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Sex, inte för alla? 
Self-efficacy, pedagogisk kompetens och stödjande bemötande av 

sexualitet 
 

Melina Blidfält 
 
 

Sexuell hälsa är betydelsefullt i alla människors liv. Personer med 
intellektuell funktionsnedsättning möter ofta barriärer som hindrar dem att 
uttrycka sin sexualitet. Personalen är outbildad inom området, därav 
använder sig av sin egen moral i bemötandet. Syftet med studien var att 
undersöka hur bemötande till sexualitet hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, hos den bedömde ser ut. Påverkas bemötandet till 
sexualitet av graden av intellektuell funktionsnedsättning och self-efficacy 
av bedömaren? Sammanlagt deltog 96 socionomstudenter och 38 
boendestödjare i en vinjettstudie med experimentell mellangruppsdesign. 
Vinjetten varierade i två olika betingelser. Deltagare fick ta ställning med 
hjälp av egengjorda skalor och en self-efficacy skala. Resultatet visar 
positivt samband mellan self-efficacy och pedagogisk kompetens hos 
bedömaren. I fråga om bemötandet i relation till sexualitet och graden av 
intellektuell funktionsnedsättning visades ingen signifikant skillnad. Förslag 
på framtida forskning är att undersöka hur skillnader ser ut beroende på kön 
hos den bedömde.  

 
Keywords: sexuality, intellectual disability, pedagogical knowledge, 
treatment, self-efficacy 

 
 

Inledning 
 

Uppskattningsvis lever ca tio procent av jordens hela befolkning med någon form av 
funktionsnedsättning. Alla dessa 650 miljoner människor har samma sexuella behov som 
övriga individer i samhället.  Enligt WHO/UNFPA (2009) stöter dessa individer ständigt på 
hinder gällande sin sexualitet, på grund av attityder i samhället och bristande information. 
Stigmatisering av personer med funktionsnedsättningar går hand i hand med okunskap. 
Bristen på kunskap kan leda till antaganden som är skadliga, eller rent av dödliga, för 
individen (WHO/UNFPA, 2009).  Ungefär en procent av hela befolkningen i Sverige har en 
intellektuell funktionsnedsättning (Stockholms läns landsting, 2016).  

Dessutom är rättigheter och aspekter kring sexualitet hos funktionshindrade ett känsligt 
område. Under 1900-talet växte g l o b a l t  en rörelse fram, som grundades på att lyfta 
fram rättighetsaspekter ur ett mänskligt och feministiskt perspektiv, med avseende på 
reproduktion och sexualitet. Detta sammanföll delvis med politikernas dåtida 
familjeplanering med syfte att minska barnafödandet. Enligt Lundberg och Löfgren-
Mårtenson (2012) hölls en  konferens för befolkning och utveckling i Kairo 1994, där man 
slutligen tog beslutet att alla människor ska ha rätt till, att individuellt få fatta beslut 
gällande sin egen sexualitet och reproduktion.  Millennieskiftet har fört med sig motstånd 
kring jämställdhet. Frågorna kring sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter, var laddade 
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sett från fundamentalistiskt och religiöst håll. Parallellt ökade utvecklingen även positivt, 
f ler  länder anser att den sexuella hälsan är ett centralt område inom samhällsutvecklingen, 
och den generella hälsan. För att sexuell hälsa ska uppnås krävs det att få möjlighet till säkra, 
sexuella erfarenheter. Dessa erfarenheter skall vara fria från diskriminering och förtryck, de 
skall närmas med respekt och positivitet (Lundberg & Löfgren- Mårtenson, 2012).  

Historiskt så ansåg samhället att personer med intellektuella funktionsnedsättningar hade 
en farlig, kriminell och promiskuös sexualitet, som behövde elimineras med hjälp av t.ex. 
tvångssterilisering. Detta felaktiga synsätt har lagt grunden för sexuell ofrihet idag för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning (Lumley & Scotti, 2001). Sexualitet har 
upptäckts vara en faktor som har mest signifikans i den psykosociala hälsan i en individs liv 
(Kazukauskas & Lam, 2010). Denna studie är explorativ och undersöker self-efficacy, 
stödjande bemötande och pedagogisk kompetens hos personal/studenter, relaterat till 
sexualitet hos heterosexuella män med intellektuell funktionsnedsättning, på gruppboende.   
 
 
Definitioner och lagar 
 

Sexuell hälsa. "Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och 
socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion 
eller svaghet" (Socialstyrelsen, 2014). 

Sexualitet. Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en definition. Här är versionen 
fritt översatt från engelska till svenska: 

  
Sexualitet är en integrerad del av personligheten hos varje människa: man, kvinna och 
barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas 
från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om 
huruvida vi kan få orgasm eller inte, och är inte heller summan av våra erotiska liv. 
Sexualitet är mycket mer den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, 
värme och närhet, den uttrycks i vad vi känner, hur vi rör oss, hur vi rör vid andra och 
själva tar emot beröring. Sexualitet påverkar tankar, känslor, handlingar, och gensvar 
och genom detta vår fysiska och psykiska hälsa (Regionjh.se/folkhalsa/sexuellhalsa, 
2015). 
 

LSS-lagen om stöd och service. Lagen innefattar bestämmelser om insatser för särskilt stöd 
och särskild service åt personer med olika funktionshinder. En av persongrupperna som lagen 
innefattar är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Varje 
kommun och landsting ansvarar för insatser enligt 9 § 1 och 9 § 2-10 om inget annat avtalats. 
Enligt 5 § skall verksamheterna främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället. Målet skall vara att enskilde individ får möjligheten att leva som andra. 
(Lag(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, Riksdagen, 2016) 

LSS-gruppboende. Gruppbostäder har anpassat, särskilt stöd och service för vuxna, som 
har omfattande omsorgsbehov. Individens hela behov av stöd skall täckas såsom kulturella 
aktiviteter, fritidsaktiviteter och omvårdnadsbehov. Dessa bostäder är alltid bemannade med 
personal (Bergstrand, 2015). 
 
 
Sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning  
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Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning involverar problem som kan påverka funktionen 
främst på två områden. Det första är intellektuell funktion, som innefattar lärande och 
förmåga att resonera. Det andra är adaptivt fungerande, som innefattar aktiviteter i det dagliga 
livet som tex. kommunikation och självständigt leverne. Intellektuell funktionsnedsättning 
identifieras i en vidd av lindrig, medel eller mycket svår. Symptomen upptäcks vanligtvis 
under barndomen med förseningar i tal och motoriska färdigheter. Det finns flera olika 
anledningar av orsaker till intellektuell funktionsnedsättning. Associationer görs till genetiska 
syndrom, fosterskador, eller andra olyckor och sjukdomar under uppväxtåren. Intellektuell 
funktionsnedsättning är ett livslångt tillstånd, där en variation av hjälpande insatser kan bidra 
till att förbättra funktion och livskvalité. Termen intellektuell funktionsnedsättning som 
används i DSM-5, ersätter tidigare term mental retardation [utvecklingsstörning] (American 
Psychiatric Association, 2015).  

