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Sammanfattning 
 

Personer med funktionsnedsättningar har historiskt mött motstånd gällande rätten att utöva sin 

sexualitet. Detta är något som har följt med samhället i tiden, likaså motsättningar samt kritik 

finns än idag. Samtidigt är diskursen kring sexualitet och funktionsnedsättning ett underforskat 

ämne än idag, specifikt i kontexten Sverige. Det finns internationella regler gällande 

rättigheterna hos personer med funktionsnedsättningar i form av en FN-konvention. Det saknas 

dock fortfarande nationella riktlinjer gällande att bemöta och tillgodose de sexuella behoven hos 

personer med funktionsnedsättningar i socialt arbete. Det saknas även en akademisk förberedelse 

avseende ämnet funktionsnedsättning och sexualitet för blivande professionella yrkesutövare.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur professionella inom LSS-verksamheter 

skildrar sina uppfattningar om de sexuella behoven hos klienter med funktionsnedsättningar. 

Vidare syftar studien till att beskriva och analysera hur professionella inom LSS-verksamheter 

bemöter de sexuella behoven hos klienter med funktionsnedsättningar. För att studiens syfte 

skulle besvaras användes en kvalitativ metod. Empirin i studien insamlades genom 

halvstrukturerade intervjuer med sju professionella inom LSS-verksamheter. De professionella 

tillhörde yrkeskategorierna LSS-handläggare och enhetschefer för LSS-boenden. Det empiriska 

materialet har analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys som resulterade i fyra teman: 

”Samhällets syn”, ”Ett professionellt förhållningssätt och resonemang”, ”Mycket resurser men 

ändå inte” och ”Måste ha det i ryggsäcken för att kunna bemöta behoven”. Studien har 

socialkonstruktionism som en övergripande teoribildning för att förstå det empiriska materialet. 

Vidare analyserades materialet med hjälp av symbolisk interaktionism, begreppet stigma samt 

typifieringsscheman som hänger ihop med vår övergripande teoribildning. 

 

I resultatet påvisas att de professionella hade ett öppet synsätt till sexualiteten hos personer med 

funktionsnedsättningar och såg det som en naturlig del av livet. Flera professionella arbetade för 

att frågan skulle lyftas ytterligare och ville bekämpa stereotyper. De professionella beskrev dock 

en samhällssyn som baseras på invalidering, rädsla och fördomar i relation till personer med 

funktionsnedsättningar. De professionella skildrade en bild av samhällsnormer i relation till 

sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar. De beskrev att dessa personers sexualitet bör 

normaliseras i samhället. Beroende på vilken yrkestitel de professionella hade varierade deras 

resurser till att kunna tillgodose de sexuella behoven. Vissa professionella beskrev begränsningar 

i resurserna i form av lagstiftning, professionsetik och brist på riktlinjer. De professionella som 

hade tidigare erfarenheter och kunskaper om funktionsnedsättning och sexualitet hade bättre 

möjligheter att bemöta klienternas sexuella behov. Alla professionella uttryckte att de saknade 

kunskaper gällande sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar i sina respektive 

utbildningar, något som hade kunnat hjälpt dem att bättre förstå samt professionellt bemöta och 

hantera klienternas sexualitet. Det skulle även återspeglas positivt på interaktionen med 

klienterna och deras behov.  

Nyckelord: Funktionsnedsättning, sexualitet, professionella, LSS-verksamheter, stigma, 

socialkonstruktionism, normer.  
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Förord  

Det har varit både spännande och lärorikt att genomföra denna studie. Vi fick möjligheten att 

dyka ner i ett kunskapsområde som vi inte hade mycket kunskap om och kom ut med väsentliga 

kunskaper om ämnet funktionsnedsättning och sexualitet. Vi har fått en fördjupad förståelse om 

de sexuella behoven hos personer med funktionsnedsättningar utifrån professionellas 

uppfattningar och arbete med denna klientgrupp inom LSS-verksamheter. Denna kunskap 

kommer att följa med oss ut i yrkeslivet. Vi vill börja med att tacka er, våra informanter, för ert 

mod och intresse att delta i denna studie, samt att ni delade med er av era kunskaper och 

erfarenheter om ett ämne som inte sällan behandlas som känsligt. Detta har varit ovärderligt och 

utan er skulle vår studie inte existera. 

Vi vill även rikta ett jättetack till dig, vår handledare Marie Gustavsson. Dina råd och din 

vägledning under studieprocessen har hjälpt oss mycket och höjt studiens kvalité.  

Våra familjer förtjänar också ett jättetack, tack för att ni stöttat och trott på oss under 

studieprocessen. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott partnerskap, för den mödan vi har 

lagt ner i denna studie och för alla reflektioner som har utbytts och mynnat ut i en schysst 

slutprodukt. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering  

Vi kom i kontakt med målgruppen personer med funktionsnedsättningar på frivården 

respektive habiliteringen under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på 

socionomprogrammet. Vi upplevde att de professionella på dessa verksamheter i hög 

utsträckning saknade verktyg för att bemöta, hantera frågor och situationer avseende sexuella 

behov hos personer med funktionsnedsättningar. Utifrån dessa upplevelser blev vi nyfikna och 

bestämde oss för att gå vidare med temat funktionsnedsättning och sexualitet i vårt 

examensarbete.  

1989 startade Sverige ett arbete inom FN för att fastställa internationella regler angående 

jämlikhet och delaktighet för människor med funktionsnedsättningar. Resultatet blev ett antal 

regler som ska tillförsäkra att medborgare med funktionsnedsättningar åtnjuter samma 

rättigheter och skyldigheter som resterande medborgare (Socialdepartementet 2008, s. 15). 

Artikel 23 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som 

utvecklades av tidigare nämnt arbete inom FN lyfter fram respekt för hem och familj. Där 

artikuleras det att personer med funktionsnedsättningar ska ha rätt att bland annat ingå i 

äktenskap, bilda familj och behålla sin fertilitet på samma villkor som andra. 

Handikapprörelsen i Sverige har dock efterlyst en bättre tillgänglig och anpassad information 

gällande familjeplanering och sexualupplysning (ibid., s. 71).  

I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), specifikt i 5 § 

framgår det att kommunens mål är att personer med funktionsnedsättningar som omfattas av 

personkretsarna 1,2 och 3 ska ges möjlighet att leva som andra. Att leva som andra inbegriper 

också sexualliv för människor med olika funktionsnedsättningar (Knutagård 2016, s. 94). 

Trots den liberala andan i FN-konventionen ovan och LSS omfattas personer med 

funktionsnedsättningar i samhället fortfarande av tabun och moraliskt normativa regler (ibid., 

s. 93). 

Överlag har socialt arbete fokuserat på socialt utsatta grupper och har haft rötter i social 

rättvisa. Social rättvisa som ämne har fokuserat på att skapa jämlikhet och minimera förtryck. 

Dock har det argumenterats om att förespråkarna för socialt arbete inte har varit framstående 

gällande arbetet för personer med funktionsnedsättningars rättigheter och mer specifikt runt 

deras sexualitet (Turner & Crane 2016, s. 2300–2301). Det gör att diskursen kring 

funktionsnedsättning och sexualitet är något som är högst relevant i det sociala arbetet.   

Enligt Knutagård (2016, s. 16) upplever många socialarbetare att de har fått liten eller ingen 

förberedelse under sin utbildning att arbeta med sexualitet inom det sociala arbetet. Likaså 

Ballan (2008, s. 197) menar att undervisning inom socialt arbete om sexualitet och 

funktionshinder knappt har uppmärksammats och utvecklingen i den riktningen har varit trög 

under de senaste 25 åren. Personer med funktionshinder söker aktivt professionell hjälp hos 

socialarbetare avseende frågor som berör sexuell aktivitet, men utan adekvat träning och 

utbildning uttrycker socialarbetare ofta negativa attityder eller en brist på lämplig information. 
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Det finns ett stort behov av att socialarbetare får den kunskapen som behövs för att på ett 

professionellt sätt bemöta de sexuella behoven hos personer med funktionshinder (ibid.)  

Det som vi tidigare har lyft fram visar på att kontexten funktionsnedsättning och sexualitet är 

ett ämne vars relevans är aktuellt både samhälleligt samt i det sociala arbetets praktik. 

Samtidigt upplever vi att det finns en kunskapslucka hos professionella socialarbetare 

avseende sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar. Utifrån vårt sökande efter 

tidigare forskning kan vi konstatera att forskning kring sexualiteten hos personer med 

funktionsnedsättningar är begränsad, framförallt svensk forskning varför ämnet är relevant att 

undersöka utifrån en svensk kontext. Ämnet är också relevant att undersöka i relation till 

socialt arbete som forskningsfält och praktik är att det saknas nationella riktlinjer för hur 

sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar ska bemötas i socialt arbete (Bahner 

2016a, ss. 2-3). Vidare anser vi att personer med funktionsnedsättningar är en utsatt grupp i 

samhället, varför fler studier behövs avseende deras levnadsvillkor och sexualitet som 

uppmärksammar dem och deras behov allt mer.  

1.2 Syfte och specifika frågeställningar  

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur professionella inom LSS-verksamheter 

skildrar sina uppfattningar om de sexuella behoven hos klienter med funktionsnedsättningar. 

Vidare syftar studien till att beskriva och analysera hur professionella inom LSS-verksamheter 

bemöter de sexuella behoven hos klienter med funktionsnedsättningar. 

 

Specifika frågeställningar 

 

1. Hur beskriver professionella inom LSS-verksamheter de sexuella behoven hos klienter med 

funktionsnedsättningar? 

 

2. Hur beskriver professionella inom LSS-verksamheter sina resurser att bemöta de sexuella 

behoven hos klienter med funktionsnedsättningar? 

 

3. Hur upplever professionella inom LSS-verksamheter att deras kunskaper och erfarenheter 

avseende sexualitet hos klienter med funktionsnedsättningar återspeglas på att professionellt 

tillgodose de sexuella behoven hos dessa klienter? 

 

1.3 Avgränsningar  

 

I studien har vi valt att avgränsa oss till att undersöka professionellas uppfattningar om de 

sexuella behoven hos klienter med funktionsnedsättningar samt hur de bemöter dessa behov i 

LSS-verksamheter. Därmed kommer vi endast att utgå från funktionsnedsättningar som 

omfattas av de tre personkretsarna i LSS, som vi kort kommer att presentera i 

bakgrundskapitlet. Denna avgränsning möjliggör att studien blir genomförbar men även 

framhäver det vi vill fokusera på i studien. 
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En ytterligare avgränsning är att vi har valt att endast fokusera på sexualitet i vår studie och 

inte sexuella övergrepp. Enligt Wendt (2010, s. 135) handlar sexuella övergrepp om att utöva 

makt mot personen som utsätts för dessa övergrepp. Därför kommer berättelser om sexuella 

övergrepp inte ingå i vår studie då inte är en del av sexualitet. 
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2. Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrundsinformation som vi anser är relevant i 

förhållande till studien, vilket kan skapa en överskådlighet för läsaren avseende studiens 

fråga. Vi kommer att definiera begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Vidare 

kommer vi att kort presentera relevant lagstiftning. Varje presentation av fakta avslutas med 

en reflektion. 

 

2.1 Funktionshinder eller funktionsnedsättning 

 

Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som en ”nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga” som uppstår vid en medfödd eller förvärvad skada. 

Funktionshinder definieras som en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen” (Socialstyrelsen 2015, ss. 1-2). Denna definition innebär 

att det ej är logiskt att använda uttrycket ”personer med funktionshinder” då detta uttryck 

pekar på ett individuellt tillstånd eller en egenskap. Den nya definitionen av begreppet 

funktionshinder möjliggör att förstå den sociala omgivningens betydelse för de barriärerna 

som personer med funktionsnedsättningar kan uppleva. Socialstyrelsen avråder från att 

använda begreppet handikapp som synonym till funktionsnedsättning och funktionshinder 

samt rekommenderar att använda uttrycket personer med funktionsnedsättningar (ibid., s. 2-

3).  

 

I studien har vi valt att använda oss av begreppet funktionsnedsättning som Socialstyrelsen 

rekommenderar. Vidare har vi i studien utgått från att inte begränsa oss till någon form av 

funktionsnedsättning, utan istället ha ett öppet tillvägagångssätt och inkludera alla 

personkretsar i LSS. Detta för att möjliggöra för professionella att fritt berätta och beskriva 

sina erfarenheter om funktionsnedsättning samt försöka fånga olikheter i deras upplevelser. 

 

2.2 Socialtjänstlagen (2001:453)  

 

I den så kallade portalparagrafen i socialtjänstlagen (SoL) framgår de övergripande målen för 

socialtjänsten. Dessa mål har sin utgångspunkt i demokratin, solidaritet och ska bland annat 

främja människors sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltaganden i 

samhällslivet. Denna ramlagstiftning möjliggör en större frihet vid tillvägagångssätt för 

kommunerna, vilket gör att större hänsyn tas till vad klienten önskar och behöver. Detta är 

kopplat till helhetsprincipen som genomsyrar socialtjänstens praktik. Detta betyder att 

socialtjänsten ska ta hänsyn till många samverkande faktorer när beslut om åtgärder ska fattas 

(Lundgren, Sunesson & Thunved 2015, s. 21). I SoL 3 kap. 6 § ges uttryck för 

normaliseringsprincipen. Denna princip syftar till att samhällsinsatser ska stödja individers 

strävan efter att så mycket som möjligt kunna leva som andra individer i samhället (ibid., s. 

65). 

 

Utifrån ovanstående illustreras de breda linjerna som ska genomsyra socialarbetarnas praktik. 

Det vi upplever saknas är en närmare definition av centrala begrepp såsom jämlikhet i 
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levnadsvillkor, aktiva deltaganden i samhällslivet med mera. Vidare anser vi att 

helhetsprincipen skulle kunna inkludera de sexuella behoven hos personer med 

funktionsnedsättningar som en faktor som påverkar deras levnadsvillkor. Denna tankegång 

menar vi får stöd i normaliseringsprincipen, som påpekar att samhällsåtgärder ska möjliggöra 

att exempelvis personer med funktionsnedsättningar ska leva som andra individer i samhället. 

Även här menar vi att det saknas en närmare definition av vad ”att leva som andra” innebär, 

det kan dock inbegripa rätten att både uttrycka samt utöva sin sexualitet.  

 

2.3 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag 

som trädde i kraft år 1994 och ersatte de gamla lagstiftningarna som avhandlade samma 

område. LSS möjliggör att ansöka om samhällsinsatser för vissa funktionsnedsättningar vilka 

är en rättighet, men vissa rekvisiter ska vara uppfyllda för att ha rätt till insatserna. En av 

dessa rekvisiter är att personen ska tillhöra en av personkretsarna 1, 2 och/eller 3 som är 

reglerade i LSS 1 § (Lundgren, Sunesson & Thunved 2015, ss. 507, 514–517). Personkrets 1 

omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande diagnos innan 16 års 

ålder. Personkrets 2 omfattar personer som har fått både betydande och permanent 

funktionsnedsättning efter 16 års ålder på grund av sjukdomar såsom tumörer, 

hjärnblödningar eller yttre våld. Personkrets 3 avser personer med bestående fysiska eller 

psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande (ibid., ss. 514-516).  

 

I LSS 5 § framgår det att socialtjänsten ska befrämja jämlikhet i levnadsvillkoren samt full 

delaktighet i samhället för personer som omfattas av LSS. Målet är att dessa personer ska få 

möjlighet att leva som andra. Vidare i LSS 6 § betonas det att insatserna ska genomsyras av 

respekt för den enskildes självbestämmanderätt, integritet och inflytande över insatserna och 

således över sitt eget liv (ibid., ss. 518–520). I FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättningar där Sverige ratificerat den, specifikt i artikel 20, uppfodras 

konventionsstaterna att möjliggöra olika former av assistans samt annan personlig service för 

personer med funktionsnedsättningar. Vidare framgår det i artikel 22 och 23 att dessa 

personers privatliv ska respekteras samt rätten att gifta sig och bilda familj, men utan att 

tydligt påpeka rätten till att utöva sin sexualitet (Socialdepartementet 2008, ss. 65–66, 69–70).  

 

Det är svårt att inte se reformen i funktionshinderspolitiken, som LSS innebär, som en generös 

och tydlig lagstiftning i relation till tidigare lagstiftning. Vi menar dock att lagstiftningen har 

lämnat vissa frågor obesvarade, särskilt sexualitetsfrågan. Det är något som vi upplever kan 

försvåra socialarbetarnas praktik då de konfronteras med sexualitetsfrågan i förhållande till 

personer med funktionsnedsättningar. Saknaden av en tydlig definition av uttrycket ” att leva 

som andra” kan skapa en förvirring i den sociala praktiken, det vill säga att klienten och 

socialarbetaren kan uppfatta uttrycket på olika sätt. För klienten kan uttrycket inkludera 

sexualitet, medan en socialarbetare kan ha ett motsatt synsätt för att denne saknar en grund för 

hantering av frågan.  
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3. Tidigare forskning  

 

Vid urvalet av tidigare forskning använde vi oss av Linköpings universitets egen söktjänst 

som kallas unisearch. Vi valde inte en annan form av söktjänst då vi fick en tillräcklig 

mättnad genom att använda oss av universitets söktjänst. De tidskriftsartiklar vi hittade och 

som vi sedan kommer att använda oss av i detta kapitel avgränsades till artiklar som endast 

var så kallade peer-reviewed. Detta innebär att artiklarna, enligt andra forskare som är 

kunniga inom forskarfältet artiklarna tillhör, har en vetenskaplig kvalitet (Vetenskapsrådet, 

2011). Vi använde oss även av en så kallad kedjesökning för att hitta relevant tidigare 

forskning, vilket betyder att vi hittade ytterligare material att använda oss av genom 

referenslistan på tidigare artiklar.  

 

För att hitta tidigare forskning som har relevans för vår studie använde vi oss av diverse 

sökord. Vi kombinerade olika ord för funktionsnedsättning vilka var disability, impairment 

och ailment för att få fram ett sådant brett resultat som möjligt. Dessa ord kombinerades med 

orden sex och sexuality i alla sökningar. Vi hade även tilläggsord i vissa sökningar vilka var 

intimacy, shame, stigma och social work. Vi har även valt att ha en internationell kontext i 

vårt sökande av forskning då material i en svensk kontext var begränsad och inte skulle ge en 

fyllighet av den tidigare forskningen.  

 

Vi har för en bättre överskådlighet delat upp den information vi insamlat från vetenskapliga 

artiklar i lämpliga rubriker där vi presenterar tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en 

reflektion över de redovisade vetenskapliga artiklar samt hur vår studie förhåller sig till 

tidigare forskning.  

 

Att ta i beaktande gällande våra vetenskapliga artiklar är att dess olika författare använder sig 

av olika benämningar för att beskriva funktionsnedsättning. Vi har valt att bibehålla deras val 

av begrepp då de beskriver funktionsnedsättning i relation till innebörden de vill förmedla 

med dessa begrepp. 

 

3.1 Historisk och nutida diskurs gällande sexualitet och personer med 

funktionsnedsättningar 

 

Något som återkom i sökandet av artiklar var att funktionsnedsättning och sexualitet är en 

osynlig fråga. Turner och Crane (2016, ss. 2299-2301, 2303-2304) argumenterar om att 

förespråkarna för socialt arbete inte har lyft fram rättigheterna för personer med 

funktionsnedsättningar i sitt arbete, specifikt gällande deras sexualitet. Detta blir mer 

problematiskt när socialt arbete är rotat i kampen om social rättvisa genom att frigöra de 

förtryckta, förespråka inkludering och minimera marginalisering. Utbildningen för socialt 

arbete har blivit kritiserad för att den inte lyfter fram diskursen kring sexualitet och 

funktionsnedsättning. Turner och Crane (ibid., s. 2314) kom fram till att intervjupersonerna 

hade en sexuell röst men att den ofta marginaliseras och tystas ner. Författarna betonar hur 

viktigt det är att socialarbetare motarbetar denna marginalisering så att personer med 

funktionsnedsättningar kan vara deras autentiska sexuella jag i en värld som ofta kämpar emot 
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det. Syftet i studien var att intervjua personer med en mild intellektuell funktionsnedsättning 

om deras upplevelser och utvecklande av sin egen sexualitet med hjälp av kvalitativ metod. 

Slutsatsen som författarna kom fram till var att socialarbetare som har en bättre akademisk 

sexualkunskap kan underlätta klientens sexuella hälsa. 

 

I liknande termer menar Ballan (2008, s.194) att ur ett historiskt perspektiv har inte 

funktionshinder och sexualitet uppmärksammats i socialt arbete. Det finns ett stort behov av 

att socialarbetare som arbetar med personer med funktionshinder besitter kunskaper inom 

sexualundervisning och rådgivning. Ballan (ibid., ss. 194, 199, 200) undersökte i vilken 

omfattning utbildningen för socialarbetare, i en amerikansk och kanadensisk kontext, 

inkluderar de två teman funktionshinder, sexualitet och korsningen av dessa. Det framkom i 

artikeln att inkluderingen av korsningen mellan sexualitet och funktionshinder i utbildningen 

var bristande och Ballan argumenterar för en ökad akademisk förberedelse gällande dessa 

teman så att bemötandet i praktiken ska bli så professionellt som möjligt. 

