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The aim of this study was to increase the knowledge of possibilities and obstacles for 

disabled people to meet a partner. The ambition was to know more about wishes for and 

needs of professional or other support. The methods have been literature studies, survey 

research, and interviews. A simple questionnaire was sent to administrative staff and social 

welfare officers who gave the information that they experienced those persons with 

intellectual disability or Aspergers syndrome had asked for support to meet a partner. To 

get a perspective from inside six semi structured interviews were made with disabled 

people having experience of relationships, love affairs. Two men and two women with 

intellectual disability and two women with Aspergers syndrome take part in the interview 

study. Results of this study correspond with previous research. All the participants 

experienced possibilities and obstacles to meet a partner. The opportunities were rather 

universal. The difficulties they met were on one hand the feeling of belonging to a 

marginalized group in society and on the other hand problems with social interaction and 

interplay. The conclusion was that there is a desire as well as requirement for professional 

support. The support should be given by someone the person has confidence in. It could be 

a guardian, a social welfare officer or any other staff. People with disability have wishes 

about love and to meet a partner and it is very important to identify needs and wishes of 

their own. 
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Förord 
Att skriva en magisteruppsats är något av det roligaste jag gjort. I nästan hela mitt 
yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor med funktionshinder och många frågor 
kring funktionshindrades villkor intresserar mig såväl som yrkesmänniska som 
privatperson. Flera ämnen finns som jag skulle vilja fördjupa mig i men valet föll tillslut på 
ett som personligen ligger mig varmt om hjärtat. Jag är av den åsikten att alla människor 
har en önskan om att leva i nära gemenskap med andra människor och särskilt av att leva i 
en nära relation. Min duktiga och erfarna lärare Cecilia Kjellman talade om för oss 
studenter att uppsatsskrivande innebär att leva med ämnet varje dag. Att vi skulle tänka på 
vår studie i alla situationer t.o.m. när vi diskar. Och diskat har jag gjort och tänkt och 
funderat har jag hela tiden. Som jag känner idag skulle jag vilja ägna många år åt att verka 
för att alla människor, med eller utan funktionshinder, får chansen att uppleva kärlek. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla de informanter som gjort det möjligt för mig att få så 
mycket kunskap kring möjligheter och hinder med att träffa en partner. Jag vill tacka de 
handläggare och kuratorer runt om i Västsverige som svarat på min enkät och som hjälpt 
mig få kontakt med personer att intervjua. Framför allt ett stort och varmt tack till de 
personer med funktionshinder som har gjort det möjligt mig att ta del av såväl spännande 
som personliga berättelser. Genom intervjuerna har jag lärt känna flera mycket trevliga 
människor och intressanta personligheter. Vi har träffats på caféer och suttit hemma vid 
köksbord vilka är platser som för mig känns helt naturlig att prata om kärlek, känslor och 
relationer vid.  

Ett stort tack till min handledare Magnus Tideman för att du med mycket uppmuntran och 
intresse för mitt ämne har lotsat mig genom ett helt år av roligt med svårt uppsatsskrivande.  

Tack mina vänner Lars-Erik Gotthard och Margareta Olsson för att ni tagit sig tid att läsa 
mitt arbete och givit mig konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter utefter era respektive 
yrkes- och livserfarenheter. Ett varmt tack också mamma Karin för att du med stor 
kunnighet har läst igenom min uppsats ur ett språkligt perspektiv och rättat till eventuella 
såväl stav- som syftningsfel. 

Staffan, Katarina och Martin, er har jag upplevt en stärkande och inspirerande samhörighet 
med och jag är så glad för att jag lärt känna er. Vi har verkligen, om än på distans, kämpat 
med uppsatsskrivandet tillsammans. 

Och så till sist, Bengt och Gustav, om inte ni fanns skulle inget vara särskilt roligt, inte ens 
att skriva en magisteruppsats. Ni har haft ett stort tålamod med min stundtals såväl fysiska 
som psykiskt frånvaro. Tack Bengt för uppmuntran, serverade middagar och support med 
datautrustning.  

Tack till er alla! 

Elisabet 

Lysekil maj 2006. 



 5(100)

Kärlek 
 

Som är att vakna tillsammans 

och möta den blåögda morgonen 

Att utbyta leenden som värmer 

och värnar om den nya dagen 

Vila tillsammans på klockslagens små 
vänt stationer 

och intaga gemensamma måltider, 

upplysta av lingonsyltens röda glädje  

 

(Ur ”Den dagliga kärleken” av Maria Wine) 
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1 Bakgrund 
1.1  Inledning 
”Du vet inte någon som tycker jag är snygg?”  Den frågan fick jag av en bekants lillasyster. 
Jag tycker att hon är snygg, väldigt snygg till och med. Hon har ett funktionshinder, hon är 
lindrigt utvecklingsstörd. Till hösten fyller hon 30 och hon vill gärna ha någon att älska. 
Och vem vill inte det? 

I mitt arbete som LSS-handläggare möter jag ibland människor som ber mig om hjälp med 
att träffa en partner. Jag har t.o.m. en gång fått en skriftlig ansökan om biträde av 
kontaktperson för att kontaktpersonen skall bli någon att sällskapa med. Naturligtvis är det 
lätt att förväxla ordet ”kontaktperson” med en ”person som man träffar via kontaktannons”, 
se t.ex. bil 5.  

Det är svårt för många människor att hitta den rätte och människor med funktionshinder 
kan ha det ännu svårare. En del kanske har lyckats träffa någon men vet inte riktigt hur man 
gör för att starta upp en relation. Den norska filmen Elling (Naess 2001) handlar om två 
män med funktionshinder, Elling och Kjell- Bjarne. I filmen får man följa deras flytt från 
institution till en egen lägenhet. Kjell- Bjarne förälskar sig i sin granne och han vet inte alls 
hur han skall göra för att få kontakt och för att kunna visa sin granne vad han tycker. Kjell- 
Bjarne skulle kanske ha behövt stöd och handledning av någon erfaren person i hur man 
uppvaktar henne.  

Jag ser det här som två delar av en process. Dels att träffa någon och dels att starta upp en 
relation. Jag har många gånger ställt mig frågan om det kanske finns behov av stöd och 
hjälp med det lika väl som med andra personnära och grundläggande behov. Men frågan är 
naturligtvis också av vem stödet skall ges och om det är samhällets ansvar? 

1.2  Problemformulering och förförståelse 
Ensamhet och isolering är vanligare bland personer med funktionshinder än bland 
ickefunktionshindrade. Levnadsförhållandena har gradvis blivit bättre för personer med 
utvecklingsstörning i Sverige sedan 1960 talet men många personer med funktionshinder 
har sämre hälsa än normalbefolkningen. Människor med funktionshinder är mindre aktiva 
på sin fritid och har färre sociala relationer än resten av befolkningen (Tideman 2000c).  

Ungdomar med utvecklingsstörning har i regel betydligt färre kamratrelationer än 
ungdomar med t.ex. fysiska funktionshinder och umgänget med jämngamla sker oftast i 
formaliserade former och tillrättalagda sammanhang (Olin 2003). 

Många upplever också svårigheter med att bli tillsammans med någon att älska och att ha 
en kärleksrelation med.  

I drygt tjugo år har jag arbetat med människor som har någon form av funktionshinder och 
jag har träffat personer som faktiskt bett mig om hjälp med att träffa en partner. Oftast har 
det varit människor med lindrig utvecklingsstörning eller personer med autism i någon 
form. Personer som lever i samhället som alla andra men som bl.a. har svårigheter med 
sociala kontakter.  

När jag berättade för en bekant att jag skulle skriva en uppsats om personer med 
funktionshinder och deras möjligheter och hinder att träffa en partner rynkade hon på näsan 
och sa.” Jag vet ju inte om sådana där också kanske kan uppleva något. Jag har ju sett två 
utvecklingsstörda stå och kramas. Dom gör det ju öppet, bland andra människor”.  
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En annan gång berättade ungdomarna i min egen familj att de varit på krogen och där hade 
de träffat en kille med Downs syndrom som de kände till sedan skoltiden. De berättade att 
”han var helskön” och att han både hade friat och förlovat sig med en tjej. De tyckte att det 
var så häftigt.   

I mitt arbete som LSS-handläggare har jag under årens lopp träffat en hel del personer med 
funktionshinder som lever i parförhållande. Jag tycker mig ha märkt en negativ inställning 
hos såväl personal inom handikappomsorgen som hos anhöriga och gode män. De förhåller 
sig ofta kring parrelationen genom att inrikta stödet på en av två individer i ett par 
förhållande. De gömmer sig gärna bakom viljan att stötta den enskilde individen och 
uppmuntrar sällan parets gemensamma aktiviteter. Jag har hört kommentarer som ”Lisa 
måste ju ha egna intressen, hon behöver en kontaktperson som bara hon gör saker 
tillsammans med” eller ”det är så viktigt att Pelle tvättar sin egen tvätt och lagar mat som 
han själv gillar, inte bara den maten Lisa tycker om”. Givetvis håller jag med om att det är 
viktigt att två individer i ett förhållande står på egna ben men jag tycker mig ofta ana ett 
fördömande av kärleksrelationer bland personer med funktionshinder. Det verkar inte lika 
viktigt eller rätt att göra allt tillsammans med sin kille när personen har ett funktionshinder. 
När sedan en kollega berättar om sin man, och vad de gjort på helgen och att det bara är 
mannen som lagar mat på helgerna, tycker de flesta att det bara är rart.  

Detta visar på några exempel på de olika uppfattningar som finns i samhället och jag tänker 
att många personer med funktionshinder är allas på gott och på ont. Somliga kan ha ibland 
insyn i en funktionshindrad persons kärleksliv på ett sätt som inte är vanligt att man har i 
alla människors liv. 

Det finns några forskare som studerat möjligheter och hinder i att träffa någon när man har 
en utvecklingsstörning eller autismdiagnos. Det har då företrädelsevis handlat om personer 
som har god tillgång till stöd d.v.s. personer som lever i någon form av bostad med särskild 
service eller fortfarande bor hemma i föräldrahemmet.  

Tanken med min studie är att studera personer med funktionshinder som bor i egen 
lägenhet och som har stöd i vardagen, men som inte, i alla fall inte i nuläget, dagligen 
omges av särskilda omsorger från personal. 
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1.3  Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om personer med 
funktionshinders möjligheter och hinder med att träffa en partner. Jag vill också veta mer 
om personer med funktionshinders eventuella önskemål om och behov av professionellt 
eller annat stöd med att träffa en partner. 

I min studie kommer jag att fokusera på personer med sådana funktionshinder som lindrig 
utvecklingsstörning och Aspergers syndrom eftersom det kan antas vara funktionshinder 
som ofta för med sig svårigheter med social interaktion.  

Vidare syfte är att föra en diskussion om det är samhällets ansvar att hjälpa personer med 
funktionshinder att hitta en livspartner.  

1.4  Frågeställningar 
• Vilka erfarenheter har personer med funktionshinder, som t ex lindrig 

utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom, av möjligheter och hinder att träffa en 
partner? 

• Efterfrågar personer med lindrig utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom stöd 
och hjälp med att träffa en partner? 

• Hur tycker de i så fall att det stödet skulle utformas? 

 

• Har tjänstemän mött personer med funktionshinder som har behov av stöd med att 
träffa en partner? 

• Har tjänstemän någon idé om hur ett stöd skulle kunna utformas? 

• Ges det stöd av samhället idag och i så fall i vilken form? 

• Är det samhällets ansvar att hjälpa personer med funktionshinder att hitta en partner? 
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1.5  Kort om val av metod 
För att få svar på mina frågeställningar har jag som datainsamlingsmetod använt mig av 
litteraturstudier, enkätstudie i form av ett frågeformulär, samt intervjuer. Enkätstudien kan 
ses som en typ av förstudie. Genom att ställa några enkla frågor till yrkesverksamma som 
kommer i kontakt med personer med funktionshinder har jag framför allt försökt få svar på 
om fler än jag träffat personer som efterfrågat stöd i att träffa en partner. 

Nyckelpersonerna i min studie är vuxna personer med funktionshinder som lindrig 
utvecklingsstörning och Aspergers syndrom.  Anledningen till att jag vänt mig till personer 
med just de funktionshindren beror dels på egna erfarenheter och dels på vad som senare 
framkom i svaren från enkätundersökningen, läs mer under kap.5. Personer med 
utvecklingsstörning och Aspergers syndrom har också ofta svårigheter med social 
interaktion. Jag vill dock påpeka att trots vissa gemensamma svårigheter är Aspergers 
syndrom inte något intellektuellt funktionshinder.  

Litteraturstudier har jag använt mig av som komplettering till egen datainsamling. Den 
litteratur jag har valt handlar om kärlek, relationer och sexualitet för personer med 
funktionshinder. Jag har också studerat fakta kring de båda funktionshinder som 
förekommer i min informantgrupp. I studien har jag framför allt ett brukarperspektiv men 
också ett tjänstemannaperspektiv. 

1.6  Viktiga begrepp  
Flera av de speciella begrepp som förekommer i uppsatsen förklaras under kap. 2. Det finns 
dock några betydelsefulla begrepp som bör förklaras redan här samt några specifika 
begrepp som bör förklaras redan i början av uppsatsen. 

Funktionshinder 
Begreppet funktionshinder är idag ett vedertaget begrepp i Sverige, framför allt genom 
LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, se vidare kap. 2. Enligt 
Gotthard (1996) avses med funktionshinder att en person saknar eller har nedsatt 
funktionsförmåga i något avseende. Funktionshindret har uppkommit genom skada eller 
sjukdom. Begreppet är också en anpassning till Världshälsoorganisationens (WHO) 
definition där handikapp enbart beskriver en människas svårigheter i förhållande till en viss 
situation. En människa med funktionshinder kan alltså vara mer eller mindre handikappad 
av sitt funktionshinder beroende på miljö, social situation eller levnadssituation.  

Lindrig utvecklingsstörning och Aspergers syndrom 
Jag har valt att använda begreppet utvecklingsstörning och skriver ”en person med 
utvecklingsstörning” eller ”en person med Aspergers syndrom” då min avsikt är att betona 
människan först och funktionshindret i andra hand. I uppsatsen förekommer både begreppet 
lindrig utvecklingsstörning och intellektuella funktionshinder. Intellektuella 
funktionshinder är ett något vidare begrepp. Det pågår en diskussion i Sverige om det 
begreppet skall användas eller om man skall använda begreppet kognitivt funktionshinder. 
Det finns olika skolor. Enligt Gotthard (2002) innebär lindrig utvecklingsstörning att 
personen i mångt och mycket fungerar tankemässigt som andra människor. Det krävs dock 
oftast mycket längre tid att lära sig nya saker och personens tankeoperation går 
långsammare, se vidare kap. 2. 
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Autism är en diagnos som är svår att definiera på ett enkelt sätt. Det finns också många 
olika individuella varianter. Grunewald (1998) har i Omsorgsboken ställt upp några enkla 
sätt på vilket autism kan definieras. 

• begränsningar av förmågan till ömsesidigt socialt samspel (kontaktstörning) 

• begränsningar av förmågan till ömsesidig kommunikation 

• begränsningar av fantasi, beteenden och intressen 

Det mest utmärkande för autism är kontaktstörningar och många föreläsare använder idag 
det populära begreppet ”brist på social kompetens”. Aspergers syndrom är ett 
funktionshinder som tillhör gruppen autism och personer med diagnosen har inte någon 
utvecklingsstörning, se vidare kap. 2.  

Relation  

Ordet relation kommer från latinets relatio som betyder förhållande, gemenskap och 
förbindelse (Svenska Akademin 2003). I uppsatsen används begreppet för relationer till 
andra människor, som t.ex. kamrat- släkt- eller kärleksrelationer. 

Partner 
Efter mycket funderande har jag valt begreppet partner i min uppsats. Det är idag ett 
välkänt begrepp använt både av hetero- och homosexuella personer. Det är viktigt eftersom 
jag inte, redan från början, ville styra min frågeställning till att endast gälla partners av 
motsatta könet även om det är det enda som förekommer i uppsatsen. I uppsatsen finns 
även andra begrepp som t.ex. att ha en relation, ha sällskap, ha en kille/tjej, ha en fästman, 
vara sambo, förlovad eller ha ett förhållande. Alla begreppen står för att ha en 
kärleksrelation med en något allvarligare betydelse och där också sexualitet är ett viktigt 
inslag. Sexualiteten är dock inte det centrala i uppsatsen. 
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1.7  Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sju kapitel och disponeras på följande sätt: 

Kapitel 1 Bakgrund 

 I kapitlet presenterar jag varför jag valt att göra en undersökning om 
möjligheter och hinder för personer med funktionshinder att träffa en partner. 
Här finns min förförståelse, syfte, frågeställningar samt förklaring av några av 
de nyckelbegrepp som förekommer i uppsatsen. 

Kapitel 2 Litteraturgenomgång/forskningsöversikt 

 Här presenterar jag valda delar av tidigare forskning i ämnet eller liknande 
ämnen. Kort historik kring personer med funktionshinder och deras möjligheter 
och hinder kring kärlek och relationer inleder kapitlet. Här finns också lite kort 
om teorier kring de båda funktionshinder som förekommer i studien samt en 
presentation över exempel på samhällsstöd för uppsatsens målgrupp.  

Kapitel 3 Teorier om funktionshinder, socialt samspel, delaktighet, kärlek och 
KASAM  

 Här presenteras olika förklaringsmodeller på begreppet funktionshinder och 
handikapp. Här finns också teorier om socialt samspel och kärlek både generellt 
och när det gäller uppsatsen målgrupp. Sist kommer en presentation av 
Antonovskys KASAM.  

Kapitel 4 Metod 

 Kapitlet handlar om den metod jag har använt i studien, såväl övergripande 
metod som datainsamlingsmetod. Här presenteras också hur bearbetning och 
analys av data gått till. I kapitlet redovisas också vilka avgränsningar som 
gjorts, trovärdighet och tillförlitlighet samt etiska ställningstaganden. 

Kapitel 5 Resultat och analys 

 Här presenteras resultaten från såväl enkätundersökningen som resultaten från 
intervjuerna samt analys av svaren. 

Kapitel 6 Analys, diskussion och slutsatser 

 Kapitlet är en sammanfattning av resultatet samt analys, slutsatser och 
diskussion. I kapitlet resoneras också kring vidare forskning. 

Kapitel 7 Sammanfattning 

 Kapitlet innehåller en kort sammanfattning av studien. 
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2 Litteraturgenomgång/forskningsöversikt 
2.1  Kort historik kring människor med 
funktionshinder och kärlek/sexualitet 
Samhället har inte alltid sett ut som det gör idag och synen på människor med 
funktionshinder och deras möjligheter och hinder till sexualitet och umgänge med motsatta 
könet eller att bilda familj har varierat stort över tid. För att belysa detta har jag valt att 
mycket kort redogöra för något av det som är skrivet i ämnet. 

Synen på människor med funktionshinder har varierat genom tiderna. Idioter och galna som 
var vanföra och oskickliga var begrepp som användes i Sverige från mitten av 1700- talet 
och under 1800- talet. 1870 kom ordet ”sinnesslö” att användas i Sverige och motsvarar 
den grupp av människor som på 1950- talet kallades psykiskt efterblivna och i idag på 2000 
talet i stort för utvecklingsstörda. Gruppen sinnesslöa indelades i sin tur i grupperna 
bildbara och obildbara. 1868 disputerade Anton Nyström med sin avhandling ”Om 
cretisism och idioti”, i vilken han skrev om olika grupper sinnesslöa. En grupp av 
människor, som inte ingick i avhandlingen, kallades för ”blödsinta” och utgjorde en 
övergångsform mellan idioter och fullt förståndiga människor. Anton Nyström menade att 
svaghet ofta var medfött och gick att bota genom omsorgsfull fysisk och psykisk fostran. 
År 1915 förklarades sinnesslöhet i Sverige vara ett uttryckligt hinder för äktenskap 
eftersom det ansågs ärftligt. Lagstiftarna åberopade bl. a rashygieniska skäl (Förhammar 
1991).  

Industrialiseringen under 1800 talet och världskrigen under 1900- talet har utgjort viktiga 
brytpunkter i utvecklingen. När personer med funktionshinder uppmärksammades uppkom 
också krav på att kategorisera och diagnostisera de olika funktionshindren (Förhammar 
2004). Målgruppen i den här uppsatsen som idag diagnostiserats som personer med lindrig 
utvecklingsstörning och Aspergers syndrom var i primitivare samhällsformer som t.ex. 
bondesamhället inte lika marginaliserade som de är i dagens industri och IT samhälle 
eftersom dagens samhälle ställer större krav på högfungerande arbetskapacitet (Tideman 
2000c).  

Genom tiderna har samhället ömsom skyddat människor med funktionshinder från 
samhället och ömsom skyddat samhället från människor med funktionshinder. Ett sätt att 
skydda samhället från människor med funktionshinder var tvångssterilisering som framför 
allt skedde under 1930- och 1940 talet (Förhammar 2004).  På 1930- talet öppnades 
särskilda institutioner som Salberga, Vipeholm och Västra Mark. Västra Mark var en 
institution som tog emot asociala och imbecilla kvinnor som ansågs sexuellt opålitliga och 
verksamheten fokuserade på att stävja sexualiteten hos patienterna. Det fanns kunskap om 
att kvinnor drabbades av mäns övergrepp, men skulden föll ändå på kvinnorna, eftersom de 
ansågs vara sexuellt opålitliga. Män med liknande diagnoser ansågs mer vara en fara för 
samhället genom större benägenhet till brottslighet (Engvall 2004).  

