan man får ställa sig. 
Dom vill skaffa barn, okej, men vad utsätter jag de här personerna och barnet för 
om jag inte agerar nu." 

 
Ett dilemma deltagare sades uppleva vara svårt var om personen med IF, trots mycket 
upplysning från personal, fortfarande var besluten om att vilja bli förälder. 
 

"Om man inte lyckas få personen att förstå att det är en lång väg dit och vad man 
behöver klara innan... Då sitter man ju i en riktig rävsax alltså, för vi kan ju inte 
göra någonting." 

Då majoriteten av deltagarna i de båda fokusgrupperna uttryckt att det inte är lämpligt för 
många personer med IF att bli föräldrar vill de hjälpa de personer som uttryckt en önskan att 
bli föräldrar att hitta andra sätt att tillgodose behovet.  
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"Det kanske inte nödvändigtvis behöver vara så att man själv behöver skaffa barn 
utan det kanske är någon del i livet som man saknar och det enda dem kan komma 
på är att de skulle bli lyckliga av att ha ett barn. Men det kanske går att få lyckan 
från någon annanstans." 

Några deltagare i de båda fokusgrupperna resonerar kring att istället för att en person med IF 
ska bli förälder kanske det finns barn i dennes närhet som denne kan träffa och umgås med 
och på så sätt kan längtan efter barn dämpas. Andra sätt som några deltagare beskriver kan 
tillgodose behovet och önskan av att bli föräldrar var att personen med IF kanske är i behov 
av vänskap eller ytterligare fritidsaktiviteter att engagera sig i. 
 
5.6.1 Analys 
I diskussioner kring huruvida personer med IF ska få bli föräldrar väcktes starka åsikter bland 
deltagarna. De deltagare som stod för de starkaste åsikterna hade sedan tidigare stött på 
och/eller diskuterat ämnet. Åsikterna som gavs uttryck för stred mot varandra då deltagarna 
ansåg att personer med IF ska ha samma rätt som vem som helst att bli föräldrar, samtidigt 
som de var skeptiska och ifrågasatte huruvida en person med IF skulle klara av att ta hand om 
ett barn. I fokusgrupperna delade dessa deltagare med sig av sina tidigare erfarenheter vilket 
kan liknas vid att de redan har vad Chaib och Orfali (1995) beskriver vara en social 
representation. När övriga deltagare tar del av den kunskap som förmedlats skapar de 
tillsammans med de andra en gemensam social representation kring det diskuterade 
fenomenet. När en individ skapar en social representation kring ett social fenomen använder 
denne sig av två processer, förankring och objektifiering (Chaib & Orfali, 1995). Genom att 
vissa deltagare objektifierade och berättade om sina tidigare erfarenheter gavs övriga 
deltagare möjlighet att ta till sig den nya informationen och förankra den till sin redan 
befintliga kunskap och därmed skapa en social representation. I diskussionerna fick 
deltagarna med de starka åsikterna medhåll från övriga deltagare vilket kan tänkas att deras 
redan befintliga sociala representationer numera delas av övriga deltagare. Enligt Jodelet 
(1995) påverkar en social representation hur en individ agerar i en social situation som denne 
känner igen genom representationen. Deltagarna gav uttryck för att de i situationer där en 
person med IF uttrycker en önskan om att bli förälder kommer att agera på ett sådant sätt som 
avser att få personen med IF att själv inse och komma underfund med att denne inte är 
kapabel att klara av ett föräldraskap. Det blir härmed tydligt att den sociala representationen 
om att personer med IF inte är kapabla att klara av ett föräldraskap påverkar hur deltagarna, i 
egenskap av personal, agerar i frågan. Att deltagarna ansåg att de i sitt bemötande av en 
person med IF som vill bli förälder arbetar för att detta inte ska ske blir ett ytterst uttryck för 
ett paternalistiskt förhållningssätt. Starrin (2000) beskriver att när en överordnad agerar för att 
påverka en underordnads situation till det bättre gör denne detta i sken av välvilja, samtidigt 
som denne själv får ut vinning. Att deltagarna agerar som de gör kan ses som en vilja att 
personer med IF ska slippa att misslyckas i ett föräldraskap samtidigt som deltagarna inte vill 
ha på sitt samvete, att ett barn föds till att leva under förhållanden som inte är optimala. Det 
faktum att deltagarna anser att personer med IF inte är lämpliga för föräldraskap kan tillämpas 
med Löfgren-Mårtensons (2013) resonemang om att personer med funktionsnedsättningar 
tillskrivs mer restriktiva sexuella script än övriga individer i samhället. 
 