 

Löfgren-Mårtensson (2013, s. 413) såg även över historien av diskursen kring 

funktionsnedsättning och sexualitet i sin studie och kopplade historiken med hur det ser ut 

idag och varför. Historiskt i en svensk kontext har segregering mellan kön och en samhällelig 

kontroll i form av steriliseringar drabbat personer med funktionsnedsättningar för att undvika 

reproducering (ibid., ss. 415-419). I slutet av 60-talet och början av 70-talet skedde en 

förändring i form av reformer som ökade integreringen, delaktigheten och normaliseringen av 

personer med funktionsnedsättningar. Forskningen visar dock på att arbetet för normalisering 

och integration inte har uppnåtts tillräckligt i praktiken, specifikt gällande frågor om 

sexualitet. De flesta vuxna svenskar med intellektuell funktionsnedsättning lever fortfarande i 

gruppmiljöer de själva inte har valt, istället för i ett partnerskap eller i kärnfamiljer. Fördomar 

i form av att personer med intellektuell funktionsnedsättning sågs antingen som asexuella eller 

översexuella existerar än idag. Slutsatsen som författaren kom fram till var att sexualiteten hos 

personer med intellektuell funktionsnedsättning ses som onaturlig i det offentliga samhället 

vilket skapar en norm om vilken sexualitet som är acceptabel och vilken som inte är det. 

 

3.2 Personer med funktionsnedsättningars egna upplevelser av sin sexualitet 

 

Bertilsdotter Rosqvist (2014, s. 351) undersökte även funktionsnedsättning i kombination med 

sexualitet och parförhållanden. Författaren hade dock en avgränsning till 

funktionsnedsättningen autism och den var i en svensk kontext. Studien är litterär narrativ och 

baseras på artiklar från den svenska tidningen “Empowerment” som var skapad av och riktad 

till vuxna autister. Författaren berättar att i artiklarna diskuteras det ofta vad som ses som 

svårigheter inom att utveckla och utöva sin sexualitet (ibid., ss. 358-362). Slutsatsen som 

författarna kom fram till var att det behövs en mer nyanserad bild i samhället av sexualitet och 

relationer i samband med personer med autism. 

 

Bahner (2012, s. 337) valde dock till skillnad från ovanstående artiklar att endast undersöka 

just sexualitet och funktionsnedsättning genom upplevelser av personer med fysiska 

funktionsnedsättningars sexualliv i samband med personlig assistans. Bahners studie var 
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också baserad i Sverige och utfördes genom kvalitativa intervjuer. Flera informanters 

berättelser om möten med vården och socialtjänsten visade på att personal hade liten kunskap 

om sexualiteten hos personer med fysiska funktionsnedsättningar (ibid., ss. 343-344). Detta 

återspeglades hos informanterna i form av att de fick bristande sexualkunskap samt en låg 

sexuell självkänsla som begränsade deras möjligheter att vara sitt hela sexuella jag. Slutsatsen 

som Bahner (ibid., s. 353) kom fram till var att personer med fysiska funktionsnedsättningar 

möter komplexa motgångar i relation till sin sexualitet och att de normativa sexuella 

värderingarna bör utmanas. 

 

Även i en kvalitativ studie som utfördes i Australien var fokuset på just sexualitet och 

funktionsnedsättning. Dock var det behoven för det sexuella välmående för personer med 

fysiska funktionsnedsättningar som skulle lyftas fram genom intervjuer med klienter. Browne 

och Russel (2005, s. 375) kom fram till att personer med fysiska funktionsnedsättningar hade 

diverse sexuella behov, fantasier och lust (ibid., ss. 379-380). Dock behövde vissa av dem en 

särskild hjälp för att få sina sexuella behov tillgodosedda. Slutsatsen som författarna kom 

fram till var att det fanns ett behov av utökad information gällande mångfalden av människors 

sexuella uttryck och vikten av ett sexuellt välmående (ibid., ss. 385, 387).  

 

3.3 Personal, anhöriga och professionellas syn på sexualitet och personer med 

funktionsnedsättningar 

 

En bättre förståelse om rollen som socialarbetare spelar i att stödja utvecklingen av sexualitet 

hos personer med funktionsnedsättningar är nödvändig enligt Rueda, Bolin, Linton, Williams 

och Pesta (2017, ss. 493, 495). De lyfte även fram nödvändigheten med att skapa förståelse 

kring relationsutveckling, sexuellt uttryck, könsidentitet, integritet, säkerhet med mera. 

Studiens syfte var att undersöka socialarbetarnas roll vid bemötandet av sexuella och 

relationella hälsobehov hos barn med funktionsnedsättningar i en amerikansk kontext utifrån 

en kvalitativ ansats. Rueda et al. (ibid., s. 503) kom fram till att det fanns kulturella 

förväntningarna på relationer och sexualitet i relation till personer med funktionsnedsättningar 

som leder till en brist på förståelig sexual information.  

 

Linton, Rueda, Williams, Sandoval och Bolin (2016, s. 145) hade även fokus på socialarbetare 

som arbetar med personer med funktionsnedsättningar. Denna studie var också i en 

amerikansk kontext och utfördes via kvalitativa intervjuer. Syftet var att undersöka vuxna med 

olika funktionsnedsättningars reproduktiva och sexuella hälsa utifrån socialarbetarnas 

upplevelser. Socialarbetarna upplevde ett behov av en tidigare sexualkunskap vilket skulle 

inkludera strategier för att förbättra planering och valmöjligheter för preventivmedel och 

familjeplanering (ibid., ss. 151, 153-154). Detta för att personer med funktionsnedsättningar 

ska få en chans till hälsosamma relationer och bättre sexuell hälsa. Somliga socialarbetare i 

studien berättade om föräldrar som hade en motvilja till att inse att deras barn med 

funktionsnedsättningar hade sexuella behov. Socialarbetarna försökte förmedla att sexuella 

behov är en mänsklig drift och finns i människor oavsett om de har en funktionsnedsättning 

eller inte. Författarnas slutsats var att socialarbetarna behöver vara bättre på att stötta personer 

med funktionsnedsättningar inom området reproduktiv och sexuell hälsa. Socialarbetarna är 
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passande till denna stöttande roll då de kan ta hänsyn till de biopsykosociala behoven, rätten 

till integritet samt självständighet. 

 

Julia Bahner (2016b, ss. 164, 167) utförde en kvalitativ studie som också undersökte 

professionellas upplevelser men i detta fall just chefer över personliga assistenter i Sverige. 

Studien utfördes med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Det som författaren ville undersöka var 

hur enhetscheferna organiserar och hanterar frågor som rör sexualitet i samband med arbetet 

som de personliga assistenterna utför. Under diskussionerna fanns det en svårighet att 

diskutera just vad definitionen av sexualitet är (ibid., ss. 169-173). Alla informanter 

diskuterade sexualitet i relation till LSS-lagen. Det fanns en oenighet gällande om sexualitet 

skulle vara under grundläggande behov eller övriga behov. Generellt pekade diskussionerna 

till att det fanns en stor osäkerhet gällande hur LSS-lagen skulle tolkas i relation till sexualitet 

och personlig assistans. Några av informanterna ansåg att sexualitet är något som är privat och 

tabu i samhället idag vilket återspeglades på klienterna. Slutsatsen författaren kom fram till 

var att det finns ett behov av att tydliggöra i lagstiftningen vad personer med 

funktionsnedsättningar får ta hjälp av sina personliga assistenter. En lagstiftning eller riktlinjer 

som inkluderar sexuella behov hos personer med funktionsnedsättningar kan skapa mindre 

osäkerhet bland enhetscheferna vid hantering av sexualitetsfrågor. Dessa resultat påvisar ett 

behov av att få hjälp av personlig assistans i sexuella situationer, men det kan vara komplext 

då personliga och professionella värderingar kan krocka (ibid.). 

 

3.4 Stigma i relation till sexualitet och personer med funktionsnedsättningar 

 

Ett tema som är kopplat till sexualitet och som blir mer komplext när det kombineras med 

funktionsnedsättning är stigmatisering. Campbell (2017, s. 1) undersökte detta och 

alieneringen samt diskrimineringen som uppstår i uttrycket av sexualitet hos personer med 

funktionsnedsättningar. Detta genom att utföra en litteraturstudie om det sexuella uttrycket 

och sexuella aktiviteten hos personer med funktionsnedsättningar samt motgångar de kan 

utstå i relation till sin sexualitet. Campbell (ibid., ss. 7-8) finner i sin studie att en av de största 

barriärerna för personer med funktionsnedsättningar att uttrycka sin sexualitet är attityderna 

som normfungerande personer har till deras sexuella erfarenheter. Det finns olika stereotyper 

om personer med funktionsnedsättningar och dessa attityder har visat sig även i 

lagbestämmelser, socialpolitiken och i offentliga utrymmen. Slutsatsen som författaren kom 

fram till var att personer med funktionsnedsättningar har mött alienering, stigmatisering och 

diskriminering specifikt i relation till deras sexualitet både historiskt och i en nutida diskurs. 

Forskningen idag inom funktionsnedsättning och sexualitet lyfts fram som bristande och det 

behövs ytterligare forskning för att förstå alla aspekter inom ämnet (ibid., ss. 10-11).  

 

MM, Boston och MR (2015, ss. 274-276) utförde också en litteraturstudie men med ett 

mindre fokus, genom att endast undersöka funktionsnedsättningen ryggmärgsskada och dess 

påverkan på mäns sexualitet. Författarna fann att det fanns barriärer i samhället i form av 

normer och social kritik från vänner och familj som hindrar dessa individer att uttrycka sin 

sexualitet. MM, Boston och MR (ibid., s. 279) fann i sin slutsats att det finns en avsaknad av 
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forskning gällande hur en ryggmärgsskada påverkar individens sexualitet utifrån sociala 

normer och att nuvarande forskning fokuserar mer på den fysiska problematiken. 

 

Winges-Yanez (2014, ss. 108-109) undersökte samhällsdiskursen i stort istället för att 

fokusera på ett individperspektiv såsom ovanstående författare har gjort. Författaren använde 

sig av autoetnografiskt angreppssätt i en amerikansk studie för att belysa samhällsdiskursen 

om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras sexualitet. Winges-Yanez (ibid., 

ss. 110-111) berättar om flertal diskussioner som denne har haft med personal på boenden för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det som betonades mest var att boenden 

absolut inte fick utföra sexuella aktiviteter och detta skulle kontrolleras av de professionella. I 

diskussionen kopplades detta till tankesättet att målgruppen inte bör reproducera sig, vilket är 

ett tankesätt även föräldrarna till målgruppen hade. Winges-Yanez (ibid., s. 114) slutsats var 

att sexualitet fortfarande är tabubelagd i samhället och den blir dubbel-tabu i relation till 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Denna målgrupps sexualitet omfattas av 

paternalism och dömande attityder i samhället. 

 

Även Arstein-Kerslake (2015, s. 1459) undersökte kombinationen mellan intellektuell 

funktionsnedsättning och sexualitet dock genom en rättsvetenskaplig metod. Fokuset i studien 

var artikel 12 i FN-konventionen gällande rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar. Det som undersöktes är den nuvarande rätten att samtycka till sex 

utifrån lagar i Irland, England och Wales med artikel 12 som grund. Som den nuvarande 

lagstiftningen ser ut kan det leda till att en individ med intellektuell funktionsnedsättning inte 

kan samtycka till sex utifrån lagstiftningssynvinkel (ibid., s. 1463). Lagen gällande rätten att 

samtycka till sex kan tolkas som en återkommande form av desexualisering av personer med 

intellektuell funktionsnedsättning (ibid., ss. 1460-1461). Detta i ett försök att skydda personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar eller beskydda världen från den sexuella aktiviteten 

hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar som kan leda till reproducering. Det 

författaren kom fram till var att statens lagstiftning om samtycke måste ha artikel 12 i sin 

analys, då nuvarande lagstiftning bidrar till stigmatisering och marginalisering av personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar (ibid., s. 1471).  

 

Även Bahner (2015, ss. 790-791) använde sig av en rättsvetenskaplig metod i sin studie, dock 

analyseras här svensk socialpolitik för att visa hur denna rättsliga, sociokulturella och 

kulturella kontext påverkar möjligheten av att använda sig av personlig assistans för stöd i 

utövandet av sexuella aktiviteter. Independent living-rörelsen har ofta försummat de sexuella 

liven av personer med funktionsnedsättningar medan de har prioriterat andra frågor. Staten har 

en avgörande roll i att förhindra intim diskriminering på en strukturell nivå och förhållanden 

gällande nyttjandet av personlig assistans för sexuella aktiviteter. Att erkänna användare av 

personlig assistans som sexuella varelser genom policy är inte bara en individuell fråga utan 

även global, för frågan behandlar mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar. Detta eftersom personer med funktionsnedsättningar fortfarande inte 

ses som jämlika medborgare och fortfarande är långt ifrån att vara en del av den sexuella 

diskursen (ibid., s. 798). Detta resultat efterliknar ovanstående artikels argument, att personer 
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med funktionsnedsättningar inte fått ta del av sin egen sexualitet, vilket detta resultat visar 

även genomsyrar Sverige. 

 

3.5 Tidigare forskning i relation till vår studie 

 

Genom den tidigare forskningen kan vi se hur resonemanget är gällande personer med 

funktionsnedsättningar och sexualitet. Det framkommer ofta i studierna att denna målgrupp 

utsätts för stereotyper som har hindrat målgruppen att ta del av sin egen sexualitet. Den 

tidigare forskningen visar tydligt på att än idag finns det hinder för målgruppen att utöva sin 

egen sexualitet utan rättsliga, sociala eller samhällsmässiga barriärer. Vi kan dock konstatera 

utifrån ovannämnda studier att personer med funktionsnedsättningar vill ta del av intimitet, 

relationer och sexualitet på samma villkor som alla andra. Men när personer med 

funktionsnedsättningar visar att de är sexuella varelser både i vården och via sociala tjänster 

stigmatiseras personerna ofta och får inte den hjälpen som de behöver.  

 

Tidigare forskning har också visat att när sexualitet i kombination med funktionsnedsättning 

uppkommer som fråga hos professionella kan det vara komplext då personliga och 

professionella värderingar kan krocka med varandra. Kunskapen gällande personer med 

funktionsnedsättningar och deras sexualitet är bristfällig och bemötandet av detta blir även det 

bristfälligt. Svensk forskning gällande funktionsnedsättning och sexualitet är bristande, vilket 

vi kunde fastslå när vi sökte efter svensk forskning som berörde detta ämne. Eftersom vår 

studie är i en svensk kontext anser vi att vi kan ge ett kunskapsbidrag i detta ämne. Vår studie 

kan även ge en större inblick i ämnet funktionsnedsättning och sexualitet överlag.  

Genom att använda oss av tidigare forskning i analysen av vårt resultat blir den en 

språngbräda för oss. Detta genom att till exempel se skillnader eller likheter i vårt resultat 

respektive i den tidigare forskningen. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Studien har sin utgångspunkt i socialkonstruktionism som en övergripande teoribildning. Det 

är en bred teoribildning som omfattar många teorier. Vi kommer inleda kapitlet med att 

beskriva socialkonstruktionismen på ett övergripande sätt utifrån Burr (2015) och hur den 

hänger ihop med våra andra teoretiska utgångspunkter. Sedan kommer vi att redogöra för 

symbolisk interaktionism, stigma och typifieringsscheman som kompletterar vår övergripande 

teoribildning. Slutligen för vi en teoridiskussion om teoriernas relevans och användning i 

studien. 

 

Socialkonstruktionism syftar till att vi ska ha en kritisk ställning till iden att konventionell 

kunskap är baserad på en objektiv och opartisk observation av världen (Burr 2015, ss. 2-3). 

Burr (ibid., s. 9) menar att socialkonstruktionismen argumenterar för att vi som kultur eller 

samhälle konstruerar våra egna versioner av verkligheten sinsemellan oss. All kunskap som 

kommer från observation av världen kommer även utifrån ett visst perspektiv och ses utifrån 

ett visst intresse. Vår identitet enligt denna teoribildning konstrueras ur diskurserna som är 

kulturellt tillgängliga för oss och vilka vi använder i interaktion med andra människor (ibid., 

ss. 123–124).  Det är genom de dagliga interaktionerna med andra under vårt sociala liv som 

våra versioner av kunskap blir konstruerade (ibid., s. 4). Likaså Mead (1976, s 13) utifrån 

symbolisk interaktionism, menar att människan är en social skapelse där denne konstruerar sin 

identitet genom interaktion med andra i samhället via utbyte av språkliga symboler. Vidare 

menar Goffman (1972, ss. 11-12, 14) att det i dessa interaktioner med andra kan människan 

uppfattas som en avvikare och stigmatiseras i relation till den sociala miljön som denne 

befinner sig i. Samtidigt menar Berger och Luckmann (1998, s. 43) att människan använder 

sig av typifieringsscheman för att förstå och tolka den andre i interaktionen. Dessa 

typifieringsscheman påverkar interaktionen med den andre genom bland annat hur individen 

uppfattar och handlar gentemot den andre. Vidare menar författarna (ibid., s. 77) att samhället 

grundar sig i den objektiva verkligheten, deras synsätt på socialkonstruktionism skulle kunna 

tolkas strida mot Burrs synsätt. Berger och Luckmann poängterar dock att den objektiva 

verkligheten konstrueras och produceras genom människors tankar och handlingar. Därmed 

blir samhället en mänsklig produkt och människan en social produkt, alltså människans 

verklighet är socialt konstruerad (ibid., 31, 78).  

 

Vi menar att vår övergripande teoribildning, socialkonstruktionism som utgår ifrån att 

verkligheten konstrueras i interaktionerna mellan människor, hänger ihop med våra andra 

teoretiska utgångspunkter då de utgår ifrån att verkligheten är ett resultat av sociala 

interaktioner människor emellan. Det är i den sociala interaktionen med andra som individen 

konstruerar sin identitet. Det är även i denna interaktion som individen kan uppfatta den andre 

som avvikande i relation till den socialt konstruerade verkligheten. Det innebär att den socialt 

konstruerade verkligheten/kunskapen inverkar på hur individen förstår och handlar gentemot 

den andre i interaktionen. 

 

Vi menar att genom att utgå från socialkonstruktionism som en övergripande teoribildning 

kan vi uppnå en förståelse för hur professionella beskriver sina upplevelser utifrån deras egna 
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konstruerade världsbild om sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar. Vi har valt att 

komplettera socialkonstruktionism med andra teoretiska utgångspunkter därför att de erbjuder 

specifika verktyg som möjliggör en djupare förståelse av empirin och att studiens syfte 

besvaras. Symbolisk interaktionism menar vi erbjuder oss flera verktyg för att uppnå en 

fördjupad förståelse av de professionellas interaktion med klienterna och andra, men även vad 

som påverkar denna interaktion och vilken effekt har denna påverkan på arbetet med 

klienterna. Genom Goffmans begrepp stigma kan vi undersöka en eventuell stigmatisering av 

personer med funktionsnedsättningar i relation till sexualitetsfrågor utifrån professionellas 

beskrivningar. Berger och Luckmanns begrepp typifieringsscheman, anser vi möjliggör att 

analysera hur de professionella förstår och tolkar de sexuella behoven hos personer med 

funktionsnedsättningar. Slutligen betraktar vi med socialkonstruktionismens ”glasögon” både 

sexualitet och funktionsnedsättning som socialt konstruerade i förhållande till samhällsnormer 

och interaktioner människor emellan.  

 

4.1 Symbolisk interaktionism 

 

George Mead ses som interaktionismens mest betydelsefulla filosof (Månsson 2013, s. 172). 

Mead (1976, s. 13) menar att medvetandet och jaget är sociala skapelser och att de uppstår 

genom de språkliga vokala gesterna. Vidare menar Mead att det finns ett samspel mellan 

individen och samhället där de skapar varandra. Kommunikationen mellan människor inträffar 

via utbyte av symboler människor emellan, verbala som icke-verbala. En gest eller symbol är 

signifikant när den framkallar samma respons hos sändaren som mottagaren. Således är 

förutsättningen för signifikanta symboler att individerna uppfattar ett visst fenomen på samma 

sätt. Med andra ord uppstår en medveten kommunikation mellan individerna (ibid., ss. 16-18).  

 

När individen tar hänsyn till kollektivet uppstår den sociala kontrollen. Det leder till att 

individen övertar “den generaliserade andre”. Det handlar om en anpassning till rådande 

värderingar och normer i samhället (Mead 1976, ss. 182-183). Tesen i Meads tankegång är att 

medvetandets och jagets uppkomst samt utveckling hänger ihop med socialisationsprocessen 

som individen utsätts för, där individens utveckling är lika viktig för samhället eller gruppen 

som denne tillhör till (Månsson 2013, s. 173; Mead 1976, s. 182). Mead delade in jaget i två 

komponenter, Me och I. I möjliggör för individen att särskilja sig och avvika i sin handling, 

medan Me styr individens personlighet till mer socialt accepterade moduler (Månsson 2013, 

ss. 173-174). Detta exemplifierar interaktionen mellan individen och samhället, där individen 

påverkas av samhällsstrukturer och värderingar. Samtidigt är det individen tillsammans med 

andra som reproducerar och vidmakthåller dessa. Det är i detta samspel som den symboliska 

interaktionismen har sin utgångspunkt (ibid., s. 174). Herbert Blumer, som var lärjunge till 

Mead, har en tes där han menar att sociala problem är en social produkt som uppstår av en 

kollektiv definitionsprocess. Begreppet process artikuleras i den interaktionistiska analysen, 

detta för att framhäva dynamiken i sociala företeelser och föränderligheten i sociala 

förhållanden (ibid., ss. 170-171).  
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4.2 Stigma 

 

Vår andra teoretiska ansats är Goffmans begrepp stigma. I dagens samhälle används begreppet 

i syfte att kategorisera människor utifrån deras sociala status. Det innebär att när individen 

avviker från sin sociala miljö reduceras denne från en fullständig människa till en utstött och 

därmed stigmatiseras (Goffman 1972, ss. 11-12). Detta menar Goffman skapar en diskrepans 

mellan den virtuella sociala identiteten, den identitet som attribueras av omvärlden, samt den 

faktiska sociala identiteten, individens verkliga identitet (ibid., s. 12). Att en individ 

misslyckas med att leva upp till normerna i samhället kan ha direkta effekter på dennes 

psykiska integritet, denne kan känna sig ovärdig och ofullständig (ibid., ss. 132-133).  

