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Abstract

The aim of this study was to examine how the sexuality of young people with intellectual disability 
(ID) are constructed, based on how school counselors describe the situatuation of these youths and 
based  on  how  the  counselors  describe  their  role  in  giving  advice  and  discussing  sex  and 
relationships.  The empirical data were collected through semi-structured interviewes with seven 
scool  counselors and one consultant.  The material  was analyzed on the basis  of theories  about 
sexual script, stigma and social constructivism. 

The results showed that school counselors saw the young people with ID as a vulnerable group and 
as a group worthy of protection. Most of them had a picture of young girls as more vulnerable than 
young boys. Several counselors talked about the lack of knowledge about sex and relationships 
regarding young people with ID. The counselors had generally an open approach towards young 
people with ID and their sexuality and they worked in several different ways to try to meet the 
needs of young people. Among other things, by talking about relationships and desire, but also the 
ability to set limits.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund 
Varldshalsoorganisationen (2006a) definierar sexualitet som: “...a central aspect of being human 

throughout  life  encompasses  sex,  gender  identities  and  roles,  sexual  orientation,  eroticism,  

pleasure, intimacy and reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies,  

desires, beliefs, attitudes, values, behaviors, practices, roles and relationships”.  Sexualiteten kan 

mot bakgrund av det uttalandet ses som central i människans liv.  

Enligt  Margareta  Nordeman som bland annat  ar  utbildad  psykoterapeut  och  specialist  i  klinisk 

sexologi ar sexualiteten en viktig del i alla manniskors identitetsutveckling. Som Nordeman skriver 

ska sexualiteten integreras i en självbild där individen ska förhålla sig till sig själv avskild ifrån 

andra.  Hur  självbilden  formas  påverkas  dock  av  andra.  Detta  menar  Nordeman  blir  särskilt 

betydelsefullt  att  uppmarksamma  nar  det  galler  unga  med  intellektuell  funktionsnedsattning 

(Nordeman, 2005). Med intellektuell funktionsnedsättning menas att en person har ett IQ under 70. 

Det krävs också att personen har svårigheter med adaptiva funktioner, det vill säga ha svårt att klara 

sin vardag sjalv. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsattning, vidare forkortat IF1. 

Med lindrig IF avses om IQ nivån ligger mellan 55 och 70. Grav IF föreligger när IQ nivån ligger 

under  35  (American  Psychiatric  Association,  1994).  Personer  med  IF  har  på  grund  av 

funktionsnedsattningen svårare att vara sjalvstandiga och ar darmed sarskilt utelamnade till andra 

(Nordeman, 2005). Nar det kommer till personer med IF och deras sexualiet menar docent Lofgren-

Mårtenson att det fortfarande ar vanligt med tanken, att det man inte vet det lider man inte av. Det 

individen inte kanner till ar med andra ord heller inget individen saknar (jmfr Lofgren-Mårtenson, 

2009). 

Historiskt sett har synen på IF och sexualitet varierat genom tiderna och mycket har hant det senaste 

århundradet. I borjan av 1900-talet sågs personer med IF som potentiellt farliga for samhallet och 

det  fanns  en  arvshygienisk  radsla  for  fortplantning.  Detta  bidrog  till  att  det  oppnades  stora 

institutioner  for  personer  med  IF  for  att  de  skulle  kunna  overvakas  och kontrolleras.  Ar  1934 

infordes steriliseringslagarna som bidrog till en stor mangd tvångssteriliseringar. Kring 1950-talet 

forandrades  samhallssynen  och  en  ny  politik  om  normalisering,  integrering  och 

avinstitutionalisering  tog  form  (Lofgren-Mårtenson,  1997;  2005).  Trots  detta  forbjods 

1 Löfgren-Mårtenson använder sig i sin senare utgivna litteratur begreppet ”IF” som en förkortning på intellektuell 
funktionsnedsättning. Med hänvisning till att hon är en framstående forskare på området så kommer vi också att 
använda oss av begreppet.
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tvångssteriliseringar forst 1975 (Rybo, u.å.). Idag ses det som en grundlaggande rattighet att sjalv få 

bestamma over sin sexualitet och reproduktion (Mänskliga rättigheter, u.å.). 

1.2 Problemformulering
Vi  har  googlat  på  bland  annat  orden  utvecklingsstorning,  intellektuell  funktionsnedsattning, 

sexualitet och sex. Utifrån de traffar vi fått i form av tidningsartiklar och podcasts tycker vi att två 

bilder framtrader. Den ena beror installningen hos allmanbefolkningen kring området sexualitet och 

IF. Exempelvis står det i Uppsala Nya tidning att vanligt utbredda forestallningar hos det svenska 

folket ar att personer med IF ar asexuella, oversexuella eller har en avvikande sexualitet (Hellberg, 

2009, 18 mars). Den andra bilden som framtrader handlar om att personer med IF precis som alla 

andra har en sexuell lust, men att de utifrån sin funktionsnedsattning ofta skyddas från sin sexualitet  

på grund av omgivningens oro for att de ska utsattas for overgrepp (jmfr Isaksson, 2013, 11 maj; 

Sjostrom, 2011, 2 maj). Det ter sig mot bakgrund av detta som viktigt att ge unga med IF kunskap 

om sex och samlevnad så att de kan utveckla sin sexualitet på samma sätt som andra. 

Under tiden for vårt uppsatsskrivande (hosten 2013) visades dock en programserie kallad sexbyrån, 

som  tog  upp  frågor  om  sex,  karlek,  relationer  och  sexualitet.  Programmet  var  anpassat  for 

sarskoleelever dels genom att ha ett ungdomligt och enkelt språk, dels genom att de unga sjalva fick 

bestamma vilka frågor som skulle tas upp i programmet (Isaksson, 2013, 11 maj). Vidare lyfter en 

av programledarna i serien upp att unga med IF kan ha svårt att tillgodogora sig den information på 

området som finns på natet idag, samt att det finns for lite anpassat undervisnings och skolmaterial  

for unga med IF. Det viktigaste med programmet enligt programledaren ar att lyfta allas ratt till 

information om sin egen kropp och vad man kanner (Isaksson, 2013, 11 maj). 

Det  faktum att  programmet riktar  sig specifikt  mot personer med IF verkar  vara något  som är 

relativt nytt. Vi har inte stott på något liknade under vår research for studien. I en studie från 2012 

av Lofgren-Mårtenson framhålls att skolan ar det enda forumet for unga med IF att lara sig om sex 

och samlevnad, samt att den undervisning som ges ar riktad och framst kretsar kring skydd och 

formaningar (Lofgren-Mårtenson, 2012a). Nya forum verkar således ha utvecklats för unga att lära 

sig om sex och samlevnad. Skolan spelar dock en viktig roll eftersom den är obligatorisk och på så 

sätt fångar upp alla unga. Den kunskaps som förmedlas i skolan och hur den förmedlas blir viktig 

för  de  ungas  sexuella  utveckling.  Sexualiteten  är  som  ovan  påpekats  en  viktig  del  av  alla 

människors identitetsutveckling (jmfr Nordeman, 2005). Det är viktigt att se till att alla unga får 
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möjlighet att utveckla sin sexualitet och för det krävs att de får kunskap kring sex och samlevnad.

Skolkuratorer  ar  de  professionella  inom skolan  som ansvarar  for  det  psykosociala  arbetet  med 

elever och de moter ofta elever i individuella samtal. I deras yrkesroll ingår att stotta och samtala 

med  elever  som  har  svårigheter  med  den  psykosociala  miljon  i  skolan  eller  skolarbetet 

(Arbetsförmedlingen, 2013). Kuratorena har därför en viktig roll när gäller sex och samlevnad för 

unga med IF. Hur detta arbete utförs och hur kuratorerna tänker kring sitt arbete har vi dock inte 

funnit några riktlinjer eller forskning kring vilket gör att området blir intressant att undersöka.

1.3 Syfte
Syftet  med studien  är  att  undersöka hur  sexualiteten  hos  unga med  IF  konstrueras  utifrån  hur 

kuratorerna beskriver situationen för unga med IF och utifrån hur de beskriver sin egen yrkesroll  

gällande sex och samlevnad. 

1.4 Frågeställningar

• Vad vill kuratorerna diskutera när de pratar om sex och samlevnad för unga med IF?

• Hur beskriver kuratorerna att unga med IF tänker kring sex och samlevnad när det gäller 

dem själva?

• Vad anser kuratorerna är viktigt att som kurator tänka och fokusera på i arbetet med unga 

med IF gällande sex och samlevnad? 

1.5 Begrepp
Ett begrepp som kan vara viktigt att förklara är sexualitet. I studien utgår vi ifrån en bred tolkning 

av vad som inryms i detta. Det är allt ifrån relationer, kroppsuppfattningar, till samlag. I studien 

säger vi även sex och samlevnad som ett alternativ till sexualitet. 

I  studien  kommer  begreppet  intellektuell  funktionsnedsattning  (IF)  och  inte  utvecklingsstorda, 

funktionsnedsatta  eller  funktionshindrade  att  anvandas  for  att  definiera  personer  med  nedsatt 

intellektuell  funktionsformåga (jmfr  Socialstyrelsen u.å.).  Med intellektuell  funktionsnedsattning 

avses att en person har ett IQ under 70 (se ovan under avsnitt 1.1. Bakrund). Det krävs också att 

personen har svårigheter med adaptiva funktioner, det vill säga ha svårt att klara sin vardag själv 

(American Psychiatric Association, 1994).
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2 Kunskapsläge
Vi har försökt att endast söka nyare forskning på området, (eftersom livsvillkoren för personer med 

IF förändrats kraftigt under det senaste århundradet) (jmfr Löfgren-Mårtenson, 2005). Vidare har vi 

sökt  internationell  forskning  som  går  att  relatera  till  hur  unga  med  IF  i  Sverige  lever  idag. 

Livsituationen för unga med IF ser olika ut i olika länder och vi har exempelvis rensat bort studier 

som berör institutionslivet. 

Det har visat sig vara svårt att hitta forskning kring just kuratorers arbete med unga med IF när det 

gäller sex och samlevnad. Istället har vi fått bredda oss till professionella som arbetar med unga 

med IF när vi sökt tidigare forskning att relatera vår studie till. 

Mycket  av  den svenska  forskningen och  litteraturen  på  området  under  de  senaste  tio  åren  har 

skrivits av en och samma person, Lotta Löfgren-Mårtenson, professor på Malmö Högskola. Vi har 

även stött på Löfgren-Mårtenson som referens i en del utländsk forskning vi hittat och i flera av de 

dagstidningsartiklar som vi sökt till inledningen. Utifrån att Löfgren-Mårtenson är en viktig person 

för vårt undersökningsområde,  kommer mycket av den svenska forskning som presenteras ifrån 

henne. 

2.1 Sökprocess
Tidigare  forskning  har  sökts  i  databaserna;  Proquest  social  sciencis,  Stockholms  universitets 

bibliotek samt Google Scholar. Specifika rapporter och hemsidor söktes med hjälp av sökmotorn 

Google. Ämneslitteratur  har  sökts  i  Stockholms  universitetsbibliotek  samt  Libris.  Sökord  har 

använts i olika kombinationer och följer nedan; 

Abuse,  adolesc*,  counselor,  curator,  “intellectual  disability”,  "learning  disability",  “mental 

handicap*”, “mental retardation", school, script,  sex *,  sex education, sexual*, special school*, 

special  needs,  identity,  special  needs school,  youth,  Worlds  health  organization,  elevvård, 

gymnasiesär*,  intellektuella  funktionsnedsättningar*,  kurator,  mänskliga  rättigheter,  sex-  och 

samlevnadskunskap*,  sexualitet,  socialstyrelsen,  sexuella  script,  ung*,  utsatt*,  utvecklingsstör* 

våldssutsatt

Vi har vidare sökt källor via andra uppsatser, litteratur, avhandlingar mm.
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2.2 Kunskapsområde
Avsnittet  struktureras  upp efter  kunskapsområden och i  varje  del  redovisas  de  svenska  och  de 

internationella studierna som hittats på området. 

2.2.1 Omgivningens inställning till sex och samlevnad för unga med IF
Vad  gäller  omgivningens  inställning  till  personer  med  IF  och  sexualitet  visar  resultat  från  en 

australiensisk  studie  med  219  informanter  som besvarade  en  enkät,  att  både  stödpersonal  (till 

exempel  boende)  och personer  med serviceyrken generellt  rapporterat  en  positiv  inställning  till 

sexualitet hos personer med IF.  Respondenterna ansåg dock att det var mer lämpligt för personer 

utan IF än för personer med IF att ha en större sexuell frihet. Det gällde dock endast kvinnor, vilket 

skulle kunna tyda på att det inte är funktionsnedsättningen i sig som respondenterna anser begränsar 

den sexuella friheten. Män ansågs dock ha mindre självkontroll än kvinnor (Gilmore & Chambers, 

2010).

I tidigare svensk forskning har det också framkommit att anhöriga och personal till unga med IF ser 

annorlunda på sin egen sexualitet och sexualiteten hos unga med IF. Löfgren-Mårtenson har skrivit 

en avhandling om sexualitet  och kärlek när det  gäller  unga med IF.  Syftet  med studien var att 

undersöka hur möjligheterna för unga med IF ser ut när det kommer till sex och kärlek. Det som 

undersöks  är  framför  allt  ungdomarnas  möjlighet  till  självbestämmande  och  vilken  betydelse 

omgivningens inställning har.  Studien utfördes genom dels observationer,  dels genom intervjuer 

med ungdomar med IF, personal och anhöriga. Respondenterna beskrev de ungas sexualitet som 

närhetsbehov. Vidare menade de att unga med IF har svårigheter att hantera och tolka sina egna och 

andras  sexuella  signaler  och  därmed  svårighet  att  kontrollera  sin  egen  sexualitet.  De  unga 

uppfattades även som mer sårbara, utsatta och benägna att hamna i sexuella risksituationer. Studien 

visade  att  omgivningens  föreställningar  om sexualitet  och  funktionsnedsättning  är  styrande  för 

möjligheterna till sexuell utveckling och identitet för unga med IF. Unga med IF ses som omogna 

och ges inte tillåtelse till en "normal sexualitet" där samlag ingår. I realiteten leder omgivningens 

attityd till en avsexualiseringsprocess, där de unga uppmanas att vara rädd om sig och säga nej. 