 I USA har jämställda fördelar numera vunnits genom att inkludera personer med 
intellektuell funktionsnedsättning i samhället, än historiskt. Fortfarande återstår minst en 
aspekt som är begränsad. Enligt Scotti, Slack, Bowman och Morris (1996) som refereras av 
Cuskelly och Bryde (2004) fann de att stödet för en normaliserad sexuell verklighet för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning, var väsentligt mindre än vad gällande andra 
områden i det vardagliga livet. Lundberg och Löfgren-Mårtenson (2012) beskriver personer 
med funktionsnedsättning som en heterogen grupp. Utöver variationer gällande grad och art 
av funktionsnedsättning finns faktorer som personlighet, klass och kön som är av betydelse 
för individens livssituation.  

Grad av funktionsnedsättning styr även hur stort behovet av stöd och assistansbehov är för 
den enskilde. Individernas funktionsförmåga varierar stort, men det finns vissa gemensamma 
generella svårigheter. Abstraktionsförmåga, förståelse av förlopp och sammanhang, 
uppfattning av tid och rum är begränsad i olika grad. Att kunna uppfatta metaforer och det 
som sägs mellan raderna kan vara svårt för en person med intellektuell funktionsnedsättning. 
Sexualitet handlar till stor del om antydningar, koder och symboler. Därför fyller 
omgivningens stöd och bemötande en stor roll i funktionshindrades liv. Att få ha någon som 
ger förståelse och stödjande bemöter den egna sexualiteten i förhållande till nuvarande 
moderna samhällsnormer, är betydelsefullt (Lundberg & Löfgren-Mårtenson, 2012).  

Enligt Yueh-Ching, Zxy-Yann och Cheng (2014) upplever personer med 
intellektuellfunktionsnedsättning, i Taiwan, en saknad autonomi över sin kropp och sexualitet.  
Att få uttrycka sin sexualitet är inte självklar eftersom	vissa hinder uppstår i vardagen. Brist 
på den privata sfären, med personal som ständigt närvarar i vardagen, restriktioner som kan 
finnas på boenden som förbjuder övernattningar och besök på vissa tider. Dessa aspekter 
försvårar det sexuella självbestämmandet för vuxna människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar (Rushbrook, Murray & Townsend, 2014). I USA har det visats att 
både män och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning ofta möter barriärer som hindrar 
dem från att uttrycka sin sexualitet. Vardagliga basbehov som boende, anställning, social 
kontakt och hälsa kommer före den sexuella hälsan. När sexuell hälsa kommer på tal för dessa 
individer handlar det oftast om att det har uppstått ett sexuellt beteendeproblem som behöver 
bemötas av omgivningen (Stinson, Christian, & Dotson, 2002). I Israel har studier utförts av 
Hasson-Ohayon, Hertz, Vilchinsky och Kravetz (2014) som studerat skillnader i attityder, 
beroende på vilken typ av funktionsnedsättning en individ har. De fann att frågan var 
komplex. En person med fysisk funktionsnedsättning som var i en sexuell relation uppfattades 
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mer positiv än en person som hade en psykisk funktionsnedsättning (Hasson-Ohayon et al., 
2014). Detta grundade intresse till denna studie, att jämföra om bemötande till sexualitet 
skiljer sig beroende på grad av intellektuell funktionsnedsättning.	
	
	

Personalens syn på sexualitet för individer med intellektuell 
funktionsnedsättning 
 
Principerna gällande rättigheter, självbestämmande och normalisering för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, har uttryckts i den Engelska politiska agendan de senaste 
40 åren. Att förverkliga dessa principer och använda dem i praktiken för vårdtagare och 
personal är under ständig utveckling (Rushbrook et al., 2014). Generellt för Australien, enligt 
Cuskelly och Bryde (2004) så erkänner anhöriga, familj och personal ideologiska, liberala 
rättigheter gällande sexualitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dock har 
detta misslyckats i praktiken då en mer konservativ syn på sexualitet gör sig gällande.  
Forskning på Irland visar att personals attityder om sexuell hälsa överensstämmer mer med 
lagstiftad norm om självbestämmande och sexuell hälsa, än vad anhörigas attityder uppvisar 
(Evans, McGuire, Healy & Carley, 2009). Personal är generellt mer öppna att diskutera 
sexuellt uttryck hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, än anhöriga. Personal är 
även mer stödjande än anhöriga att motivera till intima förhållanden hos personer med 
funktionsnedsättning. Det finns en problematik i att personal har ett varierat individuellt 
bemötande av sexualitet, det kan exempelvis ge ett inkonsekvent intryck.  Forskning visar att 
det ändå ständigt behövs utbildning av kompetens för personal inom området sexualitet och 
bemötande (Evans et al., 2009)  

Sexualitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning tolkas ofta av omgivningen 
som komplex. Kognitiva begränsningar hos dessa individer skapar ett beroende av stödjande 
personal, som i sin tur ofta inte alls erkänner en existerande sexualitet. Forskning i Italien 
visar att personalen ofta är helt outbildad inom området, därför använder de sig av sina egna 
värderingar, erfarenheter och moral i sitt bemötande (Bazzo, Nota, Soresi, Ferrari & Minnes, 
2006). Inom forskning, både internationellt och i Sverige, har det uppmärksammats att 
individer boende på LSS-gruppboende blivit sexuellt hämmade av personalen. Att personal 
exempelvis organiserar aktiviteter som inte alls främjar relationsskapande eller sexuellt 
umgänge. Personalen kan också uppfatta vissa situationer som sexuellt laddade och vidtar 
åtgärder för att avleda dessa (Bahner, 2016). Intressant vore att studera, om dessa ageranden 
uppstår, när personalen upplever brist på pedagogisk kompetens och vill undvika situationer 
de inte är trygga att bemöta. 