 

Det är det sociala samspelet med de ”normala” och deras reaktioner på den enskilda individen 

som gör att denne uppfattas som avvikare. Goffman menar att detta kan leda till att de 

”normala” är diskriminerande i sina handlingar gentemot den stigmatiserade personen och att 

livsmöjligheterna för den personen ofta reduceras på ett omedvetet sätt (ibid., s. 14). Berg 

(2015, s. 173) menar att avvikelsen är en relationell process, den förstås endast om den sätts in 

i relationer människor emellan, där någon med makt benämner avvikelsen som just en 

avvikelse.  

 

4.3 Typifieringsscheman 

 

Berger och Luckmann (1998, ss. 41-43) menar att den mest betydelsefulla upplevelsen av 

andra människor inträffar i situationen “ansikte mot ansikte” med den andre, vilket är 

grundformen för social interaktion. I den socialt konstruerade verkligheten finns också de så 

kallade typifieringsscheman som möjliggör för individen hur denne ska förstå och tolka den 

andre i interaktionen. Dessa scheman blir svårare att påverka ju mer individen man integrerar 

med är anonym och avlägsen. Individens typifieringsscheman utgår från dennes sociala 

kunskapsförråd. Det sociala kunskapsförrådet genererar typifieringsscheman för att individen 

ska kunna förstå och hantera sin vardag. Ifall individen saknar en viss kunskap om ett visst 

område saknas även detta område i dennes typifieringsscheman (ibid., s. 57). Dessa scheman 

inverkar på interaktionen med den andre, individen handlar gentemot den andre utifrån dessa 

scheman i “ansikte mot ansikte-situationen”. Uppfattar individen den andre utifrån en viss 

typifiering kan denne koppla exempelvis den andres karaktärsdrag till denna typifiering. 

Samtidigt som individen handlar och uppfattar den andre i interaktionen utifrån denna 

typifiering fram tills denne får ny kunskap om den andre. Det leder till att individens 

typifieringsscheman modifieras efter den nya kunskapen (ibid., ss. 43-45). Vidare menar 

Berger och Luckmann (ibid., ss. 45-47) att ju större avståndet är i interaktion med den andre 

desto mer nyttjas typifieringsscheman som präglas av anonymitet.  

 

4.4 Teoridiskussion 

 

Som vi berört tidigare har denna studie sin utgångspunkt i socialkonstruktionism utifrån Burr 

(2015) som en övergripande teoribildning. Samtidigt har vi valt att komplettera 

socialkonstruktionism med andra teoretiska utgångspunkter då vi anser att de erbjuder 
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specifika verktyg som möjliggör en djupare förståelse av empirin och att studiens syfte 

besvaras. 

 

Symbolisk interaktionism erbjuder flera verktyg för att uppnå en fördjupad förståelse av de 

professionellas interaktion både med klienterna samt andra, men även vad som påverkar 

interaktionen och vilken effekt har den på professionellas arbete med klienterna. Via 

begreppet den generaliserade andre kan vi förstå hur värderingar och normer i samhället 

påverkar de professionellas arbete med klienterna. Det leder oss in i begreppen I och Me. 

Dessa två begrepp möjliggör en förståelse av om de professionella upplever en inre konflikt i 

bemötandet av klienternas sexualitet, då I styr handlingen åt en mer avvikande och 

individualistisk handling, medan Me styr individens handling åt en socialt accepterad 

handling. Detta kan även belysa hur normer och värderingar påverkar de professionellas 

arbete samtidigt som de reproducerar dessa. I symbolisk interaktionism artikuleras också det 

dynamiska samspelet mellan stabilitet och förändring i samhället. Utifrån detta kan vi förstå 

om det finns en pågående omdefinitionsprocess utifrån professionellas beskrivningar 

avseende sexualiteten hos personer med funktionsnedsättningar. Begreppen medvetandet och 

jaget möjliggör en förståelse av hur de professionellas medvetenhet om deras kunskaper, 

erfarenheter och synsätt avseende sexualitet och funktionsnedsättning konstrueras genom 

deras sociala interaktion med andra via språket. Samtidigt som denna medvetenhet blir en del 

av deras jag (identitet). Detta illustrerar samspelet mellan individen och samhället där de 

skapar varandra som också är viktigt för bådas utveckling. Även Berger och Luckmann som 

berörts i början av detta kapitel har liknande resonemang. Att verkligheten konstrueras genom 

människors tankar och handlingar där samhället blir en mänsklig produkt samt människan en 

social produkt, vilket påvisar samspelet mellan dem. Begreppet signifikant symbol kan vi 

tillämpa för att förstå hur de professionella och klienterna kan ha samma uppfattning om ett 

visst uttryck eller samtalsämne, samt hur det påverkar interaktionen och kommunikationen 

som finns mellan de. Här erbjuder begreppet typifieringsscheman ett ytterligare verktyg för 

förstå vad som också kan påverka kommunikationen och interaktionen mellan de 

professionella och klienterna. Exempelvis de professionellas kunskap avseende lämpligt 

kommunikationsinstrument i mötet med klienten.  

 

Typifieringsscheman menar vi blir ett viktigt komplement i relation till våra andra teorier. Den 

funkar som ett särskilt verktyg för att förstå vilken kunskap som de professionella har 

avseende sexualitetsfrågor i förhållande till personer med funktionsnedsättningar. Vidare kan 

vi förstå hur kunskap eller brist på kunskap i de professionellas typifieringsscheman påverkar 

bemötandet av klienternas uttryck och behov av sexualitet samt den rådande interaktionen 

mellan de och klienterna. Typifieringsscheman möjliggör också att förstå, att även i de fall de 

professionella och klienterna befinner sig i “ansikte mot ansikte” interaktion så kan de vara 

frånvarande från och anonyma för varandra. Samtidigt som i dessa interaktioner kan klienten 

stigmatiseras, något som begreppet stigma hjälper oss att förstå då detta verktyg saknas i våra 

andra teorier. Med utgångspunkt i stigma kan vi förstå om de professionella uppfattar intima 

relationer och/eller sexualitet hos klienter med funktionsnedsättningar som något avvikande. 

Vi kan även förstå utifrån professionellas beskrivningar om hur deras reaktioner som de 

uttrycker i interaktion med klienterna kan påverka klienternas livsmöjligheter. Samtidigt kan 
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vi förklara utifrån de professionellas beskrivningar hur dessa klienter kategoriseras i samhället 

i relation till deras sexualitet. Slutligen kan begreppet stigma möjliggöra en förståelse av hur 

interaktionen mellan de professionella och klienterna kan vara en bidragande faktor i en 

eventuell stigmatiseringsprocess, samt hur det påverkar klienterna utifrån de professionellas 

beskrivningar. 
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5. Metod och metodologiska överväganden 

 

Larsson (2005, s. 3) betonar vikten av perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde för 

att skapa en bra kvalité vid framställning av en kvalitativ studie som helhet. Med 

utgångspunkt i Larssons (2005) kvalitetskriterier redogör vi i detta kapitel för studiens olika 

metodologiska tillvägagångssätt. Vi kommer att beskriva hur valet av vetenskapsteorin 

inverkar på studiens metod. Vidare kommer vi att beskriva urvalsprocessen, 

datainsamlingsmetoden samt analysmetoden som vi använt i studien. Slutligen kommer en 

diskussion att föras om vår förförståelse, etiska överväganden, studiens trovärdighet samt 

generaliserbarhet för att sedan avsluta med en metoddiskussion. 

 

5.1 Vetenskapskapsteoretisk ansats 

 

Ovan har vi nämnt att vår studie har sin grund i socialkonstruktionism som bygger på att 

människor i interaktion med varandra skapar meningar, normer och positioner. Våra teoretiska 

utgångspunkter blir analytiska konstruktioner. Med hjälp av dem kan vi förstå hur 

professionellas uppfattningar kring sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar 

konstrueras. En metodologi inom socialkonstruktionism är kvalitativa metoder. Därför har vi 

valt en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod, då vi menar att detta passar 

med vår vetenskapsteoretiska ansats och ger en deskriptiv data till analysen (Sohlberg & 

Sohlberg 2013, ss. 270, 274). Eliasson (2013, ss. 21, 27, 31) förklarar skillnaden mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder handlar om att beskriva ett 

fenomen med siffror. I vår studie var vi intresserade av hur professionella inom LSS-

verksamheter uppfattar sexuella behov hos personer med funktionsnedsättningar samt hur de 

bemöter dessa behov. Detta är svårt att kvantifiera, vilket är motivet till att vi sökte uppnå en 

djup förståelse och sätta oss in i hur professionella skildrar sina uppfattningar och upplevelser. 

 

5.2 Urvalsprocess 

 

För att säkerställa att vi får material som i dess helhet är relativt ofärgad av de enskilda 

informanternas personliga uppfattningar hade vi som utgångsläge att intervjua ungefär åtta 

professionella (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). Vi kom dock i kontakt med sju 

professionella och drog slutsatsen att vi kunde få ut tillräcklig empiri för att besvara studiens 

syfte. 

 

Vi valde våra informanter i studien utifrån ett tvåstegsurval. Det första urvalssteget var att 

välja ut organisationer, i vårt fall LSS-verksamheter i form av LSS-boenden och den 

kommunala socialtjänstens handläggning av LSS-klienters ärenden. (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 40). Vi riktade oss mot dessa två verksamhetsområden för att de står för olika 

sociala miljöer. Detta anser vi kommer generera ett bredare material samt en större variation 

och differentiering i empirin.  

 

Valet av verksamhetsområden kom vi fram till genom en reflektion som grundade sig i våra 

erfarenheter som socionomstudenter men även i våra upplevelser från VFU:n. Reflektionen 



 28 

resulterade i att personer med funktionsnedsättningar möjligen vänder sig i första hand till 

LSS-verksamheter då de är i behov av hjälp. Med studiens syfte som kompass valde vi således 

att avgränsa oss till verksamhetsområden där vi tänkte oss att studiens fråga är aktuell. 

 

Det andra urvalssteget var att välja ut de professionella som vi ska intervjua (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Vi valde att intervjua LSS-handläggare och enhetschefer för 

LSS-boenden då dessa yrkesgrupper har olika arbetsuppgifter och kommer i kontakt med 

klienterna på olika sätt. En LSS-handläggares ansvar är bland annat att utreda, bedöma och 

fatta beslut om stöd- och hjälpbehov som LSS-klienter ansöker om samt följer upp insatser. 

En enhetschefs ansvar för LSS-boenden är bland annat att leda och planera verksamheten 

utifrån resurserna, se till att lagarna följs, personalansvar samt att klienternas behov blir 

tillgodosedda. Anledningen till vårt val att intervjua professionella från dessa två 

yrkesgrupper var för att de har en nära anknytning till vår egna framtida profession och socialt 

arbete. Samtidigt kan vi efter examen tillhöra dessa två yrkesgrupper, varför vi bland annat 

ville ha lite ”kött på benen” avseende sexualitetsfrågan i relation till personer med 

funktionsnedsättningar. 

 

Vårt val av de LSS-verksamheter som vi utförde intervjuerna på var präglade av våra resurser. 

Därmed kontaktade vi LSS-verksamheter som vi kunde åka till och från under samma dag. 

Det som avgjorde vilka LSS-verksamheter som vi besökte var de professionellas intresse och 

möjlighet att delta i studien. Vi sökte informanter för studien i tre olika kommuner i 

Mellansverige. 

 

I vårt sökande efter LSS-handläggare och enhetschefer för LSS-boenden kontaktades två av 

kommunerna genom att vi först ringde till kommunernas växelnummer. Efter en presentation 

av studien och oss själva fick vi e-post till två enhetschefer över LSS-verksamheter. Därefter 

skickade vi ett informationsbrev till enhetscheferna som de i sin tur skulle vidarebefordra 

detta till LSS-handläggare och ena kommunen även till enhetschefer för LSS-boenden. Den 

tredje kommunen kontaktades genom att vi direkt skickade e-post till två LSS-handläggare. 

Även här, dock genom e-post, presenterade vi oss själva, studien och vårt informationsbrev 

samt frågade ifall det var möjligt att intervjua dessa handläggare och deras kollegor. Vi bad 

även om hjälp med att vidarebefordra informationsbrevet till enhetschefer för LSS-boenden i 

denna kommun. I en av dessa tre kommuner kontaktade vi enhetschefer för LSS-boenden 

genom boendens e-post som fanns i kommunens hemsida och e-post skickades till drygt 50 

boenden. 

 

I informationsbrevet framgick varför vi vill utföra denna studie och varför vi söker just dessa 

två yrkesgrupper. Även studiens syfte, metod och alla etiska principer som studien håller sig 

till framgick. Vi betonade även att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst utan motivering (Dalen 2015, ss. 25-27; Svensson & Ahrne 2015, s. 

29). Slutligen framgick information om hur vi kan bli kontaktade om de är intresserade av att 

delta i studien. 
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Alla professionella som ville delta i studien kontaktade oss genom e-post. I vårt svar frågade 

vi om när och var de ville att intervjun ska ske. De professionella som ville delta i studien är 

från två kommuner, då de professionella i den tredje kommunen inte hade möjlighet att delta 

enligt ledningen. Sammantaget har fem LSS-handläggare och två enhetschefer för LSS-

boenden valt att medverka i studien. Informanterna som har medverkat i studien är fem 

kvinnor och två män i åldrarna 24-52 år. 

 

5.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

 

Med utgångspunkt i studiens syfte som avser att undersöka hur professionella skildrar sina 

uppfattningar och upplevelser valde vi en kvalitativ metod med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Detta möjliggjorde för oss att uppfånga nyanser, värderingar och 

normer i förhållande till studiens fråga (Ahrne & Svensson 2015, s. 12).  

Metoden var också passande då vi sökte uppnå en djupare förståelse av upplevelser kring 

personer och situationer via professionellas egna socialt konstruerade verklighet (Dalen 2015, 

s. 15). 

 

Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer vid insamling av det empiriska materialet. 

Halvstrukturerade intervjuer är mer systematiserade till sin karaktär i relation till 

ostrukturerade intervjuer, samtidigt möjliggör de en flexibilitet vid genomförandet (Eliasson 

2013, s. 26; Dalen 2015, s. 34). Vi anser att halvstrukturerade intervjuer är ett passande val. 

Dess struktur möjliggör att styra frågorna så att svaren förhåller sig till studiens syfte samt 

dess flexibilitet möjliggör att följa upp vissa svar med ytterligare följdfrågor med fördjupning 

och nyansering som avsikt. 

 

Vid utarbetandet av intervjuguiden beaktades studiens problemformulering och syfte. De 

centrala teman i intervjuguiden är en omsättning av studiens specifika frågeställningar (Dalen 

2015, s. 35). Vi började med att skriva ner frågor som var adekvata i relation till studien syfte. 

Vidare reducerade vi antalet frågor och behöll de som vi upplevde besvarar studiens syfte 

bäst. Sedan omformulerade vi frågorna på ett lättbegripligt och öppet sätt så långt det gick. 

Slutligen resulterade intervjuguiden i fem olika teman, se bilaga 1.  

 

För att testa intervjuguiden men även oss själva som intervjuare intervjuade vi varandra innan 

vår första intervju skulle äga rum. Testintervjuerna tydliggjorde nödvändiga korrigeringar i 

intervjuguiden, vårt förhållningssätt som intervjuare och hur det tekniska hjälpmedlet fungerar 

(Dalen 2015, s. 40). Efter testintervjuerna omformulerade vi vissa frågor och andra togs bort, 

då vi upplevde en upprepning av frågorna. Det blev också tydligt att vi behövde vara tysta när 

testinformanten tänkte i tystnad för att utveckla sitt svar. 

 

Vårt utgångsläge var som vi nämnt i tidigare avsnitt att intervjua ungefär åtta professionella. 

Vi menar dock att efter vi har utfört alla våra sju intervjuer, kan vi notera att empirin som 

intervjuerna genererade är tillräckligt för att utföra en analys av god kvalité.   

Vi har valt att använda oss av nedanstående tabell för att dela in våra informanter efter 

kommun och yrkestitel som de hade vid tidpunkten för intervjun. För att tillförsäkra 
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konfidentialitet och anonymitet åt våra informanter tilldelades kommunerna bokstäverna x 

samt y och informanterna tilldelades siffror som inte har någon koppling till respektive 

kommun eller informant. 

 

 

 

 

 

Kommun x 

Informant 1 (LSS-handläggare) 

 

Informant 2 (LSS-handläggare) 

 

Informant 3 (LSS-handläggare) 

 

Informant 4 (Enhetschef för LSS-boende) 

 

Informant 5 (Enhetschef för LSS-boende) 

 

Kommun y 

Informant 6 (LSS-handläggare) 

 

Informant 7 (LSS-handläggare) 

Tabell 1. 

 

Vid kontakt via e-post med våra informanter fick de friheten att välja både tid och plats för 

intervjun. Även möjligheten att åka till deras arbetsplatser och intervjua dem där erbjöds. 

Samtliga informanter välkomnade oss till deras arbetsplatser och avsatte tid för 

genomförandet av intervjun. Intervjuerna ägde rum i en ostörd miljö, som antingen var 

informanternas eget kontor eller ett personalrum.  

 

Tidsramen för intervjuer är en smaksak, dock bör intervjun inte ta för lång tid för oss som 

intervjuare men även för informanterna. Den ska inte heller vara allt för kort, då finns det risk 

att man ej får tillräckligt med empiri (Trost 2010, s. 82). Vi informerade våra informanter att 

tidsramen för intervjuerna är mellan 45-60 minuter. Vi menar att denna tidsram är passande i 

relation till vår studie och den kändes även rimlig under våra intervjuer, där varje intervju 

hölls inom 40 till 60 minuter. 

 

Vidare i intervjusituationen hade vi två olika roller, en fick hålla i intervjun och den andra 

agerade observatör. Dessa roller skiftade vi sinsemellan oss. Denna fördelning av roller 

förtydligade för både oss och informanterna om vem som ansvarar för intervjun. Samtidigt 

möjliggjorde det för observatören att föra anteckningar om exempelvis informanternas icke-

verbala språk som den tekniska utrustningen inte spelar in (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, s. 49). Vi valde att vara två intervjuare då vi inte är tränade intervjuare och kunde på så 

sätt vara stöd åt varandra. Fördelar med att vi två var närvarande vid intervjuerna var att vi 

upplevde en trygghet och samtidigt fick vi en bredare informationsmängd samt förståelse av 

intervjuerna (Trost 2010, s. 67). Fördelar för informanterna kan vara att de upplevt att risken 
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för feltolkning av deras svar reduceras i relation till att vi två närvarade och kunde revidera 

varandras uppfattning om deras svar. Möjliga konsekvenser av att vara två i 

intervjusituationen för oss som studie författare var om vi inte var samspelta under intervjun 

så kunde det leda till en försämrad förståelse och utförande. Detta kan ha påverkat 

datainsamlingen negativt i förhållande till att det kunde störa intervjurytmen och därmed våra 

informanter, vilket vi kan ha fått korta eller outvecklade svar på vissa frågor. Vidare 

konsekvenser skulle kunna vara av att informanterna upplevde intervjusituationen som 

hotande och som ett maktövergrepp (Bechhofer, Elliott & Mccrone 1984, s. 98;Trost 2010, s. 

74). Detta kan ha påverkat materialet i form av att informanterna gav ut mindre empiri än vad 

de skulle ha gjort med en intervjuare. Denna risk hanterade vi genom att genomgå en 

socialisationsprocess med informanterna innan start av intervjun för att skapa en trygg och 

lugn miljö. Efter att informanterna hade givit sitt samtycke spelades intervjuerna in. Detta har 

möjliggjort att vi kunde koncentrera oss på samtalet med våra informanter. För att säkra oss 

mot möjliga fel i den tekniska utrustningen förde vi även stödanteckningar (Trost 2010, s. 

74;Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 50).  

 

5.4 Transkribering 

 

Vi har försökt att transkribera intervjuerna i dess helhet så nära tidpunkten för genomförandet 

som möjligt. Somliga har transkriberats direkt efter intervjuerna medan andra två eller tre 

dagar efter. Genom att transkribera tätt inpå intervjuerna var intrycken fortfarande färska 

vilket var fördelaktigt. Samtidigt kunde vi observera intresseväckande saker i materialet som 

vi sedan tog med oss till nästa intervju. Att transkribera gjorde att vi fick lära känna vår data 

på ett unikt sätt och kunde påbörja vår tolkningsprocess (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

ss. 51, 53). Efter att ljudupptagningen omvandlades till text kontrollerade vi varandras 

utskrifter genom att jämföra dem med tillhörande ljudupptagning, detta för att säkerställa att 

vi ej missat något. Därmed använde vi oss av utskrifterna som råmaterial vid analysen. Vi 

gick endast tillbaka till ljudupptagningen när något var oklart (Dalen 2015, ss. 69-70). 