Unga med IF får alltså inte samma sexuella utvecklingsmöjligheter som andra ungdomar (Löfgren-

Mårtenson, 2005).

Vad gäller synen på föräldraskap för personer med IF har det i ovan nämnda australiensiska studie 

av  Gilmore  och  Chambers,  framkommit  att  stödpersonal  är  mera  försiktig  än  personer  med 
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serviceyrken. Detta kan bero på att stödpersonalen är mer insatt i vilka svårigheter personer med IF 

kan uppleva som föräldrar, exempelvis vad gäller förmågan att ge barnet omsorg och ekonomisk 

försörjning (Gilmore & Chambers, 2010).

2.2.2 Homosexualitet bland unga med IF
När det kommer till homosexualitet skriver Löfgren-Mårtenson i sin avhandling att detta är ovanligt 

bland unga svenskar med IF. Homosexuella handlingar tolkas ofta av omgivningen som tecken på 

vänskap och korrigeras därför bort (Löfgren-Mårtenson, 2005). Internationellt sett tar författarna i 

en holländsk studie upp att forskningen på området homosexualitet och IF är begränsad, samt att det 

finns  lite  kunskap  om  personliga  erfarenheter  av  homosexualitet  bland  människor  med  IF. 

Författarnas slutsats blev att det finns vissa specifika problem som påverkar livet för homosexuella 

personer med IF, bland annat en hög förekomst av negativa sexuella erfarenheter, en brist på stöd 

och kunskapskällor samt svårigheter att hitta en partner (Stoffelen, Kok, Hospers & Curfs, 2013). 

I en brittisk artikel av psykologen Stauffer-Kruse uppmärksammas att sexualitetsfrågor hos personer 

med IF ofta  är  något  som förbises  utav den brittiska  National  Health  Service.  Ett  kliniskt  fall  

presenteras och utifrån detta problematiserar författaren situationen för homosexuella män med IF. 

Stauffer-Kruse  menar  att  homosexuella  unga  män  med  IF  ofta  hindras  i  att  etablera  sexuella 

relationer  på  grund  av  oroliga  föräldrar  eller  vårdare,  speciellt  om  de  tagit  risker  förut. 

Omgivningen  oroar  sig  för  att  personen  kommer  utsätta  sig  för  fler  risker  om  möjlighet  till 

utforskande ges. Detta gör att personen får svårare att hitta sin identitet, vilket paradoxalt nog skulle 

kunna bidra till ökat sexuellt riskbeteende. Den unge lämnas att själv utforska sin sexualitet vilket 

kan innebära risker. Personer med IF saknar verktyg för att förstå och utöva säkert sex på egen 

hand. Författaren menar således att det är bristen på öppna dialoger kring sexualitet som kan bidra 

till ökat sexuellt riskbeteende. Det är därför viktigt att yrkesverksamma tar ställning för utbildning 

av sexualitet och hur den kan utforskas även för homosexuella män (Stauffer-Kruse, 2007).

2.2.3 Möjlighet till parbildning och privatliv bland unga svenskar med IF
I Löfgren-Mårtensons avhandling från 2005 framkommer att det är förhållandevis få parbildningar 

bland unga med IF.  Detta  skulle  enligt  Löfgren-Mårtenson dels  kunna bero  på att  det  ligger  i 

funktionsnedsättningen som sådan att inte kunna ta hänsyn eller känna in en annan person, på det 

sätt som krävs för en fungerande relation. Dels skulle det kunna bero på att unga med IF precis som 

andra strävar efter en partner som ligger så nära samhällsidealet som möjligt. Detta gör att det finns 
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en strävan att bilda par med någon som inte har en funktionsnedsättning eller i vart fall inte har en 

gravare funktionsnedsättning än en själv (Löfgren-Mårtenson, 2005). 

Ytterligare en orsak till att så få unga med IF har relationer är att de inte har samma privata sfärer 

som andra. De har nästan alltid andra omkring sig, föräldrar, assistenter etc. Att unga med IF har så 

mycket  vuxna  omkring  sig,  som övervakar  och  organiserar  deras  fritid  bidrar  där  med  att  de 

begränsas i att skapa privata sfärer Möjligheten till ett privatliv utan insyn begränsas då och därmed 

även utvecklandet av sexualiteten på egna villkor (Löfgren-Mårtenson, 2005).

2.2.4 Sex och samlevnad för unga med IF
Löfgren-Mårtenson genomförde 2012 en pilotstudie om sexuell hälsa bland unga med intellektuell 

funktionsnedsättning i Sverige. I den hävdar Löfgren-Mårtenson att unga med IF inte har så många 

andra forum att lära sig om sex och samlevnad i än skolan. Hon lyfter vidare upp vikten av att ge 

unga med IF mer kunskap i sex som något njutningsfullt. Skolundervisning om sex och samlevnad 

visade sig i studien framför allt består av förmaningar om att inte bli gravida och om att skydda sig 

(Löfgren-Mårtenson 2012a). Detta resultat har även framkommit i en annan av Löfgren-Mårtensons 

studier (2012b). Att sexualundervisningen för unga med IF i skolan kan vara riktad behöver inte 

enbart vara ett svenskt fenomen. Även i en amerikansk kvantitativ studie med 88 respondenter lyfts 

den riktade undervisningen upp som ett problem där exempelvis att lite uppmärksamhet ägnas åt 

hur man bygger relationer (Blanchett, 2000). 

2.2.5 Restriktivt sexuellt script
Löfgren-Mårtenson talar vidare i sin pilotstudie om att det råder vad hon kallar för ett restriktivt 

sexuellt script,  vilket innebär att gruppen unga med IF skyddas från sina sexuella drifter.  Detta 

script förnekar därmed de unga de positiva aspekterna av sex och samlevnad, där fokus inte ligger 

på samlaget, utan intimiteten mellan människor (Löfgren-Mårtenson, 2012a).  Löfgren-Mårtenson 

menar att det restriktiva sexuella scriptet till viss del beror på den historiska synen på sexualitet vad 

gäller personer med IF. Till viss del beror det på att omgivningen upplever ett ansvar för unga med 

IF, eftersom de uppfattas tillhöra en sårbar och utsatt grupp och det är alltså utifrån denna oro som 

de unga skyddas. Ett exempel är att unga med IF sällan ges tillfälle att träffa någon på tu man hand,  

ett annat är att unga med IF inte får undervisning i sex och samlevnad i lika stor utsträckning som 

andra (Löfgren-Mårtenson, 2013).
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Resultatet av detta blir att unga med intellektuella funktionsnedsättningar inte informeras tillräckligt 

om hur de kan uppnå njutning och hur de kan samleva med andra (Löfgren-Mårtenson, 2012a). 

Unga med IF får således inte samma möjligheter att tala om sex och samlevnad eller samma chans 

att lära sig om och reflektera kring kroppen eller olika sexualiteter  (Löfgren-Mårtenson, 2013).

2.3 Sammanfattning av kunskapsläget
Genom att vi har sökt forskning har vi upptäckt att det saknas en del om kuratorers arbete med sex 

och samlevnad när det gäller  unga med IF.  Detta gäller  framför allt  svensk men även utländsk 

forskning. Vi har inte heller funnit någon forskning om hur skolkuratorer ser på sex och samlevnad 

för  unga  med  IF,  vilket  betyder  att  denna  studie  befinner  sig  inom  ramarna  för  en  liten 

kunskapslucka. Det finns dock en del forskning på området sex och samlevnad för personer med IF. 

I  Sverige  kommer  denna forskning framförallt  från en  person,  Lotta  Löfgren-Mårtenson,  vilket 

skulle kunna tyda på att det finns ett behov av att forska mera i området för att vidga bilden av sex 

och samlevnad när det gäller unga med IF.
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3 Teoretiska utgångspunkter
Syftet med studien är att undersöka hur kuratorernas bild av sexualiteten hos unga med IF ser ut. Vi 

har  valt  följande  teorier  eftersom  de  har  en  konstruktivistisk  utgångspunkt.  Studien  har  en 

utgångspunkt i tanken om sexualiteten som konstruerad. Det vi tänker att teorierna kan bidra med är 

att analysera konstruktionen i kuratorenas bild av sexualiteten hos unga med IF. Anledningen till att 

teorin om stigma valts ut är att det i tidigare forskning talats om att unga med IF har ett annat  

sexuellt  script  än  unga utan  IF (Löfgren-Mårtenson,  2005;2012a).Vi  tycker  därför  att  det  finns 

relevans att analysera kuratorernas bild av sexualiteten hos unga med IF utifrån denna teori.

3.1 Socialkonstruktionismen
Genom att  människor  samspelar  med  varandra  i  olika  sociala  och  historiska  kontexter  skapas 

gemensamma uppfattningar om världen, så kallade sociala konstruktioner. En analys som bygger på 

dessa  antaganden  brukar  kallas  konstruktionistisk  och  fokuserar  då  på  hur  gemensamma 

uppfattningar skapas och kan förändras (Payne, 2005). Socialkonstruktionistiskt perspektiv grundar 

sig därför på tanken att människor ”beskriver, förklarar och redogör för världen omkring dem som 

en del av utbytet mellan människor i deras sociala, historiska och kulturella sammanhang” (Payne, 

2005, s. 240). Detta innebär att människans kunskap om verkligheten som sådan inte är objektivt 

existerande, utan skapas utifrån tolkningar i samspelet mellan människor (Payne, 2005).  

Payne presenterar  fyra områden som betydande för socialt  arbete.  Den första berör den sociala 

konstruktionen av verkligheten och innebär kort att sociala konstruktioner socialiserar in människan 

i samhället och i sociala grupper där sociala idéer blir så utbredda att de skapar en slags social 

verklighet.  Den andra handlar om den sociala  konstruktionen av sociala  problem, vilka uppstår 

genom att  en social  grupp på ett  framgångsrikt sätt  hävdar att  något visst  är  problematiskt och 

kräver  åtaganden.  Den tredje  berör  fenomenologisk sociologi,  där man fokuserar  på att  avslöja 

bakomliggande sociala antaganden kring någon förgivet tagen aspekt i ett beteende (Payne, 2005). 

Det  fjärde och sista  området  som vi  anser  har  mest  relevans  för  vår  studie,  berör  den sociala 

konstruktionen av  mänskliga  kategorier.  Payne  menar  att  mänskliga  kategorier  handlar  om hur 

kategorier  som  upplevs  som  fysiskt  bestämda  också  associeras  med  vissa  beteenden  eller 

egenskaper. Ett exempel är att kvinnor ibland anses vara naturligt omsorgsfulla, eftersom de kan 

föda barn och utifrån dessa förväntningar socialiseras flickor in i rollen som omsorgsfulla. Detta 

innebär  att  dessa  för  givet  tagna  mänskliga  kategorier  uppstår  genom  strukturella  krav  eller 
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antaganden från individer som ryms i viss social instans (Payne, 2005). 

3.2 Sexuella script

3.2.1 Bakgrund
Sexuella script är en teori som på 1970-talet utvecklades av sociologerna Simon och Gagnon. Dessa 

två menade att sexuellt beteende var ett inlärt beteende och av just den anledningen kan sexualiteten 

studeras som andra inlärda beteenden. Kortfattat går deras teori ut på att människan i interaktion 

med andra lär sig hur människan som sexuell varelse bör agera, trots att vi föds med fysiologiska 

skillnader. Med hjälp av metaforen script, som de använder som en slags referensram, analyserar de 

den sociala konstruktionen av meningen med sexualitet, samt visualiserar hur skapandet av sexuellt 

beteende  går  till  i  det  sociala  livet.  Scriptet  kan  ses  som en  handbok  för  sexuella  handlingar 

(Löfgren-Mårtenson, 2013).

3.2.2 Vad är det sexuella scriptet?
I interaktion med andra lär sig människor hur de ska agera som sexuella varelser. Existensen av ett 

sexuellt script förutsätter således att det finns aktörer som definierar dess innehåll. Det är aktörerna 

som  bestämmer  vilka  handlingar  som  ska  betyda  vad  och  vilka  normer  som  ska  gälla  för 

exempelvis sexuella kontakter. Detta innebär att en situation eller handling ses som sexuell först då 

aktörerna definierat handlingen som något sexuellt. Exempelvis kan en puss på kinden av aktörerna 

definieras som en hälsning inom vissa kulturer, medan den i andra kulturer av aktörerna definieras 

som en sexuell handling (Gagnon & Simon, 1973).

Enligt Gagnon och Simon består det sexuella scriptet av flera olika nivåer eller dimensioner, vilka 

är föränderliga över tid och förändringar inom det ena kommer att påverka de andra. Dels har vi 

den  interpersonella  nivån som  handlar  om  relationerna  mellan  människor.  Det  innefattar  de 

ömsesidiga överenskommelserna, såväl verbala som ickeverbala, som tillåter två eller flera aktörer 

att delta i och skapa en handling av ömsesidigt beroende. Det handlar till stor del om både verbala 

och icke verbala gester för att skapa sexuell lust. Dels finns den intrapsykiska nivån, som handlar 

om det  som motiverar  eller  upphetsar  den  enskilde  till  engagemang  i  aktiviteten,  det  sexuella 

begäret. Denna nivå säger mer om meningen handlingen har för de enskilda aktörerna, vilket inte 

nödvändigtvis måste vara densamma (Gagnon & Simon, 1973). 
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Vad dessa två dimensioner av sexuella script faktiskt innehåller står i relation till kulturen inom 

vilka de verkar. Vilket leder oss in på den tredje dimensionen,  den kulturella dimensionen. Den 

kulturella dimensionen av det sexuella scriptet handlar om de delade kulturella föreställningarna om 

vad som definieras som sexuellt på en övergripande kollektiv samhällsnivå. Det handlar alltså om 

övergripande riktlinjer  för  vad som är  socialt  accepterat  sexuellt  beteende inom en viss  kultur. 