Bahner (2016) beskriver skillnader mellan Sverige och Danmark som har liknande LSS-
lagstiftning, men skiljer sig i hur området sexualitet hanteras. Danmark har en särskild 
vägledning utarbetad för att bemöta sexualitet genom policys, gjorda av danska 
motsvarigheten till den svenska socialstyrelsen. Där har även rörelser kring funktionshindrade 
varit aktiva för funktionshindrade ska kunna bli sedda som sexuella. Liknande rörelser i 
Sverige har inte varit lika aktiva som i Danmark, de har varit tysta i denna fråga. Vissa städer 
i Sverige har på eget initiativ arbetat fram policys för att främja sexuell hälsa hos personer 
med funktionsnedsättning och stöd för personal. Då har detta skett utan den svenska 
socialstyrelsens inblandning (Bahner, 2016). Socionomstudenter är en grupp som kan 
förväntas att yrkesarbeta på socialstyrelsen när de kommit ut i yrkeslivet. 
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Socionomstudenterna har efter avslutad examen en viss kunskap gällande Svensk lagstiftning, 
bla. LSS. Personer med intellektuell funktionsnedsättning får beviljat stöd utifrån just LSS, 
och socionomer är den yrkesgrupp som utför dessa beslut. Scotti, Slack, Bowman och Morris 
(1996) har i USA visat att psykologstudenter har indikerat mindre acceptans för sexualitet hos 
personer med intellektuell funktionsnedsättning, än sexuellt beteende hos studenterna själva. 	
 

 
Self-efficacy, stödjande bemötande och kompetens i arbetslivet 
 
Att ha en tro på sin egen förmåga inom arbetslivet verkar vara av vikt för prestationen och 
känslan för ditt arbete och utförandet av arbetsuppgifter. Enligt Bandura (1986) definieras 
self-efficacy som människans tro på dess förmåga att producera en önskvärd effekt, som ett 
resultat av den egna handlingen. Fyra källor beskrivs som faktorer som ligger till grund för 
tron på den egna förmågan. Första källan baseras på egna erfarenheter. Att lyckas i olika 
situationer med hjälp av problemlösning, som kan generaliseras till flera situationer. Andra 
källan baseras på en förmåga att kunna jämföra sig, och kunna identifiera sig med andra 
människor. För att därefter ha förmågan att kunna bli inspirerad av att se andra personer 
lyckas och tillämpa detta på sitt eget liv. Den tredje källan baseras på vikten av social 
övertygelse som skapar tillit till individens omgivning. Att klimatet runt en individ upplevs 
som förtroendefullt och stöttande. Den fjärde källan syftar till ett mer emotionellt och 
fysiologiskt tillstånd. Där erfarenheter av att hantera stressiga situationer påverkar kroppens 
nivåer av stress (Bandura, 1986). Bandura, (1997) kom fram till att self-efficacy påverkar 
människors kännande, tänkande och agerande. Dessa teorier inspirerade till att i denna studie 
undersöka samband mellan personals tro på sin förmåga och agerande, i sin nuvarande eller 
blivande yrkesroll, med tanke på socionomer och boendestödjare.  

Forskning visar att det ofta finns ett positivt samband mellan self-efficacy och prestation - 
ju högre tro på den egna förmågan desto bättre prestationer. Resultat visar också att 
medarbetare som får coaching i att tro på sin egen förmåga, höjer sin self-efficacy. I samband 
med detta ökar även deras prestationer och goda känsla för organisationen de arbetar i (Baron 
& Morin, 2010). En studie i USA har visat att när en ökning sker av personalens self-efficacy, 
ökar även deras stöd för deras klienters individuella behov (Strauss, Munoz-Plaza, Rosedale, 
Rindskopf & Lunievicz, 2011). Positiva samband har visats, mellan att tro på sin förmåga och 
prosocialt beteende. Ju högre tro på sin förmåga desto mer hjälpande och tillmötesgående 
beteende (Eklund, Loeb, Hansen & Wallin, 2012). Lauermann och König (2016) har funnit att 
lärares professionella kompetens deras professionella kunskap, förmågor, tro och motivation 
är kritiska prediktorer för lärares professionella välmående och framgång. Detta kunde man 
visa genom att undersöka aspekter av lärares professionella kompetens, pedagogisk kunskap 
och self-efficacy (Lauermann & König, 2016). Intresse väcktes inför denna studie, att 
undersöka sambanden mellan upplevelsen av pedagogisk kompetens och self-efficacy hos 
socionomer och boendestödjare. Intressant vore även att studera om det återfinns samband 
mellan stödjande bemötande och self-efficacy. 
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om yrkesgruppen boendestödjare och 
socionomstudenters, bemötande till sexualitet hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, deras upplevda pedagogiska kompetens och om self- efficacy har någon 
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påverkan på dessa faktorer. Att även få en djupare förståelse inför personalens och 
socionomers upplevelse av ämnet sexualitet hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Följande hypoteser testades: 

Hypotes 1a) Heterosexuella män med lindrig intellektuell funktionsnedsättning får ett mer 
uttalat starkare stödjande bemötande av sin sexualitet, än vad heterosexuella män med mycket 
svår intellektuell funktionsnedsättning får.  

Hypotes 1b) Yrkesarbetande boendestödjare utrycker ett mer stödjande bemötande 
gentemot heterosexuella män med intellektuell funktionsnedsättning än socionomstudenter. 

Hypotes 2) Socionomstudenter uppger högre osäkerhet på sin pedagogiska kompetens 
gällande sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än yrkesarbetande 
boendestödjare. 

Hypotes 3) Det finns ett positivt samband mellan socionomer och boendestödjares skattade 
tro på sin egen förmåga, och stödjande bemötande till sexualitet hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Ju högre tro på sin egen förmåga, desto mer stödjande 
bemötande. 

Hypotes 4) Det finns ett positivt samband mellan socionomer och boendestödjares skattade 
tro på sin egen förmåga och pedagogisk kompetens för sexualitet hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Ju högre tro på sin egen förmåga, desto mer pedagogisk 
kompetens.  

Hypotes 5) Socionomer har funderat mindre på sexualitet hos personer med 
funktionsnedsättning än vad boendestödjare har gjort. 
 
 

Metod 
Deltagare 
 
Yrkesgruppen boendestödjare på ett vård-och omsorgs företag i Mellansverige tillfrågades att 
delta i studien. Sju olika gruppboenden kontaktades inom samma företag. Antal enkäter som 
delades ut var 48. Antalet enkäter som samlades in var 38, med svarsprocent på 79%. Antalet 
deltagare utefter kön se tabell 1. Åldern varierade mellan 19 och 64 år (M = 38.41 SD = 
13.18). Studenter på en högskola i Mellansverige tillfrågades att delta i studien. Studenterna 
var antagna vid socionomprogrammets första och femte termin. Antal enkäter som delades ut 
till socionomer termin 1, var 45 och 43 enkäter samlades in med en svarsprocent på 95%. Här 
fanns en enkät som saknade svar på kön, den användes dock i analyserna eftersom kön inte 
var en väsentlig variabel. Åldern varierade mellan 19 och 43 år (M = 24.23 SD = 5.99). 
Antalet enkäter som delades ut till socionomer, termin 5, var 53, med insamlad svarsprocent 
på 100%. Även här fanns en enkät som saknade svar på kön Ålder varierade mellan 21 och 51 
år (M = 26.58 SD = 6.93). Urvalet var ett tillgänglighetsurval. Ersättning utgick inte till någon 
av grupperna. 
 