I slutet av 1960- talet kom en ny lag om tvångsvård för utvecklingsstörda kvinnor och män. 
Syftet med lagen var att skydda för sexuellt utnyttjande. Både 1930- och 1960- talens 
lagstiftningar innebar dock tvångsvård på anstalt. Sexualiteten hos kvinnor hindrades 
genom att man hade enkönade anstalter där man genom arbetsträning framför allt i husliga 
uppgifter i underordnad ställning men också i textilt hantverk som vävning, sömnad och 
knyppling. Arbete som fostringsmetod i kombination med kontroll och övervakning gav 
inte de kvinnliga patienterna möjlighet till opassande uppförande. Smink och 
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permanentning av hår var helt förbjudet och kvinnornas hår klipptes kort vilket innebar att 
de var lätta att identifiera även utanför anstalten (Engvall 2004). 

Äktenskapet var framför allt fram till mitten av 1900 talet en viktig samhällsinstitution, 
vilket det naturligtvis fortfarande är. 1915 infördes förbud för sinnesslöa kvinnor och män 
att ingå äktenskap. Syftet var att förhindra att sinnesslöheten skulle gå i arv. För många 
sinnesslöa kvinnor och män blev det problematiskt. Kvinnor som födde barn, utan att vara 
gifta, levde under 1900- talet under svåra förhållanden både socialt och ekonomiskt. 1945 
fick sinnesslöa kvinnor och män dock möjlighet att söka dispens hos Medicinalstyrelsen för 
att ingå äktenskap och möjligheten till dispens ökade om ett intyg om genomförd 
sterilisering bifogades ansökan. Förhoppningen var att fler sinnesslöa kvinnor och män 
skulle acceptera sterilisering om de fick en chans att gifta sig. Under 1960- talet slutade 
Medicinalstyrelsen att ställa sterilisering som villkor vid dispensansökan. Även 
äktenskapsförbudet ifrågasattes under 1960- talet men fanns kvar ända till 1973 (Engvall 
2004). 

Omsorgsinriktningen som präglat olika handikappverksamheter från mitten av 1800 talet 
har kritiserats för uppfattningen att människor med funktionshinder uppfattas som svaga 
och hjälpberoende i samhället. Independent Living rörelsen som startade i USA i mitten av 
1960- talet spreds vidare över Europa. Samtidigt startade Vilhelm Ekensten den Svenska 
antihandikapprörelsen. I mitten av 1980- talet bildades ett kooperativ för Independent 
Living i Stockholm. Anhängare av Independent Living menade att hjälp till människor med 
funktionshinder borde utformas som personlig service och präglas av ett brukarperspektiv 
som kontrast till omsorgs- eller givar perspektiv (Olin 2003). Såväl Independent Living 
rörelsens krav och Ekenstens arbete har påverkat utformningen av 1990- talets 
handikappreform. 1994 trädde LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, 
i kraft och utgjorde en viktig del av den handikappreform riksdagen beslutat om året innan. 
Syftet med denna lag var att betona individens rätt att använda samhälleligt stöd efter egna 
behov och önskemål (Löfgren- Mårtensson 2005a, Socialstyrelsen 2005). 

Synen på människor med funktionshinders rätt till sexualitet förändrades först under 1970 
talet. Fram till dess betraktades människor med intellektuella funktionshinder antingen som 
individer utan förmåga att kontrollera eller styra sitt känsloliv eller som avkönade varelser 
utan förmåga att bejaka sin sexualitet. När så institutioner avvecklades och människor med 
funktionshinder började arbeta och bo i samhället bland alla andra ökade kunskapen och 
förståelsen för deras möjligheter och rättigheter (Folkesson & Kollberg 2000). 

Den historiska tillbakablicken visar på de olika sätt på vilka man genom tiderna sett på 
människor med intellektuella funktionshinder och deras möjligheter och svårigheter i 
samhället. En av de saker som i stor utsträckning påverkat deras livssituation är 
kommunernas ökade ansvar det senaste decenniet. Kommunaliseringen av olika 
verksamheter för personer med utvecklingsstörning och autism är en av de mest omfattande 
förändringar eller reformer i välfärdssamhället under 1990- talet. Andra förändringar som 
ökat kommunernas ansvar är skolans decentralisering och därmed också särskolans. 
Kommunalisering av omsorgsverksamhet och särskola kan därför betraktas som en del av 
en generell trend av decentralisering där ansvaret för olika verksamheter flyttats från en 
högre till en lägre nivå (Tideman 2000c). 

2.2  Utvecklingsstörning och Aspergers syndrom 
Det finns några funktionshinder som ofta innebär svårigheter med social interaktion. I den 
här uppsatsen förekommer två, lindrig utvecklingsstörning och Aspergers syndrom. 
Personer med Aspergers syndrom är, som tidigare nämnts inte något intellektuellt 
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funktionshinder. Det finns dock viktiga likheter med intellektuella funktionshinder när det 
gäller svårigheter med just socialt samspel med andra människor. En annan likhet är att 
båda grupperna tillhör personkretsen enligt 1 § punkt 1 LSS och att de därmed har rätt till 
särskilda insatser enligt rättighetslagstiftningen LSS om behov finns, se även kap. 2. Jag 
kommer nedan att beskriva lite fakta kring utvecklingsstörning och Autism/Aspergers 
syndrom. 

Utvecklingsstörning/Lindrig utvecklingsstörning 
Sett ur psykologisk synvinkel är funktionshindret utvecklingsstörning en nedsatt 
intellektuell förmåga eller låg utvecklingsnivå som kan mätas genom psykometrisk mätning 
i ett intelligenstest. Testet visar vem som är utvecklingsstörd i form av en intelligenskvot 
(IQ) under 70 vilket är två standardavvikelser från medelvärdet. Den sociala definitionen 
innebär att den, som på grund av sitt funktionshinder inte klarar av krav som samhället 
ställer, har en utvecklingsstörning (Tideman 2000c).  

Den administrativa definitionen innebär att utvecklingsstörning, d.v.s. en intelligenskvot 
under 70 är en nedsättning av de begåvningsmässiga funktionerna som gör att en person har 
behov av särskilt stöd för att kunna delta i samhällslivet. För att diagnosen 
utvecklingsstörning skall kunna sättas måste en brist eller en skada ha uppstått under 
individens utvecklingsperiod. Med utvecklingsperiod menas 0-16 år. Personer som på 
grund av sitt intellektuella funktionshinder bedöms ha behov av hjälp, som de inte får 
tillgodosedda på annat sätt och därför får stöd och hjälp enligt speciell lagstiftning, är enligt 
denna definition utvecklingsstörd. Den administrativa definitionen innebär egentligen en 
sammanvägning av sociala och psykologiska kriterier. Det är myndigheterna som avgör 
vem som skall betecknas som utvecklingsstörd enligt den administrativa definitionen och 
vid en bedömning av den intellektuella förmågan skall psykologiska, sociala och 
pedagogiska faktorer vägas samman. Myndigheterna gör bara bedömningar om det är 
frågan om att den enskilde begär stöd och hjälp (a.a.). 

Som komplement till denna definition av begreppet utvecklingsstörd kan en medicinsk 
definition läggas. Personer kan också på grund av biologiska och medicinska avvikelser 
som t ex kromosomrubbningar och dess orsaker betecknas som utvecklingsstörda utifrån ett 
medicinskt diagnosregister i kombination med psykologiska mätningar. I Sverige är det den 
administrativa definitionen som används. I andra länder kan det se annorlunda ut (a.a.). 

Kylén i Mårtensson- Löfgren (2005b) delar in funktionshindret utvecklingsstörning i tre 
stadier, A, B och C- stadiet. A- stadiet innebär grav utvecklingsstörning, B-stadiet en 
måttlig utvecklingsstörning och C-stadiet en lindrig form av utvecklingsstörning. C-stadiet 
innebär att man har en allmän uppfattning om tillvaro och tidsuppfattning och man förstår 
också vissa abstraktioner och symboler.  

Behov av stöd och hjälp för personer på C-stadiet ser mycket olika ut, men hjälpbehovet är 
oftast livslång. De personer med utvecklingsstörning som förekommer i uppsatsen befinner 
sig, enligt denna definition, på C stadiet.  

Autism/Aspergers syndrom  
Autism kallades i tidigare lagstiftning (se Omsorgslagen) för barndomspsykos och innebär 
ofta en allvarlig störning framförallt av den sociala förmågan. Människor med autism har 
oftast svårigheter att interagera ömsesidigt med andra människor och har ofta svårt att 
förstå och tolka miner eller språk. Inom området autism finns flera undergrupper bl. a 
Aspergers syndrom (Tideman 2000c).  
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Aspergers syndrom (AS) beskrevs 1944 första gången av den Österrikiske barnläkaren 
Hans Asperger. Det var en grupp barn med autistiska personlighetsstörningar som 
uppfattades som kyliga och intellektualiserande. Aspergers arbete uppmärksammades 
senare, under 1980 talet, av den engelska psykiatern Lorna Wing och hon myntade då 
begreppet Aspergers syndrom. Ingen vet vad som är orsaken till funktionshindret med de 
flesta forskare är överens om att genetiska faktorer kan vara av betydelse. Det är inte 
ovanligt att minst en förälder har en liknande personlighetstyp även om det aldrig blivit 
diagnostiserat (Gillberg 1999). 

Nämnas bör att det finns personer som för många år sedan fått diagnosen AS då inte samma 
diagnoskriterier följdes. Samma personer skulle kanske få en helt annan diagnos idag. 

Personer med AS har inget begåvningsmässigt funktionshinder men fungerar i grunden 
annorlunda än andra människor. De problem som personer med AS har rör ofta relationen 
till andra människor. Socialt umgänge är för många en stor kognitiv belastning. Andra 
typiska drag för AS är specialintressen, ett annorlunda sätt att hantera språket och 
svårigheter med snabba förändringar. Så här kan, enligt professor Gillberg, AS beskrivas i 
punktform: 

• Svårigheter i kontakter med andra människor. 

• Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikation med andra människor. 

• Specialintressen kan uppta en stor del av tid och uppmärksamhet. 

• Klumpighet i rörelser och i att använda kroppen. 

• Hamnar ofta i tvingande rutiner och/eller handlingar. 

• Ofta säregna eller ovanliga sinnesintryck (www.attention-riks.se 1 2006-01-14). 

Enligt diagnosmanualen DSM2 skall under varje diagnosområde ett antal symtom vara 
uppfyllda för att en diagnos skall kunna ställas. Det finns forskare som menar att Aspergers 
Syndrom är en mildare variant av autism vilket inte behöver innebära att AS är ett milt 
funktionshinder. En del personer har bestående problem hela livet medan andra har lättare 
för att fungera som vuxna än vad de hade som barn. Människor med AS har förmåga att 
uttrycka sig verbalt och förstår meningen med kommunikation men kan ändå ha svårt att 
förstå varianter inom kommunikationen som ironi, metaforer, ordspråk mm. En del 
personer med AS har god förmåga att ta kontakt med andra människor men har svårt att 
veta hur man inleder och upprätthåller ett samtal. Svårigheter att avläsa andras kroppsspråk 
och att använda sitt eget är vanligt (Gerland 2004). 

Aspergers syndrom tillhör det autistiska spektrumet vilket innebär att personer med denna 
diagnos kan ha rätt till insatser enligt LSS om behov finns. Ca 4 promille av Sveriges 
befolkning har denna diagnos. Det är dock viktigt att påpeka att många människor med 
autism eller AS varken har kontakt med omsorgsverksamhet eller psykiatri (a.a.). 

                                                   

 
1 Riksförbundet Attention är en rikstäckande intresseorganisation för personer och familjer med neuropsykiatriska 
funktionshinder samt yrkesverksamma inom området. Attention arbetar med att förbättra livsvillkoren för barn, 
ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.  
2 DSM= Diagnostic and Statistic Manual ges ut av American Psychiatric Association och revideras kontinuerligt, 
senaste versionen är DSM 10 (Gerland 2004). 
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2.3  Stöd som samhället erbjuder 
Marginaliserade grupper i samhället har rätt till olika former av samhälleligt stöd. Enligt 
min mening tillhör människor med funktionshinder utan tvekan gruppen marginaliserade 
människor. Som alla andra har de rätt till stöd och hjälp enligt såväl Socialtjänstlagen som 
Hälso- och sjukvårdslagen. När det inte räcker har en del personer rätt till stöd enligt Lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. 

Här nedan kommer en redovisning av det specifika stöd som ger möjlighet till hjälp för 
personer med de funktionshinder som utgör målgruppen i uppsatsen samt de 
yrkesfunktioner som är aktuella för samma målgrupp. 

Särskolan 
Det allra första stödet som ges för uppsatsens målgrupp är oftast möjlighet att gå i särskola. 
Den obligatoriska särskolan är nioårig men med möjlighet till ett tionde läsår. I särskolan 
läser man i stort sett samma ämnen som i grundskolan men anpassar omfattning och 
svårighetsgrad efter elevernas förmåga i ännu större utsträckning än grundskolan. Efter 
grundsärskolan finns möjlighet att gå i gymnasiesärskola. Där finns, liksom i det vanliga 
gymnasiet, individuella och nationella program med olika svårighetsgrader. I 
gymnasiesärskolan går man som regel tills man fyllt 21 år. Inom särskolan finns möjlighet 
till individintegrerad undervisning vilket betyder att en elev kan vara inskriven i särskolan 
men ändå gå i en vanlig grund- eller gymnasieskoleklass. Tanken är att eleven skall vara 
inkluderad i den vanliga skolan men ändå ha rätt att följa särskolans kursprogram. Eleven 
har då tillgång till skolans vanliga personal och det händer att skolan får ett ökat anslag för 
t.ex. hjälpmedel samt handledning till lärare (Tideman 2000c). 

Personer med diagnoserna utvecklingsstörning och Aspergers syndrom eller högfungerande 
autism tillhör den specifika grupp av funktionshinder som har rätt till skolgång inom 
särskolan och till insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, 
LSS. Sveriges regering har dock i år, 2006, i en skrivelse till regeringen aviserat en 
kommande lagändring om att endast barn med utvecklingsstörning skall tas emot i 
särskolan. Särskolan skall inte användas som alternativ för barn som med rätt stöd skulle 
klara grund- eller gymnasieskolans kunskapsmål (Göteborgs Posten, TT, 2006-03-27). 

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Kommunerna i Sverige har idag det största ansvaret för att se till att personer med 
funktionshinder säkras goda levnadsvillkor. Det finns flera, såväl generella som specifika, 
lagar som ger möjlighet till stöd för personer med funktionshinder.  Den idag mest kända 
och kanske den mest viktiga lagen för uppsatsens målgrupp är Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) som började gälla 1994 då den ersatte den gamla 
Omsorgslagen. LSS är en så kallad rättighetslag och är tänkt att styra den kommunala 
verksamhet på handikappområdet och innebär ekonomisk prioritering för grupper med stora 
behov av insatser, vissa funktionshindrade, och där resurserna är begränsade (Tideman 
2000c).  

Med vissa funktionshindrade menar man människor med stora omfattande funktionshinder 
och i 1 § LSS delas de in i tre grupper: 

• de med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

• de med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 
i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
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• de med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 
beror på normalt åldrande och om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service 
(Regeringens proposition 1992/93:159). 

Den första och den andra personkretsen är samma som i gamla Omsorgslagen från 1985 
(Grunewald 1998). Enligt Calais von Stokkom & Kebbon (2000) måste bedömningen av 
personkretstillhörighet göras av någon objektiv person på grundval av en subjektiv 
information av den enskilde som är berörd. Det är naturligtvis en svårighet i sig och ger en 
god illustration av svårigheter att definiera handikapp trots behov av att kunna göra det. 

Personer som tillhör personkretsen enligt 1 § LSS har rätt till goda levnadsvillkor och har 
rätt till insatser som står i § 9 LSS om behov finns. De allra flesta insatser enligt LSS är 
kostnadsfria. Kostnader för hyra, kostavgifter i boende och korttidsvistelse kan förekomma. 

Insatserna enligt 9 § är: 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem 
och livsbetingelser för människor med stora varaktiga funktionshinder t ex 
kuratorsstöd. 

2. biträde av personlig assistans 

3. ledsagarservice 

4. biträde av kontaktperson 

5. avlösarservice i hemmet 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov 

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som 
behöver bo utanför föräldrahemmet 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig (Regeringens proposition 1992/93:159). 

 

Ca 54 300 personer fick 2005 insatser enligt LSS genom kommunerna. Den vanligaste 
insatsen var daglig verksamhet som ca 25 000 personer hade. Ca 16 700 personer hade 
insatsen kontaktperson och 10 500 hade insatsen råd och stöd (Socialstyrelsen 2005). 

Det är inte alltid kommunerna kan verkställa alla beslut som tagits. De flesta beslut som 
inte är verkställda är sådana som gäller biträde av kontaktperson (a.a.). 

LSS är en rättighetslag och har i den allmänna välfärdspolitiken setts som ett viktigt 
instrument för att förbättra funktionshindrade människors levnadsvillkor. LSS kom till efter 
ett förslag från 1989-års handikapputredning och var utredningens förslag till 
individinriktade åtgärder.   

Tanken med LSS är att den skall utnyttjas när Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) inte räcker till. I första hand skall behov av stöd och service 
tillgodoses via de generella lagarna (Tideman 2000c).  
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Nedan kommer en redovisning av några av de insatser som är relevanta för uppsatsens 
målgrupp och som förekommer som begrepp i såväl resultat, analys och diskussionsdel. 

Individuell plan 
Individuell planering av LSS insatser är en insats enligt 10 § LSS. Det innebär att personer 
som har en eller flera insatser enligt LSS kan få stöd och hjälp med att samordna insatserna 
och att planera sin tillvaro Såväl kommuner som landsting skall, om den enskilde så önskar, 
upprätta en plan i vilken beslutade och planerade insatser redovisas. Planen skall omprövas 
minst en gång om året (Regeringens proposition 1992/93:159). 

Kontaktperson. 
En av insatserna i 9 § LSS är biträde av kontaktperson och denna insats kan sökas via 
kommunens LSS-handläggare. Insatsen kontaktperson går också att söka enligt 
Socialtjänstlagen antingen genom kommunens LSS-handläggare eller via en 
socialsekreterare. I båda fallen är insatserna kostnadsfria.  

En kontaktperson är en medmänniska som gör det möjligt för personer med funktionshinder 
att t.ex. gå på bio, ta en fika på stan eller bara umgås. Det ställs inga krav på en 
kontaktpersons utbildning eftersom det inte handlar om att ge något professionellt stöd. 
Syftet är helt enkelt att vara ett sällskap eller en kamrat som gör livet rikare 
(Handikappombudsmannen 2002). 

Enligt handikapputredningen som kommenterar Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS, skall en kontaktperson kunna hjälpa den enskilde med 
information, hålla vissa kontakter i samhället och stärka den enskildes egna initiativ på 
olika sätt. Kontaktpersonen skall ställa sig till förfogande som medmänniska för personer 
med funktionshinder som behöver hjälp för att komma i kontakt med andra människor 
(Grunewald & Leczinsky 2003). 

Kontaktpersonen bör vara en människa som med stort engagemang bryter den 
funktionshindrades isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter samt ge råd i situationer 
som inte är av så komplicerad natur (Grunewald & Leczinsky 2005). 

Ledsagare 
En annan insats enligt LSS är Ledsagarservice och den kan också sökas via kommunens 
LSS-handläggare. Tanken med ledsagarservice är att den enskilde skall få hjälp att komma 
ut bland andra människor, t.ex. för att besöka vänner eller delta i kulturlivet. Insatsen bör ha 
karaktär av personlig service och anpassas efter personens individuella behov. (Regeringens 
proposition 1992/93:159) Insatsen är kostnadsfri. Ledsagarservice går också att söka enligt 
Socialtjänstlagen och den är då oftast avgiftsbelagd. 

Hemtjänst eller stöd i hemmet enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
Socialtjänstlagen är en lagstiftning för alla samhällsmedborgare. Den kan användas till 
människor med långa eller kortvariga behov. Den som själv inte kan tillgodose sina behov 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
livsföring (Erman 2001). I de flesta kommuner ordnas mycket av detta bistånd genom 
hemtjänst. Hemtjänst innebär att personal kommer hem och stöttar i allt som rör den 
enskilde i hemmet så som personlig hygien, hemmets vård, städning, tvätt mm. 
Hemtjänsten kan också hjälpa till med att handla och laga mat. Vissa kommuner ordnar 
med att man får lagad mat hemsänd, s.k. matdistribution. Lagen säger att den enskilde skall 
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tillförsäkras en skälig levnadsnivå och att biståndet skall utformas så att det stärker den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatsen är oftast avgiftsbelagd. 

Boendestöd 
Insatsen boendestöd är i grunden samma typ av insats enligt Socialtjänstlagen som 
hemtjänst och ser ofta olika ut i olika kommuner. Ofta är boendestöd anpassad efter 
personer med funktionshinder som t ex utvecklingsstörning, autism eller psykiskt 
funktionshinder. Insatsen finns inte i alla kommuner. Personal som arbetar som s.k. 
boendestödjare har ofta kunskap och utbildning liknande personal i bostad med särskild 
service. Insatsen är ibland avgiftsbelagd, i vissa kommuner är den dock kostnadsfri. 