Exempel på detta är vilka relationer eller partner som är acceptabla (Gagnon & Simon, 1973). 

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att sexuella script kan ses som manuskript för; hur, var, när 

och med vem det lämpar sig att ha sexuell kontakt (jmfr Gagnon & Simon, 1973 ).

3.2.3 Individers medskapande av andra individers sexuella scriptet
Individens individuella önskemål formas för att anpassas till  vad som är kulturellt  önskvärt.  En 

individs sexuella script är således avhängigt hur andra ser på individen som sexuell varelse. Andras 

förväntningar  påverkar  och  styr  hur  individen  utvecklar  scriptet  på  en  interpersonell  och 

intrapsykisk nivå (Löfgren-Mårtenson, 2013).

3.3 Stigma – Erving Goffman

3.3.1 Stigmatisering- en form av stämpling
Enligt Goffman har varje samhälle sitt sätt att kategorisera människor på och inom dessa kategorier 

normalisera vissa egenheter. Människor kategoriseras således efter sina egenskaper och får genom 

detta sin sociala identitet  fastställd.  Goffman skiljer på den virtuella sociala identiteten och den 

faktiska sociala identiteten. Den vituella sociala identiteten är den identitet som någon tillskrivs 

genom våra intryck. Den faktiska sociala identiteten bestäms av de egenskaper som personen i fråga 

verkligen är förbunden med (Goffman, 1972). 

Stigmatisering, som innebär en form av stämpling, uppstår enligt Goffman när en person tillskrivs 

en mindre önskvärd egenskap och på så vis inskränks i andras medvetande till en utstött, avvikande 

människa. Detta i synnerlighet när den vanhedrande effekten är omfattande. Det råder då en speciell 

diskrepans  mellan  den  virtuella  och  faktiska  identiteten.  Det  är  dock  inte  alla  ej  önskvärda 

egenskaper som berörs utav detta, utan endast de som upplevs oförenliga med bilden av hur en viss 

person bör vara (Goffman, 1972).
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I verkligheten gäller sålunda ett stigma en specifik relation mellan en utmärkande egenskap och ett 

mönster. Trots detta finns det i vårt samhälle vissa attribut som är misskrediterande nästan överallt. 

− När en person med ett visst attribut tar för givet att attributet för andra är uppenbart,  så 

kallas vederbörandes situation för misskrediterad.

− När en person tar för givet att omgivningen är ovetandes eller inte direkt kommer lägga 

märke till attributet kallas den vederbörandes situation för misskreditabel. 

Vad gäller det förstnämnda ligget det i den stigmatiserades intresse att för sin livssituation samverka 

med  dem  som  anses  vara  normala.  För  stigmatiserade  i  den  sistnämnda  situationen  finns  ett 

ytterligare alternativ, nämligen att dölja sitt stigma, vilket de flesta brukar göra (Goffman, 1972).

Tre olika typer av stigma kan urskiljas enligt Goffman:

− Först finns de stigma som beror på kroppsliga missbildningar.

− Sedan finns stigma som beror på den personliga karaktären, till exempel ohederlighet med 

fängelsevistelser i det förflutna. 

− För det tredje finns tribala stigman, som baseras på nation, religion eller ras.

Dessa tre olika typer av stigma får en liknande innebörd för den enskilda individen, nämligen att 

individen har en ej önskvärd egenskap, som omgivningen inte kan undgå att se och som på grund av 

denna egenskap vänder sig bort från individen, trots att individens övriga egenskaper hade kunnat 

motivera anspråk på just gemenskap. Personen i fråga avviker från våra förväntningar på ett icke 

önskvärt sätt (Goffman, 1972).

3.4 Diskussion av och motivering till valda teorier
Som nämnts i inledningen till det här kapitlet avser vi att med de här teorierna kunna säga något om 

den bild kuratorerna ger av sex och samlevnad för unga med IF. Socialkonstruktionismen är som 

perspektiv tillämplig i vår undersökning eftersom kutratorernas bild genom denna kan analyseras 

som konstruerad. Teorin om sexuella script kommer användas som verktyg för att analysera de 

sexuella script som uttrycks genom kuratorenas utsagor. Teorin om stigma kommer användas för att 

undersöka om det i kuratorernas bild av sex och samlevnad för unga med IF kan finnas antydningar 

om att det föreligger en stigmatisering av unga med IF när det gäller sex och samlevnad. 
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4 Metod
4.1 Val av metod

4.1.1 Metodbeskrivning och motivering
Undersökningen har genomförts med en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer (jmfr 

Aspers,  2011).  Den  kvalitativa  forskningsmetoden  handlar  om  att  ”förstå  världen  från 

undersökningspersonernas synvinkel,  utveckla mening ur deras erfarenheter,  avslöja deras levda 

värld /.../” (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 17). Intervjuarens uppgift i kvalitativa intervjuer är således 

att  förstå respondentens upplevelsevärld utifrån respondentens beskrivningar,  tolkningar,  känslor 

etcetera (jmfr Larsson, 2005).  Detta  överenstämmer med vårt  syfte,  där vi  tänkt  undersöka hur 

sexualiteten hos unga med IF konstueras utefter hur kuratorer beskriver situationen för de unga och 

utifrån  hur  de  beskriver  sin  yrkesroll. Undersökningen  har  således  även  utgått  ifrån  ett 

fenomenologiskt perspektiv (jmfr Larsson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det kan diskuteras om någon annan metod hade varit lämplig med tanke på frågans komplexitet. 

Strukturerade frågor i exempelvis en enkätstudie skulle ha varit mindre lämpliga för att fånga upp 

respondenternas tankar. Vi kanske skulle tjänat på att  använda en standardiserad intervjuguide (jmfr 

Larsson, 2005). Genom detta förfarande så hade intervjun fokuserats kring just de utvalda områdena 

och  tid  för  andra  frågor  hade  inte  getts.  Detta  skulle  bidragit  till  mindre,  men  mer  fokuserat 

material. Å andra sidan har vi genom tillämpad metod fått fram resultat vi på förhand inte hade 

kunnat föreställa oss och det genom att  vi annvänt ett mer öppet förhållningssättet.  Vi tror inte 

heller att vi hade fått fram samma bärande teman om intervjuerna genomförts på föreslaget vis. 

Ett  annat  alternativ  hade  kunnat  vara  att intervjua  ungdomar  med  IF  om  hur  de  upplever 

kuratorernas arbete i frågor kring sex och samlevnad. Svårigheter med metoden som vi har sett det, 

är att ungdomarna kan ha svårt att ge den information som varit nödvändig för studiens syfte. Dels 

innebär  funktionsnedsättningen  begränsningar  i  att  uttrycka  sig,  dels  innebär  den  kognitiva 

svårigheter. Ur ett etiskt perspektiv kan det därför som ovan forskare ses som mer lämpligat att  

intervjua kuratorer i deras professioner än unga med IF. En annan möjlighet hade kunnat vara att 

iaktta  kuratorernas  praktiska  arbete.  Den  metoden  hade  kunnat  vara  ett  komplement  till 

intervjuerna. Iscensättningen hade dock varit ett dilemma eftersom de flesta situationerna när sex 

och samlevnad dryftas uppstår spontant i enskilda samtal. En möjlighet hade kunnat vara att delta i  

de så kallade tjejgrupperna, men det etiska i att utsätta ungdomarna för detta kan ifrågasättas. Det 
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informativa  värdet  kan  också  diskuteras.  Risken  hade  varit  stor  att  vår  närvaro  hade  påverkat 

situationen. 

4.1.2 Begränsningar med vald metod
Undersökarens förförståelse får stor betydelse i kvalitativa studier vilket vi har haft i åtanke under 

intervjuerna (Larsson, 2005). Eftersom semistrukturerade intervjuer bygger på färdigformulerade 

frågor finns risken att forskaren påverkar respondenten med den egna förförståelsen. Det går inte att 

komma ifrån en egen förståelse av det som ska undersökas och det behöver heller inte vara negativt. 

Som ovan forskare kan det dock vara vanskligare att förhålla sig till detta faktum. Risken finns att  

forskaren genom sina egna förväntningar påverkar respondentens svar och därmed studiens resultat. 

Riskerna för en sådan påverkan minskas genom en medvetenhet kring detta. För vår del har det 

varit viktigt att förhålla oss så neutrala som möjligt gentemot de åsiktstrender vi tyckt oss kunna 

utläsa  i  tidigare  forskning  vid  utformningen  av  intervjuguiden.  Det  hade  annars  lätt  kunnat 

avspeglas  i  frågeställningarna.  Vi  har  också  sett  till  att  påminna  oss  om  att  ha  ett  neutralt  

förhållningssätt vid presentationen av frågorna under intervjuerna.

4.2 Urval
Vi har valt att intervjua sju kuratorer, samt en person med kuratorsliknande uppgifter, som arbetar 

på eller i anslutning till gymnasiesärskolor med elever som har en  lindring eller måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning.Vilket  urval  man  gör  har  betydelse  för  både  studiens  validitet  och 

generaliserbarhet  (Esaiasson,  Gilljam,  Oscarsson  &  Wängnerud,  2012).  Urvalsramen  sattes  till 

staden X2. Inledningsvis tillfrågades samtliga gymnasiesärskolor som figurerade i offentliga listor 

och som låg inom det tilltänkta geografiska området. Dock blev antalet respondenter som antog att 

delta i studien inom det tilltänkta urvalsområdet inte tillräckligt och vi fick vidga det geografiska 

området.  I  det  senare  urvalet  har  vi  av  bekvämlighetsskäl  valt  att  fråga  de  respondenter  som 

befunnit sig närmast det ursprungliga geografiska området. 

4.3 Datainsamlingsmetod

4.3.1 Intervjuer
Inför intervjuerna kontaktades kuratorerna med förfrågningar om medverkan i studien via mail eller 

telefon. I förfrågan klargjordes studiens syfte och kvalitativa ansats. De som var intresserade av att  

2 Staden X används som benämning på det urvalsområde vi haft för att garantera respondenterna 
anonymitet. 
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delta  fick  mer  djupgående  information  kring  studiens  tilltänkta  genomförande,  samt  att  deras 

medverkan  var  anonym.  På  detta  vis  har  vi  förhållit  oss  till  de  etiska  riktlinjerna  om 

informationskrav, samtycke och konfidentialitetskrav (jmfr Kvale & Brinkmann, 2009).

Vidare genomfördes våra intervjuer med hjälp av en tematisk intervjuguide med centrala teman som 

delades  upp  efter  våra  frågeställningar  (jmfr  Kvale  &  Brinkmann,  2009;  Esaiasson,  Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). Under varje centrala tema skrev vi några frågeställningar, till vilka 

vi även kopplade några stödord. De sistnämnda var tänkt som ett minnesstöd till oss själva, som 

förslag på vad våra uppföljningsfrågor skulle kunna innehålla. 

Samtliga intervjuer inleddes med öppna frågor, där respondenten fick utrymme att tala fritt kring 

ämnet.  Fokuset  under  intervjuerna  låg  på  hur  respondenterna  beskrev  och  talade  kring  olika 

företeelser (jmfr Kvale & Brinnkman, 2009). Tack vare vårt semistrukturella upplägg med vissa 

färdigformulerade frågor, så har intervjuerna sedan på ett ganska enkelt sätt kunnat jämföras med 

varandra. Den halvstrukturella intervjuformen har även öppnat upp för följdfrågor (jmfr Aspers, 

2011;  Larsson,  2005).  Vilket  skapat  utrymme  både  för  att  kunna  validera  uttalanden  eller  få 

respondenten att vidare utveckla sina tankar kring ämnet. Mot slutet av intervjunerna gjordes en 

uppsamling där frågor som inte fått  utrymme tidigare togs upp. Intervjuerna avslutades med att 

respondenten tillfrågades om något borde tilläggas.

En risk som förelåg under  intervjuerna var  risken för  bias,  det  vill  säga att  vi  skulle  påverkat  

respondentens utsagor genom vårt förhållningssätt (jmfr Kvale & Brinkmann, 2009). Detta har vi 

försökt undvika genom att ha ett neutral kroppsspråk och inte synligt reagera på det respondenten 

säger, utan att endast försöka ha ett undersökande förhållningssätt. 

4.3.2 Tid och plats 
Det  är  enligt  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  viktigt  att  intervjuerna  genomförs  på  en  plats  där 

respondenterna känner sig både bekväma och trygga. Kuratorerna har därför valt plats för intervju 

och samtliga skedde på respondenternas  respektive arbetsplats  under  arbetstid.  Tiden avsatt  för 

intervjun  var  cirka  en  timme.  Dock  hade  vi  som  intervjuare  räknat  med  att  respondenterna 

eventuellt ville reflektera kring intervjun efteråt och därför avsattes tid även till  detta. De flesta 

intervjuer varade i cirka en timme. Flera respondenter valde att efteråt reflektera över intervjun med 

oss. 
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4.3.3 Begränsningar i datainsamlandet
Det tåls att i efterhand, relaterat till hur tidskrävande detta projekt har varit, fundera på huruvida 

vald metod varit lämplig. Exempelvis har det varit en respondent som önskat att intervjun ej skulle 

spelas  in.  Då  fördes  anteckningar  istället.  Respondenterna  har  även  tillhört  en  avgränsad 

personkategori vilket inneburit att vi fått utöka vårt tilltänkta geografiska område. Varje intervju har 

därför varit resemässigt tidskrävande. Respondenterna har också varit mycket uppbokade. Intervjuer 

har därför genomförts sent in i uppsatsskrivandet. Eftersom intervjuerna varit relativt långa har även 

transkriberingarna  varit  långa  och  tidskrävande.  Efter  avvägning  har  vi  dock  ändå  ansett  att 

fördelarna med det här tillvägagångssättet har varit övervägande, vilket vi diskuterat närmre under 

avsnitt 4.1.