Tabell 1. 
Fördelning mellan grupper, kön och vinjett 
          Kön            Vinjett  
     n Män Kvinnor Annat Lindrig Mycket 

svår 
Boendestödjare 38 15 23  20 18 
Socionomer termin 1 43 9 34  19 24 
Socionomer termin 5 53 8 44 1 28 25 
Totalt 134 32 101 1 67 67 
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Material/design 
 

En vinjettstudie med experimentell mellangruppsdesign. Instruktioner gavs i enkäten att 
deltagare skulle få läsa en berättelse, med tanke på att de var en av personalen när de läste 
vinjetten och därefter besvara några följdfrågor. Deltagarna var inte informerade om att 
vinjetterna delades ut i två olika variationer. Eftersom få studier tidigare utförts i form av 
enkäter inom detta ämne, fanns det inte passande tidigare använda skalor. Frågor direkt 
riktade till vinjetten gällande acceptans, attityd till sexuellt beteende, stödjande bemötande, 
självbestämmande och pedagogisk kompetens konstruerades tillsammans med handledare, 
med inspiration från intervjuguider från kvalitativ forskning på området. Påståenden tolkades 
och sattes ihop till medelvärdesindex. Enkäten innehöll 27 numrerade frågor och två 
onumrerade frågor. Dessa onumrerade frågor bestod av en kontrollfråga och en öppen fråga 
med utrymme för att uttrycka egna tankar och reflektioner kring ämnet. Den öppna frågan 
analyserades kvalitativt och var inte riktad för att besvara någon av hypoteserna. Detta för att 
få tillgång till respondenternas djupare upplevelse av att beröra ämnet sexualitet och 
intellektuell funktionsnedsättning. 

Vinjetten som utgjorde grunden till enkäten var en fiktiv fallbeskrivning. Berättelserna i 
vinjetten var identiska, förutom att mannen i berättelsen antingen hade en lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning vilket beskrevs med meningen ”Han uppfattar inte sociala signaler 
korrekt och kommunicerar ganska konkret” eller mycket svår intellektuell 
funktionsnedsättning, vilket beskrevs med meningen ”Han har inget tal, kommunicerar med 
hjälp av bilder och förstår inte abstraktioner”. Beroendevariabel var svårighetsgrad av 
intellektuell funktionsnedsättning, lindrig eller mycket svår. För att tydliggöra detta följs den 
varierande graden av meningar som kännetecknar beteende i social domän (Stockholms läns 
landsting, 2016). Vinjetten efterföljdes av en kontrollfråga, för att säkerställa att variationen 
grad av funktionsnedsättning uppfattats av bedömaren: Hur stora svårigheter uppfattar du att 
Henrik har i sin vardag, med tanke på den intellektuella funktionsnedsättningen? Sätt ett 
kryss på linjen. Frågan mättes med en 9 cm linje med 0 (lindrig) i ena änden, till 9 (Mycket 
svår) i andra änden. Det kursiva visar var variationen ändrades i texten. 

 
”Henrik är 35 år och bor på ett LSS-gruppboende. Boendet har sex intilliggande, mindre 
lägenhetsutrymmen där han och hans grannar bor. Det finns ett gemensamhetsutrymme. Han 
har diagnostiserats med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Han uppfattar inte 
sociala signaler korrekt och kommunicerar ganska konkret. Henrik har svårt med sociala 
sammanhang, han vill helst vara för sig själv i sin lägenhet när han kommit hem från jobbet. 
Han är beroende av stöd i sitt vardagliga liv med tanke på kommunikation, hushållssysslor 
och hygien. Oftast får personal jobba hårt med motivation för att han skall vara delaktig i 
olika sammanhang. Ibland lyckas de, ibland inte.  

Henrik drömmer om att ha en tjej, ibland leker han med sina mjukisdjur i sin lägenhet och 
låtsas att de har en relation. Det verkar som att han är kär i en tjej på jobbet, daglig 
verksamhet. Denna kärlek tycks vara komplicerad, de ses inte så ofta, hon bor på ett annat 
LSS-gruppboende. En kväll när det är dans med liveband vill Henrik åka med när boendet ska 
dit. Väl framme vid dansen så roar han sig hela kvällen och får äntligen kontakt med tjejen 
han nog kär i. De dansar tillsammans och Henrik börjar ta på tjejen. Han blir alldeles varm i 
hela kroppen, han ser lycklig och upphetsad ut.  Han vill ha sex och signalerar till oss i 
personalen att han vill ta med tjejen hem”.  
 

Bakgrundsfrågor. Dessa utgjorde de två första frågorna i enkäten. Den första frågan var: 
Vilket år är du född? Frågan besvarades med hjälp av en linje där respondenterna fick fylla i 
årtalet på egen fri hand. Andra frågan var: Vilket kön har du? Med kön menar jag 
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könsidentitet, alltså det kön som du själv känner dig som. Frågan besvarades från 0 (Kvinna), 
1 (man), 2 (Annat/både man och kvinna), 3 (vet ej/vill ej svara) hämtat från RFSL, (2016) 
som rekommenderar att separera rutor på detta vis för att slippa riskera att öka den 
förutfattade meningen att personer inte enbart ser sig som man eller kvinna (RFSL, 2016) 

 
Acceptans till Henriks sexuella beteende. Det skapades medelvärdesindex med tre 

påståenden, ”Henriks beteende är pinsamt” (skalvändes).”Det vore sorgligt om Henrik 
missade den här chansen till intimitet”. ”Henrik kommer bara göra bort sig om han försöker 
ha sex med tjejen”. Påståendena besvarades på en femgradig skala från 0 (instämmer inte 
alls), 2 (delvis) till 4 (instämmer helt). Eftersom Cronbachs alfa .46. ligger under 
rekommenderad gräns .65. enligt Bonett och Wright (2014) beslutades att inte använda detta 
index. 