5.7 Personals bemötande 
Samtliga deltagare i de båda fokusgrupperna uttryckte att det finns en sårbarhet ute i 
gruppbostäderna gällande att det inte finns tillräckligt med personal som är bekväma i att 
bemöta och samtala om sexualitet och dess uttryck. 
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"Det är väldigt typiskt för den här typen av arbetsplatser att det finns en eldsjäl 
som kan ta och som är bekväm med det [bemöta och samtala om sexualitet]…. 
Vilken tur man har som hamnat på ett boende där det finns personal som vågar 
prata och som engagerar sig i det... så det är ingenting man kan garantera någon, 
utan det beror på vem som jobbar."  

Deltagare i den första fokusgruppen beskrev att bemötandet av sexualitet hos unga män och 
kvinnor med IF blir "godtyckligt" då det ofta finns få "eldsjälar" som kan hantera dessa 
situationer. För att kunna göra det så tryggt och bra som möjligt för personer med IF ansåg 
samtliga deltagare i de båda fokusgrupperna att det är av vikt att personal samtalar 
sinsemellan och har gemensamma ståndpunkter om hur de ska förhålla sig till och bemöta 
sexualitet och dess uttryck. 
 

"Det är ju bra om man har ungefär samma åsikt, alltså i sitt arbete, att vi jobbar 
på samma sätt och så. Sedan hur jag tycker privat, det är en annan sak, utan man 
får bestämma att såhär jobbar vi med det här ämnet." 
 
"Om inte jag har samma åsikt som alla andra, då får jag lägga mig, då är det så. 
Jag kan ju inte gå efter vad jag tycker hela tiden, då blir ju allt kaos för då säger 
jag emot alla regler som finns på boendet. Så man får prata med varandra och 
komma överens."  

 
I de fall deltagarna gett uttryck för hur de kan vara till stöd och hjälp för unga män och 
kvinnor med IF i deras sexualitet handlar många gånger om det praktiska aspekterna vilka kan 
vara att personal hjälper personen i fråga att införskaffa preventivmedel och sexuella 
hjälpmedel samt vid behov förklara hur dessa ska användas. En deltagare i fokusgrupp 1 
betonar också vikten av att som personal skapa trevliga miljöer där sexualiteten hos personer 
med IF kan få komma till uttryck. 

"Om en person börjar upptäcka att det är skönt att ta på sig själv, se till att det är 
fint. Den kanske tycker det är skönt när den duschar, att det blir någon form av 
sexuell upplevelse där. Se till att det är trevligt, att dom får tid på sig.... Det är 
trevligt ordnat och lugn och ro. Ingen som står och knackar på." 

I diskussioner om hur personal ska bemöta sexualitet hos unga män och kvinnor med IF 
betonade deltagarna vikten av att gå varsamt fram för att inte riskera att kränka personen eller 
att den information som ges är för omfattande. Det är därför nödvändigt att undersöka vilken 
nivå personen befinner sig på, i sin sexualitet. 
 

"Man måste vara oerhört lyhörd.... Handlar det om att en person smått börjar 
upptäcka sin sexualitet är det väldigt skör is man går på. Det är så lätt att man 
bemöter på ett klumpigt sätt och då blir det fel."  

 

En deltagare betonade att det viktigaste om en person med IF ger uttryck för sin sexualitet är 
att som personal bekräfta det som visas. Samtliga deltagare ansåg att de unga män och 
kvinnor med IF som inte visat några tecken på att de upptäckt sin sexualitet, oavsett ålder, ska 
personal inte uppmuntra till upptäckt utan låta sexualiteten hos personen naturligt växa fram. 
 