 

5.5 Analysmetod 

 

Vi har utgått från en kvalitativ innehållsanalys vid analys av empirin, vilket är en passande 

metod då denna lyfter fram budskapet i empirin. Med avstamp i innehållsanalys har vi 

bearbetat och reducerat det empiriska materialet i enlighet med fastlagda principer enligt 

Carlsson (1991, ss. 61-62). Det empiriska materialet har genomgått en kodningsprocess för att 

sedan konstruera överordnade teman. Det handlar om att frambringa ordning i det ”kaos” som 

materialet innebar. Således är ordning i och reducering av materialet är essentiellt för att 

materialet ska bli hanterbart. I analysen har vi utgått från att objektivt beskriva det 

iögonfallande innehållet men även beskriva de subjektiva tolkningarna av bakomliggande 

budskap i materialet (ibid., ss. 61-62). Innehållsanalysen möjliggjorde en hanterbarhet av 

materialet, och det har även utvidgat våra möjligheter att åstadkomma väsentliga teman i 

empirin som besvarar studiens syfte och frågeställningar. I följande stycke beskriver vi 

tillvägagångssättet i analysprocessen. 
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Inledningsvis läste vi det transkriberade materialet i dess helhet för att bekanta oss med det, 

för att sedan börja frambringa ordning i materialets “kaos” genom sortering (Rennstam & 

Wästerfors 2015, ss. 220, 223). I nästa steg utgick vi från att läsa och ”råkoda” det 

transkriberade materialet enskilt, därefter jämfördes våra respektive resultat. Tanken bakom 

detta var att få en bild om i vilken utsträckning som våra individuella koder överensstämmer 

med varandra. Vid jämförelsen av våra individuella koder sinsemellan illustrerades det att vi i 

stor utsträckning hade likartade koder, vilket skulle kunna leda till högre reliabilitet i den 

vidare kodningsprocessen som vi genomfört tillsammans. Således var de koderna som vi 

inkluderade i den slutliga analysen i stor utsträckning de vi var ense om (Watt Boolsen 2007, 

ss. 94-95). 

 

En ytterligare fas av reduktion skedde genom att koder reducerades till olika teman och 

materialet reducerades likaså. I praktiken innebar det att skilda yttranden och konstateranden 

som utifrån vår tolkning är uttryck för likartad tankebana får ett gemensamt namn och bildar 

ett tema (Carlsson 1991, ss. 61-62). Ett förtydligande exempel är att de koder som gick under 

professionellas uppfattningar om samhällets syn om de sexuella behoven hos personer med 

funktionsnedsättningar konstruerade temat ”Samhällets syn”. Sammantaget resulterade 

analysprocessen i fyra teman, där de två första teman efter tolkning och omstrukturering fick 

två underteman var. Detta illustreras i nedanstående tabell. Vid bearbetning av empirin 

använde vi också studiens teoretiska utgångspunkter för att ”nosa upp” spår i den som kan 

kopplas till dessa utgångspunkter. Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 220) menar att 

sortering och reducering av empirin är intimt kopplat till de teorier som forskaren använder i 

studien. De hjälper till att sålla och beskära materialet då det ej är möjligt att presentera allt. 

Vi menar att under sortering och reducering av empirin användes våra teoretiska 

utgångspunkter för att leta upp spår som kunde kopplas till dessa, vilket också har hjälpt oss 

att skapa ordning i empirin. Detta genom att sålla och beskära de delar som vi ansåg ej 

besvarar studiens syfte, samtidigt som vi försökt behålla komplexiteten i empirin. Exempelvis 

med begreppet stigma letade vi efter spår i empirin som vi tolkade berörde stigmatisering av 

klienterna utifrån informanternas beskrivningar. Ytterligare ett exempel är att med hjälp av 

begreppet typifieringsscheman letade vi efter spår i empirin som vi tolkade berörde 

informanternas kunskaper och erfarenheter avseende funktionsnedsättning och sexualitet.  

 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

Samhällets syn Ett professionellt 

förhållningssätt och 

resonemang 

Mycket 

resurser men 

ändå inte 

Måste ha det i 

”ryggsäcken” för 

att kunna bemöta 

behoven 

Undertema 

 

Undertema 

Gulligt Rädsla och 

stereotypisering 

Öppet 

förhållningssätt 

Naturliga 

behov 

Tabell 2. 
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Följaktligen blev ovannämnda teman grundstenarna i resultat- och analyskapitlet. Vidare har 

vissa delar av materialet redovisats genom att vi citerade våra informanter. En del av citaten 

har omformulerats från talspråk till skriftspråk, detta för att möjliggöra en harmonisk läsning 

för läsaren. Uttryck som ”hmm” och ”ahh” blev borttagna samt uttryck som ”den” omskrevs 

till ”denne”. 

 

5.6 Förförståelse 

 

Vi har som tidigare nämnts haft vår VFU inom habiliteringen respektive frivården. Under 

VFU:n fick vi träffa klienter med funktionsnedsättningar i skilda situationer. Utifrån våra 

skilda erfarenheter reflekterade vi tillsammans samt delade med oss av kunskapen vi besitter. 

Vi reflekterade exempelvis över hur sexualitetsfrågan i relation till personer med 

funktionsnedsättningar hanteras på respektive VFU-plats samt professionellas kunskapsnivå 

avseende dessa frågor. Således kan vi säga att vi har konstruerat en gemensam förförståelse 

kring frågan. 

 

Vår gemensamma förståelse var en vägvisare i sökandet efter tidigare forskning. Vi igångsatte 

arbetet med vår studie med en förförståelse av att sexualitetsfrågor kopplat till personer med 

funktionsnedsättningar förekommer i socialt arbete, samt de professionellas kunskaper 

avseende frågan är begränsade. Dessutom fick vi utifrån tidigare studier bilden av att de 

professionellas okunskap avseende frågan kan återspeglas negativt på att bemöta 

sexualitetsfrågor hos denna klientgrupp. Vidare ansåg vi att personer med 

funktionsnedsättningar är en utsatt grupp i samhället och utsattheten förstärks i relation till att 

deras sexuella behov förbises. 

 

Således kan vår förförståelse på ett medvetet och omedvetet sätt ha påverkat studien i flera 

avseenden. Det är vår förförståelse som har väckt nyfikenheten inom oss att undersöka denna 

fråga. Den har också inverkat på vår formulering av studiens syfte, frågeställningar och 

därmed på frågorna som informanterna fick svara på. Vidare kan vår förförståelse ha lett till 

att vi har ”fiskat” fram information från informanterna som vi ansåg går i klang med tidigare 

forskning och våra teoretiska utgångspunkter. Genom att vi betraktade personer med 

funktionsnedsättningar som en utsatt grupp i samhället, där deras sexuella behov ej tillgodoses 

och/eller förbises upplevde vi i viss utsträckning att vi ej var objektiva under studiens gång. 

Exempelvis genom att undermedvetet belysa denna klientgrupp och dess sexuella behov 

snarare än professionellas uppfattningar. Avslutningsvis kan vår förförståelse ha lett till det 

holistiska misstaget, det vill säga att vår förförståelse kan ha påverkat vår tolkning och analys 

av data (Dalen 2015, ss. 117, 123). Samtidigt har den fungerat som ett verktyg som bidrog till 

att förstå informanternas upplevelser så mycket som möjligt samt utvecklat vår förståelse och 

tolkningen av data (ibid., s. 17). 

 

5.7 Etiska överväganden 

 

Ett av kvalitetskraven i en vetenskaplig studie menar Larsson (2005, s. 9) är god etik. Detta 

sker genom en avvägning mellan skyddskravet av informanterna och intresset av ny kunskap. 



 34 

Vår studie har genomsyrats av vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). Redan vid första kontakten via e-post med våra informanter 

uppfyllde vi både informations- och samtyckeskravet, genom att det i informationsbrevet 

framgick studiens syfte, metod samt att deltagandet i studien är frivilligt och att informanterna 

kan avbryta sin medverkan när som helst utan motivering. Vidare har vi innan varje påbörjad 

intervju med våra informanter åter informerat om studiens syfte, metod och betonat det 

frivilliga deltagandet. Med beaktande till konfidentialitetskravet har vi anonymiserat all 

information som skulle kunna härleda till våra informanter (ibid., s. 12-13). Avseende 

nyttjandekravet har informanterna informerats om att intervjumaterialet enbart kommer att 

användas inom ramen för vår studie (ibid., s. 14). 

 

Svensson och Ahrne menar (2015, s. 25) att om transparens genomsyrar studien återspeglas 

det positivt på studiens trovärdighet. Samtidigt lyfter Larsson (2005, ss. 9-11) upp konflikten 

mellan individsskyddskravet och genomskinlighet vid resultatpresentation. Med detta i 

beaktande har vi valt en medelväg genom att i urvalsprocessen inte skriva detaljrikt utan 

övergripande och “luddigt”. Vi menar att värna om informanternas och verksamheternas 

anonymitet vägde tyngre än en detaljrik beskrivning. Detta betyder att vi undanhållit 

informanternas namn och kommun genom att tilldela dem bokstäver och siffror (se tabell. 1), 

samt att kommunerna fick en otydlig geografisk placering. Informanternas kön och ålder 

valde vi ha med i studien utan en koppling till varje enskild informant. Vidare har vi valt att 

ha med informanternas yrkestitlar då vi ansåg att denna fakta inte skulle härleda till våra 

informanter. 

 

Ett annat etiskt övervägande och metodologiskt problem som vi var tvungna att handskas med 

avser de fall då informanterna uttryckte känslig information om personer med 

funktionsnedsättningar och dess sexualitet. De etiska övervägandena gällde även berättelser 

som informanterna delgav avseende övergrepp och sexuell avvikelse. Övergrepp handlar om 

makt och inte ett uttryck av sexualitet och sexuell avvikelse är en psykiatrisk diagnos (Wendt 

2010, s. 135; Socialstyrelsen 2010, s. 18). Här var det viktigt att överväga de konsekvenser 

som kunde uppstå om detta skulle vara en del av resultaten samt analysen. Dessa yttranden 

skulle kunna leda till att målgruppen som informanterna uttalar sig om stigmatiseras eller blir 

ytterligare utsatt (Dalen 2015, s. 20). Kvale och Brinkmann (2014, s. 111) menar att som 

forskare/student ska man överväga de etiska och vetenskapliga intressena. Här uppstod alltså 

en konflikt mellan att vara transparent i beskrivningen och undanhållandet av den känsliga 

informationen. För att värna om målgruppen samt studiens trovärdighet reflekterade vi 

ständigt över den nytta samt bieffekter som studien kan innebära (Dalen 2015, ss. 20-21).  

 

Som tidigare nämnt finns det en kunskapslucka inom det sociala arbetet avseende ämnet. 

Därför menar vi att studien kan bidra till ett nytt perspektiv inom det sociala arbetet med 

personer med funktionsnedsättningar, varför det intresset kan dominera över att målgruppen 

möjligen kan stigmatiseras. 
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5.8 Trovärdighet samt generaliserbarhet 

 

Svensson och Ahrne menar (2015, s. 25) att trovärdighet handlar om att läsaren ska övertygas 

om att studiens resultat är trovärdiga. Författarna menar att transparens, triangulering och 

återkoppling till fältet ökar trovärdigheten i en kvalitativ studie. Transparens handlar om att 

genomskinlighet präglar studien, detta genom att studiens författare tydligt beskriver 

tillvägagångssätten fram till studiens resultat (ibid.). Med denna bakgrund har vi strävat efter 

att vara särdeles precisa i beskrivningen av alla delar i studieprocessen. 

 

Triangulering syftar till att via kombination av olika typer av exempelvis metoder och data 

ökar studiens trovärdighet (Svensson & Ahrne 2015, s. 25). I förhållande till studiens omfång 

har vi endast intervjuat våra informanter. Sålunda bygger studiens resultat endast på 

informanternas yttranden i en viss tid och rum. Detta omöjliggör att åstadkomma skillnaden 

mellan informanternas utsagor och faktiska handlingar, varför triangulering hade varit lämplig 

i form av exempelvis datainsamling via intervjuer och observationer (ibid.; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 53–54). 

 

Återkoppling av studiens resultat till informanterna som deltagit i studien menar Svensson och 

Ahrne (2015, s. 26) ökar studiens trovärdighet. Syftet är att informanterna ska få möjligheten 

att ge sina synpunkter på studiens resultat, vilket kan leda till att forskaren/studenten får 

indikationer på att informanterna både kan relatera till och känna igen sig i resultaten. Vår 

utgångspunkt var att återkopplingen skulle ske till våra informanter där vi beaktar deras 

synpunkter. Vi menar dock att detta inte skulle vara möjligt utan att riskera att inlämningen av 

studien skulle bli försenad. Återkopplingen till fältet kommer ändå att ske i form av att studien 

kommer att skickas till våra informanter när den är färdig. 

 

Svensson och Ahrne (2015, ss. 26-27) menar att studiens trovärdighet kan vara kopplat till 

möjligheten att dess resultat generaliseras. Det innebär att kunna uttrycka sig om en större 

population och/eller överföra studiens resultat till en annan liknande grupp eller fenomen. 

Jacobsson och Meeuwisse (2008, s. 52) menar att kvalitativa studier brukar kritiseras för just 

deras oförmåga att generalisera resultaten, utan de är begränsade till just det fallet som har 

studerats. Trots att vår studie har en kvalitativ ansats, menar vi lite försiktigt att vissa delar av 

resultaten kan överföras till andra miljöer än de studerade. Detta eftersom vi upplevde att 

vissa svarsmönster upprepades under intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). 

Att studien utfördes i två olika sociala miljöer där informanterna tillhörde olika 

yrkeskategorier, åldrar, kön och akademisk bakgrund, möjliggör också att vissa delar av 

resultaten kan överföras till andra verksamheter (Svensson och Ahrne 2015, s. 27).  

 

5.9 Metoddiskussion 

 

I vår studie har vi undersökt ett ämne som av många kan upplevas som känsligt och stötande. 

Samtidigt är det ett ämne som ej diskuteras mycket offentligt och är underforskat i svensk 

kontext, vilket kanske försvårar att få tag i informanter. I en beaktning av dessa oroväckande 

faktorer utgick vi från ett tvåstegsurval med motiveringen att antalet deltagande informanter i 
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studien ej kunde förutses. Därmed ignorerade vi urvalskriterium som kunde vara intressanta 

för studien. Exempel på kriterium kunde vara krav på erfarenhet av sexualitetsfrågor i relation 

till klienter med funktionsnedsättningar eller att antalet enhetschefer och LSS-handläggare 

skulle vara jämna. Att vi bortsåg från urvalskriterium skulle exempelvis anföra till att vi fick 

informanter som inte hade tillräckligt med erfarenhet om studiens ämne. Detta skulle innebära 

en olägenhet i relation till vad Trost (2010, s. 137) menar att ”urvalet skall helst vara 

heterogent inom den givna homogeniteten”. Torts att vi inte hade dessa urvalskriterium 

upplever vi att urvalet är representativt, då alla informanter hade erfarenhet av 

sexualitetsfrågor i relation till personer med funktionsnedsättningar i olika avseenden. 

Gällande att vi inte hade kriteriet att antalet enhetschefer och LSS-handläggare skulle vara 

jämnt utmynnade i att enhetscheferna blev underrepresenterade i urvalet. Som ovannämnt var 

två informanter av totalt sju enhetschefer, vilket kan påverka analysen av empirin i form av att 

deras perspektiv på ämnet sexualitet och funktionsnedsättning inte blir lika framträdande. Ett 

större antal av enhetschefer i urvalet var önskvärt för att få ett bredare perspektiv i studien. Vi 

menar dock att fördelningen är relativt bra och kanske återspeglar antalet enhetschefer som 

vill yttra sig om ämnet. 

 

Som tidigare nämnt i urvalsprocessen kontaktade vi vissa av våra informanter via deras 

chefer. Vi menar att detta är ett effektfullt sätt att komma åt som många informanter som 

möjligt. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40) kan detta leda till en brist i 

studiens validitet. Detta eftersom när ledningen hänvisar oss till professionella vi får intervjua 

kan det vara att dessa valts ut för att ge en positiv bild av verksamheten och inte är 

representativ. Sålunda kan vi inte tillförsäkra att alla LSS-handläggare och enhetschefer för 

LSS-boenden i berörda verksamheter har fått samma möjlighet att medverka i studien. 

 

Vidare vill vi problematisera att två av våra informanter var enhetschefer. Dalen menar (2015, 

s. 123) att elitbias kan uppstå om man uppfattar vissa informanter, exempelvis chefer, som 

nyckelinformanter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 49) menar att intervjua chefer 

ökar risken till att man ej får någon ny information, då de kan upprepa samma information vid 

intervjun som de angett i andra sammanhang. Detta beaktades genom att vi utgick ifrån att 

alla våra informanter är likvärdiga, unika och besitter värdefull information samtidigt som vi 

ständigt reflekterade över intervjusituationen. Under intervjuerna lade vi dock märke till att 

enhetscheferna kunde svara på ett formellt sätt och tillät sig ibland inte reflektera helt fritt. 

 

Vi vill även diskutera problematiken med socialt önskvärda svar. Ett svar som är socialt 

önskvärt väljs oftare vilket handlar om att personen vill ge en positiv bild av sig själv 

(Bryman 2018, s. 280). Eftersom vi behandlar ett känsligt ämne så kan informanterna velat 

framstå som öppna och fördomsfria i sina svar. Detta kan leda till en brist i validiteten 

eftersom de svar som vi fått kan vara icke representativa. Detta hanterade vi genom en 

medvetenhet om socialt önskvärda svar samtidigt som vi såg vår empiri med kritiska ögon och 

tog inte informanternas utsagor för givna utan försökte problematisera de med hjälp av våra 

teorier. 
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En alternativ datainsamlingsmetod till vår studie skulle kunnat vara fokusgruppintervjuer. 

Denna metod hade varit passande i vår studie då den handlar om att undersöka en grupps 

delade förståelse via deras livsvärld samt hur gruppen tänker och yttrar sig kring ett särskilt 

ämne. Vidare hade fokusgruppintervjuer varit lämplig i förhållande till våra teoretiska 

utgångspunkter, då deltagarna ses som en social produkt som påverkas av sin miljö (Dahlin-

Ivanoff 2015, s. 83). Att vi bortsåg från fokusgruppsintervjuer beror dels på att ämnet som vi 

undersökte kan upplevas som känsligt och stötande. Detta kan hämma att deltagarna uttrycker 

sig fritt kring ämnet för att undvika framstå som avvikare i den aktuella interaktionen. Vi ville 

även uppfånga individernas skilda erfarenheter, upplevelser och möjliggöra en tillåtande 

atmosfär där informanterna kan fritt yttra sig kring studiens ämne, därför valde vi 

halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

 

En annan analysmetod som vi kunde analysera vår data med är grundad teori som har sin bas i 

data (Dalen 2015, ss. 53-54). Detta möjliggör en förståelse och analys av empirin utifrån ett 

alternativt angreppssätt än att vara inlästa i relevant forskning samt att ha förutbestämda 

teorier. Vi menar dock att med innehållsanalys kunde vi åstadkomma de väsentliga teman i 

empirin som svarar på studiens syfte och frågeställningar. Vidare anser vi att vetenskapsteorin 

och de teoretiska utgångspunkter vi har valt möjliggör analysen av empirin på ett produktivt 

sätt, varför vi väljer innehållsanalys. 
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6. Resultat och analys  

 

I detta kapitel kommer vi att presentera empirin vi insamlat och analysera den utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Vi kommer presentera vårt material utifrån 

fyra teman vilka är “Samhällets syn”, “Ett professionellt förhållningssätt och resonemang”, 

“Mycket resurser men ändå inte” och “Måste ha det i ryggsäcken för att kunna bemöta 

behoven”.  

 

Att ta i beaktande gällande vår resultat- och analysdel är att informanternas upplevelser och 

uppfattningar grundar sig i kontakten med deras klienter. I majoritet tillhörde dessa klienter 

personkrets 1 och 3 i LSS-lagstiftningen. Det var väldigt sällan som någon av de 

professionella kom i kontakt med klienter tillhörande personkrets 2. Därmed är resultatet och 

analysen till stor del en återspegling av informanternas reflektioner om och erfarenheter av 

klienter tillhörande personkrets 1 och 3 i LSS-lagstiftningen. 

 

6.1 Samhällets syn 

  

Utifrån vår övergripande teoribildning, socialkonstruktionism, presenterar vi i detta tema 

professionellas uppfattningar om samhällets syn på de sexuella behoven hos personer med 

funktionsnedsättningar. Viktigt att poängtera att samhället skapas i interaktionen mellan 

människor och att det inte finns en samhällssyn utan flera. Sammantaget resulterade detta 

tema i två underteman som presenteras nedan. 

  

6.1.1 Gulligt 

 

Flera av våra informanter var överens om att samhällssynen på sexualiteten hos personer med 

funktionsnedsättningar var något som gick åt det positiva hållet men att det fortfarande fanns 

mycket som behövde göras och förändras. Ett exempel som lyftes fram var att samhället ser 

det som konstigt att en normfungerande person har en relation med en person med 

funktionsnedsättning. Det beskrevs även att samhället idag är modernare och att alla kan 

utöva sin sexualitet som de vill men att sexualitet hos dessa personer fortfarande ses som tabu 

och bemöts av dömande attityder. Citatet nedan illustrerar hur samhällets syn har blivit bättre 

avseende sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar men att det finns en del kvar 

som behöver förändras:  

 

Jag hoppas väl att det har blivit bättre och att det finns många positiva exempel som 

lyfts upp att de har intima relationer /.../ att det är inget som är främmande. Samtidigt 

kan det ställa till det för dem om de vill ses eller bli sambos. Så det är ju en lång bit 

kvar, men jag tänker att det blir bättre och bättre hela tiden. (Informant 1) 

 

Stycket och citatet ovan belyser att informanternas konstruktion av samhällets syn på 

sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar är präglad av den förgångna och nutida 

kontexten. Utifrån informanternas beskrivningar kan vi förstå att synen på dessa personers 

sexualitet har förändrats till det positiva men synen är fortfarande negativt påverkad av den 
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historiska kontexten som rekonstrueras i den nutida kontexten (Burr 2015, ss. 4-5, 10). Vidare 

kan informanternas beskrivning avseende samhällssynen förklaras utifrån tidigare forskning. 