 
Självbestämmande. Det skapades ett medelvärdesindex med utgångspunkt från tre 

intervjufrågor Bahner, (2016). Exempel på påstående var ”Jag borde övertala Henrik att 
strunta i denna situation” (skalvändes). ”Henrik och tjejen ska självklart ha sex med varandra 
om det är vad de båda vill” och ”Henrik har rätt till sexuella upplevelser”. Påståendena 
besvarades på en femgradig skala från 0 (instämmer inte alls), 2 (delvis) till 4 (instämmer 
helt). Eftersom Cronbachs alfa .38. ligger under rekommenderad gräns .65. enligt Bonett och 
Wright (2014) beslutades att inte använda detta index. 

 
Attityd till sexualitet. Det skapades medelvärdesindex med utgångspunkt från tre 

intervjufrågor från Bahner (2016) och Lukkerz 2014. Exempel på påstående var: ”Har du 
funderat över sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning tidigare?”. ”I 
vilken utsträckning upplever du osäkerhet runt ämnet sexualitet hos personer med 
funktionsnedsättning?” Båda påståenden besvarades på en femgradig skala från 0 (inte alls), 2 
(delvis) till 4 (väldigt mycket).  ”Är det okej för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning att ha samlag?” Frågan besvarades på en femgradig skala från 0 (inte 
alls), 2 (delvis) till 4 (håller helt med). Eftersom Cronbachs alfa .10. ligger under 
rekommenderad gräns enligt Bonett och Wright (2014) beslutades att inte använda detta 
index. 

 
Stödjande bemötande. Det skapades tre egna frågor riktade till vinjetten. Exempel på 

påstående var ”Jag hjälper tillsammans med personal på tjejens boende, till att ordna så att 
Henrik kan ta med tjejen hem”. ”Självklart så ska jag som personal stödja Henrik i denna 
situation”. ”Jag motiverar Henrik till att lämna tjejen och åka hem” (skalvänd). Påståendena 
besvarades på en femgradig skala från 0 (instämmer inte alls), 2 (delvis) till 4 (instämmer 
helt). Cronbachs alfa beräknades till .77. Detta medelvärdesindex uppnådde reliabilitet och 
användes därför i analyserna. 

 
Pedagogisk kompetens. Det skapades medelvärdesindex, med tre frågor med utgångspunkt 

från intervjufrågor från kvalitativ forskning (Bahner, 2016). Exempel på påstående var ”Jag är 
säker på hur jag i min yrkesroll skulle agera, om en person med intellektuell 
funktionsnedsättning skulle vilja ha sex”. Påståendet besvarades på en femgradig skala från 0 
(inte alls säker), 2 (delvis) till 4 (helt säker). ”Jag är i min yrkesroll bekväm med att svara på 
frågor om sexualitet från en person med intellektuell funktionsnedsättning”. Påståendet 
besvarades på en femgradig skala från 0 (inte alls bekväm), 2 (delvis) till 4 (helt bekväm). 
”Som yrkesutövare anser jag att det ingår i mina arbetsuppgifter att prata om sexualitet” 
Påståendet besvarades på en femgradig skala från 0 (ingår inte alls), 2 (delvis) till 4 (ingår 
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helt). Cronbachs alfa beräknades till .67. Detta index uppnådde reliabilitet och användes 
därför i analyserna. 
 

Self-efficacy. Generell self-efficacy mättes med 10 påståenden som tillsammans skapade 
ett medelvärdesindex. Konstruerad av Koskinen-Hagman, Schwarzer och Jerusalem, (1999), 
och bygger på Banduras general self-efficacy scale (GSE).  Exempel på påstående var ” Jag 
lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt.” (Koskinen-Hagman, 
et. all, 1999).  Denna skala har tidigare nått tillfredställande tillförlitlighet (Löve, Moore & 
Hensing, 2012). Påståendet besvarades på en fyrgradig skala från 0 (instämmer inte alls), till 3 
(instämmer helt). Cronbachs alfa beräknades till .85. Detta index uppnådde reliabilitet, över 
.65. och användes därför i analyserna. 
 
 
Procedur 
 
En pilotstudie utfördes på tio respondenter, som inte tillhörde populationen yrkesarbetande 
boendestödjare eller socionomstudenter. Sex av dessa respondenter var akademiker med vana 
att konstruera enkäter. Resterande fyra respondenter hade anställning inom vård och 
omsorgsyrket. Justeringar genomfördes i vissa av enkätens frågor och påståenden, såsom 
stavfel, formuleringar och instruktioner. Vinjetten kortades ner med syfte att tydliggöra 
berättelsen. VD´n för företaget kontaktades via mail med en förfrågan om tillstånd, att få dela 
ut enkäter till anställda boendestödjare på flertalet gruppboenden. VD´n godkänner detta efter 
ett ledningsmöte med platsansvariga. Sju platsansvariga på sju olika gruppboenden 
kontaktades via telefon och mail, för att bestämma tillfälle och få godkännande att dela ut 
enkäterna. Platsansvariga uppskattade antal enkäter för varje enskilt boende. Enkäterna med 
bifogade missivbrev delades ut på alla sju gruppboenden i ett kuvert. I kuvertet fanns lika 
antal av de två olika variationerna av enkäten.  

Därefter ombads boendestödjare att spara framsida med missivbrev innehållande bla. syfte 
och kontaktuppgifter. Instruktioner gavs att placera ifyllda enkäter i ett tomt kodat kuvert. 
Missivbrevet innehöll vetenskapsrådets etiska principer gällande frivillighet, konfidentialitet 
och att insamlad information endast kommer användas i vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 
2011). Besvarade enkäter samlades in efter sju dagar pga. att boendestödjarna arbetar jourtid, 
så att alla anställda fick en möjlighet att besvara enkäten. Tillstånd erhölls av kursansvarig för 
socionomprogrammet och tillfälle bokades in med godkännande från de två lärare, för de 
olika terminerna, att få dela ut enkäterna. Information om etiska principer utgick muntligt till 
studenterna på plats, även de erbjöds behålla missivbrevet. Enkäterna samlades sedan in på 
plats. Kodade kuvert skiljde besvarade enkäter från socionomstudenter termin ett och fem åt. 
 
 
Databearbetning  
 
Dataprogrammet SPSS användes för att bearbeta det insamlade materialet. Kontrollfrågan 
mättes med hjälp av linjal och skrevs in i millimeter, för att kontrollera var respondenter 
kryssat på linjen. Denna fråga testades med en envägs ANOVA. Hypotes 1a och 1b testades 
med en tvåvägs ANOVA av mellangruppsdesign. Hypotes 2 testades med en envägs 
ANOVA. Hypotes 3 och 4 testades med Pearsons produktmomentkorrelation. Vid 
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korrelationsanalysen slogs de två sista svarsalternativen gällande kön ihop enligt 
rekommendation (RFSL, 2016). Hypotes 5 testades med en envägs ANOVA.  