LSS-handläggare/Handikappsekreterare  
Det ser lite olika ut i olika kommuner när det gäller handläggning av LSS. En del 
kommuner har renodlade LSS-handläggare, d.v.s. handläggarna utreder och fattar beslut 
enligt LSS och inte enligt någon annan lagstiftning. Andra kommuner har handläggare som 
möter personer med funktionshinder och utreder och fattar beslut enligt flera lagstiftningar, 
allt utefter den enskildes önskemål, behov och/eller ansökan. Exempel på lagar som berör 
personer med funktionshinder är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Färdtjänst. En del handläggare beslutar inte 
bara om insatser utan de verkställer också besluten. I mindre kommuner är det vanligt att 
LSS-handläggaren både beslutar och verkställer t ex insatsen biträde av kontaktperson 
enligt LSS. Det är också oftast LSS-handläggaren i kommunen som bedömer 
personkretstillhörighet. Som underlag har de då läkare- och/eller psykologutlåtanden som 
är relevanta för det aktuella ärendet. Beroende på organisation och invånarantal har 
kommunerna en eller flera handläggare. 

Kurator 
Råd och stöd är en insats enligt 9 § punkt 1 LSS och det är oftast lanstinget som är 
huvudman för denna insats. Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS skall vara ett 
expertstöd till den enskilde och stödet skall ges av personal som har särskild kunskap om 
hur det är att leva med ett funktionshinder. Det kan t.ex. vara en kurator som ger stödet 
(Handikappombudsmannen 2002). Råd och stöd kan också ges som en insats enligt Hälso-
och sjukvårdslagen (HSL). 
En kurator kan arbeta med utredningar för att t.ex. definiera problemets art och omfattning 
samt den funktionshindrade individens nära resurser att hantera det. En kurator kan också 
arbeta med att informera den enskilde om samhällets olika stödorgan t.ex. LSS samt med 
rådgivning om hur man gör för att få stöd. 

En kurator kan också arbeta med psykosocialt stöd genom att ta ansvar för processer i 
individens livssituation och via samtal eller aktiva insatser hitta vägar till önskade 
förändringar på olika nivåer. 

En kurator kan göra detta genom samtal, individuellt eller i grupp, genom att ge service i 
form av att ta kontakt med t.ex. andra myndigheter samt att hjälpa till med samordning av 
olika resurser (Enlund 2006-01-17). 

Vuxenhabilitering 
Allt ansvar ligger inte på kommunerna. Den första insatsen enligt 9 § LSS, rådgivning och 
annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser 
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för människor med stora varaktiga funktionshinder, t.ex. kuratorsstöd, ligger idag vanligtvis 
under landsting eller region. För vuxna personer ges ofta stödet från vuxenhabiliteringen. 

Vuxenhabiliteringen vänder sig till personer med utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder 
eller förvärvad hjärnskada. För att komma till vuxenhabiliteringen skall personen vara 18 år 
eller äldre. Vuxenhabiliteringen ger stöd till personer med funktionshinder och deras 
anhöriga och stödet ges utifrån de svårigheter som funktionshindret ger i personens liv. 
Stödet ges framför allt enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslag.) men också enligt LSS.   

De yrkesgrupper som ger stöd på vuxenhabiliteringen är arbetsterapeut, kurator, logoped, 
psykolog och sjukgymnast. Varje yrkesperson ger stöd och hjälp utifrån problemområdet. 

Exempel på de mål som habiliteringen har är: 

• Att personen utifrån sin förmåga skall bli mer självständig 

• Att personen skall ha ökade möjligheter att på ett jämlikt sätt kunna ta del i 
samhället 

• Att personen skall ha medbestämmande i habiliteringsprocessen och möjlighet att 
påverka sitt vardagsliv  

Exempel på vad vuxenhabiliteringen kan erbjuda är samtalsstöd och social träning för att 
till exempel öka förmågan att ta egna initiativ och fungera i grupp (Vuxenhabiliteringen 
Fyrbodal 2006). 

Coach 
Begreppet ”Coach” och ”coaching” används ibland inom vuxenpsykiatrins öppenvård. En 
”Coach” har ungefär samma funktion som en kurator har. Ibland är det en kurator, ibland är 
det en annan vårdpersonal som coachar personer med psykiska funktionshinder i samhället. 
Det kan handla om hur man tar kontakt med försäkringskassan, socialtjänsten eller 
sjukvården. Det är också en person man kan ha samtal med. 

God man 
Fram till 1986 var det vanligt att personer med utvecklingsstörning förklarades omyndiga 
men sedan 1986 är inga personer som är över 18 år i Sverige omyndiga. Alla vuxna 
svenskar har samtliga medborgerliga och juridiska rättigheter och skyldigheter. För 
personer som brister i förmåga att ta hand om sig själva finns möjlighet att få stöd som skall 
trygga för deras rättsäkerhet. De kan då ha en god man eller en förvaltare. Många 
människor med funktionshinder har en god man. Det är en person vars uppgift är att bevaka 
den enskildes intressen. Det gäller såväl ekonomiska intressen som att ta tillvara den 
enskildes rättigheter i övrigt. Den som inte på egen hand klarar av att sköta sin ekonomi 
eller föra sin talan kan alltså ha en god man. Personer som arbetar med människor med 
funktionshinder skall anmäla till kommunens överförmyndare om man tycker att någon 
behöver god man. Överförmyndaren utreder sedan behovet samt föreslår vem som skall 
vara god man. Den enskilde skall själv lämna sitt medgivande till god man men en läkare 
kan också intyga att en person inte har förmåga att förstå ett sådant samtycke. Det är en 
läkare som intygar att personen har behov av god man. Till sist är det Tingsrätten som fattar 
beslut. En god man skall hjälpa den enskilde att få ett bra liv och det är den enskildes vilja 
och intressen som skall gälla. Den gode mannen kan aldrig ta över den enskilde personens 
bestämmanderätt och den enskilde har själv rätt att ta beslut. Det kan handla om vilken 
hjälp han eller hon vill ha eller något som skall inhandlas. Den enskilde kan själv teckna 
kontrakt eller göra andra avtal. Tanken är att gode mannen skall hjälpa till vid större 
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ställningstaganden. Allt detta förutsätter naturligtvis att den som är god man har god 
kännedom om den enskildes behov och intressen och att det finns en förtroendefull kontakt 
(Gotthard 2002).  

2.4  Socialt umgänge 
Problem med social interaktion eller brist på social kompetens är naturligtvis 
grundläggande problem för många människor med eller utan funktionshinder av någon 
form. Det kan finnas många orsaker till svårigheter att knyta sociala kontakter och att 
närma sig andra människor. Några forskare har studerat personer med utvecklingsstörning 
och deras möjligheter och begränsningar att knyta sociala relationer i olika former. Nedan 
kommer en kortfattad redovisning av forskning kring uppsatsen målgrupp i relation till 
socialt samspel, kärlek, sexualitet mm. 

Personer med utvecklingsstörning och socialt umgänge 
Magnus Tideman (2000c) skriver om ämnet personer med funktionshinder och menar att 
sociala kontakter är viktiga för individens välfärd i flera avseenden. Relationer är viktigt för 
tryggheten i en tillvaro bland andra människor och har stor betydelse för känslan av 
meningsfullhet i livet. Personer med utvecklingsstörning skiljer sig ordentligt från Sveriges 
befolkning i övrigt när det gäller sambo- eller äktenskapsförhållanden. År 2000 var antalet 
svenska ensamstående 38 % av befolkningen medan antalet ensamstående med 
utvecklingsstörning var 95 %. De kontakter som personer med funktionshinder hade 
utanför släkten var mycket begränsade. Mer än hälften av personer med utvecklingsstörning 
saknade en nära vän och många var hänvisade till varandra och till personal. 

Bibbi Ringsby Jansson (2002) har studerat personer med utvecklingsstörning i gruppbostad 
och deras sociala arenor. Bl. a har hon kommit fram till att många människor som bor i 
gruppbostad har många sociala band men banden är svaga. I likhet med Tideman (2000c) 
konstaterar hon att många personer med utvecklingsstörning är hänvisade till andra 
personer med utvecklingsstörning och till personal. Hon ger som exempel relationer med 
personal och s.k. svaga relationer till t.ex. busschaufförer eller andra yrkesutövare som 
människor med utvecklingsstörning kommer i kontakt med i sin vardag. 

Lotta Löfgren- Mårtensson har i sin doktorsavhandling (2005a) bl. a beskrivit unga 
personer med utvecklingsstörning och deras möjligheter och hinder att ragga och flirta i 
syfte att knyta korta eller långvariga kärleksrelationer. Syftet med Löfgren- Mårtenssons 
studie var att granska möjligheter och hinder för sexualitetsuttryck och kärleks- och 
sexualitetsrelationer samt att också studera vilken betydelse samspelet med omgivningen 
har för formandet av sexualiteten. Löfgren- Mårtensson har valt att utgå från en begränsad 
arena, danstillställningar riktade till unga personer med utvecklingsstörning. Hennes frågor 
avsåg att belysa olika nivåer av den sexuella socialiseringen, främst av mellanmänsklig 
karaktär. 

Det går naturligtvis inte att beskriva dagens unga med utvecklingsstörning som en homogen 
grupp eftersom de har många allmänmänskliga upplevelser och erfarenheter av att ragga  
exempelvis på dansställen. De går på danser för att träffa en pojk- eller flickvän och de klär 
sig, ser ut och uppför sig ungefär på samma sätt som alla andra ungdomar i samhället. Hon 
menar att det däremot finns ett samband när det gäller art av funktionshinder och förmåga 
till kommunikation och socialt samspel. Kön, socialgrupptillhörighet och uppväxtmiljö 
påverkar också hur unga personer med utvecklingsstörning visar känslor och behov av 
närhet och sexualitet i förhållande till andra (a.a.).  
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Det finns också en viktig skillnad mellan personer med intellektuella funktionshinder och 
andra ungdomar och det är de ramar som ungdomar med utvecklingsstörning ofta omges 
av. Danser för ungdomar med funktionshinder är oftast tillrättalagda, organiserade och 
nyktra danser som pågår under en begränsad tid. Det är också många ungdomar som har 
med sig föräldrar och/eller personal till danserna och det blir svårt för ungdomarna att 
skapa privata sfärer. Umgänget med andra sker ofta inför ögonen på personal och anhöriga 
(a.a.).  

Det är svårare för unga med utvecklingsstörning att träffa helt nya människor eftersom det 
ofta är samma personer som åker på danserna som går i skolan eller jobbar tillsammans på 
dagarna. De flesta söker gemenskap med andra ungdomar med utvecklingsstörning även 
om grad av funktionshinder är varierande. Det är dock inte bara funktionshindret som 
gemensam nämnare som är viktigt för att få en mer nära eller djupare relation. Intressen, 
musiksmak, liknande familjebakgrund och framför allt samma förmåga till kommunikation 
och social förmåga har också betydelse. Det är också viktigt att vara i ungefär samma ålder 
eftersom man då oftast socialiserats in i likadana normer och beteendemönster till skillnad 
från den tidigare generationen människor med utvecklingsstörning som växt upp under helt 
andra förutsättningar (a.a.). 

Om någon av parterna redan har en kille eller en tjej innebär det att personen har viss status 
och blir då mer attraktiv som partner. Graden av självkänsla är också viktig för bildandet av 
par och att redan ha en partner ger naturligtvis ökad självkänsla. Det är inte heller alla unga 
med utvecklingsstörning som varit kära även om de flesta drömmer om att vara det och 
självkänslan är avgörande för om en person vågar bli kär eller inte (a.a.). 

Det är få unga med utvecklingsstörning som verkligen lyckas träffa någon att bli 
tillsammans med på danserna. En viktig förklaring är konsekvenserna av funktionshindret 
som ofta innebär en bristande förmåga att ta egna initiativ till möten och att utveckla 
relationer (a.a.).  

Elisabeth Olin (2003) har skrivit en doktorsavhandling om när unga människor med 
funktionshinder flyttar hemifrån. Hon skriver att det finns stor risk att personer med 
funktionshindrades beroende av hjälpinsatser från andra tas som intäkt för omgivningen att 
begränsa individens rätt att bestämma över sitt liv. För att uppnå självbestämmande 
förväntas personer med funktionshinder att kvalificera sig genom att bevisa för omvärlden 
att man är oberoende av hjälp i vardagen. Hon menar att det finns en överhängande risk att 
personer med funktionshinder behandlas som barn, som under hela livet förväntas lära sig 
olika färdigheter. Olin framhåller vidare att personal ofta ser som sin uppgift att lära 
personer med utvecklingsstörning olika sociala färdigheter vilket innebär att de utsätts för 
större krav än andra när det gällde att uppföra sig på ett socialt accepterat sätt. 

Löfgren- Mårtensson (2005a) menar att de flesta unga människor med utvecklingsstörning 
är vana från uppväxten att vara beroende av andra människor och att många successivt har 
vant sig vid att ha exempelvis personal omkring sig till vardags. Hon menar också att 
många tillbringar mer tid tillsammans med familjen än med jämngamla kamrater. 
Möjligheter till att utveckla en egen självständighet blir ofta begränsade i relationer som 
präglas av ett beroende av andra människor.  

Att leva med ett funktionshinder får dock konsekvenser för många. Att ibland eller hela 
tiden vara beroende av stöd från omgivningen innebär att man har helt andra sociala ramar 
än andra ungdomar. De flesta personer med lindrig utvecklingsstörning umgås i grupper 
istället för att dra sig undan i tvåsamhet. Konsekvensen av funktionshindret blir då en 
varierande förmåga att ta egna initiativ till möten och utveckla relationer. Det sociala 
samspelet kännetecknas av ett sorts koder för hur man skall uppföra sig istället för koder 
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för möten mellan individer som könsvarelser. Det finns också andra faktorer som avgör hur 
det sociala samspelet fungerar mellan personer med funktionshinder. Ett exempel är 
konsekvenser av andras bemötande (a.a.).  

Ringsby Jansson (2002) skriver att man framför allt kan konstatera att de sociala nätverken 
för personer med utvecklingsstörning ser annorlunda ut än vad som gäller för icke-
funktionshindrade människor och att vänner utan funktionshinder utgör en förhållandevis 
liten del av personens nätverkskarta.  

Personer med Aspergers syndrom och socialt umgänge 
Christopher Gillberg (1997) menar att personer med Aspergers syndrom (AS) som söker 
hjälp hos en psykiatriker ofta får diagnosen personlighetsstörning. Det finns många likheter 
med Schizotyp och Schizoid personlighetsstörningar, eftersom ett gemensamt drag är en 
reducerad förmåga till ömsesidig social interaktion. En del personer kan beskrivas som 
svåra att få kontakt med medan andra upplevs som naiva av omgivningen. Personer med 
AS fungerar oftast bäst på tu man hand stället för i stora sällskap. 

Gunilla Gerland (2004) har egna erfarenheter av att leva med autism. Hon har skrivit en 
bok som dels bygger på egna tankar och dels på samtal med andra personer med diagnosen 
Aspergers syndrom. Gerland hävdar att många personer med diagnosen AS inte riktigt 
förstår meningen med relationer. De beskriver människor som ytliga och ointressanta och 
att det är svårt att föra ytliga samtal och lättare att konversera om man vet vad som skall 
diskuteras. En kvinna som Gerland intervjuat menar att hon givit upp och skaffat sig en 
ledsagare från kommunen istället. Hon tycker att det är en bra ersättning för de 
vänskapsrelationer hon inte orkar ha. En annan kvinna berättade att det inte fungerade för 
henne att umgås med folk i samma ålder. Mycket yngre eller betydligt äldre går lättare. 
Gerland tror att skälet till att det är svårt att umgås med jämngamla dels kan bero på 
faktorer som stort behov av integritet, dels att det är lättare att ha distans till personer som 
är i en annan ålder än man själv. 

Att få en diagnos har för en del kunnat vara en väg till kunskap och medvetenhet om det 
egna funktionshindret. En kvinna med AS menade att det var först genom diagnosen som 
hon fick en känsla av vem hon var och diagnosen blev ett verktyg att förklara sina 
svårigheter för andra med. Genom att delta i kurser och konferenser om AS har också en 
del personer träffat vänner och knutit sociala relationer med personer med samma diagnoser 
(a.a.). 

Gunilla Brattberg (2000) är läkare och har också själv Aspergers syndrom. Hon anser att 
personer med AS har bristande social automatik och svaga sociala muskler vilket innebär 
att de i många sammanhang undviker andra människor. Det har tagit henne själv många år 
att få en social kompetens och hon beskriver relationer såhär: 

 

”Relationer är grundproblemet, relationer till andra, relationer till livet, relationer till lidandet 
och relationen till mig själv. Jag har problem att förhålla mig. Att vara lidande är ett sätt att 
förhålla sig på. Jag befinner mig i en ständigt pågående process som handlar om att hitta ett sätt 
att förhålla mig till andra människor som gör att jag står ut och mår bra. Oftast blir det för 
mycket, för täta, för intensiva, för få eller för resursslukande relationer”. (Brattberg 2000 
s.127). 
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2.5  Kärlek och sexualitet  
Längtan efter att bli älskad och behovet av sexualitet finns hos alla människor oavsett vilket 
uttryck det tar sig. Behov av kärlek och sexualitet finns naturligtvis hos alla, även hos 
personer med funktionshinder. Det finns dock speciell problematik. I följande avsnitt 
redogörs för vad några forskare och författare skrivit om kärlek och sexualitet för personer 
med utvecklingsstörning och Aspergers syndrom. 

Kärlek och sexualitet när man har en utvecklingsstörning 
Margareta Nordeman (1999) har skrivit en lärobok om utvecklingsstörning och sexualitet 
och skriver att förälskelse, passion och åtrå är känslor som alla människor kan uppleva 
oavsett ålder, funktionshinder och kön. Även människor med utvecklingsstörning kan bli 
förälskade och känslorna är lika starka som hos alla andra. Det är i förståndet eller 
intellektet som handikappet finns och eftersom förälskelsen sitter mest i känslorna finns det 
ingenting som tyder på att människor med utvecklingsstörning känner mindre vid en 
förälskelse.  

Känslorna är inte annorlunda hos en person med funktionshinder, det är en mycket viktig 
kunskap att ha med sig. Alla människor oavsett intellektuell förmåga upplever känslor av 
förälskelse, passion, åtrå och kärlek. För de allra flesta människor är kärlek och sexualitet 
mycket viktig för känslan av att leva ett gott liv (Gotthard 2002). 

Löfgren- Mårtensson (2005a) menar att när attraktion uppstår mellan människor sänds 
signaler eller koder. Detta sexuella kodspråk kan vara mycket komplicerat. T.ex. kan 
skämtsamma handlingar och yttringar vara tecken på ett djupare intresse. Ögonkast och 
blickar är också viktiga delar i det sexuella kodspråket. Det kan räcka att en person tittar 
extra länge på någon för att denne skall uppfatta och förstå intresset. Det kan naturligtvis 
finnas andra orsaker till att någon tittar länge och det blir missförstånd, varför 
självförtroende är viktigt för att en person skall våga reagera tillmötesgående. Det finns 
olika strategier för att hantera en sådan situation. Ett sätt kan vara att förneka intresse och 
ett annat sätt kan vara att skämta bort situationen. Förmåga till timing är olika från individ 
till individ. En del ungdomar har lätt för att känna in rätt ögonblick och andra har svårare 
för att uppfatta koderna. 

Vissa personer med utvecklingsstörning behärskar konsten att flirta medan andra vänder sig 
till fel person eller saknar timing. Ett fenomen kallat attraktionshierarki handlar om 
förmågan att hitta en partner som befinner sig i en liknande situation intellektuellt, socialt 
och mognadsmässigt. Möjligheterna att hitta en partner ökar om båda parter behärskar 
sexuellt kodspråk på ungefär samma nivå. Graden av självkänsla är central för möjligheten 
att hitta en partner, likaså om personen redan har eller har haft en partner. Många unga 
personer med lindrig utvecklingsstörning längtar efter kärlek och ett förhållande men det är 
inte alla som varit kära vilket kanske också kan förstås genom att personer med brist på 
självkänsla inte vågar bli förälskade (a.a.). 

Variationen är stor bland unga personer med utvecklingsstörning när det gäller erfarenheter 
av sexuella uttryckssätt. Troligtvis är det ganska ovanligt att unga personer med 
utvecklingsstörning har samlag över huvud taget. Det gäller även de som har fasta 
förhållanden. En av orsakerna är troligen att en del personer med utvecklingsstörning är 
känslomässigt och psykosexuellt omogna. En annan orsak är att många har begränsade 
möjligheter till privatliv, att vara ensamma med varandra utan närhet att personal eller 
föräldrar. Transport- och tidsmässiga ramar är andra faktorer som spelar in liksom 
omgivningens restriktiva inställning. Sättet att uttrycka sin sexualitet för personer med 
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utvecklingsstörning är att använda sig av svärmeri, flirt, kramar, smekningar, kyssar och 
petting. Det innebär att de har en positiv syn på sin egen sexualitet. De ungdomar som har 
samlag med varandra är personer som har möjligheter och förutsättningar att reflektera 
kring sina sexuella upplevelser och erfarenheter. De personerna har också oftast en positiv 
syn på sin egen sexualitet (a.a.). 

Löfgren- Mårtensson (a.a.) belyser att varje individ är unik och att man därför kan säga att 
det är normal att vara annorlunda. Alla individer har olika mentala förmågor och 
begåvningar. Sexualiteten är ett fundamentalt behov och en integrerad del av hela 
människan och dess personlighet. Det finns heller ingen intellektuell gräns som måste 
uppnås som ett villkor för att uppleva sin egen sexualitet. Rätten till den egna sexualiteten 
även för personer med utvecklingsstörning kan härledas till principer om jämställdhet och 
mänskliga rättigheter.  