4.4 Analysmetod
Det insamlade materialet har bearbetats genom en innehållsanalys, där transkriberingarna kodats 

genom  meningskategorisering  (jmfr  Larsson,  2005  och  Kvale  &  Brinkmann,  2009). 

Kategoriseringarna utgick ifrån våra frågeställningar, på så vis har de stora områdena som flera av 

kuratorerna pratat om lyfts fram. Ur dessa områden plockades sedan sådant av mest relevans för 

studiens  syfte  och  sorterades  in  under  övergripande  rubriker,  kopplade  till  teori  och  tidigare 

forskning. Detta  manuella  sätt  att  koda kallas för induktivt  (jmfr  Aspers,  2011).  Det insamlade 

materialet  har  sedan  analyserats  utifrån  de  teoretiska  perspektiven  och  relaterats  till  tidigare 

forskning.  Slutsatser  dras  sedan  utifrån  mest  bärande  teman  i  intervjuerna,  där  skillnader  och 

likheter  sökts.  I  de  fall  det  funnits  risk  för  att  ett  citat  övertolkas  eller  feltolkas  har 

frågeställningarna stått kvar för att undvika detta. Citat som inte tydligt gått att placera under en 

kategori har inte heller använts. I den slutglitiga texten har onödiga ord som asså och liksom tagits 

bort, av etiska skäl och för att anpassa texten till skrivet språk (jmfr Kvale & Brinkmann, 2009).

4.5 Diskussion kring reliabilitet, validitet och generaliserberhet
Validitet  handlar  om  huruvida  det  som  ska  undersökas  faktiskt  undersöks  (Jmfr  Kvale  & 

Brinkmann, 2009; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). För den interna validiteten 

är  det  viktigt  att  studiens  olika delar  stämmer överens med varandra (Bryman,  2008).  Tidigare 

forskning och teorier har lästs på innan utformningen av frågeställningarna. Vidare har metoden 

valts  utefter  vad  som  lämpar  sig  bäst  för  besvarandet  av  forskningsfrågan.  Semistrukturerade 

intervjuer är användbara när man vill undersöka hur personer ser på ett visst fenomen och de ger 
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djupare information än en kvantitativ studie skulle ha gjort. För att så långt som möjligt garantera  

att frågorna är relevanta har intervjuguider som använts i liknande studier studerats. 

Vi har valt antalet respondenter med hänsyn till studiens storlek och vad forskningsfrågan krävt för 

att besvaras. Syftet med att spela in intervjuerna har varit att få med det sagda på ett så ärligt och 

fullständigt sätt som möjligt.  Analysen har gjorts med vedertagna analysmetoder. Essentiellt har 

varit på vilka grunder meningskodning, kategorisering och tolkning har gjorts. Vedertagna teorier 

har legat till grund för de frågor vi ställt till texten.

När det kommer till intervjuns utformning har båda närvarat vid intervjuerna och båda har varit lika 

delaktiga, med undantag från ett tillfälle, detta på grund av praktiska omständigheter. Tanken var att 

det skulle kännas bekvämt för respondenten samt att det skulle motverka att respondenten kände sig 

utsatt och genom motkontroll inte skulle svarat ordentligt på frågorna (Jmfr Kvale & Brinkmann, 

2009).  När  den ene  talat  så  har  den andre  samlat  ihop läget,  för  att  sedan komma in  med en 

uppföljning, exempelvis om den andre uppfattat att samtalet hamnat på ett sidospår. Nackdelen med 

detta förfarande kan ha varit att vi ändå missat något eftersom båda varit aktiva. Vi har inte heller  

hört om någon som gjort som vi innan och vi själva har inte sedan tidigare intervjuat på detta vis,  

vilket skulle kunna sänka både studiens validitet och reliabilitet (Jmfr Kvale & Brinkmann, 2009). 

Reliabilitet handlar vidare om vår forsknings tillförlitlighet när det kommer till slumpmässiga och 

osystematiska fel (jmfr Kvale & Brinkmann, 2009). Ur reliabilitets aspekt kan det dock även ses 

som  positivt  att  vi  båda  medverkat,  under  intervjuerna,  då  osystematiska  fel  som exempelvis 

missförstånd bättre har kunnat undvikas samt med beaktande av bias som vi försökt undvika bland 

annat genom ett så neutalt förhållningssätt som möjligt (Jmfr Kvale och Brinkmann, 2009). 

Vad gäller intervjuerna har vi inlett dem med att ställa öppna frågor, detta har ibland resulterat i att  

samtalsämnet fallit utanför studiens syfte. Det har då legat på oss som intervjuare att slussa tillbaka 

till relevant ämne. När något varit otydligt har vi sammanfattat det respondenten sagt och frågat om 

vi uppfattat uttalandet rätt. Mot slutet av intervjuerna har vid behov uppsamlingsfrågor ställts för att 

söka svar på sådant som ännu inte besvarats. Under en intervju ombads vi emellertid att inte spela 

in, vi fick då anteckna istället, vilket kan sänka studiens reliabilitet. Vi hann nämligen inte anteckna 

hela resonemang, utan fick endast ner citat eller sammanfattningar. Vårt fokus försvann då lite från 

samtalet. Detta är något vi har beaktat i analysen. 
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När det  kommer till  transkriberingarna har  vi  försökt  att  få en så ordagrann nedskrivning som 

möjligt genom att vi granskat varandras transkribering. Det är svårt att få ned en text så att den 

avspeglar det sagda och det är ofrånkomligen så att den som skriver ner har makten att värdera. 

Våra intervjuer har dessutom varit många och långa, så utrymme för fel har funnits. Respondenterna 

har därför getts tid att läsa igenom och förtydliga. Ljudkvalitén har varit god på alla utom en. Vi har 

genom att lyssna extra noga och hoppa över otydliga sekvenser sett till att undvika felaktiga citat  

Slumpmässiga  fel  när  det  gäller  analysen  skulle  kunna  vara  felanvändningar  av  citat  (jmfr 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Vid bearbetningen av transkriberingarna har 

citaten satts i relation till den fråga som ställts och till sammanhanget i övrigt för att inte lägga in 

andra värderingar än de som var avsedda. Båda har varit med och arbetat på alla delar av analysen i 

syfte att minska risk för bias. 

Möjligheten att generalisera vår studie till en större population är liten. När det gäller kvalitativa 

studier dryftas det ofta huruvida studien kan upprepas (jmfr Kvale & Brinkmann, 2009). Studien har 

mätt det som var avsett att mätas, men det är alltid svårt att hitta mindre uppenbara mätfel. I de 

olika intervjuerna har många gånger samma och liknande teman och erfarenheter framkommit. Det 

skulle kunna tolkas som att dessa teman är gemensamma för flera kuratorer än de som deltagit i 

studien. En sådan tolkning ska dock göras med försiktighet. 

4.6 Etiska dilemman
Vi  har  utgått  ifrån  Vetenskapsrådets  fyra  forskningsetiska  principer  gällande  humanistisk  och 

samhällsvetenskaplig  forskning  (jmfr  Vetenskapsrådet  u.å.  och  Kvale  &  Brinkmann,  2009). 

Informationskravet  och  konfidentialitetskravet  har  vi  förhållit  oss  till  genom  att  upplysa 

respondenterna om vilka vi är, studiens syfte och det upplägg vi haft för genomförandet, hur det 

hela skulle gå till samt att de skulle få fullständig anonymitet. Ytterligare avidentifiering har gjorts 

efter påpekande av respondenter. Vi har informerat respondenterna om att deltagandet är frivilligt så 

de kan avbryta medverkan, avstå att svara på en fråga eller ta tillbaka ett uttalande, vilket även är 

förenligt med samtyckeskravet. En respondent har bett om att ett uttalande ska strykas vilket vi 

gjorde. 

Varje respondent har erhållit transkriberingen från sin intervju och haft möjlighet att godkänna den. 

Den  preliminära  tiden  för  intervjuerna  har  varit  en  timme,  men  hänsyn  har  även  tagits  till  

respondenternas önskemål.  Nyttjandekravet  har  vi  förhållit  oss  till  genom att  vi  inte  gett  andra 
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tillgång till det empiriska materialet. Det är viktigt att vara medveten om att det kan vara olustigt för 

våra respondenter att läsa uppsatsen trots den hänsyn vi har tagit. De kan exempelvis känna att vi  

missupfattat dem eller missat sådant som de finner viktigt. Det finns med andra ord ett utrymme för 

missnöje.  Vi  hoppas  dock  att  fördelarna  med  studien  väger  upp  de  eventuella  nackdelarna. 

Yrkesverksamma kuratorer har ett ändå ett ganska stort ansvar gentemot sina elever och kan vi 

bidra med en ökad insikt kring hur de ungas sexualitet kan påverkas av kuratorerana, så ser vi det 

som något positivt. Vi hoppas även att kuratorerna ska känna sig nöjda med den insats de gjort 

genom att ha medverkat.
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5 Resultat och analys 
Resultat och analys presenteras ihop eftersom vi anser att det ger en tydlighet av besvarandet av 

studiensfrågeställningar  och för  att  undvika  onödiga  upprepningar.  Kapitlet  är  strukturerat  efter 

studiens frågeställningar.

5.1 Vad vill kuratorerna diskutera när de pratar om sex och samlevnad för unga 

med IF?
I det här avsnittet presenteras de ämnen som kuratorerna pratar mest kring när sex och samlevnad 

för unga med IF kommer på tal. Avsnittet är ämnat att belysa vad kuratorerna tycker är viktigt att 

diskutera när det gäller sex och samlevnad för unga med IF. 

5.1.1 Unga med IF som en utsatt grupp
Samtliga  kuratorer  menar  att  unga  med  IF  är  en  utsatt  grupp.  De  pratar  om  att 

funktionsnedsättningarna medför begränsningar, bland annat i förmågan att se konsekvenser och att 

göra överlagda handlingar. Kuratorerna menar vidare att unga med IF inte förstår sociala koder på 

samma sätt som andra ungdomar och därför utsätter sig för större risker än andra. Unga med IF blir 

därför lättare utnyttjade. 

”Dom utsatts for så mycket risker. Det ar en riskgrupp. Eftersom dom forstår inte alltid att någon  

vill en illa. De kan inte lasa av sociala koder och sådar.” (R2) 

”Jag tänker att de är så utsatta. /.../ att man inte kan släppa de här personerna även om man tycker  

att de är så stora, de kan åka själva, de är jätteduktiga, vinner massa saker, tävlingar eller spelar  

teater, de är så duktiga. Men ändå, det måste vara någon som har lite koll. Då funkar det inte. Och  

det är ju deras handikapp. Det är ju så. Det är så det ser ut.” (R7)

”När  det  gäller  särskoleeleverna…  då  är  man  rädd  för…  Eller  man  vill  inte  att  de  ska  bli  

utnyttjade.  Eller involverade i  något..  som de inte  kan genomskåda,  som vanliga kanske skulle  

genomskåda. Inte bli inlurade i något. Svårare för våra elever.” (R3)

Utsattheten tas även upp i relation till att unga med IF har vissa kognitiva svårigheter.

25



”Sen har vi ju haft.. då.. elever har eller deltagare har som går i skolan och andå har haft visst sex 

och samlevnadsundervisning, men dom kommer ju inte ihåg. Alltså dom har ju andå kognitiva  

svårigheter. Man måste upprepa saker.” (R2) 

Analys

Utifrån ett socialkonstruktionistisk perspektiv kan det tolkas som kuratorerna konstruerar en bild av 

den sociala gruppen unga med IF som skyddsvärda (jmfr Payne, 2005). Av kuratorernas uttalanden 

framgår att de har en oro för unga med IF när det kommer till risken att bli utnyttjad. Kuratorerna 

bild  av  unga  med  IF  som  mer  skyddsbehövande  kan  granskas  ur  ett  socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Payne talar om att det finns mänskliga kategorier som anses vara fysiskt bestämda och 

associerade  med  vissa  beteenden  och  egenskaper.  Det  kan  då  vara  intressant  att  granska 

bakomliggande sociala antaganden för denna bedömning (jmfr Payne, 2005).  När det kommer till 

kuratorernas  oro  för  unga  med  IF,  verkar  det  bottna  i  det  faktum  att  de  unga  har  en 

funktionsnedsättning som innebär vissa begränsningar i förmågan att ta vara på sig själva. Tankarna 

om att unga med IF inte kan ta vara på sig själva verkar komma ifrån de egna erfarenheterna som 

kuratorerna har. Oron för vad som kan hända de unga gör att kuratorerna anser att unga med IF 

behöver skyddas.

Kuratorernas syn på de unga med IF som mer skyddsvärda och som mindre kapabla att ta vara på 

sig själva när det kommer till sex och relationer kan tyda på att det finns ett stigma kring gruppen 

unga med IF. Goffman menar att ett stigma föreligger när en individ tillskrivs negativa egenskaper 

och på så sätt utpekas som avvikande (jmfr Goffman, 1972). Av kuratorernas utsagor framgår att de 

associerar funktionsnedsättning med lägre förmåga att att ta hand om sig själv. Det behöver dock 

inte nödvändigtvis innebära en negativ syn på den unga med IF. Goffman pratar om att det krävs en 

diskrepans mellan den verkliga, faktiska sociala identiteten och den virtuella för att ett stigma ska 

föreligga (Goffman, 1972). Kuratorerna baserar sina tankar på de erfarenheter de gjort. Deras tankar 

om att unga med IF inte kan ta vara på sig själva kanske i sådana fall korresponderar med hur det  

faktiskt är. Det går då inte att tala om ett stigma.