För att få en djupare förståelse inför personalens och socionomers upplevelse av ämnet 
sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, analyserades den öppna frågan 
i enkäten kvalitativt enligt tematisk analys. Den skrevs in som egen variabel exakt som 
respondenterna svarat i grundform. All nedskriven data skrevs sedan ut i pappersform för att 
få en överblick och förmåga att bearbeta reflektionerna. Markeringspennor i färg användes för 
att markera text som föreföll likna varandra. Därefter skapades kategorier och teman. En 
analys av citaten påbörjades för att finna djupare mening av innebörden. Citaten kortades 
sedan ner för att vara mer lättlästa, med tanke på att bevara essensen i meningen. Teman som 
valdes förändrades något i denna process, som slutligen resulterade i två kategorier med två 
teman vardera. Kompetens – otrygg pedagogisk kompetens och kunskapsbrist. Autonomi – 
självbestämmande och samtycke. 
 
 

Resultat 
 
Frågan gällande manipulationen i vinjetten, om den hade uppfattats korrekt, kontrollerades 
med en envägs ANOVA med oberoende variabeln grad av intellektuell funktionsnedsättning: 
lindrig/mycket svår och kontrollfrågan som beroende variabel. Kontrollfrågan var statistiskt 
signifikant F(1, 129) = 10.26, p ˂ .002 h2 = .93 och visar att uppfattningen var att det förelåg 
en skillnad mellan lindrig (M = 4.61), SD = 1.85) och mycket svår (M  = 5.65), SD = 1.86) 
grad av intellektuell funktionsnedsättning.  

För hypotes 1a och 1b genomfördes en 3 (Deltagare: socionomer termin ett/ socionomer 
termin fem/ yrkesarbetande boendestödjare) × 2 (Grad av intellektuell funktionsnedsättning: 
lindrig/mycket svår) tvåvägs ANOVA av mellangruppsdesign för oberoende mätningar med 
beroende variabeln stödjande bemötande. Hypotes 1a fick inte stöd då det inte fanns någon 
skillnad i stödjande bemötande gentemot Henrik beroende på om han hade lindrig eller 
mycket svår intellektuell funktionsnedsättning, F(1, 128) = 1.06, p = .348. Hypotes 1b fick 
inte stöd då det inte fanns någon skillnad i stödjande bemötande beroende på om deltagarna 
var socionomer termin ett eller fem, eller yrkesarbetande boendestödjare F(1, 128) = .46, p = 
.498. Det fanns inte heller någon signifikant interaktionseffekt F(2, 128) = .83, p = .437. 

Hypotes 2 testades med en envägs ANOVA för oberoende mätningar med socionomer 
termin ett, socionomer termin fem, yrkesarbetande boendestödjare och med beroende 
variabeln ”Säkerhet på pedagogisk kompetens” gällande sexualitet hos heterosexuella män 
med intellektuell funktionsnedsättning. Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad med 
avseende på upplevelse av egen osäkerhet på sin pedagogiska kompetens, gällande sexualitet 
hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, beroende på om man var 
socionomstudent termin ett, fem, eller yrkesarbetande boendestödjare. Skillnaden mellan 
grupperna visade sig vara icke signifikant, F(2, 131) = 1.45, p = .239.  

I Tabell två redovisas resultaten för hypotes 3. Analysen visade att det inte fanns något 
signifikant samband mellan self-efficacy och stödjande bemötande, r(134) = .02, p = .835. 
Samt så visades resultat från hypotes 4 att det finns ett positivt samband mellan 
boendestödjares skattade tro på sin egen förmåga och pedagogisk kompetens för sexualitet 
hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ju högre tro på sin egen förmåga desto 
mer pedagogisk kompetens, r(134) = .23, p ˂ .05.  
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Tabell 2 
Pearsonkorrelation mellan indexerade variabler, kön, ålder samt deskriptiv statistik 
Variabel 1 2 3 4 5 M SD 
1. Ålder -     29.22 10.70 
2. Köna .07 -     –  –  
3. Self-efficacy .11 .08 –    2.0 .45 
4. Stödj. bemötande .07 .09 .02 –   2.73 .87 
5. Pedag. kompetens .1979. 2.34  – **34. *23. 12. ٭ 
Not. Skalans variationsområde är 0-5. Utom för self-efficacy där variationsvidden är 0-3. 
*p < .05, **p < .01 
a Kvinnor kodades med 0, män med 1 och annat/vet ej med 2. 
 
Hypotes 5 testades med en envägs ANOVA för oberoende mätningar med socionomer termin 
ett, socionomer termin fem, yrkesarbetande boendestödjare med beroendevariabeln, ”Funderat 
på sexualitet”. Skillnaden mellan grupperna visade sig vara delvist signifikant, F(2, 131) = 
7.98, p ˂.01. h2 = .891. post hoc analysen Tukey´s visade att den signifikanta skillnaden fanns 
mellan grupperna boendestödjare (M = 2.50), SD = 1.08) och socionomer termin ett (M = 
1.53), SD = 1.33) p ˂.01. Skillnaden mellan boendestödjare och socionomer termin fem var 
inte signifikant (M = 2.36), SD = 1.18) p = .846. 

 Den öppna frågan resulterade i 29 varierade nedskrivna tankar och reflektioner. Enligt 
tematisk analys framkom ett resultat. Två kategorier med två teman vardera. Kompetens – 
otrygg pedagogisk kompetens och kunskapsbrist. Autonomi – självbestämmande och 
samtycke. 
Nedan presenteras resultatet enligt en uppdelning av kategorier och teman. 

Tema ett: Kompetens – otrygg pedagogisk kompetens och kunskapsbrist. En 
boendestödjares upplevelse av kunskapsbrist gällande ämnet sexualitet hos personer med 
funktionsnedsättning. ”Utifrån mina erfarenheter på arbetsplatsen råder det okunskap kring 
sexualitet hos personer med funktionsnedsättning”. En socionomstudents upplevelse av temat 
kompetens och kategorin otrygg pedagogisk kompetens. 
  

Bör pratas om det mer mellan personalen. Var med om detta på mitt första jobb på 
gruppboende när jag var 16 år. Hade absolut inte vågat agera utanför ramarna då. Min 
spontana tanke är att det skulle bli problem med rutinerna om tjejen sover över samt 
huruvida deras föräldrar skulle tycka det var ok. Vilket är en olycklig tanke då dessa är 
vuxna människor. Detta kräver kommunikation! Det borde finnas mer hjälp och utbildning 
för personal. Samt finnas utbildning för personer med funktionsnedsättning. Ett ämne som 
måste få ta mer plats i samhället.  
 