Kärlek och sexualitet när man har Aspergers syndrom 
Gerland (2004) skriver att det är fler kvinnor än män med Aspergers syndrom (AS) som har 
sexuella relationer. Det kan förstås genom att det är vanligare att män i allmänhet tar 
initiativet än kvinnor i kärleksrelationer. Om då männen har problem med socialt samspel 
blir det kanske ingen som tar initiativet. I de intervjuer Gerland gjort framkommer att en del 
kvinnor berättat att de haft många sexuella relationer och t.o.m. blivit utnyttjade sexuellt. 
De har haft problem med att förstå vad en pojkvän egentligen är och inte kunnat avläsa 
situationen. Att ha en kärleksrelation tyckte många var något man måste ha för att räknas 
som godkänd i samhället men att det egentligen fungerade bra att leva utan en parrelation. 

På senare år har man dock uppmärksammat att fler personer med AS lever i parrelationer. 
Det finns en byrå för äktenskapsrådgivning i England som bland annat specialiserat sig på 
par där en av parterna har en autismdiagnos (a.a.). 

Sexualitet är ett uttryckssätt, oavsett hur mycket av sexualitet som är biologiskt grundad 
eller hur mycket av den som är inlärd. Genom sexualitet finns det möjlighet att uttrycka 
behov som från början inte är sexuella. Sexuell aktivitet kan vara ett uttryck för 
avslappning, tröst eller gemenskap. Sexualitet kan förstås på flera sätt när det gäller 
personer med autism. Många personer med AS menar att deras sexualitet inte skiljer sig 
från andras utan att problemet mer ligger i yttre svårigheter som t.ex. att träffa en partner. 
Andra med AS menar att de upplever sig ha en motorisk klumpighet som är besvärande vid 
samlag. Det är dock viktigt att veta att alla människor med autism inte har problem med 
sexualitet men kan ha det (Gerland 2004).  

Bi- eller homosexualitet och personer med funktionshinder 
Majoriteten av sexuella handlingar sker mellan personer av motsatt kön, det är mycket 
ovanligt med bi- eller homosexualitet bland personer med utvecklingsstörning. En av 
orsakerna kan vara att det kan vara svårt att hitta sin identitet som ung, utvecklingsstörd och 
homosexuell (Löfgren- Mårtensson 2005a). 

Det finns idag två så kallade mailinglistor för personer med kombinationen Aspergers 
syndrom (AS) och homo eller trans sexualitet. Det finns dock ingen forskning som påvisar 
att homosexualitet skulle vara vanligare bland personer med autism och utvecklingsstörning 
än bland andra människor. Naturligtvis förekommer den bland personer med AS som den 
gör bland andra (Gerland 2004). 
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Framtidsdrömmar 
Många personer med utvecklingsstörning är medvetna om att det är svårt att klara av 
föräldraskap. De drömmer därför framför allt om ett liv tillsammans med en partner och 
inte om en familj med barn. Det är företrädesvis personer med god verbal och social 
inlevelseförmåga som främst drömmer om stadiga förhållanden och samlevnad med en 
partner (Löfgren- Mårtensson 2005a). 

Barron (1996) menar att när unga kvinnor med fysiska funktionshinder ombads beskriva 
sina framtidsdrömmar så var det allra viktigaste för de flesta att få en man, barn och ett eget 
hem att sköta om. Olin (2003) skriver att unga personer med utvecklingsstörning i en studie 
har tillfrågats om vilka förhoppningar de hyste inför vuxenlivet. Vad de hoppades på var 
ökade möjligheter till självständighet och valfrihet samt meningsfullt arbete, egen bostad 
och tillgång till socialt umgänge med jämnåriga kamrater. Man hoppades också bli 
uppfattad som kompetent och ansvarskännande av andra vuxna personer.  

2.6  Sociala arenor  
Jag har nu, relativt kortfattat, redogjort för vad olika forskare och författare skrivit kring 
personer med autism och utvecklingsstörning i relation till kärlek, relationer och sexualitet. 
Nedan kommer en presentation av sociala arenor för personer med funktionshinder samt 
forskning kring personer med utvecklingsstörning och användande av Internet.  

Sociala arenor för personer med utvecklingsstörning 
Ringsby Jansson (2002) har studerat hur personer med funktionshinder, som bor i 
gruppboende, definierar begreppet hemkänsla. Det egna hemmet/den privata bostaden har 
under de sista tjugo åren fungerat som metafor för att begreppsliggöra innebörden av det 
goda livet för människor med behov av stöd i vardagen. Det är något som också 
understryks i handikapputredningen, SOU 1991:46 3.  

Hemkänsla förknippas dock inte bara med tillvaro i den egna bostaden utan många personer 
med utvecklingsstörning betonar vikten av att ha människor omkring sig. Viktiga aspekter 
var tillhörigheten till ett socialt sammanhang där man är igenkänd och accepterad av andra 
och där det finns möjlighet att söka sällskap med andra.. Närvaro till andra människor och 
tillitsfulla relationer var något som relaterades till begreppet hemkänsla. Hem förknippades 
med värme och trygghet och med upplevelser av gemenskap med andra människor (a.a.). 

Sociala arenor som är viktiga för personer med utvecklingsstörning är den egna bostaden, 
gemensamma utrymmen, föreningsliv och offentliga arenor. Med offentliga arenor som 
innebär enkla kontakter och svaga band menas t.ex. en pizzeria i bostadsområdet, 
frisörsalongen eller närbutiken (a.a.). 

                                                   

 
3 ”Ingen annan enskild faktor har så stor betydelse för känslan av att ha en egen identitet som en egen bostad. Det 
är i bostaden man tillgodoser de mest elementära behoven. Bostaden är också den plattform från vilken man utgår 
när man skapar relationer med andra och deltar i samhällslivet” (SOU 1991:46 s 240). 
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Internet som mötesplats 
Löfgren- Mårtensson (2005b) skriver att den nya ungdomskulturen i samhället innebär att 
många unga sköter sina kontakter och kommunicerar via nätet4. Unga personer med 
utvecklingsstörning är till stora delar en del av denna nätgeneration. Personer med 
utvecklingsstörning i Löfgren- Mårtenssons studie använder nätet i kärleksmässiga och 
sexuella syften. 

I skolan har man kommit fram till att de ungas motivation för lärande är mycket viktig. 
Ungdomar får alltså i särskolan lära sig att kommunicera via olika sajter5 på Internet, dels 
för att lära sig stava och dels för att lära sig använda Internet. En viktig faktor till att unga 
med utvecklingsstörning använder Internet för att träffa en partner är att de sociala 
kontakterna annars överlag är kringskurna. Genom att använda Internet vidgas 
kontaktytorna vilket innebär att de unga kan bryta en social isolering och utöka sina sociala 
kontakter. Det blir en tredje platsens gemenskap om man menar att hemmet är den första 
och skolan/arbetsplatsen den andra. Man kan säga att Internetchatten blir då som ett slags 
café (a.a.).  

Det viktigaste med mötesplatser på Internet är att man kan träffas på mötesplatser som är 
till för alla andra. Mötesplatsen blir då en plats där man dels kan träffa dem man redan 
känner och dels kan träffa nya kontakter. Många unga med utvecklingsstörning har fler 
vänner på nätet än vad de har i verkliga livet. Många personer med utvecklingsstörning som 
använder Internet vet ungefär vilka personer som besöker de olika mötesplatserna. Om man 
då är intresserad av någon eller attraherad av någon är det möjligt att möta den personen på 
den sajten. (a.a.) 

Att flirta på nätet 
Den senaste tiden har det blivit allt mer socialt accepterat att skapa, utveckla och bibehålla 
sociala kontakter via Internet. Det gäller både vänskap, kärlek och sexualitet. Att flirta är 
den viktigaste orsaken till att dagens unga med utvecklingsstörning använder Internet. 
Orsaken är att man kan vara den man är på nätet utan att vara rädd för att göra bort sig. De 
synliga barriärerna som ett utseende annars kan bära med sig gör också att många personer 
med utvecklingsstörning upplever det som mer kontrollerbart och säkert (Löfgren 
Mårtensson 2005b). 

Det finns studier där det framkommit att ungdomar som använder Internet för att skapa 
sociala kontakter använder lögner som t.ex. att laborera med kön och ålder, det är en del av 
dagens nätkultur. I Löfgren Mårtenssons studie framkommer att ingen av de unga med 
utvecklingsstörning har bytt identitet. De upplever helt enkelt att de kan vara sig själva och 
en självpresentation är en viktig del i kommunikationen. Frågan är också om det 
intellektuella funktionshindret gör att det blir svårare att hitta på falska namn och fejkade 
identiteter. Personer med utvecklingsstörning tar också med sig de normer och 
beteendemönster som gäller i andra sociala sammanhang, t.ex. att inte ljuga. De unga 

                                                   

 
4 Nätet är en förkortning Internet, ett världsomspännande elektroniskt kommunikationssystem som används 
via datorer (Petersson 2006). 
5 Sajt är samma sak som hemsida, där kan man söka information alternativt kommunicera. Lunarstorm är 
exempel så en sajt (Petersson 2006). 
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informanterna i studien beskriver överlag att deras syfte med att använda Internet är att 
skapa reella och varaktiga kontakter som sedan kan förflyttas till verkliga livet (a.a.). 

En stor mötesplats på Internet som unga med funktionshinder ofta träffas på är 
Lunarstorm6. Lunarstorm är som ett jättelikt café där människor möts och lär känna 
varandra utan att visa sig. För många personer med utvecklingsstörning är det en befriande 
chans att få vara som alla andra. Internet innebär en möjlighet för ungdomar med 
utvecklingsstörning att träffa någon att älska samtidigt som det är ett ypperligt sätt att träna 
sig på att läsa och skriva samtidigt som det ger social träning (Handikappforskning pågår 
3/2004). 

Drömmar och förhoppningar 
I Löfgren- Mårtensson (2005b) studie framkommer att unga med utvecklingsstörning 
överlag är mycket positiva till Internet som mötesplats. De positiva erfarenheterna handlar 
främst om utökad gemenskap och att få ta plats som man är. Internet upplevs också som en 
frizon där man är fri från föräldrar eller andra vuxnas insyn och de upplever att de kan ha 
sitt privatliv ifred. Många klarar att agera självständigt utan stöd från andra. Framför allt är 
det den traditionella bilden av kärleksrelation mellan man och kvinna som söks. Ofta 
drömmer personer med utvecklingsstörning om kärlek och förhållande med personer utan 
funktionshinder även om många har en nyanserad bild av den möjligheten. 

2.7  Samhällets attityder 
Historiskt sett har många människor med intellektuella funktionshinder levt åtskilda på 
institutioner för antingen män eller kvinnor. Många har också bott kvar i föräldrahemmet. I 
det här avsnittet kommer kortfattat att nämnas något om det nutida samhällets attityder 
kring personer med funktionshinder och kärleksrelationer. 

Personer med utvecklingsstörning och föräldraskap 
Under 1980 talet genomfördes en studie i Göteborg och Bohuslän av mödrar som 
betecknats som utvecklingsstörda. Totalt rörde det sig om 51 kvinnor. Det var mycket få 
kvinnor som klassats som utvecklingsstörda som fått barn. I en storstad som Göteborg 
föddes ett eller två barn av föräldrar med utvecklingsstörning per år. Dessa kvinnor fick 
heller inte fler barn än andra kvinnor. De kvinnor med utvecklingsstörning som fick barn 
hade dessutom en mycket lindrig utvecklingsstörning. Utifrån de uppgifterna kan man 
avfärda att det skulle vara ett stort samhällsproblem att kvinnor med utvecklingsstörning 
blir mödrar. Av de kvinnor som ingick i studien i Göteborg kunde ca 60 % bedömas som 
relativt välfungerande, med eller utan stöd från omgivningen. Trots att de blivit ifrågasatta i 
sin föräldraroll av samhället kunde de ändå inse att de var en tillgång som föräldrar till sina 
barn. De 40 % som hade svårigheter att fungera som föräldrar hade själva en bakgrund av 
separationer och otrygghet. De saknade också ofta positiva förebilder och hade negativ bild 
av sig själva som föräldrar. Förutom utvecklingsstörning fanns också missbruk både hos 
dem själva och hos deras partner. Psykiska sjukdomstillstånd förekommer också. Det blir 
svårt att skilja på orsak och verkan men något förenklat kan sägas att de mödrar som haft en 
svag jag- utveckling har svårare att klara sin föräldraroll. Personer med kognitiva 
begränsningar hade svårt att klara sin föräldraroll. Det är t.ex. svårt att beräkna hur lång tid 

                                                   

 
6 Lunarstorm är exempel på en sajt, se fotnot 5. 
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det tar att gå till dagis och svårt att veta vad två deciliter vällingpulver faktiskt innebär. 
Mödrar med god social förmåga har dock kunnat lösa detta genom att t.ex. be sköterskan på 
mödravårdscentralen att visa hur mycket två deciliter välling är istället för att tala om det 
(Folkesson & Kollberg 2000).  

Samhällets attityder angående personer med funktionshinder och 
kärleksrelationer. 
Attityder i samhället har varierat över tid. Nedan följer en presentation av dagens attityder 
kring personer med intellektuella funktionshinder och kärleksrelationer. 

 Löfgren- Mårtensson (2005a) skriver att de normer som styr den värld unga personer med 
utvecklingsstörning socialiseras in i ofta präglas starkt av de föreställningar som anhöriga 
och personal har. Personal och anhöriga uppmuntrar vänskapsrelationer framför kärlek och 
sexuella relationer. I de fall där personer med utvecklingsstörning lever i parförhållande är 
det i stor utsträckning personal och anhöriga som bedömer kvaliteten på förhållandet. 
Personal upplever också ofta dilemman när det gäller hur de skall förhålla sig till parets 
sexualitet. De upplever ofta en stor ansvarskänsla dels gentemot ungdomarna dels gentemot 
föräldrarna. Den rädsla personal och anhöriga ofta har är att sexualitet skall resultera i 
samlag, oönskade graviditeter och sexuella övergrepp. 

Det här stämmer väl överens med en studie som några australiensiska forskare genomförde 
2004, en studie av det australiensiska samhällets syn på personer med funktionshinder och 
sexualitet. Studien gjordes bland föräldrar till personer med utvecklingsstörning, vårdare 
och slumpvis utvalda samhällsmedborgare. I huvudsak var människor positivt inställda till 
att personer med utvecklingsstörning hade sexuella relationer även om föräldrarna hade en 
något mer konservativ syn. Att personer med utvecklingsstörning skulle få barn och vara 
föräldrar var alla däremot mindre positiva till (Cuskelly & Bryde 2004). 

Kvinnor och män med funktionshinder får, i Sverige, olika bemötande i sjukvården när det 
gäller frågor som har med sexualitet att göra. Det forskas också mer kring kunskap om 
sexualitet hos män med funktionshinder än om kvinnors (SISUS 2003). 

2.8  Kommentarer till 
litteraturgenomgång/forskningsöversikt 
I det här kapitlet har jag mycket kort redogjort för vad några forskare och författare skrivit 
kring ämnet kärlek, relationer och sexualitet för personer med utvecklingsstörning och 
Aspergers syndrom. Att hitta internationell forskning har varit svårt. Naturligtvis finns det 
en hel del skrivet om kärlek i allmänhet men kärlek för uppsatsens målgrupp har varit 
svårare att hitta. Jag kan också konstatera att det framför allt forskats kring personer med 
utvecklingsstörning som bor i gemensamt boende med andra eller fortfarande bor kvar i 
föräldrahemmet. När det gäller personer med Aspergers syndrom ser det lite annorlunda ut 
och det har skrivits, om än väldigt lite, om människor som på många sätt lever som alla 
andra i samhället. Förklaringen ligger naturligtvis i arten av funktionshinder och att 
människor med Aspergers syndrom vanligtvis inte har något begåvningsmässigt 
funktionshinder vilket gör att de på många vis lever som de flesta andra i samhället. De har 
oftare än personer med utvecklingsstörning utbildning, arbete och ibland även familj. Det 
gemensamma med de båda funktionshindren är dock möjligheter och hinder i social 
interaktion i allmänhet och att träffa en partner och leva i en kärleksrelation i synnerhet. 
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3 Teorier om funktionshinder, socialt 
samspel, delaktighet, kärlek och KASAM 
Att välja teorier att använda som stöd för att förklara och analysera resultatet i min studie 
har varit både svårt och lätt. Jag har valt att först titta på olika förklaringsmodeller med 
vilka man förklarar funktionshinder och jag kommer först att redogöra för de olika 
synsätten med vilka man förklarar begreppet handikapp. Först presenteras lite kort om den 
medicinska modellen som grundas på antagandet att funktionshinder är en egenskap hos 
individen. Därefter kommer jag att beskriva den miljörelativa modellen som kort innebär att 
funktionshindret skall ses i relation till omgivningsfaktorer som t.ex. miljön. 
Funktionshindret är alltså inte enbart en egenskap hos individen utan påverkas av faktorer 
som i sin tur är föränderliga. Sist kommer jag att beskriva den sociala handikappmodellen 
vilken mycket kortfattat kan sägas vara en samhällskritisk modell. 

Delaktighetsbegreppet kommer också in som en viktig del under synsätt på funktionshinder 
och handikapp liksom Kjellmans (2003) teorier om personer med funktionshinder som 
marginaliserade människor i samhället. 

Att vilja ha någon att älska och att hitta någon att ha ett förhållande eller att leva 
tillsammans med är mycket allmänmänskligt. Problem och svårigheter inom området 
upplever nog de flesta människor. Jag har därför valt att titta på en del som är skrivet rent 
generellt om att älska, bli förälskad och att dela en social samvaro med andra människor. 

Antonovskys KASAM, Känsla Av SAManhang var tillslut självklart eftersom jag tror att 
hela grunden till kärlek och förälskelse bl.a. ligger i ett mänskligt behov av närhet till andra 
människor och att tillhöra ett socialt sammanhang. 

3.1  Synsätt på funktionshinder och handikapp 
Begreppet handikapp och funktionshinder har diskuterats i flera år och det finns flera olika 
perspektiv och synsätt. För få en teoretisk bakgrund har jag valt att redogöra för några av de 
begrepp som har funnits och är aktuella idag. 

Det medicinska synsättet 
Enligt Högberg i Gustavsson (2004) grundas det medicinska synsättet på ett antagande om 
att funktionshinder är en egenskap hos individen. 

Att se funktionshindrade människors liv ur en medicinsk utgångspunkt har fått en bred 
legitimitet med stöd av staten. Det accepteras över lag av läkare och andra yrkesgrupper 
vilka anser sig göra anspråk på sakkunskap. Begreppet har varit rådande i västvärlden under 
efterkrigstiden. 

Enligt det medicinska synsättet blir perspektivet att handikappet likställs med själva skadan 
eller att handikappet är skadan. Följden blir därför att skadan bör åtgärdas eller mildras, 
genom tekniska hjälpmedel eller personella insatser, i syfte att anpassas till det normala. 
Med normalt menas det liv en människa utan funktionshinder har möjlighet att leva. Till 
skillnad från den sociala modellen som innebär att det är samhället som skall anpassas såväl 
genom ett socialpolitiskt synsätt som genom medmänskligt synsätt.  

Påpekas bör att begreppet medicinsk handikappmodell endast används av företrädare för 
andra synsätt på funktionshinder. Om handikappdiagnoser inriktas på biofysiologiska 
defekter förutsätter de också en motsvarande individuell lösning (Barnes, Mercer 2000). 
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Det (miljö) relativa synsättet 
Det relativa eller det miljörelativa synsättet innebär att handikappet ses i relation mellan 
individens funktionshinder och andra aspekter t.ex. miljön. Det miljörelativa 
handikapperspektivet går i korta ordalag ut på att handikappet ses som en relation mellan 
individen och miljön (Tideman 2000b).  

Gustavsson (2004) menar att konsekvenserna av en funktionsnedsättning i hög grad 
påverkas av den miljö man lever i.  

Handikappet är alltså situationsberoende. Det finns naturligtvis en del människor med stora 
funktionshinder som är handikappade i alla situationer. En konsekvens av detta begrepp är 
att den fäster uppmärksamhet på möjligheten att minska handikappet genom en anpassning 
av miljön och tillhandahållandet av särskild omsorg (Tideman 2000). Detta synsätt gör 
också att handikapprörelsen får en viktig roll. Genom politisk påverkan vill de genom 
förändringar i samhället bana väg för mer omsorg och en mer anpassad miljö. Ett exempel 
på tillämpning av det miljörelativa handikappbegreppet är WHO´s klassificeringssystem 
ICIDH senare ICF. Frågan om vem som är handikappad i Sverige har aktualiserats genom 
LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, som trädde i kraft 1994. I LSS 
betonas det miljörelativa handikappbegreppet. Handikapp är en beteckning för de 
konsekvenser som följer av ett funktionshinder. Det är alltid något relativt som uppstår i 
samspelet mellan en människa och den omgivande miljön (Regeringens proposition 
1992/93:159). Det är inte funktionshindret i sig som är avgörande om en person skall ha rätt 
till samhälleliga insatser utan vilka svårigheter funktionshindret medför i personens liv 
(Calais von Stokkom & Kebbon 2000). 