Exempelvis Löfgren-Mårtensson (2013, s. 416, 419) skriver att i slutet av 60-talet och början 

av 70-talet beslutades det om stora sociala reformer som syftade till att öka personer med 

funktionsnedsättningars integrering, delaktighet och normalisering i samhället. Studier visar 

dock att i praktiken har detta inte uppnåtts tillräckligt, särskilt avseende sexualiteten och att 

det fortfarande finns fördomar om dessa personers sexualitet. Även andra studier diskuterar att 

sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar fortfarande är omringad av fördomar och 

är tabubelagt i samhället. Detta är de största barriärerna som hindrar dessa individer från att 

fritt uttrycka sin sexualitet (Winges-Yanez 2014, s. 114;Campbell 2017, ss. 7-8;MM, Boston 

& MR 2015, s 279).  

 

Informanterna berättade om en samhällssyn där när två personer med funktionsnedsättningar 

har en relation ses det som något gulligt till skillnad från en relation mellan två 

normfungerande personer. Det beskrevs även att det kunde ses som att funktionsnedsättningen 

förde dessa personer ihop. Citatet nedan tydliggör detta: 

  

/…/ det ses som något gulligt, vad gulligt att de är så mysiga mot varandra och vill 

vara tillsammans /…/ så skulle vi aldrig säga om det var på en arbetsplats och det är 

två icke funktionsnedsatta som träffar varandra och blir ihop /.../. (Informant 2) 

I citatet ovan ges mening åt beskrivningen om relationen mellan två personer med 

funktionsnedsättningar genom att jämföra den med en annan relation, samtidigt som denna 

mening skapas genom informanternas interaktion med andra. Vidare vill vi lyfta fram att 

relationer mellan personer med funktionsnedsättningar ses som gulligt i samhället går emot 

tidigare forskning, då det endast fanns negativa attityder till intima relationer hos personer 

med funktionsnedsättningar (Campbell 2017, ss. 7-8; Winges-Yanez 2014, s. 114). Vi ställer 

oss dock frågan, varför ses en relation mellan två personer med funktionsnedsättningar som 

något gulligt? Kan det bero på att dessa personer konstrueras som icke jämlika medborgare 

och fortfarande är långt ifrån den sexuella diskursen (Bahner 2015, s. 798). Vidare betonar 

Bertilsdotter Rosqvist (2014, s. 362) samt Browne och Russell (2005, s. 386) vikten av att ha 

en nyanserad och mångfaldig bild av sexualitet i samhället vilket möjliggör att personer med 

funktionsnedsättningar kan ingå i relationer på sina egna villkor.   

Även om samhällets syn kan ses som en positiv anda förklarade informanterna skadan med att 

se en relation mellan två personer med funktionsnedsättningar som gullig. En informant ger 

ett exempel från sitt tidigare arbete på ett gruppboende gällande konsekvenserna som kan 

uppstå genom att se dessa personers sexualitet som gulligt. Konsekvenserna var att 

könssjukdomar spreds bland klienterna, något som kunde motverkas med en annan inställning 

till dessa personers sexualitet. Det beskrevs att relationen och de sexuella aktiviteter som 

denna relation kan innebära, inte tas på allvar eller respekteras. Detta tydliggörs i citatet 

nedan: 
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/.../ det är inte bara gulligt utan här finns ett behov, det måste tas på allvar och 

respekteras. Deras vilja är ingen annan än våran även om det uttrycks på annat sätt 

/.../. (Informant 6) 

 

Som tidigare nämnt utifrån informanternas beskrivningar görs det skillnader på relationer. 

Utifrån ovanstående citat och stycke tolkar vi dessa skillnader som problematiska. I stycket 

ovan skapas mening för problemet med att se en sådan relation som gullig genom att hänvisa 

till tidigare arbetslivserfarenhet, där sexuella behov hos dessa personer inte togs på allvar och 

ledde till konsekvenser som beskrevs ovan. Vidare kan vi förstå detta utifrån Turner och 

Cranes (2016 ss. 2306-2307, 2314) samt Bahners (2015, ss. 790-791, 798) studier. De beskrev 

en negativitet gällande sexualiteten hos personer med funktionsnedsättningar och lyfte fram 

hur dessa personer hade en sexuell röst men att den ofta tystades ner. Författarna lyfte även 

fram att det krävs en validering av sexualiteten och att personer med funktionsnedsättningar 

fortfarande är långt ifrån att ta del av den sexuella diskursen. Att relationer och den sexuella 

aktiviteten som relationen kan innebära inte tas på allvar kan vi även finna i Linton, Rueda, 

Williams, Sandoval och Bolins (2016, ss. 145, 153-154) studie. Där lyfts det fram ett behov 

av tidigare sexualkunskap, valmöjligheter för preventivmedel och familjeplanering. 

Författarna nämner även att socialarbetare måste vara bättre på att stötta personer med 

funktionsnedsättningar i området reproduktion och sexuell hälsa. Detta kan även förstås 

utifrån socialkonstruktionismen. Genom den socialt konstruerade uppfattningen om att 

relationen mellan två personer med funktionsnedsättningar är gulligt så kan även deras behov 

inte tas på allvar på samma sätt som normfungerande personer (Burr 2015, s. 9). 

 

6.1.2 Rädsla och stereotypisering 

  

Under intervjuerna beskrevs en rädsla i samhället för sexualiteten hos personer med 

funktionsnedsättningar. Attityden som lyftes fram var att det finns en rädsla i samhället 

avseende att personer med funktionsnedsättningar skulle fortplanta sig. Detta belastar 

samhället i form av att ytterligare personer med funktionsnedsättningar skulle födas eller att 

barnet skulle bli omhändertaget. Informanten i citatet nedan gav ett exempel på hur rädslan 

om fortplantning tar sig uttryck idag: 

 

Förut tvångssteriliserade vi dem med anledning av denna rädsla, nu får alla p-spruta 

istället, är inte det en form av sterilisering? (Informant 5) 

Informanterna upplevde även att ämnet sexualitet och funktionsnedsättning var något som 

sågs som i tabu i samhället med denna rädsla som orsak. Rädslan i samhället för fortplantning 

bland personer med funktionsnedsättningar beskrevs även av en annan informant i citatet 

nedan:  

 

/.../ Sen när man ser just till sexualitet och intimitet då tänker jag, då blir det ett steg 

längre att de här människorna inte ska fortplanta sig, de kan ju inte föröka sig. Det är 

ju fel i generna /…/ rädslan finns ju absolut. Jag menar det är ju inte så jättelänge 

sedan vi steriliserade de här personerna. (Informant 6) 
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Utifrån det som beskrevs ovan kan vi se att informanterna bygger sina resonemang avseende 

rädslan i samhället på följden av en sexuell aktivitet hos personer med funktionsnedsättningar. 

Informanterna ger stöd åt sina beskrivningar via att hänvisa till tidigare tvångssterilisering i 

Sverige men även till preventivmedel (P-spruta) som beskrevs som sterilisering, samtidigt 

som dessa beskrivningar kan vara en produkt av ett socialt samspel. Burr (2015, s. 10) menar 

att våra sätt att förstå världen inte kommer från ett objektivt synsätt utan från andra människor 

i nutiden och i det förgångna. Detta visar på att samhällets syn på personer med 

funktionsnedsättningar och reproducering är tankar som har följt med i en historisk kontext 

och fortfarande konstrueras idag. Rädslan som informanterna beskrev existerar i samhället 

fanns även i tidigare forskning. Exempelvis Arstein-Kerslake (2015, ss. 1460-1461) och 

Winges-Yanez (2014, ss. 110-111) lyfte fram olika former av kontroll gällande sexualiteten 

hos personer med funktionsnedsättningar som var kopplade till rädslan för reproducering. 

Även Löfgren-Mårtensson (2013, s. 415-419) beskrev en samhällelig rädsla som har 

genomsyrat Sverige gällande reproducering hos personer med funktionsnedsättningar. En 

historisk kontext visar på att segregering via kön och steriliseringar har skett för att undvika 

reproducering. Författaren menar även att än idag har vi denna rädsla i samhället och detta 

uttrycks genom att personer med funktionsnedsättningar fortfarande lever i gruppmiljöer de 

själva ej har valt istället för i partnerskap eller i kärnfamiljer. 

  

Några informanter tog upp olika stereotyper i samhället som de upplevde att personer med 

funktionsnedsättningar drabbades av i relation till deras sexualitet. Vi kunde se att stereotypen 

som upprepades flest gånger var att personer med funktionsnedsättningar var antingen 

översexuella eller undersexuella. Informanterna var överens om att detta var stereotyper som 

skadade målgruppen personer med funktionsnedsättningar och möjligheten att få behoven 

kopplade till sexualitet tillgodosedda. Detta illustreras i citatet nedan: 

 

/.../ samtidigt är det här en målgrupp som är präglad av stereotyper det hindrar de i 

samhället på många plan. Det är troligtvis svårare att hitta en partner, det kan jag tänka 

mig. Det är troligtvis svårare att flytta ihop och skaffa barn. (informant 3) 

 

I citatet ovan beskrev informanten att denna klientgrupp påverkas av stereotyper i samhället 

som i sin tur kan hämma klientgruppens möjligheter att ingå i relationer eller skaffa familj. Vi 

menar att denna bild som informanten angav kan ha konstruerats i samspelet med dennes 

klienter eller kollegor. Samtidigt lyfte Löfgren-Mårtensson (2013, ss. 415-419) fram i sin 

studie att än idag omfattas personer med funktionsnedsättningar av fördomar och stereotyper 

där de betraktas antingen som asexuella eller översexuella. Vidare menar författaren att 

sexualiteteten hos dessa personer ses som onaturligt i samhället, vilket skapar en ide om 

normativ sexualitet. Likaså Campbell (2017, ss. 7-8, 10-11) skrev om stereotyper som finns i 

samhället gällande sexualiteten hos personer med funktionsnedsättningar. Detta har visat sig i 

lagbestämmelser, socialpolitiken och i offentliga utrymmen. Vidare menar författaren att 

dessa personer har mött alienering, stigmatisering och diskriminering särskilt i förhållande till 

deras sexualitet både i den historiska och nutida diskursen.  
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6.2 Ett professionellt förhållningssätt och resonemang 

  

I detta tema presenterar vi hur professionella förhåller sig till och beskriver de sexuella 

behoven hos klienter med funktionsnedsättningar. Även detta tema resulterade i två 

underteman som presenteras nedan. 

 

6.2.1 Öppet förhållningssätt 

  

Här vi vill lyfta fram hur de professionella beskrev sitt egna förhållningssätt till sexualiteten 

hos personer med funktionsnedsättningar. Informanterna beskrev att de hade ett öppet synsätt 

avseende klienternas sexualitet och sexuella behov. De resonerade om att de sexuella behoven 

var en del av mänskliga rättigheter. Somliga informanter beskrev hur viktigt det är att vara 

öppen samt träna på acceptansen för att personer med funktionsnedsättningar faktiskt har 

sexuella behov och att de kan dras till personer med samma kön som sitt eget. Flera 

informanter menade att ha ett öppet förhållningssätt i interaktionen med klienterna leder till att 

man fångar upp klienternas behov av hjälp i deras intima relationer. Att gå in i 

sexualitetsfrågor allt oftare med klienterna leder till att det blir en standard att man ställer 

dessa frågor. En informant uttryckte det på följande sätt: 

  

/.../ går in lite djupare på sexualitetsfrågorna och det blir lite standard att göra det /.../ 

för att se vad man kan göra och vilka möjligheter man har att faktiskt påverka. 

(Informant 2) 

Utifrån ovanstående kan vi tolka att de professionella presenterar ett liberalt förhållningssätt 

avseende sexualiteten hos denna klientgrupp. Detta kan vara en del av bilden som de 

professionella vill förmedla till världen avseende deras yrkesroll. Vi tolkar det som att de 

professionella stödjer det liberala förhållningssättet genom att koppla klientgruppens sexuella 

behov till mänskliga rättigheter. Bahner (2015, ss. 796, 798) var av samma åsikt att sexuella 

behov hos personer med funktionsnedsättningar är en del av mänskliga rättigheter. Samtidigt 

menar Bahner att erkänna dessa personer som sexuella varelser är en individuell och global 

fråga då det handlar om mänskliga rättigheter. De professionellas öppna synsätt gällande 

klienternas sexuella behov går dock emot tidigare forskning som lyfter fram att socialarbetare 

kan vara negativa till klienternas sexuella behov (Ballan 2008, s. 197). Vidare kan vi tolka 

deras synsätt utifrån begreppen medvetande och jaget i symbolisk interaktionism som är 

sociala skapelser. Genom de professionellas interaktion med andra där en utväxling av vokala 

symboler sker via språket, konstrueras deras medvetenhet om deras öppna synsätt och blir en 

del av deras professionella jag (Mead 1976, ss. 13-14, 16). Detta skulle kunna ses om en 

utveckling av professionellas identitet som en följd av socialisationsprocessen, samtidigt som 

denna utveckling kan leda till att samhällets syn ändras avseende sexuella behov hos personer 

med funktionsnedsättningar (ibid., s. 182). 

  

Trots det öppna förhållningssättet som genomsyrar informanternas beskrivningar, framkom 

det under intervjuerna att människor är olika och därmed även deras bakgrund och 

värderingar. Det som känns rätt enligt de professionella, när de hjälper klienterna med deras 

sexuella behov, kan krocka med samhällets normer. Vissa informanter beskrev att när de 
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stöttar klienter i deras sexuella behov uppstår ett spänningsfält mellan rådande normer och 

deras egna värderingar. Detta illustreras i citaten nedan: 

 

/.../ det ligger i vårt uppdrag, att visa på att kunna stötta till bra alternativ, ett bra liv 

utifrån vad normen säger, att man inte ska tillfredsställa sig på det ena eller andra 

sättet och de bitarna /.../ Det här är en jätteknepig balansgång att inte få med sig sina 

egna värderingar i det som vi ska stötta klienterna med. (Informant 5)  

Vi tolkar stycket och citatet ovan som en förstärkning av det liberala förhållningssättet som 

beskrevs tidigare i detta undertema. Vi förstår ovanstående citat som att informanten 

konstruerar sina värderingar om sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar som 

liberala i relation till samhällsnormer. Samtidigt som dennes professionella hjälp utgår från 

dessa normer som balanseras gentemot personliga värderingar. Därmed uppstår 

spänningsfältet som kan förklaras utifrån ”den generaliserade andre” i symbolisk 

interaktionism. De professionella beaktar samhällets normer då de hjälper klienterna i sin 

sexualitet och därmed uppstår den sociala kontrollen, det vill säga att de anpassar sig till 

samhällets värderingar och normer (Mead, ss 182-183). Det kan leda till att det uppstår en 

konflikt mellan de professionellas Me och I. Me håller professionellas hjälp till klienter inom 

socialt accepterade moduler, medan I står för en ny form av hjälp som avviker från dessa 

moduler. Detta illustrerar hur samhällets normer och värderingar påverkar individens 

handlingar samtidigt hur denne reproducerar dessa (Månsson 2013, s. 174). 

  

Vidare beskrevs problematiken med att personer med funktionsnedsättningar ses som en 

stigmatiserad grupp i samhället under intervjuerna. Detta är kopplat till klienternas diagnoser 

och att klienterna ibland tillskrivs egenskaper utifrån diagnosen, men i verkligheten saknades 

dessa egenskaper. Diagnosen är tveeggad, å ena sidan möjliggör den för de professionella att 

få en bild om vilka behov klienterna har, å andra sidan riskerar de professionella att stämpla 

klienterna med egenskaper som de saknar. Således beskrev vissa informanter att interaktionen 

med klienterna kan även innebära en stigmatiseringsprocess på ett omedvetet sätt. Detta när 

de professionella utgår från ett brett perspektiv vid kartläggning av klienternas svårigheter 

riskerar de att tillskriva klienterna icke existerande svårigheter, vilket kan skada klienternas 

självbild. Detta tydliggörs i citatet nedan: 

 

/.../ för då försöker man även tänka i det breda perspektivet, för om den här personen 

har den här svårigheten kanske denne även har den här svårigheten och då ser vi till att 

hjälpa personen med det. Det är ju en positiv tanke eller ett gott tankesätt men /.../ det 

skadar ju ens självbild om man antar att en person har fler svårigheter än vad denne 

faktiskt har. (Informant 3) 

 

Utifrån ovanstående citat kan vi se hur de professionella riskerar att stigmatisera denna 

klientgrupp i mötet genom att försöka skapa en helhetsbild om klienternas svårigheter för att 

avhjälpa dessa. Vi tolkar att informanten i citatet ovan ger stöd åt sin utsaga genom att visa på 

en medvetenhet, utifrån sitt arbete med denna klientgrupp, om stigmatiseringsrisken och 

effekten den innebär för klienterna. Begreppet stigma kan frambringa en förståelse av denna 

stigmatiseringsprocess. Klienterna tillskrivs egenskaper via professionellas intryck i relation 
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till diagnoserna (stigmat) som de besitter. Detta är något som Goffman menar skapar en 

diskrepans mellan klientens virtuella sociala identitet som tillskrivs av de professionella och 

dennes verkliga identitet. Detta kan leda till att klienternas självbild och integritet påverkas 

negativt samt hämmar samspelet med de professionella, vilket genom detta samspel som 

klienternas behov ska bli tillgodosedda (ibid., ss. 28, 132-133). Vidare lyfts det fram i tidigare 

forskning att personer med funktionsnedsättningar har varit och fortfarande är stigmatiserade, 

särskilt i relation till deras sexualitet (Campbell 2017, ss. 10-11; MM, Boston & MR 2015 ss. 

274-276; Arstein-Kerslake 2015, s. 1460).  

 

6.2.2 Naturliga behov 

 

I detta undertema vill vi lyfta fram hur de professionella resonerade kring de sexuella behoven 

hos personer med funktionsnedsättningar. Alla informanter var eniga om att det är helt 

naturligt att denna klientgrupp har sexuella behov precis som andra människor, samtidigt som 

dessa behov är en del av människans biologi. Citatet nedan illustrerar detta: 

 

Sexualitet tänker jag absolut är en del av livet. Det är väl en viss biologi i det tänker 

jag. Det är någonting som finns i oss alla /.../ (Informant 7) 

 

I citatet ovan skapar informanten mening åt sin beskrivning via hänvisning till att sexualitet är 

en del av människans biologi och det är något som finns hos alla människor, vilket vi tolkar 

att denna beskrivning även inkluderar klientgruppen i fråga. Vi finner i Linton, Rueda, 

Williams, Sandoval och Bolins (2016, s. 151) studie liknande resonemang. Socialarbetarna 

jobbade för att förmedla att sexuella behov är en mänsklig drift som finns oavsett om 

personen har en funktionsnedsättning eller inte. Tankarna om att sexualitet finns i oss alla kan 

förstärkas av Browne och Russels (2005, ss. 379-380) studie som förmedlade att personer 

med funktionsnedsättningar har diverse sexuella behov, fantasier och lust. 

  

En svårighet och ett etiskt dilemma som flera informanter tog upp är att denna klientgrupp, 

särskilt de med intellektuell funktionsnedsättning, kan sakna förmågan att uttrycka sina 

sexuella behov. De professionella beskrev att dessa klienter mentalt kan vara fem/sex år men 

fysiskt är de vuxna människor, vilket innebär att de har en sexuell drift men kan ha svårt att 

sätta fingret på det. Det i sin tur försvårar att deras behov blir tillgodosedda. Vid utredningar 

beskrev vissa informanter att de finner svårigheter att kommunicera på ett sätt som denna 

klientgrupp kan begripa. Detta illustreras i citatet nedan:  

 

Intellektuellt funktionsnedsatta har inte alltid förmågan att uttrycka sig. Det kanske är 

en sexuell drift men man har svårt att sätta fingret på vad det är man vill, det mentala 

är fem-sex år men som fysiskt är en vuxen människa och då finns ju alla begär där /.../. 

Där kan det bli rätt knepigt för hur ska vi också veta att det är just det. En sådan sak 

som vi kan behöva tänka på i våra utredningar på något sätt, nu vet jag inte hur men på 

något sätt. (Informant 2) 

 

I citatet ovan beskriver informanten hur klienter med intellektuell funktionsnedsättning kan ha 

sexuella behov men har svårt att uttrycka dem i det professionella mötet. Vi tolkar att 
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informanten stödjer sin beskrivning genom att referera till sina arbetserfarenheter med denna 

klientgrupp. Samtidigt kan vi se utifrån citatet att brist på lämpligt kommunikationsverktyg 

försvårar kommunikationen mellan klienten och den professionelle, vilket kan leda till att 

klientens behov inte blir tillgodosedda. Detta kan vi förstå utifrån begreppet 

typifieringsscheman. Det är tydligt att i de professionellas sociala kunskapsförråd saknas 

kunskap om kommunikation med personer med intellektuell funktionsnedsättning, varför det 

även saknas i de professionellas typifieringsscheman (Berger & Luckmann 1998, s. 57). 

Därmed påverkar bristen på professionellas typifieringsscheman ”ansikte mot ansikte” 

interaktionen med klienterna i form av svårigheter i kommunikationen. Det innebär att även i 

”ansikte mot ansikte” interaktionen är de professionella och klienterna frånvarande från 

varandra i relation till att de professionella saknar rätt kommunikationsverktyg. Således 

skapas längre avstånd till att tillgodose klienternas behov (ibid., ss. 43, 46). 