Kuratorerna ger uttryck for en forestallning om unga med IF som en extra utsatt grupp. Det finns 

ingen forskning i Sverige om just kuratorers föreställningar om unga med IF. Det som framgår av 

vår empiri överensstämmer dock med forskning om tankar hos andra grupper av professionella som 

arbetar kring unga med IF. I en tidigare studie framgår att professionella som arbetar med unga med 

IF, på boenden och i andra verksamheter, uppfattar de här ungdomarna som mer sårbara, utsatta och 
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benägna att hamna i sexuella risksituationer (Löfgren-Mårtenson, 2005). Det verkar således vara 

uppfattningar som finns hos många, inte bara hos kuratorerna i vår studie.

5.1.2 Flickor med IF som mer utsatta 
Flera av kuratorerna pratar om flickors utsatthet.  De menar att flickorna är en ännu mer utsatt grupp 

än pojkarna med IF. 

"Som grupp behover ju tjejer starkas rent generellt och sen extra mycket de har tjejerna. Jag ser ju 

ett behov hos killarna också men jag tycker nog att jag ser ett större behov hos tjejerna. De är mer  

sårbara.” (R1)

”De hamnar latt i en utnyttjad situation. Det blir de har som, det ar alltid tjejer som går i vår 

skola som ar ute och sladdar lite som inte forstår att de blir utnyttjade. De ser det inte så for de blir  

ju alskade.” (R6) 

Ett par kuratorer menar dock att det finns samma skyddsbehov hos pojkarna. 

- ”Ser du någon skillnad på killar och tjejer? Vad gäller deras utsatthet?” (Vi) 

- Nej, egentligen inte. Jag vet inte, jag tänker inte så. Jag tänker att det finns taxichaufförer som 

tycker om unga pojkar också. Nu är jag elak men de e ju.... och jag hade ju ingen aning om det här  

när jag började jobba. Men jag har fått flera ärenden där sånt har skett, ja... (R2)

En kurator pratar om att unga med IF inte riktigt förstår vad de går med på. Hon pratar om riskerna 

med internet och att flera elever blivit utsatta för att bilder läggs ut på nätet mot personens vilja:

”Han ville filma, ta ett kort på mig for han ville kunna titta på mig. Han tycker jag jag ar fin. Och 

det ar oftast han, det ar sallan hon. Det ar oftast en tjej som berattar att pojken har gjort så /.../” 

(R6) 

Analys

Ur ett  socialkonstruktionistiskt perspektiv kan kuratorernas uttalanden ses som tecken på att  de 

flesta kuratorerna har en bild av flickor som mer utsatta än pojkar när det kommer till  sex och 

relationer (jmfr Payne, 2005). Utsagorna tyder också på att det hos kuratorerna finns en tanke om att 
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det är flickorna som inte kan ta vara på sig själva. Flickor med IF skulle kunna ses som en mänsklig  

kategori särskild ifrån pojkar med IF (jmfr Payne, 2005). Flera kuratorer ger uttryck för att flickorna 

har större bekräftelsebehov och därför utsätter sig för risker att bli utnyttjade när det kommer till sex 

och relationer. Kuratorerna skulle kunna sägas konstruera en bild av flickor med IF som mindre 

förmögna att ta hand om sig själva i sexuellt hänseende (jmfr Payne, 2005).  

Utifrån Goffmans teori om stigma skulle konstruktionen av flickor som en extra utsatt grupp kunna 

tyda på att det hos kuratorerna finns en tanke om att flickor med IF har en avvikande sexualitet 

jamforelsevis med pojkar med IF. Flickor måste skyddas i dubbel bemarkelse, dels som flickor dels 

som funktionsnedsatta. Kuratorerna skulle kanske kunna sägas påtala ett stigma för flickor med IF 

där  flickorna  tillskrivs  mindre  önskvärda  egenskaper  som  exempelvis  bekräftelsebehov  och 

oförmåga att förstå att de blir utnyttjade. På grund av detta ses de som mer sårbara och oförmögna 

att ta hand om sig än pojkar med IF (jmfr Goffman, 1972). 

Det finns få studier om kuratorers syn på flickors kontra pojkars sexualitet oavsett med eller utan IF. 

Vi  har  inte  hittat  någon.  I  en  australiensisk  studie  har  det  dock  framkommit  att  attityden  hos 

professionella som arbetar med unga med IF är att män med IF har lägre självkontroll (Gilmore & 

Chambers, 2010). Det står i kontrast till vad kuratorerna i vår studie sagt om att det är flickorna med 

IF som inte kan ta hand om sig. 

När det kom till kvinnor med IF ansåg respondenterna i den australiensiska studien av Bilmore och 

Chambers att det var naturligt att kvinnor utan IF hade större sexuell frihet än de med IF. Det fanns 

en  antydan om att  flickor  med IF  inte  kunde hantera  friheten  på  samma sätt  som de  utan  IF. 

Jämförelsen var dock inte mellan män och kvinnor (Gilmore & Chambers, 2010). Det blir svårt att 

göra någon långtgående jämförelse med den här studien i detta avseende. Utsattheten i den tidigare 

studien relateras mer till funktionsnedsättningen än till kön (jmfr Gilmore & Chambers, 2010). I det 

avseendet kan sägas att tidigare forskning överensstämmer med vad kuratorerna i den här studien 

anser om att unga med IF är mer utsatta än andra unga på grund av funktionsnedsättningen och 

därför behöver skyddas. 

5.1.3 Unga med IF som föräldrar
Ett område som alla kuratorer pratar om och som de flesta är ambivalenta inför är huruvida personer 

med IF ska skaffa barn eller inte.
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”Vi  har  haft  några  som  har  varit  gravida.  Det  är  svårt  därför  att  man  måste  ju  få  ha  en  

barnlängtan  och  man  måste  ju  få  bejaka  den.  Tänka,  hoppas,  och  samtidigt  är  det  sitt  eget  

medvetande om sina egna begränsningar då.” (R7) 

”Ja, jag tror ju tyvärr att de inte fungerar bra som föräldrar. Så det kan jag tänka mig att det finns  

en rädsla hos personalen också att det.. Att man vill skydda.” (R4) 

Kuratorerna  ger  uttryck  för  en  tveksamhet  gentemot  de  ungas  förmåga att  axla  föräldraskapet. 

Barnets rätt till en god uppväxt ställs mot den unges rätt att få bli förälder.

”Sen vet man ju inte hur länge det håller. Och det är väl min fördom att oj hur ska det här gå? Läsa  

av barnets signaler och förhålla sig till sina egna signaler och barnets behov som alltid måste gå  

först” (R6) 

”Å ena sidan tycker jag ju att om man vill skaffa barn så ska man ju få göra det. Å andra sidan ett  

barn har ju rätt att växa upp med bra föräldrar som kan ta hand om dem. Så jag kan nog inte  

riktigt svara på det. Det finns nog inget lätt svar. Och rätt svar kanske.”  (R1) 

En kurator menar att det är klart att de här ungdomarna också ska få bli föräldrar, men att de på 

grund av sen mognad borde vänta lite.

”Några jag oroar mig mer för? De som haft sexdebut, de hinner kanske inte tänka... som på att  

skydda sig till exempel… Man vill ju inte att de ska bli gravida, för det är de för unga och omogna..  

vill gärna att de skjuter på det lite till”… tar längre tid för dem att bli mogna.” (R3) 

Analys

Sett genom teorin om stigma skulle det kunna diskuteras huruvida kuratorerna ger uttryck för ett 

stigma av personer med IF när det kommer till föräldraskap (jmfr Goffman, 1972). Kuratorerna 

pratar om unga med IF som mindre kapabla att vara föräldrar. Goffman talar om att stigmatisering 

innebär  att  en  person  tillskrivs  en  mindre  önskvärd  egenskap  som  inte  överensstämmer  med 

verkligheten och att personen därigenom behandlas som avvikande. Frågan kan alltså sägas vara om 

det  föreligger  en  diskrepans  mellan  den  virtuella  sociala  identiteten  och  den  faktiska  sociala 

identiteten (jmfr Goffman, 1972). Utifrån kuratorernas uttalanden är det oklart vad de baserar sina 
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tankar  på.  Det  som  kan  sägas  utifrån  vår  empiri  är  att  kuratorerna  menar  att  det  ligger  i 

funktionsnedsättningen att  det  blir  svårare att  läsa av barnet  och att  förstå  vad barnet  behöver. 

Intellektuell funktionsnedsättning innebär en lägre begåvning. Om detta sen innebär att en person 

med IF är en dålig förälder är svårt att besvara. Det går inte att svara på om kuratorerna ger uttryck 

för ett stigma gällande unga med IF när det kommer till föräldraskap eftersom det är osäkert om 

kuratorernas åsikter överensstämmer med verkligheten eller inte (jmfr Goffman, 1972).

Det  finns  en  ambivalens  hos  kuratorerna  om hur  de  ska  tänka  kring  eleverna  som potentiella 

föräldrar. Flera kuratorer pratar om att de vill skydda flickorna ifrån att bli gravida. I en australiensk 

studie har det visat sig att stödpersonal till unga med IF är mer restriktiva till dessa ungdomar som 

föräldrar. I studien framhålls att detta kan bero på att de är mer insatta i vilka svårigheter personer 

med IF kan uppleva som föräldrar (Gilmore & Chambers, 2010). Även i Löfgren-Mårtensons studie 

hade professionella en tveksamhet inför unga med IF som föräldrar. Kuratorernas oro för unga med 

IF  som föräldrar  i  vår  studie  verkar  således  överensstämma  med  vad  tidigare  forskning  visat 

angående andra professionella grupper.

5.2 Hur beskriver kuratorerna att unga med IF tänker kring sex och samlevnad 

när det gäller dem själva?
I det här avsnittet presenteras vad kuratorerna har för bild av hur de unga med IF tänker kring sig 

själva när det kommer till sex och samlevnad. 

5.2.1 Funktionsnedsättningen har betydelse
Flera kuratorer beskriver att unga med IF strävar efter att vara ”normala”. De menar att de här  

ungdomarna i högre grad än andra tycker att det är viktigt att vara och göra som man ska, som alla  

”vanliga” människor gör.

"Jag tänker att den här oron för att man ska vara udda, avvikande och ful och konstig den kanske  

är lite större hos dom som har en funktionsnedsättning. Den finns ju hos dom flesta tonåringar, men  

den kanske är lite mera uttalad hos dom som går på särskolan. För dom är ju redan en liten grupp  

för sig, bara genom det faktum att de går på särskolan." (R8)

”Gå på Ica och handla sin egen mat. Då är man stor. Sen ha sex på kvällen som man inte alls hade  

tänkt sig och oj då P-piller, P-stav eller vad man nu hade tänkt sig.” (R6) 
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Flera kuratorer menar att unga med IF ibland utsätter sig för saker de inte vill för att de tror att det 

är normalt att göra. En kurator utvecklar det hen sagt om att unga med IF har svårt att säga ifrån:

”Ja alltså det tycker jag, det har jag stött på ganska mycket att man inte vågar säga nej. Man vill  

vara till lags, man vill vara normal. För det pratar de väldigt mycket om. Man skäms för att man  

går i särskolan och de vill vara normalan och då kanske de undrar vad är normalt? Det kanske är  

att ha sex första kvällen när man vill det. Det kanske är normalt o klä av mig framför kameran och  

det kanske är normalt o ha analsex. Det är mycket sånna funderingar.” (R1) 

Några kuratorer lyfter också upp att de upplever att ungdomarna söker bekräftelse av dem om att de 

är normala och att det de gör är normalt.

”Jag tycker mer att det kan vara att man vill ha någon slags bekräftelse på att man är okej, att man  

beskriver saker som man är med om och vad man har gjort och så väntar man på att få en reaktion.  

Det kan jag ha det känner jag det är det händer rätt ofta när man sitter i samtal och sen så : ”Ah  

men så är det så gör min kille det på mig och så vill han att vi ska göra det”. Och så blir det tyst  

och så vill man få någon slags okej, någon form av reaktion i alla fall från mig. Och mycket tycker  

jag det handlar om att normalisera och okejja om jag tycker att det är okej så låter ja de höra det  

och att det är helt normalt och vanligt och så fungerar de flesta och så.” (R1)

Kuratorerna upplever också att det finns grupperingar och en hierarkisk ordning inom särskolan. 

”Nej då är det viktigt för den gruppen som går nationella program att hålla sig lite över de andra.  

Markera sig lite. Man vill inte kopplas ihop med funktionshinder som är grövre än det man själv  

har. Och det finns i föräldragruppen också. Eleverna vill inte kopplas ihop med någon som har ett  

grövre IF än de själva.” (R6) 

Det finns också en tanke hos flera kuratorer om att normalbegåvade inte skulle vilja ha en relation 

med någon som har en intellektuell funktionsnedsättning.