"Det är faktiskt inte vårt jobb att säga åt dem hur de ska leva sitt liv. De ska må 
bra, det är huvudsaken."  
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5.7.1 Analys 
I diskussioner kring hur deltagarna anser att personal ska bemöta och förhålla sig till 
sexualitet hos unga män och kvinnor med IF skapar de ett flertal kollektiva föreställningar, i 
egenskap av sociala representationer. De kollektiva föreställningarna blir för deltagarna en 
vardagskunskap om hur verkligheten ser ut på gruppbostäderna och hur de, i egenskap av 
personal, ska agera för att en ung man eller kvinna med IF ska få möjlighet att utvecklas i sin 
sexualitet. Enligt Jodelet (1995) är sociala representationer i form av kollektiva föreställningar 
av stor vikt för individen då de hjälper denne att förstå olika sociala situationer och hur denne 
ska agera i dessa. En kollektiv föreställning som deltagarna i de båda fokusgrupperna delar är 
att unga män och kvinnor med IF ofta riskerar att inte bemötas korrekt när det handlar om 
deras sexualitet, då all personal inte är bekväma med att bemöta frågor rörande ämnet 
sexualitet. Utifrån denna föreställning anser deltagarna att det är viktigt att personal på 
gruppbostäder gemensamt kommer överens om hur de på ett enhetligt sätt ska bemöta 
sexualitet hos unga män och kvinnor med IF för att inte personals egna värderingar ska vara 
framträdande i deras bemötande. Deltagarna ser dock att det enhetliga bemötandet som, enligt 
dem, bör eftersträvas brister ute på gruppbostäderna vilket kan bero på att annan personal, 
som valt att inte delta i fokusgrupperna, möjligen inte delar samma kollektiva föreställning 
som deltagarna i fokusgrupperna. Då den kollektiva föreställningen kring ett socialt fenomen 
inte delas, kan det innebära att individerna, exempelvis personal, inte agerar på samma sätt 
utan att bemötandet skiljer sig åt beroende på vilken personal en ung man eller kvinna med IF 
vänder sig till för stöd och hjälp. En annan kollektiv föreställning som urskilts i 
fokusgrupperna är att deltagarna är överens om att det i deras yrkesprofession ingår att stötta 
och hjälpa den enskilde individen med IF, utifrån dennes nivå, att få uttrycka sin sexualitet, 
vilket kan innebära att införskaffa preventivmedel och hjälpmedel samt tillgå med 
information. Deltagare uttryckte även vikten av att "skapa" trevliga miljöer där det blir 
möjligt för den enskilde individen med IF att få uttrycka sin sexualitet. I de fall då 
sexualiteten hos unga män och kvinnor med IF inte kommit till uttryck fanns det bland 
deltagarna en kollektiv föreställning att de då inte ska uppmuntra den enskilde individen att 
upptäcka sin sexualitet utan att upptäckten ska komma naturligt.  
 
5.8 Kunskapsläge hos personal 
I diskussioner, i de både fokusgrupperna, kring varför det finns så få anställda på 
gruppbostäderna som är bekväma med att bemöta och samtala om sexualitet tror deltagarna 
kan bero på att de saknar kunskap och de rätta verktygen för att hantera dessa situationer 
optimalt. 

"Jag vet inte hur utbildningarna [för personal] ser ut nu men förut har det ju inte 
varit någon stor bit med bemötande, förståelse och kunskap kring sexualitet. Jag 
tror att det finns mycket okunskap och osäkerhet på alla håll... även om viljan är 
god."  

"Det är ju det att vi inte har något att falla tillbaka på så vi börjar på scratch 
varje gång det dyker upp sådana här situationer [sexualitet och dess uttryck]."  

 
Majoriteten av deltagarna i de båda fokusgrupperna gav uttryck för att de upplever att det 
finns höga förväntningar på dem, i egenskap som personal, att de ska "lära" personer med IF 
om sexualitet och allt vad det innebär samtidigt som de ska kunna bemöta och hantera alla de 
känslor som kan uppstå utifrån sexualitet. 
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"Det är liksom ingen tidigare som har tagit den här delen [sexualitet] utan det 
förväntas vi göra som personal... och det är en ganska hög förväntning på oss kan 
jag tycka."  

För att personal ska kunna uppfylla de förväntningar som ställs på dem ansåg samtliga 
deltagare i de båda fokusgrupperna att det behövs mer utbildning, material och stöd utifrån 
personalgruppen, när det kommer till sexualitet för att de på ett professionellt sätt ska kunna 
bemöta och hantera personer med IF i deras sexualitet och dess uttryck. Deltagarna uttryckte 
att personal gör så gott de kan men att det inte alltid räcker hela vägen fram. 
 