 

Samtliga informanter uttryckte att sexualitetsfrågor kopplat till personer med 

funktionsnedsättningar inte diskuteras mycket samt att denna klientgrupp har samma 

rättigheter som andra men kanske inte samma möjligheter. De professionella känner ett behov 

av att detta ämne bör diskuteras mer och att bilden om klientgruppens sexualitet som är 

utanför normativ sexualitet bör förändras. Det framkom också under intervjuerna att det 

fortfarande finns normer och fördomar som omringar denna klientgrupp. Det är något som blir 

tydligt i citatet nedan: 

 

/.../ det är många därute som inte har kunskapen och uttalar sig, håller dom på med 

sådant? eller tror att de är jätteöversexuella. /.../Jag tror inte att normerna är rätt /.../ 

normen behöver göras bredare. (Informant 4) 

 

I citatet utifrån informantens uppfattning beskrivs att det finns fördomar om personer med 

funktionsnedsättningar, där de exempelvis ses som översexuella. Vi menar att informanten 

bygger sin beskrivning på “många därute” vilket vi förstår som samhället. Vi tolkar det som 

att informantens bild om dessa fördomar är ett resultat av samspelet med samhället, likaså 

avseende uttrycket “normen behöver göras bredare” vi tolkar det som att normen behöver vara 

mer inkluderande. Gällande att sexualitetsfrågor inte diskuteras mycket uttrycks även av 

Turner och Crane (2016, ss. 2300-2301) samt Ballan (2008, s. 194), där de beskrev hur 

funktionsnedsättning/hinder och sexualitet är något som varit en väldigt liten del i det sociala 

arbetet och en fråga som inte ofta arbetas för. Samtidigt som Bahner (2015, s. 798) skriver i 

sin studie att sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar är en del av de mänskliga 

rättigheterna. Vidare fann Browne och Russel (2005, ss 376, 379-380) i sin studie att personer 

med funktionsnedsättningar hade sexuella behov, dock var vissa av de i behov av särskild 

hjälp för att få sina sexuella behov tillgodosedda. Dessa två sistnämnda studier menar vi kan 

förklara det informanterna beskrev ovan, att denna klientgrupp har samma rättigheter men inte 

samma möjligheter. Även normalisering av sexualiteten för denna klientgrupp som våra 

informanter menar bör ske diskuteras i tidigare forskning som något arbetats för sedan flera 

decennier tillbaka, dock utan märkbara resultat i praktiken (Löfgren-Mårtensson 2013, s. 416). 

Rueda, Bolin, Linton, Williams och Pesta (2017, ss. 493, 495) skrev i sin studie att det är 

viktigt att skapa en förståelse av de sexuella behoven för att minska felaktiga uppfattningar 
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gällande sexualiteten hos personer med funktionsnedsättningar. Detta anser vi är 

betydelsefullt både för normaliseringen av sexualiteten hos personer med 

funktionsnedsättningar men även för att bekämpa eventuella fördomar och normer gällande 

frågan.  

 

En skillnad från citatet ovan är att vad som också framkom under intervjuerna om att dessa 

klienter bör lära sig samhällets normer och värderingar, speciellt vid vuxen ålder. Detta blir 

tydligt när klienterna flyttar in till ett LSS-boende och det uppstår någon form av 

frigörelseprocess från familjekonstellationen. Detta kan leda till att dessa klienter upplevs som 

“gränslösa” i sättet att hantera både intima och vänskapsrelationer i förhållande till det 

“normala”. Mot denna bakgrund blir betoning på rådande normer viktigt i mötet med dessa 

klienter. Citatet nedan tydliggör detta:  

 

Dessa klienter blir lite frisläppta, ofta ser vi det i våra verksamheter när de flyttar till 

oss, det vill säga en frigörelseprocess från en familjekonstellation, som gör att man 

kanske upplevs som gränslös i sitt sätt att hantera relationer både intima och 

vänskapsrelationer så de måste lära sig hantera det här. (Informant 5)  

 

Utifrån stycket och citatet ovan tydliggörs hur normer och värderingar påverkar interaktionen 

mellan de professionella och klienterna genom att klienternas hantering av relationer kan 

uppfattas som avvikande. Informanten i citatet bygger sin beskrivning på upplevelsen av 

dessa klienters hantering av relationer vid inflyttning till dess verksamheter. Vidare kan vi se 

att informanterna vill förmedla sin bild av relationer till klienterna. Detta utifrån deras socialt 

konstruerade bild om vad ”normala relationer” är (Burr 2015, ss. 9, 123-124). Även Mead 

(1976, ss. 13, 16) menar att det finns ett samspel mellan individen och samhället där de 

konstruerar varandra. Det är via de professionellas interaktion med klienterna och deras 

reaktioner på klienternas relationer som gör att de uppfattas som avvikare och får 

föreställningen ”gränslösa”. Alltså avviker klienterna på ett icke önskvärt sätt från de 

professionellas förväntningar. Samtidigt som de åtgärder och reaktioner som de professionella 

uttrycker i relation till att klienterna ska hålla sig inom normerna, kan reducera deras 

livsmöjligheter, exempelvis att ej fritt kunna uttrycka sin sexualitet (Goffman 1972, s. 14). 

Således uppstår avvikelsen i den relationella processen mellan klienterna och de 

professionella som har makten att stämpla klienternas hantering av relationer som en 

avvikelse (Berg 2015, s. 173). 

  

6.3 Mycket resurser men ändå inte 

  

I detta tema presenter vi hur professionella upplever och beskriver sina resurser att bemöta de 

sexuella behoven hos klienter med funktionsnedsättningar. 

  

Inledningsvis vill vi lyfta fram de professionellas reflektioner avseende begreppet att leva som 

andra och hur mycket det inkluderar klienternas sexuella behov. Det rådde en oenighet bland 

informanterna avseende vad detta begrepp egentligen betyder och de upplevde det som 

abstrakt. De uttryckte lite fundersamt om det syftar på goda levnadsvillkor och att man ska 
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främja förmågan att leva som andra hos klienter med funktionsnedsättningar. Vissa 

informanter beskrev det som en utopi och att denna klientgrupp inte lever som andra, men att 

man ska sträva efter att nå dit. Samtidigt uttryckte informanterna svårighet i att leva upp till 

begreppet om inte kommunerna tydliggör vad som ska ingå i det. En informant uttrycker det 

på följande sätt: 

 

Det blir bara fina begrepp i en lagstiftning, det betyder ju inte så mycket om inte 

kommun x /.../ sätter någon riktlinje, någon ribba om vad som faktiskt ingår i det. 

(Informant 2) 

I citatet blir det tydligt hur begreppet att leva som andra är inte definierat i lagstiftningen 

vilket bara blir ett par fina ord i lagboken som informanten beskrev ovan. Det som också blev 

tydligt är att det även saknas riktlinjer som förtydligar vad det begreppet ska inkludera för 

behov. Detta kan vara bakgrunden till varför det rådde en oenighet bland informanterna 

avseende begreppets betydelse och upplevde den som abstrakt och utopi. Vi fann liknande 

resonemang i Bahners studie (2016b, ss. 169-173), där hon menar att det fanns en oenighet 

bland professionella om sexuella behov hos personer med funktionsnedsättningar ska 

betraktas som grundläggande behov eller övriga behov. Detta ledde till en osäkerhet bland 

professionella avseende om LSS-lagstiftningen inkluderar att klienternas sexuella behov ska 

tillgodoses i socialt arbete, via personlig assistans. Vidare menar författaren att det krävs ett 

tydliggörande i lagstiftningen avseende hur klienternas sexuella behov ska adresseras i det 

professionella arbetet. En lagstiftning eller riktlinjer som bemöter de sexuella behoven hos 

personer med funktionsnedsättningar reducerar osäkerheten bland professionella vid hantering 

av sexualitetsfrågor. Vidare skriver Bahner (2015, s. 798) i en annan studie att bristen på att 

sexualitetsfrågan i förhållande till personer med funktionsnedsättningar inte tas upp inom 

socialpolitiken kan förstås som en diskriminerande politik. Därför har staten en avgörande roll 

i att förebygga denna diskriminering på strukturell nivå (ibid., s. 791).  

 

Flera informanter uttryckte att Sverige inte ligger i framkant när det kommer till hantering av 

sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar i socialt arbete. Vidare framkom det i 

intervjuerna att samhället har förändrats mycket sedan LSS-lagen stiftades och därför behöver 

den ses över. Den behöver anpassas till hur klienterna lever sina liv idag samt tydliggöra att 

klientens behov är i centrum, vilket möjliggör att klienterna i större utsträckning berättar om 

sina behov. Flera informanter menar att det var grundtanken med LSS, dock har det ändrats på 

vägen efter olika domslut. Informanterna upplevde att en ny eller reviderad LSS-lagstiftning 

skulle utöka deras resurser att bemöta de sexuella behoven hos denna klientgrupp. Citatet 

nedan tydliggör detta: 

  

/…/ förhoppningsvis ser man ju över LSS-lagstiftningen, man kan göra förbättringar 

/.../för det har hänt mycket på dem här åren. Jag hoppas mycket på att man jobbar mer 

med individens behov i centrum. Att individen får berätta om alla sina behov samtidigt 

får vi mer utrymme att bemöta dessa behov. (Informant1) 
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Ett exempel som illustrerar hur LSS-lagstiftningen kan begränsa professionellas resurser att 

tillgodose klienternas behov vid ansökan om inflyttning till sin partner i ett annat LSS-boende 

är citatet nedan: 

  

Det är väldigt uttryckt i lagen hur LSS-boenden ska vara utformade och då tänker jag 

indirekt att det påverkar målgruppens möjligheter att ha relationer på alla möjliga sätt 

/.../ det räcker med denna begränsning för allt det andra ska påverkas. (Informant 6) 

Vi tolkar informant 1 resonemang som ett uttryck för förändring av LSS-lagstiftning. 

Informanten stödjer sin beskrivning genom att hänvisa till att mycket har hänt sedan lagen har 

stiftats och att individens behov i centrum behöver förtydligas i lagen. Vidare tolkar vi denna 

beskrivning som att förändringen av lagen möjliggör större utrymme för klienten att berätta 

om sina behov och att de professionella får större handlingsutrymme att bemöta behoven. 

Behovet av förändring menar vi förstärks av informant 6 som beskriver hur lagens rigida 

reglering av LSS-boenden begränsar dennes resurser att bevilja klienterna inflyttning till sin 

partner i ett annat boende, vilket också begränsar klienternas möjligheter att ingå i relationer. 

Saknaden av lagstiftning eller riktlinjer som reglerar de sexuella behoven hos personer med 

funktionsnedsättningar i socialt arbete skulle kunna uppfattas som ett socialt problem utifrån 

professionellas upplevelser. Bahner (2015, s. 788) menar att sexualitetsfrågan i förhållande till 

personer med funktionsnedsättningar är inte enbart ett individuellt problem utan även en 

politisk fråga för det berör dessa människors mänskliga rättigheter. Detta kan förstås utifrån 

symbolisk interaktionism som ser sociala problem som en social konstruktion och sålunda är 

de en produkt av en kollektiv definitionsprocess. Det innebär att detta problem bör definieras 

som ett problem av andra och inte bara av de professionella för att en förändring ska uppstå i 

exempelvis lagstiftningen. Samtidigt krävs en viss stabilitet för att ett samhälle ska existera, 

stabiliteten vidmakthålls av sociala normer som i detta fall kan vara att personer med 

funktionsnedsättningar inte ska ingå i intima relationer. Vi kunde ändock observera en 

pågående omdefinitionsprocess utifrån professionellas beskrivningar, i förhållande till att flera 

av de uttryckt ett behov av ny lagstiftning som är mer anpassad till dagens samhälle. Detta 

kan illustrera det dynamiska samspelet mellan stabiliteten och förändringen i samhället vilket 

innebär att den befinner sig i en beständig och delvis oförutsägbar konstruktionsprocess 

(Månsson 2013, ss 170-171).   

 

Somliga informanter upplevde sina begränsade resurser utifrån LSS som ett etiskt dilemma. 

Detta utifrån att lagstiftningen inte behandlar sexualitetfrågan hos denna klientgrupp. Det i sin 

tur begränsar de professionellas handlingsutrymme i att professionellt bemöta klienternas 

sexuella behov även om de anser att behoven skulle tillgodoses utifrån lagstiftningen. Det är 

något som blir tydligt i citatet nedan: 

  

/.../ jag är ändå en byråkrat tyvärr, liten juridisk robot som jobbar utifrån lagstiftningar 

/.../ det hindrar i många avseenden och vissa insatser kan inte jag bevilja även om jag 

kan tycka utifrån begreppet att leva som alla andra eller goda levnadsvillkor att 

insatsen borde beviljas men det får inte jag göra enligt lag. Det är ett stort etiskt 

dilemma enligt mig. (Informant 3) 
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Vi tolkar citatet som att även i de fall där både klienterna och de professionella anser att 

klienternas sexuella behov skulle kunna tillgodoses utifrån uttrycken att leva som andra eller 

goda levnadsvillkor i lagstiftningen, så hindrar lagen de professionella från att bevilja sådana 

insatser. Informanten i citatet bygger sin upplevelse på arbetet utifrån lagstiftningen. Vidare 

kan detta förstås utifrån begreppet signifikant symbol, vilket betyder att klientens symbol/gest 

lyckats framkalla samma respons hos både sig själv och den professionelle. Det innebär att 

båda uppfattar dessa två ovan nämnda uttryck på samma sätt (Mead 1976, s. 17). Detta 

innebär dock att det uppstår en spänning mellan den professionelles I och Me. Å ena sidan 

talar den professionelles I om att denne ska handla individualistiskt genom att klienten 

beviljas insatser för att behoven ska tillgodoses. Å andra sidan motsätter sig den 

professionelles Me den individualistiska handlingen och vänder den mot en accepterad 

handling som går i klang med lagstiftningen, detta tydliggör ambivalens hos den 

professionelle i citatet ovan (Månsson 2013, s 174). 

Vidare beskrev majoriteten av informanterna sina kunskaper om ämnet funktionsnedsättning 

och sexualitet från utbildningen som bristande. Informanterna upplevde att LSS-lagstiftningen 

och målgruppen personer med funktionsnedsättningar överlag inte har uppmärksammats 

speciellt mycket i deras respektive utbildningar. Sexualitet i relation till personer med 

funktionsnedsättningar uppmärksammades inte alls enligt informanterna vilket beskrivs i 

citatet nedan: 

 

/.../ LSS-biten är ganska smal på utbildningen /.../ då tänker jag att man behöver gå in 

ännu mer på LSS än vad man redan gör för att också möjliggöra att man tar upp 

sexualitetfrågan, att man synliggör det redan på utbildningen. (Informant 7) 

 

Flera informanter upplevde hantering och bemötande av klienternas sexuella behov som att ge 

sig in på ”okänd mark”. Upplevelsen förklarades utifrån den begränsade forskningen. De 

beskrev att det finns väldigt lite forskning om detta ämne, dock finns det mer forskning om att 

bryta klientgruppens sociala isolering. Enligt informanterna innebär detta en brist på deras 

resurser i form av kunskap och verktyg, vilka skulle underlätta det professionella bemötandet 

av klienternas sexuella behov. En informant menade att bristande forskning var den största 

anledningen till varför denne saknade kunskap om ämnet funktionsnedsättning och sexualitet. 

Detta beskrivs i citatet nedan: 

 

Jag tänker beroende på hur mycket forskning det finns och hur mycket genomslag den 

forskningen får ju mer skulle universitetet snappa upp det här /.../ Det är inte så 

mycket fokuserat på hemmet utan det är verkligen mest hur får vi ut dessa människor i 

samhället, hur bryter vi deras sociala isolering. (Informant 2) 

 

Utifrån ovan redovisade resultat kan vi se att informanterna beskrev sina kunskaper avseende 

ämnet funktionsnedsättning och sexualitet från utbildningen som bristande. Informant 2 i 

citatet ovan ger mening åt denna beskrivning genom att hänvisa till att dennes bristande 

kunskaper från utbildningen avseende ämnet beror på att det finns lite forskning om detta 

ämne. Något som även Campbell (2017, s. 11) lyft fram i sin studie, där hon menar att 

forskning som behandlar ämnet funktionsnedsättning och sexualitet är bristande, varför det 
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behövs mer forskning som belyser alla synvinklar inom denna kontext. Vidare har Turner och 

Crane (2016, ss. 2300-2301) lyft fram i sin studie att socialarbetarutbildningen har blivit 

kritiserad för att den ej beaktar ämnet funktionsnedsättning och sexualitet. Det leder till att 

socialarbetarna är sämre rustade i relation till att bemöta och hantera sexualitet hos personer 

med funktionsnedsättningar inom arbetsfältet. Ytterligare en internationell studie som delar 

denna bild är Ballans studie (2008, ss. 194, 200), där hon menar att socialt arbete inte har 

uppmärksammat ämnet funktionshinder och sexualitet. Samtidigt så menar hon att detta ämne 

är bristfälligt i socialarbetarutbildningen, varför hon förespråkar att ämnet behöver inkluderas 

i utbildningen. Detta för att socialarbetarna ska vara akademiskt förberedda att bemöta 

sexuella behov hos personer med funktionshinder på ett professionellt sätt. 

  

De flesta informanter berättade att kunskap underlättar bemötandet av de sexuella behoven. 

Trots bristande kunskaper hos informanterna som vi berört ovan, berättade vissa informanter 

om sina resurser från utbildningen i form av övningar på professionellt bemötande via rollspel 

under kurser i samtalsmetodik. Dock var det en tydlig avsaknad av kunskaper om hur 

professionellt bemötande ska ske i relation till klienternas sexuella behov vilket påvisas i 

citatet nedan: 

Fast då är det mer kopplat till bemötande i stort inte bemötande just för den här 

målgruppens sexuella behov. Jag tänker att det har absolut gett mig mycket, men klart 

att jag skulle önskat att ha ett rollspel med specifikt funktionsnedsatta det hade varit 

jättebra. (Informant 6) 

Ovan kan vi se att flera informanter upplevde bemötandeövningar i sina utbildningar som en 

resurs, dock inte tillräckligt för att bemöta klienter med funktionsnedsättningars uttryck av 

sexualitet. Det är så vi tolkar att informant 6 bygger sin beskrivning genom att hänvisa till sin 

upplevelse av resurser som denne fått från utbildningen. Detta kan förklaras utifrån begreppet 

typifieringsscheman. Det saknas rätt verktyg om bemötande i de professionellas sociala 

kunskapsförråd. Därför kan deras sociala kunskapsförråd inte generera rätt verktyg till deras 

typifieringsscheman i bemötande av klienternas sexuella behov. Med andra ord har de inte 

upplevt eller övat på denna situation tidigare i sin utbildning och därmed saknar en rutin som 

strukturerar detta bemötande på ett professionellt sätt. (Berger & Luckmann 1998, s. 57). 

Denna brist i professionellas typifieringsscheman påverkar ”ansikte mot ansikte” 

interaktionen med klienterna genom exempelvis att klienterna inte känner sig sedda eller 

hörda (ibid., ss. 43-44). 

  

Till skillnad från ovan redovisade resultat beskrev en informant sina erfarenheter om 

funktionsnedsättning från privatlivet som en resurs i att bemöta de sexuella behoven hos 

klienterna. Detta beskrivs enligt citatet nedan: 

 

Jag tänker att det hjälper mig nog rätt väl med att en närstående har en 

funktionsnedsättning /.../. Jag tänker bara att jag vet hur svårt denne har haft det till att 

släppa någon nära leder nog till att jag vet hur svårt det kan vara för många andra /.../ 

(Informant 2) 
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Utifrån ovanstående citat kan vi se hur informanten bygger sin beskrivning på den privata 

erfarenheten som har hjälpt denne att bättre förstå svårigheterna som denna klientgrupp kan ha 

i att uttrycka sina behov i mötet med andra. Återigen kan vi förstå detta utifrån begreppet 

typifieringsscheman. Erfarenheten från privatlivet har skapat en större förståelse för hur denna 

klientgrupp kan ha svårigheter att öppna upp sig i interaktion med andra. Informantens 

beskrivning kan förklaras utifrån att dennes typifieringsschema har modifierats i relation till 

den privata erfarenheten. Således har informanten fått större förståelse för svårigheter som 

denna klientgrupp kan ha i mötet. Den professionelle upplever inte personer med 

funktionsnedsättningar som typiska klienter inom socialt arbete utan anpassar sitt bemötande 

efter klientens svårigheter och behov (Berger & Luckmann 1998, ss. 43-44). På det sättet blir 

både den professionelle och klienten närvarande för varandra i ”ansikte mot ansikte” 

interaktionen (ibid., s. 41).  

  

De professionellas resurser i att kunna bidra till att tillgodose de sexuella behoven hos denna 

klientgrupp skilde sig mellan LSS-handläggare och enhetschefer. LSS-handläggarna beskrev 

sina resurser i form av handlingsutrymme och utredningar. Exempelvis genom att trycka på 

boendepersonalen för att möjliggöra att en klient kan tillbringa natten hos en annan klient. 

Något som blir tydligt i citatet nedan. 