Under 1960 talet lanserades radikala krav på en förändrad handikappolitik av anti-
handikapprörelsen. Genom att anpassa miljön ansåg man att handikappet kunde avvecklas 
såväl i social omsorg i offentlig regi. Man menade också att handikapp kunde avskaffas 
genom samhälleliga åtgärder. Anti-handikapprörelsens ideolog Vilhelm Ekensteen skrev en 
debattbok i vilken han talade om kraven på jämlikhet och rättvisa och han ansåg att 
samhället vidtog otillräckliga åtgärder för att förhindra handikapp. Han menade också att 
tekniska hjälpmedel hade stor betydelse och satte stor tilltro till att tekniken skulle ge den 
handikappade fler möjligheter att leva ett normalt liv och bidra till individuellt oberoende 
(Holme 2000). En av de saker antihandikapprörelsen värderade högst var den individuella 
friheten att t ex kunna delta i kulturella aktiviteter, gå på bio eller kunna ta sig en öl. 
Handikappade skulle själva kunna ges möjlighet att bestämma över sin egen omsorg. 
Denna princip infördes senare, den 1 januari, genom den nya lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade, LSS (Grunewald & Leczinsky 1993).  
1989 års handikapputredning genomsyrades av en miljörelativ definition av handikapp. 
Handikappkommittén skrev i sin utredning (1991: 46) att framväxten av det miljörelaterade 
handikappbegreppet haft och har stor betydelse för svensk handikapp- politik. Utredningen 
menade att beskriva handikapp som ett viktigt förhållande mellan skadan eller sjukdomen 
och personens omgivning. Det betonar att handikappet inte är den enskildes egenskap och 
det ger möjligheter till förändring (Tideman 2000). 

Det sociala synsättet 
Ett numera mycket omtalat begrepp, framför allt internationellt, med vilket man kan 
förklara funktionshinder är den sociala handikappmodellen som grundas på en marxistisk 
samhällssyn. Genom den sociala handikappmodellen förklaras funktionshinder som ett 
socialt förtryck och funktionshindrade stämplas och diskrimineras i vissa samhällen på 
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samma sätt som t.ex. svarta eller homosexuella. Samhället accepterar inte att människor är 
olika. Människor med funktionshinder vill genom den sociala handikappmodellen utmana 
de icke funktionshindrade människornas syn på dem som om vore de människor som är 
sjuka, lidande eller med smärtor, vilket är något som människor är mest rädda för. Den 
sociala handikappmodellen riktar uppmärksamhet mot åtgärder som kontrollerar effekterna 
av fysiska, sociala och ekonomiska hinder för funktionshindrade på områden som familj, 
utbildning, arbete, miljö och fritidsaktiviteter. Den sociala handikappmodellen används för 
att gå utöver funktionella begränsningar och vill pröva nya olika sätt att mäta delaktighet 
och uteslutning som normalt genomsyrar människor med funktionshinder och deras egna 
perspektiv och prioriteringar (Barnes & Mercer 2000).  

Man kan säga att den sociala modellen har två mål, dels på individuell nivå och dels på 
social nivå. På den individuella nivån vill man avlägsna hinder på en personlig nivå så att 
individen ges möjlighet att sätta upp egna mål. På den sociala nivån bör miljön, t.ex. 
allmänna inrättningar, skolor mm göras tillgängliga för människor med och utan 
funktionshinder på lika villkor (Barnes & Mercer 2000).  

Handikapp som socialt förtryck kan också ses i kombination med andra sociala 
förhållanden som t ex genus, ålder, religion, etnisk tillhörighet och social klass (a.a.). 

Synen på handikapp som en funktionell begränsning har fått stor genomslagskraft 
internationellt (a.a.). Det sociala synsättet visade på en typ av socialt förtryck som motsats 
till en ren medicinsk angelägenhet och hade sin början i England i början på 1970 talet. 
Studier inom handikappforskning dokumenterades och arkiverades väl och den politiska 
kampen gav frukt åt nya radikala idéer om funktionshinder. Något av det allra viktigaste var 
riktig handikappforskning med inifrån- perspektiv, d v s att forskarna själva hade någon 
form av funktionshinder och därigenom själva var marginaliserade i samhället. Detta 
öppnade nya möjligheter och banade väg för människor med funktionshinder att studera vid 
universitet och högskolor (Barnes, Oliver & Barton 2002).  

Kampanjer har drivits av funktionshindrade som betonat vikten av självständigt boende, av- 
institutionalisering och normalisering. Det har resulterat i ökade möjligheter till utbildning, 
arbete och bostäder som även finns till för människor utan funktionshinder. Politisk 
mobilisering har även förekommit i flera andra länder och protester har naturligtvis 
påverkat specifika sociala förhållanden (Tideman 2000). 

Olika politiskt ställningstagande har växt fram och handikapporganisationer har bildats. En 
av de organisationer som utgjorde grunden för vidare forskning var UPIAS, Union of the 
Phsycally Impaired Against Segregation. UPIAS legitimerade en viktig förklaring som kom 
att spela en avgörande roll i förändrandet av handikappkonceptet till den sociala världen 
eller det sociala fältet. Denna socialpolitiska omvandling av begreppet handikapp leddes av 
den humanistiske vetenskapsmannen Mike Oliver och föranledde honom att börja tala om 
den sociala handikappmodellen (Barnes, Oliver & Barton 2002).  

Forskare som förespråkar den sociala modellen menar att riktig handikappforskning måste 
bedrivas av personer som själva är berörda och att riktig handikappforskning måste ha som 
mål och syfte att förändra samhället (Barnes, Mercer 2000).  

 
”Vi förkastar också hela tanken på att ’experter’ och yrkesmän skall tala om för oss hur vi skall 
acceptera våra funktionshinder, eller hålla lärda föreläsningar om ’skadans psykologi’. Vi vet 
redan hur det känns att vara fattiga, isolerade, segregerade, föremål för välgörenhet, begapade 
och behandlade med nedlåtenhet - mycket bättre än någon frisk expert. Vi är som förbund inte 
intresserade av beskrivningar av hur förfärligt det är att vara funktionshindrad. Det som 
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verkligen intresserar oss är hur vi skall förändra våra levnadsvillkor och på så sätt besegra de 
handikapp som läggs till våra fysiska funktionshinder, eftersom det här samhället organiserats 
så att det utestänger oss… Vi ser fram emot den dag då armén av ’experter’ på våra sociala och 
psykologiska problem kan hitta mer produktiva arbeten att utföras (UPIAS, 1976b:4-5 i Barnes 
& Mercer 2000). 

3.2  Delaktighet 
Delaktighet kan bl.a. betyda inflytande, tillhörighet, engagemang och makt. Det kan förstås 
på flera olika sätt, t.ex. att vara del i ett sammanhang, att känna samhörighet med andra 
samt också att ha ett gemensamt ansvar. Det finns, i litteraturen, många olika sätt att närma 
sig begreppet delaktighet. Molin (2004) använder begreppet för att beskriva en egenskap 
hos en individ eller som resultatet av en samspelsprocess. Det är för mig därför ett viktigt 
begrepp att ha med i bakhuvudet när man studerar möjligheter till och hinder för 
möjligheten att träffa en partner. 

Egentligen skulle man enkelt kunna säga att människors känsla av delaktighet är en av 
förutsättningarna för att ett samhälle skall kunna bli ett samhälle och att det skall finnas 
någon form av gemenskap på livets olika arenor t.ex. på arbetet, i skolan, i familjen och på 
fritiden. Tillsammans med ord som normalisering, integrering (numera inkludering) och 
goda levnadsvillkor har rätten till delaktighet på samhällets olika arenor för personer med 
funktionshinder varit central i utvecklingen inom handikappområdet. Därför har rätten till 
delaktighet blivit ett samlat begrepp för att beskriva det aktuella strävandet inom 
handikappolitik. Integreringsbegreppet är en föregångare till delaktighet. Under 1990 talet 
kritiserades detta synsätt och kom att ersättas av begreppet inkludering. Inkludering syftar 
mer till självklar delaktighet och förutsätter inte ett tidigare utanförskap (Gustafsson 2004). 
Ett sätt att förstå begreppet delaktighet är att bygga vidare på normaliserings- och 
integreringstraditionen som varit en rådande princip inom handikappområdet sedan 1960- 
talet. Normaliseringsprincipen bygger på en strävan efter det normala och det finns i 
huvudsak tre olika synsätt: 

• Att normalitet är lika med det normala, det vanliga eller det genomsnittliga, vilket kan 
förstås genom t.ex. statistiska uppgifter. 

• Att normalitet bygger på värderingar om vad som är normalt förekommande i ett 
samhälle vid en viss tidpunkt. 

• Att normalitet är intellektuell eller medicinsk normalitet d.v.s. den individ som är 
frisk och inte avvikande på något sätt är normal (Tideman 2004).  

3.3  Människor med handikapp i miljön 
Tyvärr är de människor med funktionshinder som är målgruppen i den här uppsatsen 
marginaliserade. Cecilia Kjellman (2003) skriver om människor med funktionshinder som 
marginaliserade människor. Hon menar att sådana människor också ofta finns på 
marginaliserade platser. Marginaliserade platser är inte självklart platser där 
marginaliserade människor finns, men sannolikheten är stor att de finns på sådana platser. 
Platser är marginaliserade i samhället därför att människor med makt vanligtvis inte finns 
där. Människor med funktionshinder har i västerländska samhällen blivit betraktade som 
improduktiva och oförmögna att klara av ett arbete på samma villkor som människor utan 
funktionshinder. Många funktionshindrade har därför behövt särskilda anpassade 
arbetsplatser, utan kontakt med ”normala” och därför blivit marginaliserade. Ur ett 
historiskt perspektiv har många personer med funktionshinder tillbringat tid på institutioner 
av olika slag. Kjellman menar att människorna där blev indelade i olika rum och bakom 
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användandet av rummen fanns idéer om hur olika människor skulle vårdas och behandlas. 
Exempel på marginaliserade platser i dagens samhälle är, enligt mig själv, daglig 
verksamhet för personer med utvecklingsstörning, skyddad verkstad, behandlingshem eller 
FUB´s föreningsdanser. Kjellman (2003) menar att våra liv alltid är rumsliga och att de 
kontakter vi har också är rumsliga. Våra liv äger alltid rum någonstans oavsett vilka vi är 
och om vi har ett funktionshinder eller inte. Dagens teknik har dock utökat våra möjligheter 
att vistas i olika rum. Exempel på det är dator med Internet och telefon genom vilka vi kan 
ha sociala kontakter med andra människor.  

3.4  Socialt samspel/social interaktion  
Enligt termlexikon i pedagogik och psykoterapi är social interaktion detsamma som socialt 
samspel (Egidius1995). Socialt samspel är naturligtvis grunden till att få till stånd en 
kärleksrelation och framför allt att kunna behålla den. 

Sociologen Antony Giddens (1994) skriver att socialt samspel inbegriper flera olika former 
av icke-verbal kommunikation eller s.k. kroppsspråk. Med det menar han utbyte av 
information genom mimik, röstläge, tystnad, gester och andra kroppsrörelser. En viktig del 
av den icke-verbala kommunikationen är den del av våra ansiktsuttryck som förmedlar 
känslor. Giddens menar att Charles Darwin, som grundade utvecklingsläran, hävdade att 
grunduttrycken för känslor är samma hos alla människor vilket många andra forskare 
ifrågasatt. En studie har gjorts av ett mycket isolerat samhälle på Nya Guinea vars 
medlemmar aldrig varit i kontakt med yttervärlden. Ansiktsuttryck för glädje, sorg, vrede 
avsky, fruktan och överraskning kunde återfinnas i detta samhälle såväl som hos många 
andra folkslag. 

Trots att vi, i vårt eget beteende, rutinmässigt skickar många icke-verbala signaler och 
tolkar andra människors kroppsspråk, utgörs en stor del av vårt samspel av samtal med 
varandra, konversation. Sociologer har alltid menat att språket är grundläggande för socialt 
liv (a.a.). 

Fokuserat samspel innebär att individer i ett möte direkt uppmärksammar vad en annan 
människa säger eller gör. Varje möte kräver en öppning som visar uppmärksamhet. När 
t.ex. människor som tidigare inte träffats möter varandra på en fest är det ögonblick då 
uppmärksamheten avslutas en risk eftersom missförstånd kan ske. Exempelvis kan ett 
ögonkast misstolkas eller vara öppningen till en närmare kontakt. I ett fokuserat möte 
mellan människor kommunicerar individerna lika mycket med mimik som med gester och 
ord (a.a.). 

Socialt samspel för personer med utvecklingsstörning och 
Aspergers syndrom  
Personer med utvecklingsstörning har, på grund av sitt funktionshinder, begränsad förmåga 
att läsa av stämningar och förutse olika händelseförlopp. De har också begränsade 
möjligheter att träna upp förmågan genom egna livserfarenheter eftersom de oftast inte 
deltar i samma läroprocesser som andra människor gör (Löfgren- Mårtensson 2005a). 

Enligt Gerland (2004) saknar personer med Aspergers syndrom (AS) ofta det vi kallar för 
social kompetens. Det ligger i funktionshindrets natur att inte förstå eller ha problem med 
samspelet med andra människor. Många personer med autismdiagnoser använder sig inte 
av de typer av sociala regler som gör att andra människor döljer t.ex. sina sexuella 
preferenser eller sin upphetsning. Personer med AS kan ha svårt att förstå regler över huvud 
taget eller tolkar reglerna på ett annorlunda sätt. Det finns också många personer med A.S. 
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som själva berättat hur de velat ha kontakt men inte har en aning om hur man gör. Gerland 
berättar om personer med AS som tagit kontakt med människor av det motsatta könet på ett 
sätt som uppfattats som bisarrt, kränkande eller skrämmande. Hon tar ett exempel en ung 
man som går fram till okända kvinnor och tar dem på brösten eftersom han har uppfattat att 
det är så man gör när man är intresserad av en kvinna. 

Gerland (2004) hävdar också att man brukar benämna sanningssägande som en del av de 
problem med socialt samspel som kan finnas hos människor med funktionshinder inom 
autismgruppen. Vanligtvis är ärlighet något som brukar betecknas som en positiv egenskap 
hos en människa men det är också viktigt i socialt samspel att kunna hålla inne med det 
man tycker, vilket många med AS har svårt att förstå. Man kan säga att den bokstavliga 
konkreta språkförståelsen ofta kan ställa till problem när det gäller socialt samspel med 
andra. 

Ett exempel på en sådan situation är om en man med AS träffar en kvinna på en fest och 
säger ”jag vill ligga med dig”. Det normala i ett socialt samspel är att man inte är så rak på 
sak utan istället väljer en klassisk fras som exempelvis ”får jag följa dig hem”? 

3.5  Kärlek 
Så kommer då till sist några ord om kärlekens och förälskelsens teori. Kärlek och 
förälskelse är naturligtvis en av grunderna till och förhoppningsvis ett av resultaten när man 
träffar en partner. 

Många, många har studerat kärlekens teori och ett oändligt antal böcker har skrivits om 
ämnet kärlek. Erich Fromm (1995) dog 1980, nästan 80 år gammal och han menade att 
varje teori om kärleken måste börja med en teori om människan och om de specifikt 
mänskliga livsvillkoren och han menade att kärlek, eller rättare sagt motsvarigheten till den, 
också förekom bland djuren. Där rör det sig mest om böjelser på instinktmässig grund och 
rester av dessa instinktfunktioner kan iakttas hos människor. Ett viktigt faktum i en 
människas tillvaro är dock att hon höjt sig över den animala existensformen och nått över 
naturen, men ändå inte lämnat den.  

Ett djupt mänskligt behov är att övervinna särskildhet, att inte vara ensam utan en del av 
någonting större. I alla tider och i alla kulturer har människan ställts inför detta problem, att 
övervinna sin särskildhet och att istället skapa intim kontakt med en annan människa. Enligt 
Fromm gäller detta såväl den primitiva grottmänniskan som den moderna kontoristen (a.a.). 

I ett primitivt samhälle lever människor med gemensam härstamning i gemenskap bosatta i 
samma område. Också i ett modernt samhälle är anslutning till en grupp det normala sättet 
att komma tillrätta med särskildhets känsla (a.a.). 

Erotisk kärlek 
Fromm (1995) menar att broderskärlek innebär kärlek mellan likasinnade och moderskärlek 
är kärlek till det hjälplösa. Trots alla olikheter i övrigt hör det till deras gemensamma natur 
att inte begränsa sig till en enda person. Om man älskar sitt barn, älskar man alla sina barn 
som behöver ens hjälp. En rak motsats till detta är den erotiska kärleken där kravet finns på 
en fullständig sammansmältning och på en förening med en annan människa. Denna form 
av kärlek är till hela sin natur exklusiv och kanske den mest bedrägliga formen av kärlek. 
Den förväxlas ofta med en explosiv känsloupplevelse av att bli förälskad som är en plötslig 
kortlivad intim upplevelse. Man känner den älskade människan lika bra eller rättare sagt 
lika illa som sig själv. Eftersom människor uppfattar särskildhet från en annan människa 
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som fysisk uppfattas en fysisk förening som en möjlighet att övervinna sin särskildhet 
(a.a.). 

Kärlek i praktiken 
Fromm (1995) anser att älska är en rent personlig angelägenhet som var och en måste ordna 
på egen hand och för egen räkning och att kärleken är en konst. Att utöka kärlekens konst 
ställer vissa allmänna krav. Till att börja med krävs disciplin, koncentration och tålamod 
och framför allt att övervinna sin narcissism. Han menar att man också måste tro på 
kärleken för att kunna uppnå den. 

3.6  KASAM 
KASAM, som står för Känsla Av SAMmanhang, är en teori eller en förklaringsmodell som 
har blivit känd framför allt i behandlingsarbete och inom hälso- och sjukvården. Studier 
kring människors ohälsa och hur den kan förebyggas förklaras allt oftare genom denna 
teori. Jag har själv också använt mig av den när jag studerat ungdomars behov av 
meningsfulla fritidsaktiviteter7. Personligen har jag känt mig lite trött på KASAM som 
förklaringsmodell men insåg efter ett tag att den är mycket tankvärd vid en studie om 
människors behov av att träffa någon att ha sällskap eller leva tillsammans med. 

Den amerikanske sociologen Aron Antonovsky har skrivit om det salutogenetiska synsättet, 
vilken ger möjlighet att studera och kartlägga faktorer som gör att människor kan bemästra 
livets svårigheter utan att drabbas av ohälsa. Antonovsky trodde starkt på sambandet mellan 
sociologi och medicin och han var snarare en filosof än en sociolog. Han har en holistisk 
syn på människan och menade att man utifrån det holistiska synsättet måste se människan i 
hennes totala livssammanhang. Han anser att alla människor har en personlig livshistoria, 
ingår i en viss samhällsklass, tillhör en viss kulturell krets och har en bestämd ålder och 
kön. Alla dessa faktorer samverkar till på vilket sätt en människa löser sina livs och 
hälsoproblem. Antonovsky ser, vid sidan om det holistiska synsättet, människan som en 
självbestämmande varelse som själv kan avgöra vad som är viktigt i livet och på vilket sätt 
hon vill leva (Tamm 2002). 

Vad är då KASAM eller SOC, Antonovskys teoretiska modell? 

SOC står för ”sense of coherence” och det svenska namnet för modellen är KASAM och 
står för Känsla Av SAMmanhang. Antonovsky (1999) menar att vi för att kunna uppnå en 
känsla av sammanhang behöver: 

• Förstå och begripa olika sociala situationer (begriplighet) 

• Tro att vi har förmåga hantera dem (hanterbarhet) 

• Tycka att det är meningsfullt att försöka hantera dem (meningsfullhet) 

KASAM består alltså av tre olika men samspelta komponenter; begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet (a.a.). 

                                                   

 
7 ”Segregerad fritidsverksamhet för tonårstjejer”, C-uppsats (2000) av Annelie Risberg och Elisabet Björquist, 
Vårdhögskolan i Vänersborg. 
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Begriplighet syftar till i vilken utsträckning människor upplever inre och yttre stimulans 
som begripliga. Enligt Antonovsky (1991) bör alltså en människa med hög känsla av 
begriplighet förvänta sig att t.ex. den information hon får är samordnad och tydlig. 

Hanterbarhet definieras av Antonovsky som den grad till vilken en människa upplever att 
det står resurser till hennes förfogande. Med hjälp av dessa resurser kan hon sedan möta de 
krav som olika situationer ställer på henne. Med resurser menar Antonovsky dels de 
resurser man själv har som person och dels de resurser som tillhandahålls av andra. 
Exempel på sådana resurser är närstående, vänner eller professionella. En människa som 
upplever en hög grad av hanterbarhet i livssituationer som är stressande känner sig inte som 
offer för olika omständigheter utan upplever att hon själv kan påverka händelseförloppet. 
Hon tycker inte heller att livet behandlar henne orättvist utan konfronteras med problem där 
hon är tvungen att finna olika strategier för att bemästra sina svårigheter. 

Meningsfullhet innebär att en människa upplever att livet har mening. När en människa med 
en hög grad av meningsfullhet möter svårigheter betraktar hon dem som utmaningar snarare 
än bördor. Meningsfullhet är enligt Antonovsky den viktigaste komponenten i KASAM 
(Antonovsky 1991, Tamm 2002). 

Sammanfattningsvis kan sägas att KASAM består av dessa tre sinsemellan relaterade och 
samspelande komponenter. Antonovsky gör en formell omdefiniering enligt följande: 

 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) 
de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky 
1991 s. 41). 

 

Antonovsky (1991) menar vidare att även om samtliga tre komponenter i KASAM är 
viktiga, är de inte lika starka hos olika människor i olika sammanhang. Han tar en 
hemmafru ur medelklassen som exempel. Hon finner både hög grad av begriplighet och 
hanterbarhet i sin livssituation men på grund av samhällets värderingar finner hon inte sin 
livssituation särskilt meningsfull. Hon placerar sig därför högt på komponenterna 
begriplighet och hanterbarhet men lågt på komponenten meningsfullhet.  