5.8.1 Analys 
Gällande personals kunskapsläge angående sexualitet hos unga män och kvinnor med IF 
skapades det, i de båda fokusgrupperna, likartade sociala representationer kring detta men 
även om vilka förväntningar omgivningen ställer på deltagarna, i egenskap av personal. 
Sociala representationer är vägledande för hur individer uppfattar, tolkar och agerar i sociala 
situationer (Jodelet, 1995). En social representation som deltagarna skapat var att de ansåg att 
det, bland personal, råder en avsaknad av kunskap kring sexualitet hos unga män och kvinnor 
med IF samt att de i sin yrkesprofession förväntas lära unga män och kvinnor med IF om 
sexualitet och dess tillhörande aspekter. Denna sociala representation påverkar hur deltagarna, 
i sitt yrke, arbetar kring sexualitet. Deltagare uttryckte att de alla gör så gott de kan, trots 
bristande kunskap, och att det skulle vara behövligt med utbildning och material kring ämnet 
för att de ska nå upp till de förväntningar som ställs på dem och på ett professionellt sätt 
tillgodose den enskilde individens behov av stöd och hjälp. På grund av det varierande 
kunskapsläget samt hur pass bekväm personal är att samtala och arbeta kring sexualitet hos 
unga män och kvinnor med IF kan detta vara avgörande för huruvida denne utvecklar sin 
sexualitet beronde på vilken personal denne möter.  
 
5.9 Slutsatser 
De föreställningar om och attityder personal på gruppbostäder har kring sexualitet hos unga 
män och kvinnor med IF är överlag positiva och tillåtande. Deltagare i 
fokusgruppsintervjuerna är eniga om att sexualitet hos unga män och kvinnor med IF inte 
skiljer sig från sexualitet hos befolkningen i övrigt, förutom att de sexuella uttrycken kan se 
annorlunda ut. Generellt ställer de sig positiva till att unga män och kvinnor med IF ska få 
utveckla och bejaka sin sexualitet, så länge det inte går ut över den enskilde individens hälsa. 
Det framkommer att det upplevs finnas bristande kunskap hos personal kring ämnet sexualitet 
och att det är långt ifrån alla som känner sig bekväma att i sitt arbete hantera situationer som 
innefattar aspekter av sexualiteten hos unga män och kvinnor med IF. Då kunskapsläget är 
varierande blir bedömningen beträffande vad som, rörande sexualitet, är "hälsosamt" upp till 
var enskild personal vilket kan leda till att personer med IF hämmas i sin sexualitet och inte 
till fullo får sina behov tillgodosedda. Trots personals välvilja att stötta och vägleda unga män 
och kvinnor med IF föreligger risken att detta sker utifrån deras egna värderingar om vad som 
är "lämpligt" och sexuellt tillfredsställande beteende, vilket nödvändigtvis inte behöver vara 
desamma som den unge mannens eller unga kvinnans värderingar. I studien framkommer det 
att temat föräldraskap och huruvida personer med IF ska skaffa barn  är en komplex fråga som 
väcker starka reaktioner och åsikter bland personal. Det är varje enskild människas rättighet 
att vilja bli förälder eller inte men utifrån studiens resultat går det att urskilja att personal inte 
uppmuntrar personer med IF att skaffa barn, då de anser risken vara stor att personer med IF 
inte är kapabla till att klara av att ta hand om ett barn. 
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I resultatet framkom det att personal inte ansåg sig göra skillnad på hur de ser på sexualitet 
hos personer med IF, oavsett om personen är en man eller kvinna. Det anses snarare vara 
personens grad av funktionsnedsättning som är bidragande till hur personal ser på den 
funktionsnedsattes yttringar av sin sexualitet. Däremot tenderar personal att se på unga 
kvinnor med IF som mer sårbara och utsatta i sin sexualitet än vad unga män med IF är. Unga 
kvinnor med IF ansågs inte vara lika tydliga och fysiska i sina sexuella uttryck och att det 
oftare kan förekomma att personal har misstankar om att kvinnor, i högre grad än män, far illa 
och blir utnyttjade sexuellt. 
 
I och med att unga män och kvinnor med IF som bor på gruppbostäder har ett stödbehov 
befinner de sig i en beroendeställning gentemot personal där personal besitter en makt då de, 
genom sitt stöd, kan påverka den unges livssituation. Personals bemötande av sexualitet hos 
unga män och kvinnor med IF kan komma att påverka sexualiteten hos den enskilde både 
positivt och negativt. I värsta fall kan personals bemötande och stöd hämma utvecklandet av 
den enskilde individens sexualitet.  
 