"Ja tyvärr så tror jag det är så att, om man är normalbegåvad, vad nu det är, så tror jag att man  

inte tänker sig att man ska vara tillsammans med någon som har ett begåvningshandikapp. För det  

här med utseende är en viktig grej och det här med begåvning är en annan viktig grej och man  
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tänker att, ja men man ska vara på samma nivå. Eller jag får inte ut något av den personen, så ser  

man, det är svårt att se andra kvalitéer sådär som att man är fantastisk på att vara, inte vet jag,  

känslomässigt? Eller något sådär... men, jag vet att det förekommer sånna här parrelationer över  

gränserna mellan särgymnasiet och gymnasiet men det är ganska sällsynt." (R8)

Analys

Kuratorerna beskriver att det hos de unga finns en stävan efter att vara så normal som möjligt när 

det kommer till sexualitet. Vissa unga utsätter sig för saker de inte vill, eller söker bekräftelse för 

saker  de  gjort.  De unga vill  inte  helst  inte  heller  kopplas  ihop med någon som har  en  grövre 

funktionsnedsättning. Utifrån teorin om sexuella script skulle det kunna tolkas som att kuratorerna 

förmedlar en bild av att de unga försöker uppfylla den övergripande kulturella dimensionen av det 

sexuella  scriptet  (Jmfr  Gagnon & Simon,  1973).  Det  verkar  dock  som kuratorerna  tänker  och 

upplever att  de unga utifrån sin sexualitet  har vissa svårigheter i  att  göra det.  Det kan stämma 

överens med hur Gagnon och Simon pratar om att människan försöker anpassa den intrapsykiska 

och interpersonella nivån att passa den kulturella dimensionen av det sexuella scriptet. Det som kan 

utskönjas av vad kuratorerna beskriver är att de upplever att det blir ett glapp däremellan för de 

unga och de unga har svårt att bete sig i enlighet med det kulturella scriptet (jmfr Gagnon & Simon, 

1973).

Det kan även tydas som att kuratorerna upplever gruppen unga med IF som stigmatiserade utifrån 

deras funktionsnedsättning. De talar om att de vill vara så ”normala” som möjligt, vilket kan tolkas 

som att  de  inte  upplever  att  ungdomarna  ser  på  sig  själva  som normala.  Att  de  beskriver  att 

ungdomarna helst inte vill vara tillsammans med någon med en grövre funktionsnedsättning, eller 

att normalbegåvade inte kan tänka sig att vara tillsammans med någon med begåvningshandikapp, 

kan vittna om att de ser på de unga som medvetna om sin stigmatisering (jmfr Goffman, 1972). 

Kuratorernas uttalanden om hur unga med IF försöker agera efter vad de tror är normalt och våra 

slutsatser,  kan jämföras med vad som framställs  i  Löfgren-Mårtensons avhandling.  I  vilken det 

framkommer att det finns en brist på parrelationer mellan unga med IF, vilket relateras till att de  

strävar efter rådande samhällsideal och söker en partner som står dessa samhällsideal så nära som 

möjligt.  Det kan handla om exempelvis skönhet eller social pondus (Löfgren-Mårtenson, 2005). 

Utifrån kuratorernas reflektioner kan det således tolkas som att de unga de möter även stävar mot de 

samhälls ideal och övergripande kulturella normer som finns, men att de utifrån sin stigmatiserande 

egenskap har svårt att möta och införliva detta. Vår empiri säger dock inget om huruvida de unga 

32



har svårt att hitta en partner eller inte.

5.2.2 Det är svårare för unga med IF att förstå och förmedla 
Kuratorerna lyfter upp att det finns ett behov av att prata mer om sex och samlevnad med unga med 

IF.  De menar  att  det  finns  en betydande okunskap hos  dessa  ungdomar  om hur  deras  kroppar 

fungerar och om baskunskaper om sex och samlevnad. 

”Om vi säger samlag, så måste ju alla veta vad det är. Eller hur? Och så sa vi ”samlag” bland  

annat pratade vi om, och det visste ju flera och så var det en kille som räckte upp handen och han  

visste också. Och då sa han ”Ja det är på en fotbollsplan”, vilket fick mig och min kollega att  

reagera lite. Och sen säger han: ”Det är när man hejjar på samma lag.” Och han sa det, för han  

har inte lärt sig vad samlag är.” (R2)

Några kuratorer menar också att det finns en ovilja hos andra, professionella och närstående, att 

prata om sex och samlevnad med de unga.

”Jag tror att man behover ha mycket mer, att man behover prata mycket mer kring sex och 

samlevnad. Jag tror inte att man gor det så mycket. Många utav oss vuxna tycker ju inte att det ar  

så enkelt att prata om, nej. Fortfarande.” (R5)

En  kurator  uttryckte  sig  så  här  om  varför  lärarna  bad  hen  om  att  hålla  i  sex-  och 

samlevnadskunskapen: 

"Jag tanker att dom tycker att det har ar lite knepiga amnen att prata om sjalva /.../. Och att dom  

tycker att det skulle vara himla skont om någon annan tog det åt dom ett tag, så kunde dom ha gott  

samvete for det terminen utan att de behovde prata om det så mycket sjalva. Så tanker jag!" (R8) 

Kuratorerna pratar också om vikten av att prata så att de unga förstår.

”Ja och det är jättesvårt också att  veta vilken nivå man ska lägga sig på för de är så ojämnt  

begåvade. En del har ju kanske haft långa förhållande med någon kille eller flickvän. På det sättet  

är de erfarna men de kan ändå ligga på väldigt låg nivå så det är väldigt klurigt. Lägga sig på en  

nivå där alla kan tillgodose sig informationen för det är också väldigt ojämnt också som grupp.” 
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(R1)

"Fast kanske lite mera att man får tänka på att dom kanske inte alltid har lika mycket kunskaper,  

eller tolkar information på samma sätt. Så man får vara lite mer noga med att kolla att det man  

säger går fram. Ifall det är något man vill förklara eller informera om och vara lite vaksam på att  

det  inte  blir  missförstånd också tänker jag.  För det kan ju  lätt  bli  missuppfattningar.  Om man  

pratar på lika snabbt som man gör med någon annan 17-åring sådär, för dom är ju rätt snabba av  

sig /.../ Och jag skulle inte säga det riktigt i samma ordalag till en elev som hade svårare att hänga  

med och förstå.  Det skulle få ta mera tid och jag skulle mera underbygga det,  för att  få fram  

förehoppningsvis samma svar eller samma känslor i alla fall. Men, det är en balansgång." (R8)

Analys

Flera kuratorer lyfter upp bristen på kunskap om sex och samlevnad hos unga med IF. De pratar om 

behovet av att nå ungdomarna med kunskap och vissa påtalar att andra har svårt att prata med de 

unga  om  sex  och  samlevnad.  Ur  ett  socialkonstruktionistiskt  perspektiv  kan  det  ses  som  att 

kuratorerna uppfattar att den sociala gruppen unga med IF inte har tillräcklig kunskap kring sex och 

samlevnad (jmfr Payne, 2005). De försöker förändra detta genom att se till att när de själva pratar 

om sex och samlevnad lägga det på en nivå så att de unga förstår. 

Utifrån Gagnon och Simons scriptteori kan det tolkas som att kuratorerna utifrån sina beskrivningar 

försöker  förmedla  den  kulturella  dimensionen  av  det  sexuella  scriptet  så  att  de  unga  på  en 

intrapsykisk nivå, (i och med den ökade kunskapen,) ges en möjlighet att utveckla sin sexualitet på 

egna villkor (jmfr Gagnon & Simon, 1973).

Kuratorerna i vår studie har visat att de tycker att det är viktigt att ge de unga med IF kunskap om 

sexualitet och om kroppen. De uppvisar således en slags positiv inställning till  unga med IF och 

sexualitet.  Detta  stämmer  överens  med  vad  som  framkommit  i  en  australiensk  studie,  där 

stödpersonal generellt uppvisade en positiv inställning till personer med IF och sexualitet (Gilmore 

& Chambers, 2010). Löfgren-Mårtenson talar dock om att det existerat ett restriktivt script för unga 

med IF vilket bland annat uppkommit på grund av att det finns en rädsla hos omgivningen att prata 

om sex och samlevnad. Konsekvensen av scriptet skulle vara att de unga förnekas möjligheten att 

själva utveckla sin sexualitet (Löfgren-Mårtenson, 20012a och 2012b). Detta överensstämmer inte 

helt med vad vi kommit fram till i vår analys. Flera kuratorer kan dock se att det finns en ovilja  

ifrån omgivningen att prata om sex och samlevnad med de unga, men kuratorerna själva menar att 
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det  behövs  pratas.  Utifrån  hur  kuratorerna  beskriver  situationen  för  unga  vad  gäller  sex  och 

samlevnad,  så  upplever  de  kunskapen  hos  de  unga  som  bristfällig.  De  försöker  själva  öka 

kunskapen hos de unga bland annat genom att tänka på hur de använder språket och ur den aspekten 

kan  det  tolkas  som att  de  i  deras  arbete  på  ett  vis  motverkar  det  restriktiva  sexulla  scriptets 

förankring i de unga. (jmfr Löfgren-Mårtenson, 20012a och 2012b)

5.3 Vad anser kuratorerna är viktigt att som kurator tänka och fokusera på i 

arbetet med unga med IF gällande sex och samlevnad?
I det här avsnittet presenteras det som kuratorerna lyfter upp som viktigt att tänka på när man möter 

unga med IF i frågor om sex och samlevnad.

5.3.1 Det är viktigt att arbeta med gränser
Flera kuratorer lyfter upp att det ar viktigt att arbeta for att minska riskerna kring unga med IF. De 

menar att en viktig del i deras arbete med unga med IF anser de är att få de här ungdomarna att  

kunna sätta egna gränser. Kuratorerna menar att det är viktigt att uppmuntra ungdomarna till att 

känna sina egna gränser.

”Det blir det har med granssattning. Vem ar det som bestammer om du ska ha sex eller inte? Så  

kan man ha ett resonemang, ett samtal om; ”Hur ska det kannas om man vill ha sex? For vems  

skull ska man ha sex?” Alltså samma gamla frågor som det alltid har varit. Det har med, vem  

bestammer over min kropp?” (R6) 

”Om  det inte kanns riktigt bra for dig, då kan man jatteofta lita på den dar kanslan man har i  

magen, eller vad den sitter någonstans /.../ Kanns det inte riktigt bra, så ar det antagligen inte  

riktigt bra heller." (R8) 

Flera kuratorer menar att en viktig del i gränsättandet är att få eleven att känna att de har rätt att 

sätta gränser.

"Mm, att stärka självbild och självförtroende. Att ha rätt att ha en egen åsikt, att ha rätt att inte ha  

en åsikt. Nej men att kunna stå för sig och sitt och är man velig och inte vet, då är det också en  

hållning. /.../ Och att kunna hävda, stå för dig i relation till andra om det är enskilt eller i grupp,  

det tycker jag är det viktigaste." (R6)
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Några  kuratorer  arbetar  också  med  att  lära  ungdomarna  hur  de  ska  kunna  sätta  gränser  rent 

praktiskt.

”Men att vi pratar mycket också om att "hur säger man stopp" och att dom får öva faktiskt, på hur  

nära tycker du att det är okej att en människa kommer? Vi håller ju på med rollspel, hur när får  

någon du känner komma? Hur nära får någon som du inte känner komma? Så det måste man tänka  

på, och sen också att vara väldigt konkret. Hur ska jag beskriva det då?” (R2)

Analys

Kuratorerna ger en bild av att en del av deras arbete innebär att arbeta stärkande med unga med IF. 

De menar att en del av deras arbete ligger i att lära ungdomarna att känna sina gränser. Det kan ur 

ett  socialkonstruktionistiskt  perspektiv ses  som att  det  föreligger  en  gemensam uppfattning hos 

kuratorerna, en social konstruktion, kring att detta gränssättande arbete ingår i deras arbete. Utifrån 

denna sociala verklighet verkar det finnas en uppfattning i gruppen om att unga behöver lära sig att 

sätta gränser i sitt utvecklande av sexualiteten, men även att de behöver stärkas för att känna att de 

har rätt att sätta gränser. Utifrån kuratorernas beskrivningar kan det tolkas som att kuratorerna i sin 

yrkesroll konstruerar gruppen unga med IF som i behov av stöd och hjälp i gränssättning när det 

kommer till utvecklandet av de ungas sexualitet  (jmfr Payne, 2005). 

I Löfgren-Mårtensons avhandling från 2005  tas det upp att omgivningen till  unga med IF ofta 

uppmanar de unga att skydda sig och att lara sig att saga nej. En av anledningarna till detta var att 

de unga uppfattades som mer sårbara, utsatta och att de lättare hamnar i sexuella risksituationer 

(Löfgren-Mårtenson, 2005). På ett sätt överensstämmer denna forskning med vad som kommit fram 

i vår empiri. Kuratorerna är en del av de ungas omgivning och de som grupp arbetar med att lära de 

unga att sätta gränsar och säga stopp. Det kan på så vis uppfattas som att kuratorerna ser ett behov 

hos de unga med IF att lära sig att känna igen sina egna gränser och i att stå på sig och att säga 

stopp. 

5.3.2 Det är viktigt att inte bara prata om samlag
I arbetet med ungdomarna berattar flera kuratorer att de forutom granssattning fokuserar mycket på 

relationer och lust nar de pratar sex och samlevnad med ungdomarna. 
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”Och då pratar jag relationer, jag pratar respekt for varandra, lyssna in. Vad betyder ett nej, vad  

betyder ett ja? Och inte bara till sex, utan till narhet. Det kan vara kamratskap, svara på ett SMS 

eller inte.” (R5) 

”Ja men, det ska ju vara lust, sen måste man ju lara kanna sig sjalv så man vet vart man har sina  

egna granser. Men det har, ja mer att gå in på lust och det vill jag ju gora med den har målgruppen  

också.” (R2) 

Flera kuratorer tar också upp att de pratar om hur kroppen fungerar.