En annan socionomstudents upplevelse av kategorin kunskapsbrist. ”Hur gör man som 
personal för att t.ex. uppmuntra till att använda preventivmedel, bortsett från om båda tydligt 
uttrycker att de önskar få barn?” 

Tema två: Autonomi – Självbestämmande och samtycke. En boendestödjares upplevelse av 
självbestämmande och ämnet sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
”Alla ska ha rätt till ett sexuellt liv oavsett funktion. Jag upplever att ämnet är tabubelagt!” En 
socionom termin ett, upplevelse av både självbestämmande och samtycke. ”Viktigt att komma 
ihåg är att alla individer har en självbestämmanderätt. Men även att kontrollera att båda parter 
förstår vad situationen handlar om”. En Socionom termin fem, upplevelse av samtycke. ”Så 
länge det är tydligt att båda parter vill ha en sexuell relation och att deras intellektuella nivå är 
jämlika så anser jag att de ska stöttas i att genomföra detta”. 
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Diskussion 
 

Denna studies syfte var att med hjälp av en vinjettstudie med experimentell 
mellangruppsdesign, undersöka bemötande av sexualitet hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Utifrån resultaten kan slutsats dras att det finns ett signifikant samband 
mellan self-efficacy och upplevd pedagogisk kompetens, och att boendestödjare funderat 
signifikant mer på sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än 
socionomer termin ett. Scotti et al., visade i en studie (1996) att sexuell aktivitet hos personer 
med intellektuell funktionsnedsättning bedömdes som mindre passande, än sexuell aktivitet 
utan funktionsnedsättning. Med stöd från denna forskning förväntades att en man med lindrig 
intellektuell funktionsnedsättning får ett mer uttalat starkare stödjande bemötande av sin 
sexualitet, än vad en heterosexuell man med mycket svår intellektuell funktionsnedsättning 
skulle få (hypotes 1a). Resultatet gav dock oväntat inte stöd åt hypotesen. Alltså varierar inte 
ett stödjande bemötande beroende på grad av intellektuell funktionsnedsättning eftersom 
skillnaderna som påvisades inte var statistiskt signifikanta.  

Resultatet gav inte stöd åt hypotes (1b) att yrkesarbetande boendestödjare utrycker ett mer 
stödjande bemötande gentemot heterosexuella män med intellektuell funktionsnedsättning, än 
socionomstudenter. Boendestödjare och socionomer skiljer sig i denna studie oväntat inte åt i 
sitt stödjande bemötande till sexualitet. Detta resultat var inte förväntat. Tidigare forskning i 
Italien visade däremot att det skiljer sig mellan personal som arbetar på dagcenter, 
boendepersonal och öppenvårdspersonal. Öppenvårdspersonalen, som även hade ledande 
yrkesbefattningar med personalansvar och högre utbildning, hade en mer positiv syn på 
sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, än boendepersonal. Anledning 
till detta kunde möjligtvis vara att boendepersonalen över tid, samarbetade med individer och 
var tvungna att ingripa i varierande sexuella situationer. Öppenvårdspersonalen arbetade 
endast med personerna under en kort tid, veckovis eller timvis, och hade inte samma vidd av 
interaktion som övriga yrkesgrupperna hade. (Bazzo et al., 2006). Möjligtvis skiljer sig inte 
grupperna signifikant åt i denna studie för att de var för få i antal. Att jämföra en större grupp 
boendestödjare med socionomstudenter kan möjligen ge en signifikant skillnad mellan 
grupperna. Eller så skiljer sig resultaten åt pga. att det skiljer sig mellan länderna Sverige och 
Italien. Antagandet gäller då att denna studie studerar det den avser att studera.  

Resultatet gav inte stöd för hypotes (2) som säger att socionomstudenter uppger högre 
osäkerhet på sin pedagogiska kompetens gällande sexualitet hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, än yrkesarbetande boendestödjare. En möjlig förklaring till detta kan 
vara att flertalet respondenter, oavsett om de var yrkesverksamma eller studenter, som uppgav 
hög osäkerhet på sin kompetens, gällande sexualitet hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i den öppna frågan. Detta återstår för framtida forskning att undersöka 
vidare. Eftersom variabeln self-efficacy i denna studie verkade ha ett samband med variabeln 
pedagogisk kompetens hade det även varit intressant att analysera och jämföra 
socionomstudenternas och boendestödjares grad av tro på sin egen förmåga, för att se om 
denna aspekt skiljer sig mellan grupperna. Detta utfördes inte pga. tidsbrist. Intressant är ändå 
att det inte fanns några statistisk signifikanta skillnader mellan boendestödjare och 
socionomstudenter i fråga om, stödjande bemötande till sexualitet och grad av intellektuell 
funktionsnedsättning. Detta väcker frågor gällande orsaker till att det inte skiljer sig mellan 
dessa grupper. Yueh-Ching et al., (2014) hävdar att det finns signifikanta skillnader mellan 
bemötande av sexualitet för män och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. För 
framtida forskning kan det vara intressant att undersöka om liknande skillnader kan upptäckas 
i Sverige gällande kön, intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet, med avseende på 
stödjande bemötande. 
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Resultatet gav inte stöd för hypotes (3) som säger att det finns ett positivt samband mellan 
boendestödjares och socionomstudenters skattade tro på sin egen förmåga, och stödjande 
bemötande till sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Analysen visar 
att det inte finns något signifikant samband mellan self-efficacy och stödjande bemötande. 
Detta resultat är inte i linje med tidigare forskning, som bekräftat samband med 
socialarbetares ökade tro på sin förmåga och stöd till de individer som de bemöter, i sitt yrke 
(Strauss et al., 2011). Som anledning till dessa resultat poängteras den explorativa naturen i 
studien där vissa index för frågor som ställdes behöver vidareutvecklas med hjälp av framtida 
studier. Self-efficacy skalan var en beprövad skala, det var inte stödjande bemötande skalan. 
Denna egengjorda skala riktade sig till stödjande bemötande av sexualitet till personer med 
funktionsnedsättning, som inte utförts tidigare av forskning. Detta kan förslagsvis förklara 
icke sambanden mellan stödjande bemötande och self-efficacy, som upptäcktes i denna studie. 

 Resultatet gav däremot stöd till hypotes (4) som säger att det finns ett positivt samband 
mellan boendestödjares skattade tro på sin egen förmåga, och pedagogiska kompetens för 
sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ju högre tro på sin egen 
förmåga desto mer pedagogisk kompetens. Detta stöds av tidigare forskning som bekräftat att 
socialarbetare uttryckt att kompetensutveckling inom sitt arbete korrelerar med self-efficacy 
(Strauss et al., 2011). Sambandet som återfinns här visar dock inte på vilka faktorer som beror 
på varandra. Alltså har man en högre tro på sin förmåga, för att man har en hög pedagogisk 
kompetens för sexualitet? Eller har man en högt skattad pedagogisk kompetens för att man 
har en högt skattad tro på sin förmåga?  