6. Diskussion 
En önskan med denna studie var att kunna bidra till utvecklandet av arbetet kring sexualitet 
hos personer med IF. Sexualitet är något som finns inneboende hos alla och är ett 
grundläggande behov, vilket betonar vikten av att kontinuerligt föra diskussioner bland 
personal kring sexualitetens samtliga aspekter för att kunna bemöta och tillgodose behoven 
hos unga män och kvinnor med IF. I denna studies resultat framkommer det att det stöd 
personer med IF får beror på vilken kunskapsnivå personal har och hur bekväma de är i att 
bemöta personer med IF i arbetet kring sexualitet. Det är därmed av vikt att i det framtida 
arbetet sträva efter att all personal på gruppbostäder ska ha en likvärdig och professionell 
kunskapsnivå om sexualitet hos personer med IF och hur den ska bemötas och bejakas.  
 
Studiens resultat är liknande tidigare studier som genomförts inom området sexualitet och 
funktionsnedsättningar men till skillnad från tidigare studier belyser dock vår studie den 
svenska kontexten där fokus legat på deltagarnas subjektiva upplevelser av sexualitet och dess 
yttringar hos personer med IF. Efter sammanställning av studiens resultat kan det konstateras 
att studiens valda datainsamlingsmetod och urvalsgrupp inte var den mest lämpade för att 
besvara den frågeställning som avsåg besvara hur personer med IF påverkas av personals 
föreställningar om och attityder kring sexualitet. För att verkligen undersöka hur sexualiteten 
hos unga män och kvinnor med IF påverkas av personals föreställningar och attityder krävs 
mer ingående studier där både observationer och intervjuer genomförs med  personal och med 
unga män och kvinnor med IF. Trots svårigheten med att undersöka hur personer med IF 
påverkas i sin sexualitet kan det i studiens resultat urskiljas att det finns en risk att personals 
föreställningar om och attityder kring sexualitet och funktionsnedsättningar påverkar personer 
med IF i att uttrycka och utveckla sin sexualitet.   
     
Förslag till vidare forskning är som tidigare nämnts att det behövs fler ingångende studier som 
genomförs utifrån ett brukarperspektiv där personer med IF själva får återge hur de upplever 
sig påverkas i sin sexualitet av personals föreställningar om och attityder kring sexualitet i 
samband med funktionsnedsättningar.   
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BILAGA 1 

 
 

Bilagor	  
Hej,	  	  

Vi	  är	  två	  socionomstudenter	  vid	  Örebro	  Universitet	  som	  just	  nu	  är	  i	  full	  gång	  med	  vår	  C-‐
uppsats.	  Under	  höstterminen	  2013	  gjorde	  vi	  båda	  vår	  VFU-‐period	  på	  Förvaltningen	  för	  
funktionshindrade	  i	  Örebro	  Kommun.	  	   

Under	  vår	  VFU-‐period	  växte	  vårt	  intresse	  för	  arbetet	  som	  bedrivs	  inom	  	  förvaltning	  och	  vi	  
bestämde	  tidigt	  att	  vi	  ville	  skriva	  en	  C-‐uppsats	  med	  koppling	  till	  arbete	  som	  bedrivs	  med	  
personer	  som	  har	  intellektuella	  funktionsnedsättningar. 

Vi	  har	  därför	  valt	  att	  uppsatsen	  ska	  handla	  om	  vilka	  föreställningar	  och	  attityder	  
boendestödjarna	  på	  gruppbostäder	  har	  gällande	  sexualiteten	  hos	  unga	  vuxna	  med	  
intellektuell	  funktionsnedsättning/utvecklingsstörning.	  Vi	  tycker	  att	  detta	  är	  ett	  intressant	  
och	  viktigt	  ämne	  då	  sexualitet	  är	  något	  som	  vi	  samtliga	  har	  och	  ger	  uttryck	  för.	  	   

Vi	  har	  vänt	  oss	  till	  er	  för	  att	  söka	  deltagare	  till	  vår	  studie.	  Studien	  kommer	  att	  genomföras	  i	  
fokusgrupper	  (gruppintervjuer)	  med	  cirka	  4-‐6	  deltagare	  per	  grupp	  från	  olika	  gruppbostäder.	  I	  
fokusgrupperna	  kommer	  olika	  teman	  att	  diskuteras	  med	  koppling	  till	  sexualiteten	  hos	  unga	  
vuxna	  med	  intellektuell	  funktionsnedsättning/utvecklingsstörning.	  	   