  

/.../ att verkligen förtydliga mot boendepersonalen att klienten ska ha möjlighet att 

träffa sin flickvän /.../det är inget konstigt om hon vill sova över /.../ för det kan vi få 

ibland att klienten ville att flickvännen skulle sova över hos honom men fick inte. Jag 

pratar direkt med personalen men sen ändå framföra till enhetscheferna att det här är 

kanske någonting ni behöver jobba med i personalgruppen. (Informant 6) 

Enhetscheferna beskrev sina resurser som personal och ekonomi. Vidare beskrev de att deras 

position möjliggör en större frihet att anpassa sina resurser efter klienternas behov. I citatet 

nedan beskriver en informant sina resurser: 

 

/.../ ekonomiska förutsättningar så har jag min budget att jobba med. Sen mitt egna 

intresse, min drivkraft till att och få med mig personer på tåget, att driva de här 

frågorna, att få med mig en arbetsterapeut, stödpedagog och ta fram materialet i nätet 

/.../. (informant 5) 

Utifrån det som informant 6 och 5 beskrev i citaten ovan kan vi se hur de professionella kan 

ha en viktig roll i att sexuella behov hos denna klientgrupp blir tillgodosedda, vi tolkar att 

båda två bygger sina beskrivningar på arbetserfarenheter. Rueda, Bolin, Linton, Williams och 

Pesta (2017, s. 495) har i sin studie beskrivit att socialarbetarna kan ha en avgörande roll i att 

stödja sexuell hälsa och sexualitet hos klienter med funktionsnedsättningar. Vidare beskriver 

författarna att socialarbetarna ska fungera som förespråkare för klienternas behov samt 

synliggöra dem, förse klienterna med nödvändiga hjälpmedel, förstärka interaktionen mellan 

klienterna och andra professioner samt organisationer. Denna roll som författarna beskriver 

ovan kunde vi observera hos våra informanter, som tillhörde olika yrkeskategorier där de 

bidrog med sina professionella resurser till att klienternas sexuella behov tillgodoses. En av 

LSS-handläggarna beskrev hur denne i sin roll som en länk mellan klienten och 

boendepersonalen både förespråkade för och synliggjorde klientens behov. Detta genom att 
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utnyttja sin maktposition och se till att boendepersonelen hjälper klienten med det denne 

behöver. Enhetscheferna hade större resurser, med vilka de kan påverka hela 

”verksamhetskulturen” till en viss grad. Detta blev tydligt i resultatet ovan där en av 

enhetscheferna beskrev hur denne via sin drivkraft och intresse för att klienternas behov ska 

bli tillgodosedda försökte förstärka interaktionen mellan klienterna samt andra professioner i 

verksamheten, och få fram hjälpmedel som underlättar för klienterna. Sammantaget anser vi i 

likhet med författarna ovan att socialarbetarna oavsett vilken yrkeskategori de tillhör har en 

avgörande roll i att behov hos dessa klienter blir tillgodosedda, särskilt de sexuella behoven. 

Vidare blev det också tydligt hur de professionella agerade ansvarfullt i relation till 

klienternas sexuella behov som inte sällan marginaliseras. Därför är det viktigt att 

socialarbetarna motarbetar denna marginalisering så att klienter med funktionsnedsättningar 

kan uttrycka sitt sexuella jag (Turner & Crane 2016, s. 2314). 

  

6.4 Måste ha det i ”ryggsäcken” för att kunna bemöta behoven 

  

I detta tema presenterar vi hur professionella upplever att deras kunskaper och erfarenheter 

avseende sexualitet hos klienter med funktionsnedsättningar återspeglas på att professionellt 

tillgodose de sexuella behoven hos dessa klienter. Med andra ord, vad har de professionellas 

kunskap/okunskap och erfarenhet/oerfarenhet för effekt på bemötandet av klienternas sexuella 

behov.  

 

I tidigare tema presenterade vi informanternas beskrivningar om deras kunskaper gällande 

funktionsnedsättning och sexualitet, där majoriteten beskrev en bristande kunskap. Flera 

informanter beskrev att denna brist på kunskap återspeglas negativt på att synliggöra de 

sexuella behoven och möjligheten att leva i en relation hos dessa klienter. Det framkom under 

intervjuerna att dessa klienter kunde uttrycka en ensamhet och ett behov av en nära relation 

till en person. Informanterna förklarade dock att detta osynliggjordes med anledning av deras 

bristande kunskaper inom ämnet. Samtidigt som utgångspunkten i deras arbete med klienterna 

var att få dem aktiva i samhället utan att reflektera över deras behov av intima relationer. Det 

illustreras i citaten nedan:  

 

Ja i mötet med klienten pratar vi inte om sexuella behov men kanske väldigt mycket 

om delaktighet och att vara en del i samhället och skapa relationer. (Informant 5)  

 

De sexuella behoven är kanske mer ovanligt att man tar upp och pratar om i mötet /.../. 

Jag tror att kunskapen är smal, så det påverkar säkert klienterna. (Informant 7)  

 

Utifrån informanternas beskrivningar ovan kan vi se att deras brist på kunskap påverkar 

synliggörandet av klienternas sexuella behov negativt. Vi tolkar informant 5 beskrivning som 

att i mötet är det fokus på klientens delaktighet i samhället och inte de sexuella behoven. Detta 

menar vi förstärks av informant 7 beskrivning, att det är ovanligt att lyfta fram klientens 

sexuella behov i mötet, samtidigt som denne stödjer sin beskrivning genom att hänvisa till att 

“kunskapen är smal”. Denna synvinkel kunde vi finna i tidigare såväl svensk som 

internationell forskning. Exempelvis Bahner (2012, ss. 343-344) lyfte fram i en svensk studie 
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hur personer med funktionsnedsättningar upplevde att de professionella i vården och 

socialtjänsten hade lite kunskaper om sexualitet. Detta återspeglades negativt på klienternas 

sexualkunskap och de fick en låg sexuell självkänsla som i sin tur begränsade deras 

möjligheter att uttrycka sitt fullständiga sexuella jag. Linton, Rueda, Williams, Sandoval och 

Bolin (2016, ss. 153-154) diskuterade socialarbetarnas upplevelse om ett ökat behov av 

sexualkunskap i sin studie, vilket kan bidra till bättre sexuell hälsa och större möjligheter till 

hälsosamma relationer för personer med funktionsnedsättningar. Turner och Crane (2016, s 

2300) hade liknande argument och belyste att genom en förbättrad akademisk kunskap om 

sexualitet och funktionsnedsättning så kan bemötandet av klienternas behov förbättras. 

 

Informanterna berättade även att deras begränsade erfarenheter om sexuella behov hos denna 

klientgrupp försvårar hantering av frågan då den dyker upp i mötet. Samtidigt skapas det en 

känslomässig distans, då professionella kan ha svårt att tolka klienternas uttryck om känslor 

eller sexuell läggning. En informant betonade vikten av att ha kunskaper, erfarenheter samt 

medvetenhet om de sexuella behoven hos denna klientgrupp i ”ryggsäcken” för att kunna 

förstå och bemöta behoven på ett professionellt sätt. Något som blir tydligt i citatet nedan: 

 

Det är ju främst bra att man har med det i ryggsäcken /.../ att man är medveten om att 

det kan vara en fråga som är aktuell och att det kan finnas önskemål och behov av 

relationer intima såväl som vänskapliga /.../ medvetenhet, kunskap och erfarenheter är 

det viktigaste att ha med sig i arbetet. (Informant 7) 

 

Informant 7 i citatet ovan beskriver vikten av att ha kunskap, erfarenheter samt vara medveten 

om klienternas behov. Detta förstår vi som viktiga redskap i förhållande till det som beskrivs i 

stycket ovan, att de professionellas erfarenheter avseende ämnet är begränsade. Informanterna 

stödjer denna beskrivning genom att hänvisa till deras erfarenheter av svårigheten i hantering 

av sexualitetfrågan. Denna svårighet och negativa återspegling på att professionellt tillgodose 

klienternas sexuella behov kan förklaras utifrån bristen på erfarenheter och kunskaper om 

funktionsnedsättning och sexualitet i de professionellas typifieringsscheman. Det är 

iögonenfallande utifrån ovan presenterade resultat att det saknas både kunskaper och 

erfarenheter i flertalet informanters sociala kunskapsförråd, därmed saknas det även i deras 

typifieringsscheman. Detta leder i sin tur till att i mötet med klienterna finner de 

professionella svårigheter att förstå, identifiera samt bemöta uttryck och behov av sexualitet 

hos klienterna. Deras sociala kunskapsförråd är tomt på både erfarenheter och kunskaper om 

dessa frågor, varför den inte kan generera relevanta typifieringar som är behjälpliga i mötet 

med klienterna (Berger & Luckmann 1998, s. 57). Bristen på relevanta typifieringar inverkar 

negativt på ”ansikte mot ansikte” interaktionen, detta på grund av bristande förståelse för 

klienternas sexuella behov. Sålunda blir både de professionella och klienterna frånvarande 

från och ”anonyma” för varandra i mötet (ibid., ss. 43, 46-47). 

 

En informant beskrev att sina tidigare arbetserfarenheter avseende sexualitetsfrågan i 

förhållande till denna klientgrupp kunde påverka hanteringen av sexualitetsfrågor i mötet med 

klienterna. Denne beskrev sina tidigare erfarenheter som behjälpliga för att snabbt förstå samt 

professionellt respondera på klientens sexuella behov. Citatet nedan tydliggör detta: 
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/…/ då en liknande situation kommer upp så skulle jag ganska snabbt ta till mig ifrån 

mitt förra jobb och säga fast det här… det är inget konstigt med det. Jag får se hur jag 

kan hantera det, vill denne att vi ska prata om det eller vill denne ha det här eller det 

här. (Informant 6) 

Ovanstående stycke och citat tydliggör hur informantens tidigare socialt konstruerade 

arbetserfarenhet fungerar som meningsskapande för dennes hantering av sexualitetsfrågan 

idag. Vi förstår det genom att dennes typifieringsscheman har modifierats i förhållande till 

tidigare erfarenheter. Därför kan dennes sociala kunskapsförråd leverera tidigare upplevelser 

av liknande situationer som är behjälpliga i den nuvarande situationen. Således är denne 

rustad med en rutin som strukturerar bemötandet av klienternas sexuella uttryck och behov, 

samtidigt som de båda blir fullständigt närvarande och verkliga för varandra (Berger & 

Luckmann 1998, ss. 41, 43-44, 57). Samtidigt ska vi utifrån våra socialkonstruktionistiska 

glasögon vara kritiska till all kunskap och inte anamma den som objektiv. Utifrån detta 

synsätt ska man vara medveten om att kunskapen som förmedlas kan vara färgad av 

individens subjektivitet (Burr 2015, ss. 2-3). 

 

Några informanter upplevde sina kunskaper och erfarenheter om ämnet som goda för att de 

ständigt letade efter ny information och hade ett allmänt öppet synsätt till ämnet 

funktionsnedsättning och sexualitet. De beskrev att de hade gått på kurser som berörde ämnet 

och hade på så sätt fått en större insikt. Informanterna upplevde att genom att ställa frågor och 

våga prata om ämnet så fick de även mer kunskap. Något som beskrivs i citatet nedan: 

 

Jag tror att jag är hyfsat okej på det, tror i alla fall inte att jag är fullärd på något sätt. 

Jag tror att jag är modig nog att våga ställa frågor till personer /…/. Jag är väldigt 

orädd i dessa frågor och samtal. (informant 5) 

Detta upplevde dessa informanter återspeglas positivt på de sexuella behoven hos 

klientgruppen då det fanns en öppenhet och en kunskap som kunde hjälpa till att tillgodose 

dem. En informant berättade om det öppna arbetet i sin verksamhet och hur detta har gjort att 

andra arbetsgrupper har velat ta hjälp av den. Detta beskrivs i citatet nedan: 

Vi får ju e-post från personalgrupper: hur ska vi hantera det här? Ja men vi kommer 

runt och pratar med er. Vi har en styrgrupp som går ut och pratar på arbetsplatsträffar 

eller en hel workshop. (Informant 4)   

Utifrån ovan redovisade resultat kan vi se att vissa informanter upplevde sina kunskaper och 

erfarenheter avseende ämnet funktionsnedsättning och sexualitet som goda. Informanterna 

gav mening åt sin beskrivning genom att bland annat referera till att de har gått på kurser som 

berör ämnet. Samtidigt tolkar vi att informant 5 och 4 i citaten ovan skapade mening åt sina 

beskrivningar genom att hänvisa till modet att ställa frågor om sexualitet till klienterna samt 

att sprida kunskap om ämnet via ett team. Sammantaget utifrån ovan redovisade resultat 

upplevde dessa informanterna att kunskap om ämnet återspeglades positivt på att tillgodose 

klienternas sexuella behov. Samtidigt som deras beskrivning kan förstås utifrån begreppen 

medvetande och jaget i symbolisk interaktionism. Dessa informanter blev medvetna om sina 

goda kunskaper, erfarenheter samt sitt öppna synsätt genom interaktion med andra människor. 
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I dessa interaktioner är språket mekanismen med vars hjälp utväxling av vokala 

symboler/gester sker mellan informanterna och de andra. Således framträder informanternas 

medvetenhet om detta ämne som är socialt konstruerad och blir en del av deras jag (Mead 

1976, ss. 13-14-16). 

Burr (2015, ss. 4-5) menar att all kunskap som vi har är historiskt och kulturellt relativa. 

Människor får samtidigt ny kunskap av världen genom konstruktioner som sker i sociala 

interaktioner. Detta kan förklara vad informant 4 uttryckt ovan, om att deras verksamhet har 

ett team som sprider kunskap om funktionsnedsättning och sexualitet. Därmed förändras den 

kunskap som är historiskt och kulturellt påverkad till en ny socialt konstruerad kunskap, vilket 

i sin tur kan förändra synsättet på funktionsnedsättning och sexualitet åt det positiva hållet. 

Detta gynnar klienterna i första hand genom att deras sexualitet slutar vara tabu, deras behov 

alltmer synliggörs samt tillgodoses professionellt. Detta utgör också en intressant kontrast i 

relation till tidigare forskning som betonar det stora behovet av kunskap om funktionshinder 

och sexualitet bland socialarbetare (Ballan 2008, s. 194). 

Här vill vi problematisera att vissa informanter upplevde sig ha goda kunskaper och 

erfarenheter inom detta ämne. Som tidigare nämnt att utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

synsätt ska vi vara kritiska till all form av kunskap som förmedlas om en viss verklighet. 

Detta i relation till att individers subjektivitet kan vara närvarande då de beskriver en bild om 

en viss verklighet (Burr 2015, ss. 2-3). Samtidigt som all kunskap om en viss verklighet 

kommer även utifrån ett visst intresse och perspektiv (ibid., ss 123-124).  

De professionella uttryckte ett behov av att besitta kunskaper inom detta område för att kunna 

förstå samt professionellt bemöta klienternas uttryck och behov av sexualitet, vilket 

återspeglas positivt på interaktionen mellan de professionella och klienterna. Detta beskrevs 

av en informant när denne berättade hur samspelet med klienterna påverkades av att diskutera 

frågor som rör klienternas sexualitet. Det formuleras i citatet nedan. 

Om jag utgår från mig själv så tycker inte jag att någon har fått sämre förtroende både 

för mig eller andra personal. Det har snarare blivit bättre /.../. Exempelvis en klient 

längtade mycket efter en relation, vi pratade om det men även hur denne kan 

tillfredsställa sig själv, det är klart klienten öppnade upp sig och berättade mycket. Det 

blev ett bra samtal som vi kunde fortsätta sen. (Informant 5) 

Informanten i citatet ovan ger mening åt sin beskrivning genom att hänvisa till en konkret 

upplevelse, där denne fick “kvitto” på att interaktionen med klienten påverkades positivt. 

Detta efter att klientens frågor om sexualitet bemöttes av denne. Vi menar att denna bild som 

informanten uttrycker ovan kan vara ytterst subjektiv och är dennes egna verklighet som 

konstruerades genom samspelet klienten. Likaså kan klienten ha en annan bild av detta 

samspel. Samtidigt som begreppet signifikant symbol möjliggör en förståelse av informantens 

utsaga om att interaktionen mellan denne och klienterna har påverkats positivt efter att denne 

bemötte klienternas frågor om sexualitet. Detta innebär att den professionelle har lyckats 

framkalla samma respons hos sig själv men även hos klienten. Det leder till att denna respons 

ger samma innebörd som är nödvändig för förståelsen och bemötandet av klienternas sexuella 

uttryck samt behov. Därmed uppstår en medveten kommunikation mellan den professionelle 

och klienterna om sexualitet. Detta skulle förklara det som framgår av citatet ovan att klienten 
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öppnade upp sig och berättade om sina behov då den professionelle bemötte dennes frågor om 

sexualitet (Mead 1976, s. 17-18). 
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7. Avslutande diskussion 

 

I detta kapitel kommer vi att knyta ihop säcken gällande studiens alla teman genom en 

avslutande diskussion om studiens resultat och analys som har besvarat studiens 

frågeställningar. Avsikten är att diskussionen ska lyfta fram det väsentliga i resultatet för att få 

en fördjupad förståelse av våra informanters upplevelser och beskrivningar. Kapitlet avslutas 

med en kritisk reflektion, studiens kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning.   

 

Syftet med vår studie har varit att beskriva och analysera hur professionella inom LSS-

verksamheter skildrar sina uppfattningar om de sexuella behoven hos klienter med 

funktionsnedsättningar. Vidare syftade studien till att beskriva och analysera hur 

professionella inom LSS-verksamheter bemöter de sexuella behoven hos klienter med 

funktionsnedsättningar. När vi analyserade vårt material hade vi socialkonstruktionism som 

en övergripande teoribildning. Vi använde oss även av symbolisk interaktionism och 

begreppen stigma samt typifieringsscheman som kompletterar och hänger ihop med vår 

övergripande teoribildning. 

 

Inledningsvis påvisar studiens resultat att flera informanter beskrev en allmän negativ 

samhällssyn i relation till sexualiteten hos personer med funktionsnedsättningar, vilket de 

själva var kritiska till. Vi identifierade att informanterna delade in samhällssynen i två synsätt. 

Det ena synsättet var att relationen mellan två personer med funktionsnedsättningar sågs som 

något gulligt och inte togs på allvar såsom en relation mellan två normfungerande personer. 

Detta beskrevs som något negativt av de professionella även om just ordet gulligt klingade 

positivt i örat. Det andra synsättet som informanterna beskrev var att det fanns en rädsla i 

samhället för konsekvenserna som skulle uppstå genom att personer med 

funktionsnedsättningar utövar sin sexualitet. Konsekvensen som de professionella syftade på 

var att dessa personer eventuellt skulle få barn och därmed belasta samhället ytterligare 

antingen genom att föda ett barn med funktionsnedsättningar eller att barnet omhändertas. 

Forskning utifrån Arstein-Kerslake (2015, ss. 1460-1461) och Winges-Yanez (2014 ss. 110-

111) lyfte fram liknande bild som informanterna beskrev. 

 

Flertalet informanter skildrade att ämnet sexualitet och funktionsnedsättning fortfarande är 

något tabubelagt i samhället. Även att personer med funktionsnedsättningar än idag i 

samhället uppfattas utifrån olika stereotyper som inverkar negativt på att deras sexuella behov 

blir tillgodosedda. De stereotyper och tabun som finns i samhället enligt informanternas 

upplevelser diskuteras även i Löfgren-Mårtenssons (2013, ss. 415-419) studie. Den totala 

samhällssynen på funktionsnedsättning och sexualitet kan förstås utifrån 

socialkonstruktionismen, att sättet vi ser verkligheten på är präglad av andra människor i 

nutiden och i det förgångna (Burr 2015, s. 10). Således kan ett negativt synsätt ur ett historiskt 

perspektiv på sexualitet i kombination med funktionsnedsättning påverka nutidens synsätt. 

 

Något som alla professionella var ense om är deras beskrivning av de sexuella behoven hos 

personer med funktionsnedsättningar som något naturligt och en mänsklig rättighet. Här kan 
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vi dra paralleller till Bahner (2015, s. 796, 798) som delar våra informanters syn. Att de 

professionella hade ett öppet synsätt om klientgruppens sexuella behov går emot Ballans 

(2008, s. 197) studie som lyfter fram socialarbetarnas negativa attityder till klientgruppens 

sexualitet. Vidare kan de professionellas öppna synsätt förklaras utifrån deras medvetande och 

jaget, där de i interaktion med andra blev medvetna om deras egna synsätt, som i tur blev en 

del av deras identitet (Mead 1976, ss. 13-14, 16). Dock innebär inte det öppna synsättet att de 

professionella undgår inre konflikter, då de professionellt bemöter klienternas sexualitet 

samtidigt som de beaktar samhällets normer. Begreppen Me och I möjliggör en förståelse av 

de professionellas inre konflikt. Me avser att hålla de professionellas hjälp inom socialt 

accepterade ramar, medan I avser att hjälpen avviker från dessa ramar. Detta tydliggör hur 

samhällets normer är starkt närvarande i mötet med klienten samtidigt som de professionella 

reproducerar dessa normer (Månsson 2013, s. 174).  

 

Ännu en aspekt där samtliga professionella var ense om är deras upplevelse av att ämnet 

sexualitet och funktionsnedsättning inte diskuteras tillräckligt. Samtidigt beskrev de att 

klientgruppens sexualitet ska tas på allvar och bilden om att deras sexualitet är utanför den 

normativa sexualiteten bör förändras. Detta tar sig uttryck även i Turner och Cranes (2016, ss. 

2300-2301) samt Ballans (2008, s. 194) studier där de menar att ämnet 

funktionsnedsättning/hinder och sexualitet är sällan förekommande i socialt arbete. Löfgren-

Mårtensson (2013, s. 416) skriver om att normalisering av sexualitet hos personer med 

funktionsnedsättning har varit aktuell sedan länge men utan synbara resultat. 