Om en person befinner sig högt på samtliga tre komponenter i KASAM uppstår inga 
problem och hon ser en hög grad av sammanhang i livet. Övriga kombinationer kan 
däremot framkalla problem. En hög grad av begriplighet i kombination med låg 
hanterbarhet är inte bra men om den situation personen befinner sig i upplevs som 
meningsfull kommer hon att vara motiverad att söka resurser för att klara av problemet 
(Tamm 2002). 

KASAM under barndomen 
De viktigaste grunderna för en stark KASAM läggs under barndomen. Barnläkaren Boyce i 
Antonovsky (1991) menar att familjerutiner påverkar barns hälsa. De barn som växer upp i 
familjer där det finns många och tydliga ritualer kommer sannolikt att bli friskare än andra 
barn och de kommer att utveckla en starkare KASAM. Rituellt handlande och goda 
erfarenheter av det kan göra det möjligt att lättare kunna hantera kriser senare i livet. Boyce 
talar om utvecklandet av en känsla av permanens, d.v.s. tron eller uppfattningen att centrala 
och värdeladdade element i livet är stabila eller bestående. Han framhåller att barn som har 
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erfarenhet av detta utvecklar en särskild känsla av meningsfullhet och därigenom ökar 
förmågan av hanterbarhet. 

Samhällsklass, historia och kön, liksom gener och öden kan kombineras så att de befrämjar 
en framväxande stark KASAM. En annan kulturell väg mot en stark KASAM som är viktig 
kan man hitta i de historiskt förankrade, socialt och kulturellt isolerade grupper som lever i 
moderna samhällen. Ibland tar grupperna full del i samhället på en nivå, men utan att utgöra 
en del på djupare nivå (a.a.). 

Stressorer 
Antonovsky benämner sådana faktorer i livet som vållar problem för stressorer. Han skiljer 
mellan tre typer av stressorer; den kroniska stressorn, livshändelsestressorn och dagliga 
förtretligheter (Tamm 2002).   

Den kroniska stressorn är ett tillstånd eller en egenskap hos en person som karaktäriserar 
väsentliga delar i hennes liv. Exempelvis kan det vara en beständig brist, ett bestående 
tillstånd av förlust eller ständiga upplevelser av att de resurser man har till sitt förfogande 
inte räcker till (a.a.). Många människor med funktionshinder kan uppleva tillvaron som att 
ständigt leva med en förlust och att de resurser man har till sitt förfogande inte räcker till 
och personen kan då uppleva en kronisk stressor. 

Livshändelse stressorn är avgränsade händelser i tid och rum och kan vålla spänning och 
stress såväl negativ som positiv. Exempel på negativa livshändelser är en familjemedlems 
död, skilsmässa eller arbetslöshet. Exempel på positiva stressorer är att bilda familj eller att 
få barn (a.a.).  

Dagliga förtretligheter, den tredje typen av stressor, avser tillfälliga frustrationer som att ha 
en konflikt på arbetet eller i familjen. Antonovsky menar att sådana förtretligheter är 
bagatellartade och därför inte särskilt intressanta (a.a.).  

Vad en person gör med sina stressorer beror på hur starkt KASAM man har. Han menar att 
man kan bekämpa sina stressorer, fly från dem, förlamas, stå kvar i spänningen eller bygga 
ett effektivt försvar. En person med starkt KASAM kan sägas handskas med stressen i sitt 
liv på ett flexibelt sätt och kan sägas ha en framgångsrik problemlösningsstrategi. En 
person med svag KASAM ger på förhand upp varje försök att göra situationen begriplig 
och värd att hantera. Personen är övertygad om att kaos är oundviklig och livet blir en plåga 
(a.a.). 

KASAM och barn med funktionshinder 
Tamm (2002) beskriver hur föräldrar till barn med funktionshinder bemästrar påfrestningar 
som finns i deras liv. Att få ett funktionshindrat barn upplevs ofta av såväl föräldrarna som 
närstående som en tragedi. Ett sätt att hantera dessa svårigheter är att använda sig av 
Antonovskys salutogenetiska perspektiv. Genom att se till att de strategier man använder är 
effektiva i det att de minskar problemet och det känslomässiga traumat och skapar mening i 
tillvaron. Många föräldrar till funktionshindrade barn menar att det som hjälper dem bäst är 
familjesamtal om hur man skall hantera vardagliga problem. De tycker att sådana samtal 
skapar ett meningsfullt sammanhang i deras annars kaotiska liv. En annan strategi som visat 
sig värdefull är att använda sig av de resurser som finns i familjers nätverk, som t.ex. far- 
och morföräldrar. Socialt stöd från andra t.ex. grannar, vänner eller professionella ger 
känslomässig lindring. En annan strategi som visat sig vara framgångsrik är att aktivt 
försöka upptäcka barnets resurser istället för att bara se barnets brister. Sammanfattningsvis 
kunde konstateras att olika människor hanterar stressorer på olika sätt, med olika strategier. 
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Dessa strategier användes i olika kombinationer och betydelsen av en strategi kunde 
överskuggas av en annan. 

3.7  Kommentar till teorikapitlet 
I det här kapitlet har jag, relativt kort, presenterat några teorier och förklaringsmodeller som 
jag hoppas få stöd av vid analys av studiens resultat. Teorierna har också givit mig en 
djupare förståelse för de specifika möjligheter och hinder människor med funktionshinder 
kan uppleva i relation till andra människor i allmänhet och i kärleksrelationer i synnerhet. 
Kärlek i allmänhet finns det mycket skrivet om och jag hade kunnat ha med betydligt fler 
teorier kring det ämnet. Av olika anledningar har jag dock valt att begränsa mig. 

Delaktighetsbegreppet och synen på människor med funktionshinder som en marginaliserad 
grupp i samhället har för mig en viktig koppling till funktionshinder och handikappfrågor. 

Antonovskys teori om KASAM har för mig blivit en viktig teori med tanke på studiens 
frågeställningar. Det finns anledning att tro att människor med Aspergers syndrom och 
intellektuella funktionshinder upplever att de har en svag KASAM. 
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4 Metod 
I det här kapitlet ämnar jag redovisa hur jag genomfört studien. Det övergripande syftet 
med studien var att öka kunskapen om personer med funktionshinder och deras möjligheter 
och hinder med att träffa en partner. Jag ville också veta mer om personer med 
funktionshinder och deras eventuella önskemål om och behov av professionellt eller annat 
stöd i att träffa en partner. 

Innan jag började studien hade jag själv en uppfattning om att det är personer med sådana 
funktionshinder som lindrig utvecklingsstörning och autism som eventuellt efterfrågar stöd 
eftersom det är funktionshinder som ofta för med sig svårigheter med social interaktion. För 
att få svar på om det var en relevant målgrupp för min studie valde jag att inleda studien 
med en enkel enkätundersökning. Det innebar att jag skickade ett enkelt frågeformulär till 
handläggare och kuratorer som möter människor med funktionshinder i sin profession för 
att får reda på om det bara är jag som mött frågan om hjälp med att träffa en partner. 

4.1  Avgränsningar 
För av avgränsa min studie har jag studerat vuxna personer i åldrarna 20-50 år med lindrig 
utvecklingsstörning eller med Aspergers syndrom. Anledningen till val av ålder beror på att 
det är i åldern 20-50 år som människor bildar par och/eller gifter sig. Gruppen jag 
intresserar mig för är personer som lever i eget boende, alltså de bor inte på gruppbostad 
utan har någon annan form av stöd i vardagen enligt LSS eller Socialtjänstlagen. Exempel 
på sådant stöd är ledsagarservice och kontaktperson enligt LSS samt boendestöd eller annat 
stöd i hemmet enligt Socialtjänstlagen. De har också ofta arbete eller sysselsättning genom 
daglig verksamhet enligt LSS eller någon annan form av skyddat arbete.  

Begreppet informanter använder jag i min studie för samtliga personer som på olika sätt 
bidragit till information. De personer med funktionshinder med vilka jag gör intervjuer 
kallar jag även ibland för intervjupersoner och de handläggare och kuratorer som svarat på 
mitt frågeformulär kallar jag också för respondenter.  

4.2  Övergripande metod val 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att få svar på mina frågeställningar utifrån ett 
inifrånperspektiv. En av anledningarna till att jag väljer en kvalitativ istället för en 
kvantitativ metod är att en av de viktigaste delarna i min studie är att försöka förstå hur 
personer med funktionshinder upplever sin situation och om de själva efterfrågar stöd.  

Metoden jag använt mig av är hermeneutisk-induktiv.  Hermeneutik tolkar texter, i det här 
fallet texter i form av utskrivna intervjuer. Tolkningens syfte är att vinna giltig och 
gemensam förståelse av en texts mening (Kvale 1997). Hermeneutisk teori kan också sägas 
vare en beskrivning av en grupp människors förståelsevärld. En sådan beskrivning kan inte 
tänkas ut för att testas utan måste framträda genom tolkning (Hartman 2004).  

För att resultatet i en kvalitativ undersökning skall vara vetenskaplig skall vissa regler 
följas. Här kommer den induktiva metoden in eftersom den ofta används vid hermeneutiska 
undersökningar och innebär att man börjar med att samla in datamaterialet. 
Datainsamlandet styrs av frågeställningar och när väl datainsamlandet är klart analyseras 
datamaterialet och forskaren försöker hitta ett mönster (a.a.). 
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Förenklat görs undersökningen i följande tre steg som följer Hartman (2001): 

1. En planering görs där man formulerar den eller de frågeställningar man önskar ha 
besvarade. 

2. Därefter väljs vilken datainsamlingsmetod som skall användas och hur urvalet skall 
göras. 

3. När datainsamlandet är färdigt analyseras materialet och man försöker finna svar på 
de frågor man utgått ifrån. 

I min studie har jag börjat med att samla in datamaterial som framför allt utgått från mina 
frågeställningar. När datamaterialet samlats in har jag analyserat och försökt se om det 
finns ett mönster mellan olika egenskaper i materialet. Eftersom datamaterialet inte är så 
stort har jag inte kunnat generalisera. Jag vill snarare säga att jag funnit mönster i resultatet 
som är representativa för den gruppen som ingår i studien, vilket också innebär att det kan 
äga giltighet för målgruppen i stort. Detta redovisas i resultat delen. 

Jag har gjort min undersökning i tre steg.  

1. Först har jag planerat och formulerat frågeställningar utifrån vad jag önskat få reda 
på och frågor jag velat få besvarade.  

2. Jag har fått hjälp genom frågeformuläret som skickats till LSS-handläggare och 
kuratorer. Jag har genom svaren i dem fått en uppfattning om att det framför allt är 
personer med lindrig utvecklingsstörning men också människor med Aspergers 
syndrom som efterfrågar stöd i att träffa en partner. Jag har därefter identifierat den 
grupp människor jag varit intresserad av, människor med sådana funktionshinder 
som lindrig utvecklingsstörning och Aspergers syndrom. Med personer ur den 
gruppen har jag gjort intervjuer. När hela mitt datamaterial väl var insamlat hade jag 
ett datamaterial i form av ifyllda frågeformulär samt utskrivna intervjuer. Den 
sistnämnda gruppen är studiens huvudsaktliga målgrupp. 

3. Jag har därefter, som steg tre, försökt att finna svar på mina frågeställningar genom 
att kategorisera och analysera hela materialet. Först har jag gjort det med 
frågeformuläret för sig och intervjuerna för sig och därefter tillsammans. 

4.3  Datainsamlings metoder 
Som datainsamlingsmetod har jag använt mig av litteraturstudier, en enkätstudie, se bilaga 
2, och av intervjuer, se bilaga 4.  

Litteratursökning 
Sökningar har gjorts med sökorden: handikapp, funktionshinder, autism, Aspergers 
syndrom och utvecklingsstörning i olika kombinationer med sökorden kärlek, sexualitet och 
äktenskap. Sökning har gjort med såväl svenska som engelska ord. Träffar har skett både i 
svenska som internationella databaser. Jag har fått många träffar på sökorden sexualitet och 
kärlek i kombination med andra. Det har varit intressant till en viss gräns men för att mer 
ringa in mina specifika frågeställningar gick jag efter en tid över till att söka på orden 
äktenskap vilket inte alls gav lika många träffar. 

En sökning har därutöver gjorts på Internet via Googles med sökorden kärlek och 
utvecklingsstörning, kärlek och funktionshinder samt kärlek och Aspergers syndrom. Det 
jag den vägen hittat är olika informationssidor för personer med funktionshinder samt 
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avhandlingar, litteratur, kurser och föreläsningar i samband med Löfgren- Mårtenssons 
(2005a, b) forskning kring utvecklingstörning och sexualitet. 

Frågeformulär 
Som första steg i min undersökning har jag skickat ett enkelt frågeformulär till ett antal 
handläggare och kuratorer. Jag har valt ett antal kommuner i Västsverige och utgått från 
kommunförbundets kommungruppsindelning 20048. Frågeformuläret har skickats till 
handläggare i alla typer av kommuner.  

För att skydda informanternas identitet uppges inte vilka kommuner som ingår i studien. 

Denscombe (2000) anser att det är lämpligt att använda frågeformulär som 
datainsamlingsmetod när t. ex; 

• Frågeformuläret skickas till ett stort antal respondenter på många olika platser över 
ett stort geografiskt område. 

• När det som efterfrågas i frågeformuläret är relativt okomplicerad information. 

• När det sociala klimatet är tillräckligt öppet för att göra det möjligt med ärliga och 
uppriktiga svar. 

• När resurser finns för tryckning, utskick och bearbetning av data. 

• När respondenterna förväntas kunna vara i stånd att läsa, förstå och kunna svara på 
frågorna. 

Varför jag anser att ett frågeformulär som datainsamlingsmetod är relevant just i min studie 
beror på att det jag efterfrågar är en okomplicerad information. Den är också relativt 
kortfattad och okontroversiell. Eftersom jag själv är handläggare och känner till 
yrkeskåren anser jag att det sociala klimatet är tillräckligt öppet. Eftersom jag känner till 
yrkesgruppen anser jag också att respondenterna kan förväntas vara i stånd att läsa, 
förstå och framför allt svara på mina frågor. Jag anser därmed att det är försvarbart att 
välja enkätstudie som en datainsamlings metod.  
Jag har skickat frågeformuläret till sex slumpvis utvalda kuratorer vid ett antal 
vuxenhabiliteringar och 19 LSS-handläggare i kommuner i Västsverige. Sammanlagt har 
25 stycken frågeformulär skickats ut tillsammans med ett frankerat svarskuvert. 

Svar har kommit från LSS-handläggare från samtliga typer av kommuner. Hälften av 
kuratorerna som fått formuläret har svarat. Jag anser därför att svarsfrekvensen varit 
tillräckligt hög, se vidare resultatredovisningen kap.5.  

Eftersom jag ville ha ett tjänstemannaperspektiv med i min studie var tanken först att skicka 
ett enkelt frågeformulär till ett antal handläggare. Jag tänkte använda mig av ett eget 
kontaktnät som jag fått genom kurser och utbildningar i Västsverige. 

Jag tyckte det blev för få frågeformulär genom att enbart skicka till de jag själv känner till 
och valde därför att öka mängden utskick. Jag vände mig därför till fler kommuner och 
vuxenhabiliteringar. Urvalet av kommuner har skett från kommunförbundets 

                                                   

 
8 Storstäder, Förortskommuner, Större städer, Pendlingskommuner, Glesbygdskommuner, Varuproducerande kommuner, 
Övriga kommuner mer än 25 000 invånare, Övriga kommuner12 500-25 000 invånare, Övriga kommuner mindre än 
12 500 invånare. 
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kommungruppsindelning och därefter dels ett slumpvis urval dels efter om jag själv haft 
några yrkesmässiga kontakter. 

Avvikelser 
Påminnelser har skickats via e-post och sammanlagt har 17 svar inkommit varav 3 svar 
kom från kuratorer och resten från handläggare i kommuner. Ett frågeformulär var felaktigt 
ifyllt d.v.s. personen hade först svarat att han/hon aldrig träffat personer som efterfrågat 
stöd i att träffa en partner och därefter svarat på frågor om hur ofta och vilket 
funktionshinder som var vanligast osv. Det fanns ingen möjlighet att spåra vem som svarat 
på formuläret och jag valde att tolka det som slarvigt ifyllt. Eftersom jag hade ett litet 
materiel togs det ändå med i studien. 

Bearbetning och analys frågeformulären 
Frågorna och svaren i frågeformulären är kodade efter ett unikt serienummer. Denscombe 
(2000) skriver att varje bit av rådata skall identifieras med unika serienummer och unika 
koder i referenssyfte. Detta skall framför allt göras för att det är nödvändigt att forskaren 
skall kunna återvända till datamaterialet som är av särskilt intresse. Det finns två 
anledningar till att jag valt att göra det. Dels för att jag själv skall kunna återvända till de 
ställen där materialet är särskilt intressant och dels för att lättare kunna se ett mönster i 
svaren. Undantag har gjorts vid de frågor som inte haft givna svarsalternativ utan där 
respondenten själv skrivit sitt svar. 

Intervjuer 
I det frågeformulär jag skickade ut till handläggare och kuratorer bad jag om hjälp med att 
få kontakt med personer att intervjua. Tanken var att få kontakt med personer lämpliga för 
studien. Med lämpliga menar jag att de skulle ha det funktionshinder och yttre 
levnadsförhållanden som jag var intresserad av. Jag ville också att de skulle vara lämpliga 
att ingå i en intervjustudie och med det menar jag att de skulle vara intresserade av att delta 
i studien och att de själva inte skulle ha för svår problematik kring ämnet. För att kunna 
beskriva möjligheter och hinder med att träffa en partner krävs erfarenhet varför det också 
var viktigt att informanterna hade erfarenheter av kärleksrelationer. 

Som andra steg för att samla in data har jag således valt att göra intervjuer med 6 personer 
med funktionshinder i åldrarna ca 20-50 år. Intervjuerna har haft karaktär av samtal men jag 
har använt mig av en intervjumall för att förvissa mig om att jag får svar på de 
frågeställningar jag har. Enligt Denscombe (2000) kallas det för semistrukturerade 
intervjuer och innebär i grova drag att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som skall 
behandlas och frågor som skall besvaras. Intervjuaren skall dock vara flexibel när det gäller 
ämnenas ordningsföljd. Det anser jag fungerar vid intervjuer med personer med 
funktionshinder som t.ex. lindrig utvecklingsstörning. Jag har också haft en stor öppenhet 
för mina informanter att välja vad de velat berätta. Jag har dock emellanåt styrt in samtalet 
på de frågeställningar jag önskat att få svar på. Intervjuerna har tagit mellan 1-1, 5 timme 
vardera och bandspelare har använts vid samtliga intervjuer. Ljudupptagningar erbjuder 
fullständig dokumentation när det gäller vad som sägs under en intervju och att det är 
enkelt kan kontrolleras av andra forskare. Nackdelen är kanske att bandspelaren enbart 
fångar det talade ordet och inte den ickeverbala kommunikationen under samtalet. 
Undantagsvis har jag därför fört anteckningar under intervjuerna. Sammantaget anser jag 
att bandinspelade intervjuer är en lämplig datainsamlings metod i min studie. 
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Eftersom jag endast fick något enstaka tips på personer att intervjua genom svaren på 
frågeformuläret ringde jag runt till flera av handläggarna. Det visade sig att flera av dem 
trott att jag endast ville ha kontakt med personer som levde tillsammans med en partner. 
Efter samtalen fick jag dock flera tips vilket innebär att jag mestadels fått kontakt med 
intervjupersoner genom de LSS-handläggare och kuratorer som ingår i informantgruppen. 
En person har jag fått kontakt med via andra privata kontakter.  

Urvalet har därefter skett utifrån hur personerna lever samt utifrån kunskap om att de har 
något att bidra med i ämnet och att de troligen har en önskan om att vilja dela med sig av 
den kunskapen. Jag har också valt ut personer som inte har någon svår psykosocial situation 
och inte heller har anhöriga som skulle kunna tänkas misstycka till att de deltagit i en 
intervjuundersökning. Handläggarna har frågat om de får lämna ut namn och 
telefonnummer till mig. Därefter har jag ringt upp och presenterat mig och min studie i 
grova drag samt bestämt ett första möte. 

Vid det första mötet har vi bara pratat och jag har försökt förklara vem jag är och vad det är 
för studie jag gör. Informanterna har själva fått välja plats för första mötet. Några har valt 
att träffa mig på ett café. Om jag känt att det finns en öppenhet för en dialog och att inte 
alltför stora missförstånd kan uppstå har jag då bestämt tid för ytterligare ett möte. Vid det 
tillfället har jag haft med mig en medgivandeblankett som personen skrivit under, se bil 3. 
Jag har därefter sett till att informanterna fått kopia på medgivarblanketten. Vid två av 
träffarna har vi gått vidare med intervju direkt eftersom situationen varit sådan. Vid de 
andra tillfällena har vi haft en separat tid för intervjuerna. Jag har gjort en provintervju med 
en person. Samtliga intervjuer har skett hemma hos informanten där vi kunnat prata helt 
ostört. 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag har gjort sex intervjuer. De personer jag intervjuat är 
i åldrarna 21-46 år. Två män och fyra kvinnor är intervjuade. Två av personerna har 
diagnosen Aspergers syndrom och fyra har en lindrig utvecklingsstörning. Personerna 
kommer från mindre kommuner i Västsverige. Samtliga personer har någon form av stöd 
enligt LSS eller Socialtjänstlagen och samtliga bor i egna lägenheter, inte i gruppboende. 
Samtliga har någon form av skyddat arbete eller daglig verksamhet. 