”Så det handlar mycket om att prata om kroppen också det har, ”Vad hander i kroppen, nar man  

blir konsmogen”? ”Varfor har jag mens?” Och jag menar, det ar alla mojliga frågor... och sen  

kommer alla dom har frågorna runtom kanslor, lust, ja men allt mojligt! ”Hur kanns det i kroppen  

nar man blir foralskad”?” (R5) 

Analys

Flera kuratorer anser att det i deras arbete är viktigt att även prata om relationer, sex som något 

njutningsfullt  och   att  det  är  viktigt  att  de  unga  får  kunskap i  hur  kroppen ser  ut.  Utifrån  ett 

socialkonstruktionistiskt  perspektiv  kan  det  tolkas  som  kuratorerna  i  sitt  arbete  har  ett  visst 

inflytande över hur bilden av sex och samlevnad förmedlas och därmed konstrueras för de unga 

(Jmfr Payne, 2005). Även om gränssättning verkar vara viktigt i arbetet skapar de utrymme för 

andra aspekter i sex och samlevnad för de unga med IF. Det kan ses som att de arbetar för att de 

unga också har rätt till en egen njutningsfull och tillgänglig sexualitet och genom att arbeta med 

dem bitarna bidrar de till konstruktionen av de ungas sexualiet (jmfr Payne, 2005).

Vad gäller unga med IF har Löfgren-Mårtenson framhållit  att  skolundervisningen kring sex och 

samlevnad för unga med IF, främst består av förmaningar och prat om hur man bäst skyddar sig 

(Löfgren-Mårtenson, 2012a; 2012b). Att skolundervisningen är riktad och inte lägger lika mycket 

tid på exempelvis relationsbygge tas även upp i en utländsk studie  (Blanchett, 2000). I vår studie 

och analys beskriver dock kuratorerna hur de aktivt arbetar med till exempel relationer och lust, när 

det gäller unga med IF. På så vis stämmer inte de tidigare studierna överens med vårt resultat och 

vår analys.
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5.3.3 Det är viktigt att ta hänsyn till kultur 
Något  som några  av  kuratorerna  glidit  in  på  under  intervjuerna  är  att  det  i  arbetet  stöter  på 

ungdomar  från  andra  kulturer,  eller  hederskulterer  och  att  det  ibland  behövs  ta  hänsyn  till 

kulturskillnader. Ibland innebär  detta att arbetet kring sex och samlevnad med eleverna anpassas. 

”Vi har ju de som de som går på nationella programmen. Det är många som är gifta. Det är mycket  

heder, hederskultur.” (R7)  

"Jag pratar ju mycket relationer när jag är ute i klasserna och pratar om gränser osv /.../ Det är ju  

lite olika, vi har ju mycket olika kulturer och jag tar ju hänsyn till det. Det tycker jag är viktigt."  

(R5) 

Hänsyn till att inte ta upp vissa saker, eller hänsyn att ta upp just kultur? (intervjuaren)

”Ja, ungdomarna själva tar ju ofta upp att det är olika, att man ser på det här på olika sätt i olika

kulturer och det är bara bejaka. Så är det." (R5)

Av de kuratorer som tog upp kulturella skillnader eller hedersfrågor under intervjuerna så verkar de 

flera fylla en stödjande funktion. Där de är med och skapar en beredskap i fall den unge skulle fara 

illa. 

”Till exempel om det har varit en person som varit fast i ett äktenskap som de inte själva vill och  

det inte fungerar. Det kanske är misshandel. Man kanske har kontakt med sociala myndigheterna  

där den här personen bor. Att det finns en beredskap, en utväg när personen är redo att lämna det  

här. Att det ska finnas något, att inte stå där själv.” (R7) 

En av kuratorerna uttryckte även att arrangerade äktenskap inte behöver vara emot elevernas vilja 

och inte enbart behöver vara något negativt.

”För vi har en helt annan tillgång till  de flickorna i särskolan. Vi vet mera om deras planer i  

familjen än hur det är för flickorna som går de vanliga programmen /…/ Mer att vi vet att de har  

giftemål som väntar. Ibland har vi ju undrat om någon flicka ska åka till  Turkiet och tänkt att  

undrar om hon kommer till hösten igen. Det gjorde hon, förlovad. Men också glad och stolt över sin  

förlovning, så inte emot hennes vilja. Hon vet att hon kommer gå in i en roll som mamma har och  

föda barn.” (R6)
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Analys

Några av kuratorerna beskriver att de i deras arbete möter elever ifrån andra kulturer och att man 

behöver bemöta kulturella skillnader på ett hänsynsfullt sätt. Ibland innebär det att arbetet kring sex 

och  samlevnad  anpassas  efter  de  olika  kulturerna.  Utifrån  teorin  om  sexuella  script  och  den 

kulturella dimensionen kan man tolka det som kuratorerna anpassar sitt arbete kring egentligen flera 

kulturella dimensioner. De kulturella dimensionerna ser olika ut över tid och rum och alla elever på 

skolan  har  inte  en  bakgrund  i  samma  ”rum”  (jmfr  Gagnon  &  Simon,  1973).  Ur  ett 

socialkonstruktionistiskt  perspektiv  kan  detta  tolkas  som att  kuratorerna  då  är  med och skapar 

parallella  eller  olika sociala  verkligheter  för de unga gällande sex och samlevnad utifrån deras 

kulturella bakgrund. 

Löfgren-Mårtensom talar om att det råder ett restriktivt script för unga med IF vilket innebär att  

unga med IF ses som särskilt sårbara. Omgivningen upplever därför ett ansvar för dessa unga som 

då skyddas och därmed begränsas i att utveckla sin sexualitet (Jmfr Löfgren-Mårtenson, 2012a; 

2013). I tidigare slutsatser redovisar vi (stycke 5.1.1) att även våra kuratorer beskriver de unga som 

särskilt sårbara. De uttrycker en oro för att de ska bli uttnyttjade och ger en bild av att de tänker på 

unga med IF som mer skyddsbehövande. För att relatera det till denna slutsats så kan det tolkas som 

att kuratorernas skyddstänk ser olika ut beroende på vilken kulturell dimension den unge befinner 

sig. När kuratorerna talar om elever med en annan kulturell bakgrund skiftar ibland skyddsfokuset 

lite. Exempelvis, istället för att beskriva en oro för att den unge ska råka illa ut, talas det om en 

beredskap inför när den unge är redo att lämna äktenskapet. Detta skulle med försiktighet kunna 

tolkas som att skyddaspekten kring de ungas sexualitet på vissa plan minskar när hänsyn tas till 

dessa kulturella skillnader.

5.3.4 Det är viktigt att vara medveten om sin roll som normsättare
Flera av kuratorerna reflekterade kring sig själva som normsättare vad gäller sex och samlevnad. De 

pratar om att det finns få andra forum för unga med IF att få kunskap om sex och samlevnad.

”Ja ibland kan jag tänka att de lever i sin egna lilla bubbla, att de inte har så många influenser.  

Faktiskt. Ibland blir jag förvånad att de inte snappar upp mera.” (R1) 

De menar att det är viktigt att i deras roll inte pracka på ungdomarna sin syn på vad som är sunt och  
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normalt, men att det ibland är svårt att förhålla sig till.

”Däremot för några år sen, det var jättesvårt det här för det var en som gick till erotikmässan. Och  

då tänker man att ja men det ska ju alla människor få göra om de vill. Men de förstår ju inte också  

det här att det kanske inte går till så här med alla människor så att då var det någon sån här, jag  

vet inte vad det kallas för. Någon strippdansös som man skulle stoppa pengarna i trosorna på. Då  

står man där med sina tjugolappar och förklarar då att det här är inte sunt men samtidigt är det  

jag som inte tycker att det är sunt. Alltså man tänker att samhället visar de här personerna. Ja jag  

vet inte, men de blir så utsatta. De kan inte fatta det här med kinky grej utan de tror att man gör så  

här. Det tyckte jag var jättesvårt.” (R7) 

Kuratorerna menar att det är viktigt att inte utgå ifrån sig själv och sina egna privata tankar och 

åsikter. Det är viktigt att vara lyhörd för vad den unge vill och behöver, låta den unge styra samtalet.

”Det är väl mer att man utgår ifrån den erfarenhet man haft i och med andra elever tänker jag.  

Och jag utgår inte ifrån mig själv utan snarare kan jag berätta att det är många elever som har  

funderingar som du har, så på det sättet” (R1)

"Man har förutfattade meningar. Så jag tänker, att ofta att man lyssnar mer än man pratar mer,  

åtminstone till en början. Att man är lyhörd och försöker höra vad det är personen egentligen vill  

säga, eller egentligen pratar om, eller egentligen är orolig för, eller vad det nu är för någonting.  

Eller undrar över, ibland vet dom inte så mycket som man tror." (R8)

Kuratorerna menar att de inte ger färdiga lösningar utan låter eleven resonera sig fram till lösningen 

själv, oftast. Ibland krävs dock vägledning. Det är inte en helt enkel balansgång.

”Men jag brukar mer komma med frågor än att komma med färdiga lösningar. Ofta sitter de inne  

med ganska mycket själva. Och att man diskuterar kring saker. Vad kan hända om du gör så och  

tror du det skulle kännas om det blev si. Att man visar, man kan ju rita också eller skriva plus och  

minus, så det blir väldigt tydligt för dem vad som är positivt. Vad skulle hända, hur skulle du känna  

dig om du hade sex med honom och kanske han inte skulle vilja träffa dig något mer. Hur skulle det  

kännas i kroppen för dig då? Hur skulle du må? Så man diskuterar kring saker. Jag är ju ganska  

försiktig med att säga att så här ska du göra och så här ska du inte göra. Och i vissa lägen så  

kanske man måste vägleda... Ja det är inte så lätt.” (R1)
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Analys

Kuratorernas  beskrivningar  ger  i  stort  en  bild  av  att  de  arbetar  för  att  inte  styra  de  ungas  

uppfattningar samtidigt som de ibland ändå behöver göra just det. Utifrån kuratorernas reflektioner 

över deras egna roll kan det socialkonstruktionistiskt tolkas som att de är medvetna om att de till 

viss del  är  med och konstruerar den sociala verkligheten för ungdomarna inom vilken de skall 

utveckla sin sexualitet. I det här fallet kan kuratorernas uttalanden tolkas som att det önskvärda är  

att de unga fritt får konstruera sin egen sexualitet utan påverkan från andra (jmfr Payne, 2005). 

Ibland  bryter  dock  kuratorerna  emot  det  neutrala  förhållningssättet  och  styr  ungdomarna 

Socialkonstruktivistiskt sätt kan detta tolkas som att kuratorerna på ett plan är med och konstruerar 

en mänsklig kategori av de unga med IF, där de utifrån sin funktionsnedsättning associeras med till 

exempel en otillräcklig intellektuell  kapacitet  och bemöts därefter. Å andra sidan anstränger sig 

kuratorerna för att oftast inte komma med några färdiga lösningar eller utgå ifrån sina egna åsikter.  

Det kan tolkas som att de försöker förmedla en bild av sexuell utveckling på egna villkor som en 

rätt och som en social verklighet tillgänglig för de unga med IF. Utifrån detta kan det sägas att  

kuratorerna har två sociala verkligheter eller konstruktioner att förhålla sig till gällande de unga och 

deras sexualitet, vilket inte alltid verkar vara helt lätt (jmfr Payne, 2005). 

Enligt Löfgren-Mårtenson finns få andra forum än skolan att för unga med IF att lära sig om sex 

och  samlevnad  (jmfr  Löfgren-Mårtenson,  2012a).  Löfgren-Mårtenson  (2005)  tar  även  i  sin 

avhandling upp att omgivningens föreställningar om sexualitet och funktionsnedsättning är styrande 

för möjligheterna till sexuell utveckling och identitet för unga med IF. Mot den bakgrunden kan 

kuratorernas roll som normsättare förstås som viktig och i och med att de reflekterar kring sin roll  

kan de motverka att det som Löfgren-Mårtenson kallar för det restriktiva scriptet förankras i de 

unga (jmfr Löfgren-Mårtenson, 2013). I sådan fall skulle detta kunna innebära att de inte begränsas 

i lika stor omfattning när det gäller utvecklandet och konstruerandet av sexualiteten som kanske 

Löfgren-Mårtenson menar att de gör.

5.3.5 Vikten av att inte upprätthålla heteronormativiteten
Kuratorerna pratar om vikten av att inte upprätthålla heteronormativiteten. De menar att det i deras 

arbete är viktigt att vara medvetna om hur de uttrycker sig för att förmedla att visa att det ungdomen 

kommer med är okej.

41



”Och vi tar ju upp, när vi pratar om kärleksrelationer, då säger jag alltid partner, för det är klart  

att  det  finns  människor  som har  en  utvecklingsstörning  som har,  eller  är  bisexuella,  eller  är  

homosexuella, kanske till och med transsexuella.” (R2) 

”Men det är ju viktigt att som, om man nu ska prata om sex och samlevnad, i min roll i alla fall, så  

är det otroligt viktigt att vara öppen för och förmedla att ”ja men det är okej”, ”det spelar väl  

ingen roll?” och det tycker jag, och det är faktiskt min egen inställning att, det spelar väl ingen  

roll.. Det viktiga är att man har någon att tycka om och vara älskad av. Sen kön eller sådär, det  

spelar inte så stor roll.” (R5) 

Det är också viktigt att vara medveten om sitt eget sätt att tänka.

”A, men det kan ju vara att man har sina bilder av hur ett förhållande ska se ut. Eller hur en tjej  

tänker och känner, eller hur en kille tycker att det ska vara. Det kanske inte alls stämmer, jag menar  

man får vara vaksam på sig själv hela tiden. Jag menar jag har ju haft elever som efter att ha känt  

mig ganska länge berättar att dom har äntligen vågat åka in och besöka gayklubbar i Stockholm till  

exempel.” (R8) 

Analys

Utifrån kuratorernas beskrivningar kan tolkas som att det finns en medvetenhet om att det är lätt att  

tänka heteronormativt i arbetet kring sex och samlevnad med unga på IF om man inte är vaksam på 

just  detta.  Ur  ett  socialkonstruktionistiskt  perspektiv  kan  det  tolkas  som  att  det  i  samhället 

fortfarande till  viss  finns  en  uppfattning  om heterosexualitet  som det  normala,  men utifrån  att 

kuratorerna aktivt jobbar på att vara vaksamma på sig själva vad gäller detta tankesätt, så kan det 

innebära att detta åtminstone på vissa plan, är påväg att förändras (jmfr Payne, 2005). Utifrån hur 

kuratorerna beskriver att de försöker undvika att förmedla normativiet, så kan det tolkas som att det 

heteonormativa synsättet inte är önskvärt, när det kommer till hur de vill förmedla sexuella uttryck. 