Som	  deltagare	  i	  studien	  kommer	  du	  behöva	  avsätta	  2	  timmar,	  vid	  ett	  tillfälle,	  för	  att	  delta	  i	  
fokusgruppen.	  Samtliga	  deltagare	  i	  studien	  kommer	  att	  avidentifieras	  för	  att	  uppnå	  det	  
forskningsetiska	  kravet	  på	  konfidentialitet.	  Ytterligare	  information	  om	  studien	  kommer	  att	  
ges	  till	  deltagarna	  i	  anslutning	  till	  fokusgrupperna.	  	  	   

Vi	  önskar	  att	  boendestödjare	  som	  har	  intresse	  och	  möjlighet	  att	  delta	  i	  studien	  på	  något	  av	  
nedanstående	  datum	  kontaktar	  oss	  för	  mer	  information	  eller	  eventuella	  frågor.	  Då	  det	  är	  
kort	  om	  tid	  önskar	  vi	  att	  intresseanmälningar	  inkommer	  snarast,	  dock	  senast	  v.	  18	  den	  
28/4.	  	   

Datum	  för	  fokusgrupp:	  	  
Tisdag	  6/5	  kl.	  13.00	  	   	  
Torsdag	  8/5	  kl.	  13.00	  	  	  	  	    

För	  intresseanmälan	  eller	  eventuella	  frågor,	  kontakta	  oss	  på:	  	  
E-‐mail:	  lina.sara@outlook.com	  	  
Mobilnummer:	  073-‐0728926	  	   

Vi	  hoppas	  på	  att	  ni	  finner	  det	  här	  lika	  intressant	  och	  viktigt	  som	  oss	  och	  att	  ni	  vill	  delta	  i	  vår	  
studie!	   

Med	  vänliga	  hälsningar,	  	  	  
Sara	  Burman	  &	  Lina	  Bro	   
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Fall 1  
Kajsa är en 22-årig kvinna som har en intellektuell funktionsnedsättning och som sedan två år 
tillbaka bor på en gruppbostad. Sedan en tid tillbaka har Kajsa börjat intressera sig för 
porrtidningar. Från att spenderat mycket tid ute i det gemensamma utrymmet och umgåtts 
med personal och andra boende har Kajsa alltmer börjat stanna inne på sitt rum där hon under 
långa stunder, flera gånger dagligen, tittar i porrtidningarna samtidigt som hon tillfredsställer 
sig själv. 
 
Fall 2  
Jenny, 27 år och Henrik, 24 år bor på samma gruppbostad. Henrik är nyinflyttad medan Jenny 
bor där sedan fem år tillbaka. Tidigt fattade både Jenny och Henrik tycke för varandra. Jenny 
har tidigare haft kortvariga kärleksrelationer men det är oklart om Henrik har haft någon 
tidigare kärleksrelation. Sedan en månad tillbaka visar de öppet sina känslor genom att de 
kramar och kysser varandra. När de ger uttryck för sina känslor öppet inför de andra boende 
går vissa av dem undan medan några sitter intensivt och iakttar Jenny och Henrik.	  	  
 
Fall 3  
Jenny och Henrik har nu varit ihop i fyra månader. Relationen har utvecklats till att de nu ofta 
tillbringar alltmer tid tillsammans inne hos varandras respektive lägenheter. De har nu båda 
vid flera tillfällen uttryckt att de vill ha samlag med varandra och att de vill att personal ska 
berätta för dem hur ett samlag går till. 
 
Fall 4 
Linn är 22 år och har en intellektuell funktionsnedsättning och bor på gruppbostad. Linn har 
ofta manliga bekanta som kommer på besök till henne. Som mest rör det sig om att fyra olika 
unga män, både med och utan intellektuell funktionsnedsättning, samtliga hälsar på minst en 
gång i veckan. Linn har berättat för personal att hon är kär i alla fyra män. 
 
Fall 5 
Peter, 28 år bor på gruppbostad och har en intellektuell funktionsnedsättning. Peter ska på 
disco och är ovanligt exalterad. Innan Peter ska iväg visar han en ur personalen en 
kondomförpackning som han har stoppat ner i byxfickan för att ta med. Peter säger att han fått 
den av vän och vill få hjälp av personalen med hur den ska användas på rätt sätt. Personalen 
vet sedan tidigare att Peter är väldigt förtjust i tjejerna på discot och att han inte är blyg för att 
ta kontakt.  
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Fall 6 
Johan 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning och bor på gruppbostad. Johan är kär 
i en man och vill veta av personal ifall han är konstig och om det är okej att vara kär i en kille. 
 
 
 
 