Bearbetning och analys intervjuerna 
Vid bearbetning av all data från intervjuerna har en kvalitativ, induktiv metod använts. 
Samtliga intervjuer är bandade och därefter utskrivna i sin helhet. Intervjuerna är utskrivna 
som en dialog där intervjuaren, d.v.s. jag själv, sagt står med vanlig skrift och informantens 
uttalanden står med kursiv stil. Jag har använt mig av en bred marginal i kanten för att där 
kunna göra anteckningar och reflektioner. 

Efter utskrift har jag valt att med färgpennor markera vad som sagts kring mina 
frågeställningar. Varje frågeställning har fått var sin färg.  

Därefter har jag brutit ner all data till analysenheter, teman, för att kunna se om det finns 
gemensamma mönster i de olika informanternas berättelser. För att, för mig själv, kunna 
åskådliggör dessa teman har jag använt mig av ett stort pappersark som jag tejpat fast på 
köksbordet. Varje frågeställning har fått en stor ruta. Jag har sedan organiserat data efter 
grupper eller teman under varje frågeställning. Jag har då använt ”post-it” lappar i sex olika 
färger, en färg för varje informant. Nästa steg har varit att hitta olika teman under varje 
frågeställning.  

Exempelvis hade flera informanter erfarenhet av att träffa en partner på dans ställen. Det 
blev då flera ”post-it” lappar i olika färger i rutan med rubriken ”Vilka erfarenheter har 
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personer med funktionshinder som t.ex. lindrig utvecklingsstörning eller Aspergers 
syndrom, av möjligheter att hitta en partner?” På så sätt har jag fått fram olika mönster som 
i sin tur bildat kategorier under var och en av frågeställningarna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag styrts av mina frågeställningar men därefter hittat 
olika mönster i informanternas berättelser. En del har för mig varit kända från tidigare 
forskning och andra mönster har vuxit fram och är för mig helt nya. 

4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet  
Valet av informanter i min studie har gått till på två olika sätt. Frågeformulären har i första 
hand skickats till handläggare och kuratorer som känner till mig å yrkets vägnar, antingen 
direkt eller genom andra kontakter. Några har dock skickats till för mig helt okända 
personer. De personerna har heller inte fått någon e-post som påannonserar min studie utan 
endast fått läsa om den i ett brev som medföljde frågeformuläret. Syftet med att i möjligaste 
mån använda mig av informanter som känner till mig var att öka svarsfrekvensen. Jag hade 
en tanke om att viljan att svara på ett frågeformulär blir större om man känner till personen 
som utför studien. Det har också visat sig stämma då de som svarat varit, för mig, helt 
okända handläggare. Givetvis kan trovärdigheten ifrågasättas genom detta urval.  

Den andra och viktigaste gruppen i studien är de personer med funktionshinder med vilka 
jag gjort intervjuer. De informanter som ingår i studien har valts ut genom handläggare och 
kuratorer i olika kommuner. Undantag finns för en person som jag fått kontakt med genom 
en personlig bekant som hört talas om min studie. 

Den första frågan som ställts till intervjupersonerna om att vilja delta i min studie har ställts 
av någon annan än mig eftersom det på så sätt varit lättare för personerna att avböja. Ingen 
som fått frågan har dock avböjt.  

Samtliga intervjupersoner har jag pratat med en eller flera gånger före själva 
intervjutillfället. Vid dessa tillfällen har vi talat om relationer till föräldrar, syskon eller 
gode män och om vad de kan tänkas tycka om att de deltar i intervjuerna. Jag har inte vid 
något tillfälle haft misstanke om att någon anhörig skulle misstycka till att deras nära deltog 
i min studie. Jag har heller inte haft anledning att misstänka att personerna själva skulle ha 
varit oförmögna att fatta beslut om deltagande. Samtliga informanter i studien är givetvis 
myndiga. En medgivandeblankett har också skrivits under av samtliga. 

Under flera av intervjuerna berättar informanterna om sina vänner. Jag har varit medveten 
om att människor ibland pratar om tredje person trots att de egentligen menar sig själva. 
Min uppfattning är dock att det också delvis ligger i funktionshindrets natur att inte ha 
förmåga att fabulera. Vare sig det gäller dem själva eller kamrater, anser jag därför att 
svaren varit uppriktiga. 

Denscombe (2000) menar att fullständig tillförlitlighet innebär att samma svar skulle ha 
framkommit om en annan forskare ställt frågorna. Min förhoppning är att informanterna 
som deltagit i min studie skulle ha angett samma svar om någon annan frågat. Givetvis är 
dialogen mellan två aktörer också påverkad av vilka aktörerna är. Om jag hade haft en 
långvarig relation med informanterna skulle förmodligen dialogerna ha sett annorlunda ut. 
Jag kan dock inte tänka mig att svaren skulle ha blivit mindre öppna. Min egen erfarenhet 
är att många människor dessutom har lättare för att öppna sig i fråga om känsliga ämnen 
om det inte finns en relation i övrigt. Man är mer beroende av varandra i en långvarig 
relation och kan tänkas undvika att berätta vissa saker. Kvale (1997) skriver att kunskap 
byggs upp i en kvalitativ forskningsintervju och att det rör sig om ett samspel mellan 
intervjuaren och intervjupersonen. Två människor som samtalar om ett ämne av gemensamt 
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intresse utbyter synpunkter under intervjun. Jag menar att det är precis så jag upplevt 
intervjuerna varför naturligtvis inte exakt samma svar skulle ha framkommit om någon 
annan än jag intervjuat. Sammanfattningsvis är bedömningen att svaren är 
forskningsmässigt tillförlitliga.  

4.5  Etiska överväganden 
Diskussionen kring mitt ämnesval är relativt känsligt varför jag varit mycket noga med all 
information. Jag har medvetet inte heller träffat informanter som jag har kontakt med å 
yrkets vägnar. Jag har också avböjt att intervjua personer med känd problematik kring 
ämnesvalet. Av det som framkommit i intervjuerna har jag också medvetet valt att inte 
redovisa allt med hänsyn till informanterna och deras närmaste. 

Kvale (1997) menar att en intervjuundersökning är ett moraliskt företag och att det 
personliga samspelet i en intervju inverkar på den intervjuade. Den inverkan som kommer 
fram ur en intervju inverkar på vår förståelse för en människas situation. Ett centralt mål för 
samhällsvetenskaperna är att frambringa kunskap som kan förbättra människors situation 
och ge henne ett ökat värde. Forskning med människor måste ha som mål och syfte att tjäna 
både vetenskapliga och mänskliga intressen. Att undersökningspersonerna skall vara 
informerade om studiens syfte är ett krav. 

Det är också mycket speciellt att genomföra intervjuer med personer med 
utvecklingsstörning och Aspergers syndrom. När det gäller bemötande, samtal och intervju 
har anser jag mig ha haft nytta av min långa erfarenhet i arbete med målgruppen. 

När det gäller forskningsetiska principer har vetenskapsrådet inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning ställt ett antal krav (Vetenskapsrådet 1996). Det har dock 
inte varit helt oproblematiskt att följa etiska forskningsriktlinjer i studien eftersom den bl.a. 
berör personer med utvecklingsstörning. Enligt Kvale (1997) finns tre viktiga riktlinjer vid 
en kvalitativ intervju; samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Nedan redogörs för 
Vetenskaprådets principer och hur jag utgått från dem. 

Informationskrav 
Information om studiens syfte, samt frivilligheten att delta har presenterats för alla 
informanter som ingått i intervjustudien. 

När det gäller enkätstudien har information om studiens syfte samt frivillighet att delta 
presenterats skriftligt via e-post till så gott som alla respondenter som deltagit genom att 
svara på frågeformuläret. Ytterligare information har framförts i brev bifogade 
frågeformuläret, se bilaga 1. 

Beträffande intervjuundersökningen har informanterna först blivit informerade om studiens 
syfte samt frivilligheten att delta genom de handläggare och kuratorer som förmedlat 
kontakten till mig. Jag har därefter informerat kortfattat vid första telefonsamtalet samt 
därefter grundligt vid en eller flera tillfällen av personliga möten. Information finns också 
skriftligt i medgivandeformuläret som samtliga informanter skrivit under före intervjuerna, 
se mer nedan. 

Samtyckeskrav 
När det gäller intervjuerna har samtyckeskravet först framförts via de handläggare och 
kuratorer som varit behjälpliga med första kontakten. Därefter har varje informant som 
deltagit i intervjuerna skrivit under ett informerat medgivande, se bilaga 3. Med tanke på de 
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informanter som ingår i studien har medgivande formuläret skrivits lättläst i samråd med 
personer kunniga inom ”lättläst” skrift. 

Beträffande medgivande vid frågeformuläret anser jag att ett inskickat svar innebär ett 
medgivande. 

Konfidentialitetskrav 
Intervjuerna som spelats in på band har enbart avlyssnats av mig själv genom hörlurar. 
Utskriften har behandlats konfidentiellt och tystnadsplikt har beaktats. För att skydda 
identiteten för informanterna har dels namnen avidentifierats och dels framkommer inte 
vilken kommun de bor i. Jag har också förvrängt vissa uppgifter av ringa betydelse. 
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5 Resultat och analys 
Presentationen av resultaten från datainsamlingen är indelad i tre delar. Först redovisas 
resultatet från frågeformuläret som skickats till handläggare och kuratorer. Därefter redovisas 
resultatet från intervjuerna med personer med funktionshinder. Sist redovisas de samband jag 
sett mellan resultaten från frågeformuläret och intervjuerna. 

5.1  Redovisning av frågeformulären 
25 frågeformulär skickades ut. 17 svar har inkommit.  

Det övergripande syftet med studien var att öka kunskapen om personer med 
funktionshinders möjligheter och hinder med att träffa en partner. Jag ville också veta mer 
om personer med funktionshinders eventuella önskemål om och behov av professionellt 
eller annat stöd med att träffa en partner. 

Vidare syfte var att föra en diskussion om det är samhällets ansvar att hjälpa personer med 
funktionshinder att hitta en livspartner.  

De frågeställningar som för mig var knutna till handläggare och kuratorers roll var 

• Har tjänstemän mött personer med funktionshinder som har behov av stöd i att 
träffa en partner? 

• Har tjänstemännen någon idé om hur ett stöd skulle kunna utformas? 

• Ges det stöd av samhället idag och i så fall i vilken form? 

• Är det samhällets ansvar att hjälpa personer med funktionshinder att hitta en partner? 

Presentation av respondenter 
De personer som svarat på frågeformuläret är LSS-handläggare och biståndshandläggare 
anställda vid socialförvaltningar i kommuner samt kuratorer som arbetar på 
vuxenhabiliteringar i Västra Götalands Regionen. Här nedan kallar jag dem respondenter. 
15 av de 17 inkomna svaren har kommit från handläggare och kuratorer som känner till mig 
å yrkets vägnar. 

Tre respondenter hade arbetat 4-5 år, sex stycken hade jobbat 1-3 år inom yrket och åtta 
respondenter hade mer än 6 års erfarenhet inom sitt yrkesområde.  

Redovisningen sker efter teman som i sin tur är baserade på frågorna i frågeformuläret. 

Vilka personer efterfrågar stödet? 
Nio respondenter av 17 hade träffat personer som efterfrågat stöd i att träffa en partner. 
Fem av 17 respondenter som mött frågeställningen hade mer än sex års erfarenhet i sitt 
yrke. Tre hade arbetat mindre än tre år och en hade 4-5 års erfarenhet i yrket. Samtliga som 
någon gång träffat personer som efterfrågat stöd i att träffa en partner hade under de senaste 
fem åren gjort det 1-3 gånger.  

Fyra hade erfarenhet av att både kvinnor och män lika mycket efterfrågat stödet. Två 
svarade att det var mest män och två hade svarat att det var mest kvinnor.  

Alla respondenter hävdade att personer som efterfrågade stöd hade funktionshindret 
utvecklingsstörning. En hade också erfarenhet av att personer med autism efterfrågat stöd. 
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Tre av respondenterna hade erfarenhet av att personer som efterfrågat stöd i att träffa en 
partner velat söka stödet enligt LSS. De insatser som sökts var framför allt biträde av 
kontaktperson vilket tre hade svarat. En respondent hade erfarenhet av att människor sökt 
personlig assistans och ledsagarservice också. 

Endast en respondent hade erfarenhet av att faktiskt ha hjälpt någon att träffa en partner och 
det var genom en kompisgrupp inom en vuxenhabilitering. 

Hur kan samhället stötta personer med funktionshinder att träffa 
en partner? 
Fyra av 17 respondenter tyckte att det är samhällets ansvar att stötta personer med 
funktionshinder att träffa en partner. Resten tyckte inte att det var samhällets ansvar.  

Förslag på hur samhället kan stötta personer med funktionshinder att träffa en partner var 
att hitta gemensamma träffpunkter som kan underlätta kontakt, alltså att ge förutsättningar 
att befinna sig i miljöer där det är möjligt att träffa en partner. Att ge strategier för hur man 
bör bete sig för att få kontakt med motsatta könet, var ett annat förslag. Någon föreslog att 
samhället skulle tillhandahålla insatser som bidrar till social gemenskap. En viktig idé som 
också framkom var att försöka påverka fritidskonsulenter inom kommun och föreningsliv 
att starta lämpliga aktiviteter som kan fungera som lämplig mötesplats/träffpunkter för 
målgruppen personer med funktionshinder. 

En respondent svarade ungefär såhär på frågan om hur stöd kan se ut: 

 
”Jag tror att de själva eller deras företrädare bäst förstår att organisera träffpunkter. D.v.s. 
skapa en marknad för behov som vi vet finns. Det är bra att organisera danser och resor också. 
Egentligen så är dock risken stor att det blir en diskrimineringsfråga, att man särbehandlas och 
gör de mer handikappade än att exempelvis att organisera vanliga danser, resor mm mer 
tillgängliga för funktionshindrade.” 

 

En annan respondent skrev ungefär såhär: 

 
”Att hitta gemensamma träffpunkter som kan underlätta kontakt. Habiliteringens roll kan vara 
att starta olika gruppaktiviteter. Dessutom kan t.ex. en fritidskonsulent se till att kommunen eller 
föreningar startar upp lämpliga aktiviteter.” 

 

Någon tyckte såhär: 

 
”Ge förutsättningar att kunna befinna sig i miljöer där det är möjligt att träffa en partner.”  

 

Var det någon skillnad på om respondenten var kurator eller LSS-
handläggare? 
Resultatet från frågeformulären visade att samtliga kuratorer, i sin yrkesroll, hade stött på 
personer som efterfrågat stöd i att träffa en partner eller en livskamrat. De har alla relativt 
lång yrkeserfarenhet. De personer som efterfrågat stöd hade funktionshinder som framför 
allt utvecklingsstörning men också autism.  
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En av kuratorerna hade själv erfarenhet av att någon velat söka en LSS insats för att få stöd 
i att träffa en partner. Insatsen som efterfrågades var biträde av kontaktperson och syftet var 
att kunna inleda ett förhållande med kontaktpersonen 

En av kuratorerna hade erfarenhet av att hjälpa personer att träffa en partner. Det var genom 
en s.k. kompisgrupp på habiliteringen (i en storstad) för några år sedan. I en lokal utanför 
habiliteringen träffades 10-15 personer varannan vecka. Gruppen leddes av kurator och 
habiliteringsassistent från habiliteringen. Vid gruppsammankomsterna fikade man, spelade 
spel och samtalade. 

Två av kuratorerna tyckte att det är samhällets ansvar att stötta personer med 
funktionshinder att träffa en partner. Förslag på åtgärder som framkom var att skapa 
förutsättningar att kunna vistas i miljöer som gör det möjligt att träffas. Förslag på sådana 
miljöer var olika typer av träffpunkter som kan underlätta kontakt. Kuratorerna tyckte också 
att deras uppgift var att se till att fritidskonsulenter både i kommuner och i föreningslivet 
startar sådana lämpliga aktiviteter. En annan viktig roll för en kurator är att hjälpa till att ge 
strategier för lämpligt beteende samt stöd och kunskap om hur man startar och 
vidmakthåller en relation. 

Sex av fjorton LSS-handläggare hade i sin yrkesroll stött på personer med funktionshinder 
som efterfrågat stöd i att träffa en partner. De hade träffat både män och kvinnor som velat 
träffa någon att leva eller ha sällskap med.  

Alla de sex LSS-handläggarna upplevde att det var personer med utvecklingsstörning som 
efterfrågade stöd. 

En av LSS-handläggarna tyckte det var viktigt att hjälpa personer att bli mer delaktiga i 
samhället och på så vis kunna möta fler personer, kanske en blivande partner eller att ge 
insatser som bidrar till social gemenskap. 

Sammanfattning och analys av resultat från frågeformulären  
Syftet med det här enkla frågeformuläret var från början tänkt att fungera som en slags 
förstudie som skulle kunna bli en grund att stå på inför att utveckla inifrånperspektivet i 
studien. Det är en mycket liten enkätundersökning men med tanke på att handläggare från 
alla typer av kommuner9 svarat på enkäten anser jag mig ändå ha fått svar från ett 
representativt urval. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det alltså inte bara var min 
egen erfarenhet att personer med funktionshinder faktiskt är intresserade av stöd i att träffa 
en partner. Flera av de handläggare och kuratorer som svarat på enkäten har mer eller 
mindre upplevt samma sak. I resultatet har framkommit att det finns personer med 
funktionshinder som velat söka stöd enligt LSS i form av kontaktperson eller ledsagare. 
Några handläggare hade t o m fått en formell ansökan om biträde av kontaktperson i syfte 
att kontaktpersonen skulle fungera som en partner. Personen som ansökte ville ha en 
kontaktperson att inleda ett förhållande med. Människors önskningar om professionellt stöd 
som framkommit i studien kan troligen förstås genom att det är beslutsfattande handläggare 
och vägledande kuratorer som blivit tillfrågade i min studie.  

Det framkom också i studien att samtliga tre kuratorer mött frågeställningen. En kurator har 
naturligtvis mer djupgående samtal och kan dessutom få friare frågeställningar som inte 
direkt är kopplade till en kommande ansökan enligt LSS. 

                                                   

 
9 Se fotnot 8. 
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Enligt den sociala handikappmodellen har handikapprörelsen två huvudsakliga mål dels på 
den sociala och dels på den individuella nivån. På den sociala nivån vill man avlägsna 
hinder så att allmäninrättningar görs tillgängliga för människor med eller utan handikapp på 
lika villkor. På den individuella nivån vill man avlägsna hinder så att individen kan ställa 
upp egna personliga mål. De personer som uppenbarligen, enligt enkätsvaren, bett om stöd i 
att träffa en partner har tydligt talat om ett viktigt mål i livet.  

En av respondenterna, en kurator, hade själv erfarenhet av att stötta personer i att träffa en 
partner. Det skedde genom en s.k. kompisgrupp inom vuxenhabiliteringen. En 
gruppverksamhet av det slaget ger en delaktighet i ett sammanhang som enligt Antonovsky 
(1999) är viktig för varje människas välbefinnande och övriga hälsa. 

5.2  Redovisning av intervjuerna 
Den här studien har ett inifrånperspektiv och fokus ligger på intervjuer med personer med 
funktionshinder och deras erfarenheter av möjligheter och hinder för att träffa en partner. 
Den viktigaste delen av studien är därför redovisningen av de intervjuer med personer med 
funktionshinder som jag har gjort. Några av de handläggare och kuratorer som svarat på 
mitt frågeformulär har hjälp mig att få kontakt med personer med vilka jag gjort så kallade 
semistrukturerade intervjuer. 

Först kommer en presentation av studiens huvudinformanter och därefter kommer 
redovisning att ske efter studiens frågeställningar.  

Presentation av studiens viktigaste informanter 
De sex informanter som deltagit i studien bor i olika kommuner i Västra Sverige, alla bor i 
relativt små kommuner. Jag har bl.a. fått kontakt med dem genom handläggare och 
kuratorer som deltagit i enkätstudien. Jag har haft mycket trevliga och känsloladdade möten 
med sex personer som jag kort presenterar nedan. Namnen är givetvis fingerade. 

Bosse är 46 år och bor ensam i två rum och kök i den centrala delen av det samhälle han 
bor i. Han arbetar heltid på en skyddad verkstad. Från skolstart fram till högstadiet har han 
bott på en stor institution i regionen. När han skulle börja på högstadiet flyttade han hem till 
sina föräldrar och gick i särskola i en grannkommun. Bosse har båda sina föräldrar i livet 
och han har god kontakt med dem. En stor del av hans sociala liv kretsar kring föräldrarna. 
Arbetet och de människor han träffar i bussen på väg till och från jobbet verkar vara viktiga 
för honom. Bosse verkar klara sig ganska bra och har bara stöd av hemtjänsten med tvätt 
och städning. Han har också en god man som stöttar och hjälper honom med såväl 
ekonomiska som praktiska saker i livet. Bosse har tidigare i livet varit gift och sambo och 
han har också erfarenhet av ett annat längre särboförhållande. 

Bosse är singel idag och vill gärna träffa någon att ha ett förhållande med. Han tycker dock 
inte själv att han har behov av stöd med att träffa någon men han tror att det finns andra 
som skulle båda vilja och behöva. Han skulle däremot gärna vilja ha hjälp med att ordna en 
fest, med dans, och där skulle han kanske kunna träffa någon. 

Mattias är drygt trettio och har bott i samma stad hela sitt liv. Skoltiden var i särskolan och 
därefter har han haft olika typer av sysselsättningar som daglig verksamhet, 
arbetsmarknadsprojekt och idag arbetar han på en skyddad verkstad. Nu bor Mattias ensam 
i en egen två rums lägenhet i utkanten av samhället. Sina föräldrar har han sporadisk 
kontakt med men han har sin syster på samma gård. De träffas nästan varje dag. Mattias har 
en god man som hjälper honom med ekonomin och han har stöd av en boendestödsgrupp 
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tre dagar i veckan. Han får hjälp med städning, tvätt och att handla och planera mat både att 
köpa och tillaga den. Mattias har varit förlovad och sambo under några år. 