Kuratorerna tar upp att de aktar sig för att förmedla en heteronormativ syn på sex och samlevnad. 

En  viktig  del  i  detta  är  att  inte  anta  att  de  unga  med  IF  skulle  vara  heterosexuella. 

Funktionsnedsättningen gör inte att deras sexualitet skiljer sig från andras. I en brittisk artikel av 

Stauffer-Kruse har det framgått att bland annat homosexuella män med IF är särskilt sårbara vad 

gäller att få stöd i att utveckla sin sexualitet, särskilt om de tagit sexuella risker tidigare, vilket 
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skulle bidra till att männen utsatte sig för ännu mer sexuella risker (Stauffer-Kruse, 2007). Även 

författarna  till  en  Holländsk  studie  problematiserar  att  homosexuella  personer  med  IF  överlag 

saknar stöd från omgivningen (jmfr Stoffelen, Kok, Hosper & Curfs, 2013). Vidare har Löfgren-

Mårtenson i sin avhandling lyft att unga med IF begränsas i att utveckla sin sexualitet på egna 

villkor av omgivningen samt att homosexuella handlingar ofta tolkas som tecken på vänskap och 

korrigeras (Löfgren-Mårtenson, 2005). Utifrån att våra kuratorer beskriver en öppen inställning till 

olika sexualiteter i arbetet med eleverna, som de även försöker förmedla till eleverna så kan dock 

vår analys tyda på det omvända. Att kuratorerna aktivt arbetar för att eleverna skall kunna utveckla 

en egen och om de vill, alternativ sexualitet, utan att de går in och begränsar dem i sin utveckling.
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6 Diskussion
I  det  här  avslutande  kapitlet  för  vi  en  diskussion  kring  studiens  upplägg  och  genomförande. 

Diskussion förs även kring metodval och resultaten av studien. Kapitlet avslutas med förslag till 

fortsatt forskning.

6.1 Studiens upplägg och utförande

6.1.1 Har syftet med studien uppfyllts och har frågeställningarna besvarats?
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur sexualiteten hos unga med IF konstrueras 

utifrån hur kuratorerna beskriver situationen för unga med IF och utifrån hur de beskriver sin egen 

yrkesroll gällande sex och samlevnad. Detta anser vi har besvarats i analysen. Frågeställningarna 

som vi arbetat med har besvarats, men skulle ha kunnat besvarats ännu mer uttömmande. Detta 

utifrån att vi inte riktigt var klara med de slutgiltiga frågeställningarna vid tiden för intervjuerna och 

därmed finns en risk att vi missat viss empiri. Frågeställningarna måste dock anses ha besvarats 

utifrån den empiri vi haft att arbeta med. 

6.1.2 Metoddiskussion
Studien har genomförts med kvalitativ metod. Vi har i metodavsnittet redovisat tillvägagångssättet. 

Här vill vi reflektera över brister och förtjänster med studiens metod och genomförande. 

Något som bör lyftas fram är att vi omarbetat både syfte och frågeställningar efter att det empiriska 

materialet samlats in. Det har gjort att det inte funnits empiri till att besvara vissa frågor som vi  

velat. Därmed har besvarandet av de nya frågorna har begränsats till den empiri vi haft för handen. I 

efterhand  går  det  att  fundera  över  om vi  hade  kunnat  välja  andra  teorier  för  att  besvara  våra 

frågeställningar, exempelvis risk och skydd. Särskilt teorin om sexuella script och stigma har varit  

svåra att  tillämpa i  flera  delar.  Vi tror att  de hade varit  lättare att  tillämpa om vår studie hade 

undersökt sexualiteten hos gruppen unga i sig. Vi tycker dock att det har fungerat. 

Nar det kommer till kvalitativa studier går det alltid att diskutera kring bias. Det ar som forskare 

essentiellt att forhålla sig objektiv for att inte smitta studien med egna forutfattade meningar. Det 

skulle medfora ett icke tillforlitligt resultat. Som ovan forskare kan det vara svårt att forhålla sig 

neutral till forskningsfrågan. Risken for såval systematiska fel som osystematiska måste beaktas nar 

slutsatsernas giltighet bedoms. Dels vid utformandet av intervjuguiden nar frågorna ska utformas. 
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Dels under sjalva intervjuerna. Vid analysen har vi tankt på att inte leta argument for någon åsikt.  

Det har också varit viktigt att analysera citat i relation till vilket sammanhang det ar uttalat. Vad 

galler den interna validiteten kan slutsatserna ses som giltiga vad galler att studien mater det som 

var avsett att matas. Nar det kommer till den externa validiteten medfor studiens kvalitativa ansats i 

kombination med dess storlek att generaliserbarheten får ses som liten. Det skulle med forsiktighet 

kunna sagas att liknande resultat skulle kunna ges av en liknande studie med kuratorer från liknande 

områden, på skolor med liknande elevsammansattningar som i den har studien. 

6.2 Relation till tidigare forskning på området
Som vi påpekat saknas mycket forskning kring skolkuratorer i huvud taget. När det kommer till 

kuratorers arbete  med unga med IF och arbetet  med sex och samlevnad är det  nästan tomt på 

forskning. Vi har däremot hittat en del forskning kring andra professionella grupper som arbetar 

med unga med IF. Det är främst den forskningen som vi utgått ifrån.

6.3 Diskussion kring resultaten
Kuratorerna i  den  här  studien har  lyft  upp mycket  av det  som Löfgren-Mårtenson berört  i  sin 

forskning när det gäller andra professionella gruppers tankar om unga med IF gällande sex och 

samlevnad, exempelvis att de ser på gruppen som särskilt utsatt (jmfr Löfgren-Mårtenson, 2005). 

Vad  vi  kunnat  utröna  från  Löfgren-Mårtensons  texter  verkar  hon  dock  inte  skilja  på  hur  det 

restriktiva  sexuella  scriptet  verkar  för  tjejer  med  IF  respektive  killar  med  IF  (jmfr  Löfgren-

Mårtenson 2012a; 2013). Våra kuratorer ser dock på flickor som en mer utsatt grupp en pojkar. 

Skulle  detta  betyda att  de professionella  inte  bara ser på unga med IF som sårbara utifrån sin 

funktionsnedsättning, utan även utifrån ett genusperspektiv? Utifrån teorin om sexuella script kan 

kuratorernas tankar kanske avspegla att olika kulturella sexuella script gäller för flickor respektive 

pojkar med IF (jmfr Gagnon & Simon, 1973).

Utsattheten för unga med IF och tankar kring unga som föräldrar är något som professionella som 

arbetar med unga med IF över lag vill prata om. De professionella som medverkat i tidigare studier 

har gett uttryck för väsentligen samma åsikter som kuratorerna i den här studien. Det som förtjänar 

att  fortsätta diskuteras är dock vad kuratorernas uttalanden kan innebära gällande deras bild av 

föräldraskap och stigma. När det gäller om det föreligger ett stigma krävs det en diskrepans mellan 

den verkliga och den virtuella bilden (jmfr Goffman, 1972). Det kan funderas kring hur kuratorerna 

i  detta  avseende  pratar  om  unga  som  grupp.  Intellektuell  funktionsnedsättning  innebär  ju  en 
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svagbegåvning. Frågan är dock om det innebär ett sämre föräldraskap i alla avseenden. Det är dock 

viktigt  att  poängtera att  kuratorerna pratar om sin tveksamhet till  att  unga med IF skaffar barn 

enbart utifrån de ungas funktionsnedsättning. Andra aspekter som socialt nätverk vägs inte in. I 

sådana fall hade kanske kuratorerna uttalat sig annorlunda kring frågan om unga som potentiella 

föräldrar. För att sammanfatta diskussionen är det osäkert om kuratorerna baserar sina tankar på 

verkliga omständigheter eller på egna föreställningar om hur unga med IF är.

Kuratorernas arbete  med gränssättning skiljer  sig  inte  så mycket  från vad som sägs  i  Löfgren-

Mårtensons forskning (jmfr 2005). Våra kuratorer ser dock på det gränssättande arbetet som viktigt 

för att minska riskerna kring ungdomarna. I sina reflektioner över arbetet visar de däremot inte att 

de  tänker  på  att  det  gränssättande  arbetet  skulle  ha  någon  annan  inverkan  än  den positiva  på 

ungdomarna och deras sexualitet. Den reflektionen kanske skulle behövas för att inte riskera att de i 

sitt  arbete  förankrar  det  restriktiva  sexuella  scriptet  hos  ungdomarna  (Jmfr  Löfgren-Mårtenson, 

2012a; 2013). Kuratorerna verkar dock aktivt jobba för att de positiva delarna av sex och samlevnad 

också ska nå de unga och menar att det är viktigt att även prata om relationer och sex som något 

njutningsfullt.  Detta  är  inte  vad  som  framkommit  i  Löfgren-Mårtensons  tidigare  forskning. 

Kuratorernas  anstängingar  som att  förmedla  den  positiva  bilden  av  sex  och  samlevnad  skulle 

dessutom kunna motverka just det sexuella scriptets förankring i de unga (jmfr 2005; 2012a; 2013).

Kuratorerna jobbar vidare även aktivt på att inte försöka förmedla en heteronormativitet vilket inte 

heller överensstämmer helt  med vad vi funnit  i  tidigare studier (jmfr Löfgren-Mårtenson, 2005; 

Stauffer-Kruse, 2007). Kuratorerna uttrycker förvisso en ambivalens över hur mycket de ska styra 

respektive inte  styra de unga gällande utvecklingen av deras  sexualitet,  men överlag verkar  de 

arbeta för att styra de unga så lite som möjligt. Kanske vittnar våra resultat om att synen på If och 

sexualitet är på väg att förändras och att det ”restriktva sexuella scriptet” håller på att tappa sitt 

fäste? Kuratorerna skulle i så fall bli viktiga personen i denna förändringsprocess då de i sitt arbete 

arbetar  för  att  kuratorerna  i  och med d delen  av  sitt  arbete  blir  en  viktig  del  i  att  föra  denna 

förändringsprocess framåt?

I vår analys tar vi vidare upp att det med försiktighet skulle kunna tolkas som att   skyddsspekten 

kring de ungas sexualitet på vissa plan minskar när kuratorerna tar hänsyns till kulturella skillnader. 

För att vidare utveckla tanken tenderar kuratorernas fokus att skifta från de ungas utsatthet och 

behov  av  skydd för  att  inte  utnyttjas,  till  vikten  av  att  respektera  och ta  hänsyn  till  elevernas 

kulturella bakgrund när det kommer till frågor om sexualitet och samlevnad.  En möjlig tolkning 
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utifrån scriptteorin är att den kulturella dimensionen i skapandet av sexuella script (jmfr Gagnon & 

Simon, 1972) får ett högre förklaringsvärde, än det restriktiva skyddande scriptet när det kommer 

till unga med IF (jmfr Löfgren-Mårtensson, 2013). 

6.4 Förslag till vidare forskning
Som vi tidigare tagit upp saknas forkning kring kuratorer och kuratorers arbete. Vi upplever att det 

finns en stor kunskapslucka särkilt när det gäller kuratorers arbete kring unga med IF. Ett förslag till 

framtida forskning är därför att undersöka hur kuratorer arbetar med unga med IF, inte bara när det 

gäller sex och samlevnad. 

Något som kuratorerna antyder i vår studie är att det finns skillnader i deras tankesätt kring flickor 

och pojkar kon vad galler forestallningar om utsattheten. Den tidigare forskning som vi forkovrat 

oss i behandlar unga med IF som en homogen grupp. Det skulle därför också kunna vara ett förslag 

på framtida forskning. 
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Bilaga

Intervjuguide

Personligt om kuratorn
→ Vad har du för erfarenheter av arbetet som kurator samt av personer med IF?
→ Vad har du för utbildning?  

*sex och samlevnad

Sex och Samlevnad 
→ Vad är sex och samlevnad för dig? 
→ Finns det något som är speciellt viktigt när det kommer till unga?

Arbetet kring sex och samlevnad 
→ Vad innebär arbetet som kurator för dig? 
→ Hur ser arbetet kring sex och samlevnad ser ut?

* Arbetsuppgifter
* Ungdomarna
* Riktlinjer eller metoder
* Samtalens utformning

Unga med IF
→ Beskriv hur du tänker kring unga med IF, finns det något som är särskilt viktigt att tänka 
på i  tex bemötandet?
→ Hur tror du att de unga ser på sex och samlevnad?/  var de får sina föreställningar ifrån?
* Skillnad i bemötandet unga med/utan IF
* Samtalsnivå
* Sociala arenor och nätverk
* Samhällspåverkan
* Kultur

Sex och Samlevnad för unga med IF
→ Hur tänker du kring ditt arbete runt sex och samlevnad för unga med IF? / Vad är extra 
viktigt i arbetet kring dessa?
→ Hur tror du att andra tänker kring dessa unga och sexualitet? Kan det få någon betydelse 
för ditt arbete?
→ Vilka andra personer kan vara viktiga  för unga i IF i frågor kring sex och samlevnad? 
och på vilket sätt?

* Egna rollen
* Föreställningar eller kanske fördomar?
* Konsekvenser för de unga
* Olika sexualiteter
* Svårigheter/ möjligheter
* Kluven frågeställning
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