 

Vad vi anser är en intressant kontrast i studien är vad vissa informanter uttryckt om att dessa 

klienter, särskilt i LSS-boenden, kan uppfattas som “gränslösa” i sitt sätt att hantera intima- 

och vänskapsrelationer i förhållande till normerna. Socialkonstruktionismen kan förklara detta 

genom att informanternas bild om vad “normala relationer” innebär är en social konstruktion 

(Burr 2015, ss. 9, 123-124). Det betyder att individer och samhället konstruerar varandra i 

samspelet emellan dem (Mead 1976, ss. 13, 16-17). Detta illustrerar hur klienterna kan 

uppfattas som avvikare i interaktion med de professionella som besitter makten att stämpla 

deras hantering av relationer som en avvikelse (Berg 2015, s. 173). Vidare framkom det i 

resultatet att de professionella på ett omedvetet sätt kan stigmatisera klienterna i interaktionen 

med dem. Det kan förstås utifrån begreppet stigma. Exempelvis genom att de professionella 

tillskriver klienterna egenskaper/svårigheter utifrån deras diagnoser som kan skada klienternas 

självbild och integritet. Det hämmar även det rådande samspelet, vilket genom det som 

klientens behov ska bli tillgodosedda (Goffman 1972, ss. 11-13, 28, 132-133). 

 

Något som de professionella inte var eniga om var ifall LSS-lagstiftningen beaktar de sexuella 

behoven hos klienter med funktionsnedsättningar i förhållande till uttrycket att leva som 

andra i lagen. De var fundersamma om det innebär goda levnadsvillkor och att de ska främja 

klienternas förmåga att leva som andra med vad allt det innebär. Denna osäkerhet bland de 

professionella bottnar i saknaden av en tydlig definition av lagstiftningen och/eller 

kommunala riktlinjer som reglerar en professionell hantering av sexualitetfrågor hos klienter 

med funktionsnedsättningar. Detta är något som även Bahner (2016b, ss. 169-173) kom fram 

till i sin studie, där hon menar att LSS-lagstiftningen behöver tydliggöra hur klienternas 
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sexuella behov ska bemötas i det professionella arbetet. Samtidigt skulle riktlinjer för 

sexualitetfrågor minska osäkerheten bland professionella när de kommer i kontakt med dessa 

frågor. En annan viktig aspekt i studiens resultat att beakta i relation till LSS-lagstiftningen är 

att dess rigida reglering av LSS-boenden inskränker de professionellas resurser att bevilja 

klienterna inflyttning till sin partner i ett annat LSS-boende. Det i sin tur inskränker 

klienternas möjligheter att ingå i relationer. Samtidigt upplevde en informant sina begränsade 

resurser som ett etiskt dilemma när denne vill bevilja insatser som tillgodoser klientens 

sexuella behov men hindrades av lagstiftningen. Det uttrycktes också ett behov av en 

reviderad LSS-lagstiftning som möjliggör att klienterna kan uttrycka sina sexuella behov samt 

utvidgar de professionellas handlingsutrymme att professionellt bemöta dessa behov. Utifrån 

professionellas upplevelser skulle avsaknaden av lagstiftning och riktlinjer som möjliggör 

bemötande av klienternas sexuella behov betraktas som ett socialt problem och förstås utifrån 

symbolisk interaktionism. Utifrån detta synsätt ses sociala problem som en social produkt och 

uppstår av en kollektiv definitionsprocess. Därmed bör detta problem definieras som sådant 

av andra och ej bara av de professionella för att en förändring kan ske i exempelvis 

lagstiftningen (Månsson 2013, ss. 170-171). 

 

Ytterligare ett intressant resultat i studien är skillnaden mellan professionellas resurser i att 

bemöta klienternas sexuella behov. Flertalet informanter beskrev bemötandeövningar i sina 

utbildningar som en resurs, men poängterade att de saknade specifik kunskap om bemötande 

av sexualitet hos klienter med funktionsnedsättningar. En distinktion är informanten som 

upplevde sina erfarenheter om funktionsnedsättning och sexualitet från privatlivet som en 

resurs i bemötandet av klientgruppens sexuella behov. Detta kan förklaras utifrån begreppet 

typifieringsscheman. De informanter som saknade en specifik kunskap om bemötande av 

klientgruppens sexuella behov saknade även rätt instrument i deras typifieringsscheman att 

professionellt bemöta klienternas behov. Detta till skillnad från informanten som hade 

erfarenheter från privatlivet var bättre rustad att professionellt bemöta klienternas sexuella 

behov. Dennes typifieringsscheman har modifierats utifrån den privata erfarenheten. Därmed 

har informanten anpassat sitt bemötande till klientens svårigheter samt behov och båda blir på 

så sätt närvarande för varandra (Berger & Luckmann 1998, ss. 41, 43-44, 57). 

 

Vidare identifierade vi en intressant distinktion mellan informanterna, vilket är skillnaden 

mellan LSS-handläggarna och enhetscheferna i deras resurser att professionellt tillgodose 

klienternas sexuella behov. Exempelvis berättade en LSS-handläggare hur denne förespråkade 

och synliggjorde klienternas sexuella behov genom att trycka på boendepersonalen för att 

hjälpa klienten med att denne tillbringar natten hos en annan klient. Enhetscheferna erhöll 

större resurser vilket de kunde påverka hela verksamheten med. Exempelvis beskrev en 

enhetschef hur via dennes drivkraft och intresse för att klienternas sexuella behov ska bli 

tillgodosedda, försökte förstärka interaktionen mellan klienterna och andra professioner i 

verksamheten samt införskaffa hjälpmedel som underlättar för klienten. Det är tydligt hur de 

professionella kan ha en avgörande roll i att denna klientgrupps sexuella behov blir 

tillgodosedda. Detta lyfts även fram i Rueda, Bolin, Linton, Williams och Pestas (2017, s. 

495) studie, där de menar att socialarbetarna kan ha en avgörande roll i att stödja sexualiteten 
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hos personer med funktionsnedsättningar. Vidare menar författarna att socialarbetare ska 

synliggöra och förespråka för dessa behov hos klienterna. 

 

Gällande de professionellas kunskaper om funktionsnedsättning och sexualitet blev det tydligt 

att de upplevde sina kunskaper som bristande, vilket återspeglas negativt på att synliggöra 

klienternas sexuella behov. Bristen på kunskap förklarade de professionella som en 

konsekvens av brist på forskning. Turner och Crane (2016, ss. 2300-2301) lyfte fram att 

socialarbetarutbildningen har blivit kritiserad för att den inte beaktar ämnet 

funktionsnedsättning och sexualitet. Därmed menar författarna att socialarbetarna är sämre 

rustade att professionellt bemöta sexualiteten hos personer med funktionsnedsättningar. Även 

Campbell (2017, s. 11) delar våra informanters upplevelser om att det råder brist på forskning 

som avhandlar ämnet funktionsnedsättning och sexualitet i sin studie. 

 

De professionellas upplevelser om att deras bristande kunskaper och erfarenheter återspeglas 

negativt på att synliggöra de sexuella behoven och möjligheten att leva i en relation hos denna 

klientgrupp, kan återigen förstås utifrån begreppet typifieringsscheman. De professionellas 

sociala kunskapsförråd är innehållslös på kunskaper och erfarenheter om funktionsnedsättning 

och sexualitet. Därför kan den inte generera typifieringar som genom vilka de professionella 

kan förstå, identifiera samt bemöta klienternas uttryck och behov av sexualitet. Det inverkar 

negativt på interaktionen mellan dem och klienterna med anledning av brist på förståelse för 

klienternas behov. Detta till skillnad från informanten som hade erfarenheter av 

funktionsnedsättning och sexualitet från sitt tidigare arbete som var bättre rustad att bemöta 

dessa frågor i sitt professionella arbete, då denne kan få typifieringar från sitt sociala 

kunskapsförråd som är behjälpliga vid bemötandet av klienternas behov (Berger & Luckmann 

1998, ss. 43-44, 57).  

 

Ytterligare ett intressant resultat i studien är de informanter som beskrev sina kunskaper och 

erfarenheter som goda gällande ämnet funktionsnedsättning och sexualitet, vilket kan förstås 

utifrån begreppen medvetande och jaget i symbolisk interaktionism. Dessa professionella blev 

medvetna om att de besitter goda kunskaper och erfarenheter om ämnet genom interaktion 

med andra. Där det sker en utväxling av vokala symboler/gester mellan de och andra, på det 

sättet framträder deras medvetande om ämnet, som är en social konstruktion, och blir i sin tur 

en del av deras jag (Mead 1976, ss. 13-14-16). Burr (2015, ss. 4-5) menar att kunskapen är 

historiskt och kulturellt relativa samtidigt som individerna får ny kunskap genom 

konstruktioner i de sociala interaktionerna. Detta förklarar vad en informant beskrev om att 

deras verksamhet har en specialgrupp som sprider kunskap om funktionsnedsättning och 

sexualitet. Således kan kunskapen som är präglad av historien och kulturen förändras till en 

ny socialt konstruerad kunskap vilket även kan positivt förändra synsättet på 

funktionsnedsättning och sexualitet. Det kan i sin tur återspeglas positivt på sexualiteten hos 

klienter med funktionsnedsättning, exempelvis genom att ämnet slutar vara tabu samt deras 

behov blir alltmer synliggjorda och professionellt tillgodosedda.  

 

Samtliga informanter beskrev ett behov av mer kunskap om funktionsnedsättning och 

sexualitet för att kunna förstå, professionellt bemöta och hantera klienternas sexualitet. De 
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beskrev att det kommer återspeglas positivt på interaktionen med klienterna. Detta visade sig i 

studiens resultat där en informant lyfte fram hur samspelet med klienten blev bättre då dennes 

frågor om sexualitet bemöttes av den professionelle. Detta kan förstås utifrån begreppet 

signifikant symbol i symbolisk interaktionism. Genom att den professionelle har lyckats 

framkalla samma respons hos både sig själv och klienten, har responsen samma innebörd för 

de båda. Att den professionelle förstår klientens sexuella behov på samma sätt som klienten 

själv kan leda till en medveten kommunikation dem emellan (Mead 1976, ss. 17-18).  

 

7.1 Kritisk reflektion 

 

Våra teoretiska utgångspunkter har gett oss större insikt i vad som påverkar professionellas 

upplevelser av sexuella behov hos personer med funktionsnedsättningar. Genom att använda 

oss av en socialkonstruktionistiskt utgångspunkt har vi även kunnat koppla vårt resultat till en 

historisk diskurs som påverkar än idag. Att ha ett socialkonstruktionistiskt synsätt samt 

analyserat empirin utifrån symbolisk interaktionism, typifieringsscheman och begreppet 

stigma betyder att andra sätt att analysera har valts bort. Exempelvis skulle empirin kunnat 

analyserats utifrån ett djupare individuellt perspektiv. Genom en fenomenologisk inriktning 

skulle vi möta empirin med ett medvetande avklädd från dess historia och kultur (Bäck-

Wiklund 2015, ss. 74-75). Att analysera med hjälp av Husserls begrepp livsvärld kunde vi 

uppnå en djupare förståelse av just den enskilda informantens subjektivitet och hur detta 

påverkar vår empiri. 

 

En ytterligare kritisk reflektion gällande just vårt valda begrepp stigma är att vi som studiens 

författare har makten att i studien benämna och kategorisera. Applicering av särskilda begrepp 

på en företeelse kan leda till en problematik av etisk natur (Andersson & Swärd 2008, s. 242). 

Utifrån begreppet stigma kan vi kategorisera ämnet vi undersökt som något stigmatiserat. 

Även fast vi inte valde att fråga om just stigma i våra intervjufrågor har vi ändå analyserat vårt 

material utifrån begreppet och kan på så sätt ha valt de delar som passat in på begreppet. 

 

Vi valde att ha LSS-handläggare och enhetschefer som informanter till vår studie för att dessa 

yrkesgrupper var närmare till vår egna framtida profession. Vi kunde ha valt ytterligare 

yrkesgrupper som exempelvis personliga assistenter då denna yrkesgrupp arbetar närmre 

klienter med funktionsnedsättningar. Detta kunde således ge oss en mer nyanserad empiri med 

ett bredare perspektiv gällande klientgruppens sexuella behov. Vi valde även att begränsa oss 

till personer med funktionsnedsättningar som går under LSS-lagstiftningen. Detta har gjort att 

vi missar ett brett spektrum av personer med funktionsnedsättningar som går under SoL-

lagstiftningen och kan ses som ett ställningstagande till vad som räknas som en legitim 

funktionsnedsättning. Ett annat bortfall som är viktigt att belysa i den kritiska reflektionen är 

att våra informanter i majoritet kom i kontakt med klienter som gick under personkretsarna 1 

och 3 i LSS-lagstiftningen. Detta leder till en brist i resultatet och analysen gällande sexuella 

behov hos personer med funktionsnedsättningar som går under personkrets 2. 

 

Som tidigare nämnt valde vi att inte begränsa oss till en specifik form av funktionsnedsättning 

utan att inkludera alla funktionsnedsättningar i LSS-lagstiftningen. Detta var även vårt 
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tankesätt i sökandet efter tidigare forskning. Vi märkte dock att mycket av vår empiri baseras 

på personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Således går vår tidigare forskning inte 

helt i klang med vår empiri. Vi menar att fler vetenskapliga artiklar om intellektuell 

funktionsnedsättning skulle kunna bidra till en starkare kunskapsbas och bättre analys om just 

denna funktionsnedsättning. 

 

Vi som författare hade en utgångspunkt som dels var påverkad av tidigare forskning och dels 

av vår förförståelse, att professionella såg sexualiteten hos personer med 

funktionsnedsättningar som något negativt. Detta var något som vi insåg under intervjuerna 

med informanterna inte stämde och många informanter förespråkade en öppenhet och en vilja 

att förändra den rådande samhällssynen. Vi som intervjuare kan ha påverkat informanterna 

genom att medvetet eller omedvetet stimulerat de berättelser som vi ansåg var passande för 

vårt syfte och begränsade de berättelser som gick emot det. (Andersson & Swärd 2008, s. 

238).  

 

En annan problematik som vi vill lyfta fram är socialt önskvärda svar. Våra informanter kan 

ha styrts av att vilja ge socialt önskvärda svar för att skapa en professionell bild som utstrålar 

öppenhet och tolerans (Bryman 2018, s. 280). Detta kan ha lett till att vi fått en felaktig bild 

om hur professionella uppfattar och bemöter de sexuella behoven hos klienter med 

funktionsnedsättningar, vilket även påverkar resultaten samt analysen.  

 

En annan viktig aspekt att ha med i vår kritiska reflektion är vår egna syn på sexualitet och 

hur den påverkas av normativitet. Vi anser att sexualitet är något som finns hos alla 

människor. Samtidigt finns det människor som inte har ett behov av att uttrycka eller utöva sin 

sexualitet vilket är något som kan vara ett bortfall under vår insamling och analys av empirin. 

Vidare gällande vår egen syn på sexualitet lyfter Knutagård (2016, ss. 93, 95) fram att 

sexualitet inte enbart är en fysisk aktivitet.  

 

Genom att ha en normativ syn på sexualitet kan ett bortfall skett vid insamling av empirin och 

analysen gällande delar som berör information, rådgivning om sexualitetsfrågor och 

familjeplanering. Sammanfattningsvis gällande insamling och analys av empirin finns det 

alltid problematiken med den blinda fläcken (Luhmann 2012, s. 110). Detta innebär att i allt 

material som vi presenterar som människor kommer det alltid finnas delar av detta material 

som osynliggörs vilket kan ske medvetet som omedvetet.  

 

7.2 Studiens kunskapsbidrag 

 

Forskning kring ämnet personer med funktionsnedsättningar och dess sexuella behov är något 

som är underforskat idag (Campbell 2017, s. 11). Vår studie kan bidra till ytterligare kunskap 

inom detta ämne generellt och specifikt bidra till kunskap om detta ämne i kontexten Sverige. 

Vidare kan studien generera kunskap om professionellas uppfattningar om hur bemötandet av 

sexualiteten hos personer med funktionsnedsättningar sker i praktiken. I socialt arbete har de 

sexuella behoven hos personer med funktionshinder inte uppmärksammats (Ballan 2008, s. 

194). Därför är vår förhoppning att vår studie kan lyfta fram ämnet samt skapa reflektioner 
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gällande denna osynliga frågan. Vidare kan studien få professionella som arbetar med 

personer med funktionsnedsättningar att fundera över hur de sexuella behoven tillgodoses 

idag inom socialt arbete och vad som behöver förbättras. Studien kan även ge en insikt i hur 

professionella resonerar kring sexualiteten hos personer med funktionsnedsättningar och 

vilken kunskap de besitter gällande ämnet. Avslutningsvis kan studien utmana de 

samhällsstrukturer som finns idag avseende de sexuella behoven hos personer med 

funktionsnedsättningar.  

 

7.3 Förslag på vidare forskning  

 

Som tidigare nämnts är forskningen gällande de sexuella behoven hos personer med 

funktionsnedsättningar bristande. Vi valde att ha ett helhetsperspektiv på sexualitet och något 

som skulle vara betydelsefullt för framtida forskning är att anlägga ett HBTQ-perspektiv på 

ämnet funktionsnedsättning och sexualitet. Genom att utföra en studie utifrån ett HBTQ-

perspektiv, kan det faktum att det finns HBTQ-personer som har funktionsnedsättningar 

synliggöras och betyda enormt mycket som en representation för denna målgrupp. Ytterligare 

förslag till tidigare forskning är att ha ett intersektionellt perspektiv vid analys av empiri och 

se hur etnicitet, kön, sexuell läggning, klasstillhörighet med mera kan påverka hur personer 

med funktionsnedsättningar får sina sexuella behov tillgodosedda i socialt arbete. Detta är en 

intressant infallsvinkel då det kan belysa hur strukturellt förtryck kan påverka de 

professionella i sitt bemötande av de sexuella behoven hos personer med 

funktionsnedsättningar.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Information innan intervjun:  

 

● Studiens syfte. 

● Upplägget av intervjun. 

● Berätta om tidsram vilket är cirka 45-60 min. 

● Berätta vem som håller i intervjun och vem som för stödanteckningar. 

● Fråga igen om inspelning av intervjun är okej. 

  

Presentation av etiska krav: 

 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 

  

Inledningsfrågor:  

 

● Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

● Utbildning 

● Ålder 

● Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete? 

● Vilka arbetsuppgifter har du? 

● Berätta om vilka klienter du kommer i kontakt med i relation till personkretsarna i 

LSS-lagstiftningen? 

  

Reflektioner om funktionsnedsättning och sexualitet: 

 

• Hur tänker du att du arbetar med att stötta klienter? 

• Begreppet ”att leva som alla andra” som finns i LSS-lagstiftningen, vad betyder det 

begreppet för dig? 

• Hur mycket är det här med nära relationer, intimitet och sexualitet en del av ”att leva 

som alla andra” enligt dig? 

• Frågor som är relaterade till sexualitet, upplever du att det är svårt att arbeta med eller 

helt naturligt? 

• Hur är diskussionen på arbetsplatsen avseende förhållningssättet i sexualitetsfrågor 

kopplat till klienter? 

• Finns synpunkter från anhöriga att ta hänsyn till i ditt arbete och i så fall vilka? 

• Hur uppfattar du samhällets syn på intimitet, sexualitet och behov av nära relationer 

hos personer med funktionsnedsättningar? 
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 Bemötande 

• Hur tänker du kring möjligheten att bemöta och ta hänsyns till klientens intimitet, 

sexualitet och behov av nära relationer utifrån din yrkesroll? 

• Hur skulle du beskriva dina resurser som professionell yrkesutövare i bemötandet 

av klientens behov av intimitet, uttryck av sexualitet och behov av nära relationer? 

• Hur upplever du att LSS-lagstiftningen påverkar bemötandet av klientens intimitet 

sexualitet och behov av nära relationer i ditt arbete? 

• Vilka etiska dilemman samt andra svårigheter upplever du i ditt bemötande av 

intimitet, sexualitet och behov av nära relationer hos klienter med 

funktionsnedsättningar? Hur hanteras dessa frågor? 

• Hur ofta upplever du frågor rörande klientens intimitet, sexualitet och behov av 

nära relationer förekommer i ditt arbete/ vid ansökningar? 

• Hur upplever du samspelet påverkas med klienterna när frågor rörande deras 

intimitet, sexualitet och behov av nära relationer uppkommer? 

 

Kunskap och erfarenheter 

  

• Hur upplever du dina kunskaper avseende intimitet, sexualitet och behov av nära 

relationer hos personer med funktionsnedsättningar och varför/varför inte upplever 

du att du har dessa?  

• Vilka verktyg har med dig från utbildningen i hanteringen av frågor som berör 

intimitet, sexualitet och behov av nära relationer hos klienter med 

funktionsnedsättningar och varför/varför inte tror du att du har dessa? 

• Vilka erfarenheter har du som professionell yrkesutövare av klienters intimitet, 

sexualitet och behov av nära relationer? 

• Hur påverkar dina kunskaper och erfarenheter som professionell yrkesutövare att 

tillgodose de behov som rör intimitet, sexualitet och nära relationer hos klienter 

med funktionsnedsättningar? 

 

Avslutning 

 

Vi har gått genom alla våra frågor, finns det några ändringar eller tillägg du vill göra gällande 

det som vi kommunicerat under intervjun? 

 

Har du ytterligare något som du funderar på men vi har missat att behandla under intervjun, 

om du kommer på något senare får du gärna kontakta oss. 

 

Får vi kontakta dig om vi har ytterligare frågor rörande intervjun? 

Tack så jättemycket för din tid och för att du ställde upp. 

  