Resultatet gav även stöd åt hypotes (5) som säger att socionomer har funderat mindre på 
sexualitet hos personer med funktionsnedsättning än vad boendestödjare har gjort. Scotti et 
al., (1996) menar att personer med intellektuell funktionsnedsättning är integrerade i 
samhället, men att attityder hos den generella befolkningen visar mindre öppenhet för 
personer som inte passar in i den stereotypa normen. När det handlar om att visa upp sin 
sexualitet och vara intellektuellt funktionsnedsatt, anser studenter att det är mindre acceptabelt 
beteende, än om studenterna själva skulle visa på sexuellt beteende. Det är rimligt att en 
anledning till detta resultat även beror på att boendestödjare mer frekvent utsätts för 
frågeställningar och situationer kring ämnet sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning, 
än socionomstudenter. Att boendestödjare har fler vardagliga möten med personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, kan möjligtvis skapa en annan norm, än hos 
socionomstudenter. 

Den öppna frågan besvarade delen av studiens syfte, gällande att få en djupare förståelse 
inför personalens och socionomers upplevelse av ämnet sexualitet hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Frågan var helt öppen med utrymme för egna reflektioner 
hos respondenterna. Resultatet tolkades till två teman, kompetens och autonomi. Enligt Feely 
(2016) är personal i Irland professionellt ansvariga där de förväntas övervaka brukare på 
boenden eller dagcenter, som är ett direkt hot mot sexuellt självbestämmande. Det finns alltså 
svårigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning att hitta tillfälle för sexuella 
möten i sin vardag. Resultatet av denna fråga är samstämmig med tidigare studier, som visar 
att personal upplever en brist på kompetens gällande sexualitet hos personer med 
funktionsnedsättning. Det har även visats ett starkt samband mellan personalens kunskap om 
sexualitet och deras bekvämlighet att bemöta sådana situationer (Kazukauskas & Lam, 2010). 
Detta är även bekräftat av Evans et al., (2009) som visat att det finns en kunskapslucka hos 
personal i vårdyrket, som bemöter personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras 
sexualitet. Personal uppvisar en osäkerhet inför boendes rättigheter när det kommer till frågor 
som gäller privatliv, egenkontroll, självbestämmande och intima relationer. Både 
boendestödjare och socionomstudenter uttryckte ett behov och intresse av att få mer kunskap 
gällande sexualitet och funktionsnedsättning.  
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Styrkor och svagheter 
 
En svaghet var att det för denna studie saknades beprövade instrument med hög reliabilitet. 
Analyser med Cronbachs alfa för index skulle genomförts redan vid pilotstudien. Då hade 
kanske situationen förhindrats som uppstod, gällande att hälften av de egengjorda skalorna 
inte kunde användas. Processen var däremot kreativ och explorativ, och det återfanns inte 
passande index. Därav utformades egna instrument i samråd med handledare. De två skalorna 
pedagogisk kompetens och stödjande bemötande blev användbara, med Cronbachs alfa som 
översteg gränsen för en reliabel skala. Detta kan möjligtvis främja en användning av skalorna, 
till att kunna generalisera för framtida studier, gällande heterosexuella män med intellektuell 
funktionsnedsättning, boendes på LSS-gruppboende. Endast män användes som stimuli 
personer med tanke på generaliserbarhet. Hänsyn togs inte till ifall bedömaren i denna studie 
var man eller kvinna, alltså testades inte detta. Den analysen kan med fördel rekommenderas 
för framtida studier.  

 En annan styrka var att en beprövad skala för att mäta generell self-efficacy användes. 
Eftersom undersökaren använde sig av enkäter kunde försöksledareffekten elimineras. Detta 
främst hos boendestödjarna som fick tillgång till tid att fylla i enkäten helt självständigt. 
Socionomerna var betydligt fler än boendestödjare, och kan innebära att resultaten skulle 
kunna se annorlunda ut om gruppen boendestödjare var större än vid denna studie.  
Deltagarna var representativa för studien och bortfallet var lågt. Det är möjligt att de icke 
signifikanta resultaten skulle se annorlunda ut om studenter med annan studieinriktning 
använts i analyserna. Vinjetten som skrevs fick kritik av vissa deltagare för de ansedde att 
samtycke inte framkom mellan de fiktiva personerna i berättelsen. Detta påverkade möjligtvis 
deras val av svarsalternativ på vissa frågor i enkäten. Denna kritik framkom främst av 
socionomerna. 

Boendestödjarna uttryckte viss problematik med situationen i vinjetten, att det var ett etiskt 
dilemma som uppkom i samband med att främja individens självbestämmande. Att samtidigt 
ta hänsyn till de övriga boendes självbestämmande. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
boendestödjare får möta dessa dilemman generellt i vardagliga arbetssituationer. Ämnet kan 
uppfattas tabubelagt och svårdiskuterat, därför anseddes metoden med enkäter relevant. 
Styrka med studien var även att en vinjett användes för att skapa en simulering av en verklig 
levnadsberättelse. Detta möjliggjorde att få fram ett reliabelt mått på huruvida deltagarna 
skulle stödja bemöta i den beskrivna situationen. För framtida forskning skulle det vara 
intressant att arbeta fram mer reliabla mätinstrument riktat till denna typ av studier inom 
ämnet. Att även undersöka hur skillnader ser ut beroende på kön hos den bedömde.  
 
Slutsats 

 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning boendes på LSS-gruppbostad, har personal 
tillgängliga för stöd och service vanligtvis dygnet runt i sin vardag. Att få ge uttryck för sin 
sexualitet i all variation som finns, inom rymden av sin personliga sfär, kan verkas vara 
omöjlig. Om man dessutom är en person med behov av att bemötas med anpassad 
kommunikation, och är beroende av annan personal som upplever brist på kunskap inom 
ämnet sexualitet, ökar riskerna att inte få sin självbestämmanderätt tillgodosedd. Att personal 
får väsentlig, relevant kompetens inom området sexualitet hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning upplevs viktigt för deltagarna i denna studie. Det verkar som att även 
tron på sin egen förmåga påverkar personalens bemötande. Är det möjligt att främja sexuell 
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hälsa hos individer med funktionsnedsättning, med att kompetensutveckla yrkesarbetande 
boendestödjare inom ämnet sexualitet, och även stärka deras tro på deras egen förmåga? 
Dessa frågor får framtida forskning utvisa. 
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