Mattias vill gärna ha en tjej igen men är mycket tveksam till om han vill ha stöd i att träffa 
någon. Han kan däremot tänka sig att få hjälp av boendestödet med att sätta in eller svara på 
en kontaktannons. 

Malin är lika gammal som Mattias och bor ensam i en tvårummare i centrum. Hon gick i 
vanlig skola under uppväxten och har därefter bott på olika skol- och behandlingshem. 
Malin har idag daglig verksamhet och jobbar deltid på ett dagcenter i närheten. Några 
gånger i veckan får hon stöd av en boendestödsgrupp. Hon brukar handla och laga mat med 
boendestödet. Att städa är hon nästan för bra på, som hon säger själv, så hon får lite stöd av 
boendestödet i att inte städa för mycket. Malin har också en god man och en kontaktperson. 
Tillsammans med kontaktpersonen brukar hon gå på vattengympa eller gå promenader. De 
träffas varje vecka. Malin har många kamrater och hon träffar dem ofta. Hon har också en 
nära relation till sin mamma trots att mamman inte bor i samma stad. Malin har haft 
sällskap med en kille tidigare i livet. 

Malin vill inte ha stöd med att träffa en partner. Men hon vill däremot gärna ha någon att ha 
ett förhållande med. Hon vill däremot inte flytta ihop med någon, bara ha någon att älska 
och själv bli älskad. 

Marika är också drygt 30 år och bor i en egen tvårummare i utkanten av samhället. Hon 
arbetar på en restaurang i grannkommunen. Det är en dagligverksamhets plats som är 
utflyttad till en vanlig arbetsplats och hon får habiliteringsersättning från kommunen med 
36 kronor om dagen då hon jobbar. Marika jobbar mycket och ofta. När någon är sjuk får 
hon rycka in extra. Hon visar stolt sitt lönebesked där det står hur många timmar hon 
arbetat under månaden. På lönebeskedet står också att hon tjänat 0 kronor och 00 öre.  

Marika har en kontaktperson som hon träffar en gång i veckan. De brukar promenera eller 
gå på badhuset tillsammans. Marika har också en kurator som hon träffar regelbundet sedan 
flera år tillbaka. Marika klarar själv sin lägenhet när det gäller städning, tvätt och 
matlagning. Hon har dock ett visst stöd från en närliggande gruppbostad. Sina föräldrar 
träffar hon mest på helgerna då hon brukar äta middag hemma hos dem. Marika har tidigare 
varit sambo under några år. 

Marika vill gärna ha stöd och hjälp med att träffa en partner men hon är noga med av vem. 
Hon kan inte tänka sig stöd av sin kontaktperson för de brukar bara promenera. Hon kan 
däremot tänka sig stöd genom en kontaktperson om det är en annan än den hon har idag. 
Några dagar efter vårt sista möte ringer hon mig. Det är ganska sent en fredagskväll och 
hon har läst kontaktannonser och vill diskutera med mig kring vilka hon skall svara på. 

Bosse, Mattias, Malin och Marika har alla en lindrig utvecklingsstörning som de är mer 
eller mindre medvetna om. 

Josefine är den yngsta av mina informanter och bara 21 år. Hennes föräldrar är skilda men 
hon har bra kontakt med dem båda. Hon berättar också om sin pappas före detta sambo som 
har varit ett stort stöd för henne och hennes handikappmedvetenhet. Pappans före detta 
sambo arbetade inom ett människovårdande yrke.  

Josefine bor ensam i en tvårummare. På dagarna arbetar hon på en förskola där hon har en 
lönebidragsanställning och hon har utbildning inom det område hon arbetar. Josefine har ett 
förhållande med en kille men hon bor inte tillsammans med honom, ännu. Hon har 
boendestöd, för att som hon själv säger, få stöd i att inte städa hela kvällarna. Hon har också 
ledsagare och det har hon haft sedan hon var tolv år. Josefine har bytt ledsagare många 
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gånger, hon är inne på sin sjätte. Josefine fick diagnosen Aspergers syndrom när hon var i 
tonåren. Då bytte hon från vanlig klass till en klass i särskolan. Den särskola hon gick i var 
inkluderad i den vanliga skolan i kommunen. Hon berättar själv att det var mycket positivt 
att komma till särskolan där det fanns en helt annan förståelse för hennes möjligheter och 
hinder. Det var också först där som hon kände gemenskap med klasskamraterna. Josefine 
har tidigare varit sambo med en kille under ett par år. 

Josefine har en pojkvän idag men är alls inte främmande för att många andra skulle både 
behöva och vilja ta emot stöd i att träffa en partner. 

Annika är 34 år och fyller år samma dag som vi träffades första gången. Annika är 
högskole utbildad och arbetade flera år inom sitt yrke innan hon fick sjukbidrag. Hon bor 
tillsammans med sin pojkvän som hon träffat på Internet. Hennes sambo arbetar på dagarna 
och Annika är engagerad i ett kvinnoprojekt ett par dagar i veckan för att ha någon form av 
sysselsättning.  

Annika har ledsagare för att gå på vattengympa och har stöd från boendestödet varje dag. 
Ett av hennes problem är att komma igång med hushållsuppgifter vilket hon får hjälp med 
av boendestödet. Hon säger själv att hon mår gott av att veta att hon varje dag får hjälp med 
t.ex. disken så att den aldrig blir stående. Annika har också en god man för att få hjälp med 
sin ekonomi.  

Annika fick diagnosen Aspergers syndrom för två år sedan. Hennes mamma, som har 
arbetat inom handikappomsorg trodde att hon hade DAMP. Själv har Annika alltid upplevt 
att något varit fel och tyckte det var positivt att få en diagnos och få veta varför hennes liv 
varit problematiskt. 

Annika har lyckats träffa en partner på Internet men tycker själv att det var med lite tur. 
Hon tror absolut att det finns många som skulle behöva stöd i att träffa någon. 

Både Josefine och Annika har mycket god handikappmedvetenhet. Båda upplevde sig 
utanför under skoltiden och kände att det var något fel på dem. Både Annika och Josefine 
har anhöriga som arbetar inom handikappområdet.  

Sammanfattning presentation av studiens intervjupersoner 
Sammanfattningsvis kan sägas att jag har träffat och gjort intervjuer med sex personer i 
åldrarna 21-46 år, två män och fyra kvinnor. Alla bor i egen lägenhet och har någon form 
av arbete, sysselsättningsåtgärd eller daglig verksamhet enligt LSS. En lever i 
samboförhållande och de andra bor ensamma. Två har en partner i dagsläget men samtliga 
har haft mer eller mindre långvariga relationer tidigare i livet. Erfarenheter finns bland 
informanterna av att vara gift, förlovad, leva som sambo eller att ha sällskap. 

Nästan alla informanter har inte bara pratat om sina egna erfarenheter av att träffa en 
partner utan har också pratat om sina kamraters erfarenheter.  

Fem av informanterna har gått i särskola hela sin skolgång eller delar av den. Fem av 
informanterna har idag någon LSS insats och samtliga har någon form av stöd i hemmet 
genom hemtjänst, boendestöd eller stöd från närliggande gruppbostad. De LSS insatser som 
förekommer är framför allt biträde av kontaktperson men också ledsagarservice och daglig 
verksamhet. Fem av informanterna har en god man. Det finns inget samband mellan typen 
av funktionshinder och behov av stöd och hjälp enligt LSS eller behov av god man bland 
informanterna i studien. 

Två av informanterna har Aspergers syndrom och fyra har en lindrig utvecklingsstörning. 
Alla har mer eller mindre en handikappmedvetenhet som för mig inneburit att vi relativt 
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öppet har kunnat tala om möjligheter och problem kopplade till deras speciella 
funktionshinder. Informanterna med Aspergers syndrom hade kommit mycket långt i sin 
handikappmedvetenhet och båda har en yrkesutbildning, en har högskoleutbildning.  

Samtliga informanter har ett familjenätverk. Två har en sådan kontakt som är vanligt att 
man har när man är vuxen, d.v.s. man hörs av någon gång per vecka i telefon och träffas vid 
större högtider. Fyra av informanterna har tät kontakt med föräldrar och/eller syskon. De 
äter måltider tillsammans och träffas eller pratar i telefon minst två gånger per vecka, ibland 
dagligen. 

Redovisning av intervjun enligt frågeställningar 
Redovisningen av intervjuerna sker efter teman som i sin tur är baserade på frågorna i 
frågeformuläret. 

För att på bästa sätt avidentifiera intervjuerna är namn, både på personer, platser, företag 
mm, som förekommer i texten ändrade, det enda som stämmer är kön.  

Nedan kommer en redovisning efter följande frågeställningar, men även underrubriker under 
dem utefter den vilket resultat som framkommit. En del svar går in i varandra. 

• Vilka erfarenheter hade informanterna av möjligheter att hitta en partner? 

• Vilka erfarenheter hade informanterna av hinder när det gäller att hitta en livskamrat? 

• Efterfrågar personer med lindrig utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom stöd 
och hjälp med att träffa en partner? 

• Hur tycker de i så fall att det stödet skulle utformas? 

• Tycker dom att det är samhällets ansvar att ge stöd i att träffa en partner 

Vilka erfarenheter hade informanterna av möjligheter att träffa en partner? 
Samtliga informanter har eller har haft förhållanden och en av intervjupersonerna lever i ett 
samboförhållande idag. En av informanterna hade bott ihop med en partner som avlidit. Tre 
hade levt i samboförhållanden som tagit slut av någon annan anledning och en hade haft 
sällskap men förhållandet hade upphört. En av dem som levt i samboförhållande hade 
träffat en ny partner och planerade förlovning till våren.  

Alla informanter är heterosexuella, d.v.s. de uppger att de har eller har haft förhållanden till 
personer av motsatta könet.  

Träffa någon genom kontaktannons 

Annika, som lever i samboförhållande, hade träffat sin partner via ICQ10 på Internet.  

 
”Jag träffade N via ICQ, via datorn. Så att vi pratade ett tag och så ville jag komma ifrån min hemstad så 
att jag flyttade ner efter det att vi hade pratat ett tag via ICQ och via telefon och vi hade träffats några 
gånger och så, så ville jag flytta ner, känna på ett tag hur det var att bo här nere då.” 

                                                   

 
10 ICQ eller Messanger är exempel på program på Internet som används för att chatta eller skriva 
meddelanden. Chat kommer från engelskans ”chat” som betyder småprata. En chat är en 
samlingsplats/mötesplats på Internet där man kan träffas och ”chatta”, d. v.s. småprata genom att skriva 
meddelanden till varandra (Petersson 2006). 
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Annika har Aspergers syndrom och beskriver att det svåraste med att träffa någon är att 
förstå det fina sociala samspelet mellan två personer, det som vi kallar en flirt. På Internet 
är flirtandet mer konkret, man skriver det man tycker och det man skulle vilja göra med 
personen. Att missförstå varandra blir inte lika lätt. Annika hade chattat med sin kille ett 
halvår innan de träffades i verkligheten. Det är fem och ett halvt år sedan och det hade 
uppenbarligen varit en lyckad träff. Det var också första gången Annika blivit ihop med 
någon på riktigt. 

Marika, som tidigare levt i ett samboförhållande, träffade sin dåvarande sambo via en 
kontaktannons i GT. 

 
”Aftonbladet eller GT brukar det stå sånt där och så brukar jag ringa då och så brukar man tala in i en sån 
där telefonsvarare och så får jag trycka in en sån där huvudmeny eller vad det kallas man får själv trycka in 
vilken person man tycker bäst om och en sån där kod. Det var två stycken jag fick välja om man säger så. Så 
då var det NN från N då var det och så.” 

 

Marika hade ringt på en kontaktannons och dagen efter flyttade en man hem till henne. I 
alla fall upplevde hon att han flyttade hem till henne för de var nästan alltid hemma hos 
henne. Hon tyckte att det var enkelt att träffa någon via kontaktannons. Den mannen som 
flyttat hem till henne var den man hon träffat vid allra första försöket att svara på en 
kontaktannons. Helst valde hon att läsa kontaktannonser i Aftonbladet eller GT. I den 
lokala tidningen står också kontaktannonser men hon tyckte att det mest var äldre personer 
som annonserade där. 

Bosse träffade sin andra partner via en kontaktannons i lokaltidningen. Efter att ha pratat 
med varandra i telefon en tid bjöd han hem henne och efter några veckor inledde de ett 
förhållande som varade ett år. Sedan visade det sig att hon lurade honom och stal hans 
pengar. 

Josefine hade erfarenhet av att ha träffat en kille via annons i GT. Det var lätt och det gick 
bra. De hade telefonkontakt ett bra tag men sedan bestämde hon sig för att inte gå vidare 
eftersom personen bodde i andra änden av Sverige och det skulle omöjliggöra ett 
förhållande om inte någon av dem flyttade.  

De informanter som hade erfarenhet av kontaktannonser, med eller utan resultat, hade 
svarat på annonser i GT, Aftonbladet, FUB kontakt och annonser via Internet och på Text 
TV. På Internet gick de ut på sajter som ICQ, Messanger, Lunarstorm och speciella 
hemsidor för personer med Aspergers syndrom. Via de sajterna kunde man hitta länkar som 
ledde till kontaktannonsering. Att hitta någon via Internet var det främst personerna med 
Aspergers syndrom som hade gjort. De hade tillgång till dator och behärskade tekniken. På 
frågan om de kände till ifall det fanns hemsidor för personer med andra funktionshinder 
fick jag bl.a. svaret: 

 
”Ja, det finns det men mest för att Aspergers är ju ofta såna där datanördar, dom har tålamod 
att genomföra såna där sidor.” 

 

Informanterna med normalbegåvning visade sig också kunna hävda sig bäst om de råkade 
ut för galningar på Nätet. 
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”Ja alltså det kan man, jag har ju stött på jättemycket knäppskallar när jag var ute, under tiden 
jag träffade N. Såna som vill köpa trosor och sådär, men det ser man ju ganska snart. Men man 
märker ganska snart att dom är knäppa och då råkar man ju inte illa ut. Det går ju att stänga av 
dem ungefär och inte prata med dom mer. Man måste vara smart och inte lämna ut namn och 
adress, och gör man det är det ingen fara.” 

 

Sammanfattningsvis hade fyra informanter erfarenhet av kontaktannonser och tre hade 
erfarenhet av att ha träffat någon, antingen via tidningsannonser eller via Internet. Alla fyra 
hade svarat på kontaktannons men bara en hade annonserat själv. Tre av informanterna 
hade svarat på annonser som lett till riktiga förhållanden. 

Träffa någon på dansställen  
Josefine träffade sin kille på ett vanligt dansställe. Hon tyckte inte det var svårt att träffa en 
partner på ett sådant ställe. Flera killar hade tittat på henne, men särskilt en hade iakttagit 
henne under en lång tid. Sen bjöd han upp henne och de dansade flera danser ihop. Dagen 
efter hade han ringt henne och bjudit ut henne på fika och därefter var de ett par. 

 
”Jag träffade honom ute på ett sånt där dansställe, på Statshotellet. Och så satt jag där, vi satt 
där, och så kollade han på mig hela tiden. Nej sa jag. Nej sa mina kompisar, inte på mig väl! 
Men min kompis sa, se nu på honom där. Men sen skulle vi dansa och då kom han fram till mig 
och då dansade vi hela tiden, flera danser på raken. Sen fick han mitt nummer den kvällen, jag 
visste ju vem han var och så, vad han hette och så. Jag visste det via X, min gamla lärare då i 
särskolan.” 

 

Marika tycker mycket om att gå ut och dansa. Förr brukade hon ofta åka på FUB´s 
länsdanser. Två gånger hade hon träffat killar som hon blivit ihop med på de danserna. 
Egentligen tyckte hon inte så mycket om de danserna för dit åkte ”mest dom som var 
utvecklingsstörda” och hon tyckte inte att de var någonting för henne. Men de två som hon 
träffat tyckte hon var väldigt bra, i alla fall i början. 

Sammanfattningsvis hade tre av informanterna en eller flera gånger träffat en partner på 
dans ställen. En av informanterna hade dels träffat sin partner och dels andra mer tillfälliga 
bekantskaper på ett vanligt dansställe. Två hade träffat någon en eller flera gånger på 
länsdanser med FUB. 

Träffa någon genom föreningsliv 

Endast en informant hade träffat en partner genom föreningslivet. Det var genom FUB 
Grunden11. Han hade känt kvinnan en tid genom föreningen och under en resa blev de mer 
bekanta med varandra. 

                                                   

 
11 Föreningen Grunden är en förening för människor med intellektuella funktionshinder och startade som en 
ungdomsenhet inom FUB. FUB är en förkortning av Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna 
och finns i 21 olika län i Sverige. Idag är Grunden en egen förening och finns i ett flertal kommuner (Föreningen 
Grunden 2006-01-17). 
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B: ”Vi var på resa med FUB Grunden och då blev vi sittandes vid samma bord, vi blev sittandes 
och prata. ….Och så där att sen blev det ju så att vi höll sporadisk kontakt i och med FUB. Men 
sen på sommaren då så ville ju min gode man bjuda hit henne, då alltså. Ja sa att hon får väl 
gärna komma om hon vill. Så hon var väl här en två tre dagar i alla fall.” 

E: ”Så det var din gode man som hjälpt dig den gången?” 

B: ”Jae, hon hjälpte mig väl så att X skulle bo hos henne. Men så kom vi fram till att varför 
skulle hon göra det, jag hade ju gott om plats, hon kunde lika gärna ligga här." 

 

Efter det besöket var de ett par och flyttade så småningom ihop. 

Träffa någon när man har daglig kontakt 

Tre av informanterna hade, både en och två gånger, träffat en kille eller tjej antingen på 
jobbet, i skolan eller på en institution. De var alla övertygade om att det berodde på att de 
då hade nära kontakt dagligen och att det då var lätt att ”bli ihop”.  

 
”Nej, alltså jag har ju jättesvårt för att bli bekant med folk då, det är såna man skall umgås med 
dagligen då för att jag skall kunna umgås på fritiden.” 

 

Malin hade två gånger i sitt liv varit på behandlingshem. Båda gångerna hade hon träffat en 
kille som hon haft sällskap med under en längre tid. Det var hennes enda erfarenheter av att 
träffa någon. Hon hade dessutom kamrater som träffat varandra på behandlingshem. Hon 
trodde att det vara lättare att träffa någon när man bor nära varandra och umgås genom 
gemensamma aktiviteter. 

 
E: ”Bodde ni där samtidigt?” 

M: ”Ja, det gjorde vi och då är det ju lättare att träffas. Man är ju mycket ihop och då är det lätt 
att bli ihop” 

 

Mattias hade träffat en kvinna på jobbet. Det var hon som uppvaktat honom och bjudit hem 
honom. Efter första träffen blev de ett par och levde sedan i ett samboförhållande under 
många år. Sin första tjej träffade han på gymnasiet. Det var hon som uppvaktat honom. 

Josefine hade också träffat sin första sambo på gymnasiet. Han hade uppvaktat henne 
genom att lägga kärleksbrev i hennes skåp i skolan. Det blev sedan ett par och levde i ett 
samboförhållande under några år. 

Sammanfattning och analys av möjligheter med att träffa en 
partner 
Samtliga informanter i studien hade erfarenheter av möjligheter att träffa en partner. Några 
hade träffat sin kille eller tjej på dansställen. Framför allt var det FUB´s danser som 
nämndes men också vanliga dansställen. Tre hade erfarenhet av att träffa någon via 
kontaktannons. Det verkade vara ett säkert sätt att få kontakt vare sig det var via traditionell 
kontaktannons eller via olika ”datingsajter” på Internet. Att träffas när man har daglig 
kontakt verkade ändå vara ett vanligt sätt att träffas på. Tre av informanterna hade 
erfarenhet av det och de hade flera gånger träffat någon i den krets de umgicks med 
dagligen. 
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De tre som träffat någon via kontaktannons hade alla erfarenhet av att det resulterat i 
långvariga förhållanden. Att träffas på det här sättet verkar vara ett sätt som passar personer 
med svag självkänsla och människor som har svårigheter med socialt samspel. Löfgren 
Mårtensson (2005b) menar att ungdomar som flirtar via nätet vågar vara sig själva och 
öppet vågar visa att de har ett funktionshinder. Hon menar att kontaktskapande via Internet 
kan skapa riktiga kontakter som sedan går att överföra i verkliga livet.  

En av informanterna, som hade Aspergers syndrom, tyckte att Internet var det allra bästa 
sättet att flirta och träffa en partner på eftersom man där använde en tydlig kommunikation. 
Gerland (2004) skriver att många människor med Aspergers syndrom upplever 
konversation som ytlig och ointressant och att det är lättare att samtala om man vet vad man 
skall prata om. Informanten som hade goda erfarenheter av att träffa någon via 
kontaktannons berättade att hon där kunde vara tydlig med vad hon ville och vem hon var. 

Att träffa någon genom föreningslivet var det bara en som hade erfarenhet av. Det stämmer 
väl överens med tidigare forskning t.ex. det Löfgren Mårtensson (2005a) skriver, att många 
personer med utvecklingsstörning är hänvisade till samma danser och samma föreningar 
som sina klass- eller arbetskamrater uppsöker, på gott och på ont. Det är inte specifikt för 
människor med funktionshinder utan de är många människor som träffas på danser som 
ordnas genom föreningar, grannskapsaktiviteter eller genom arbetsplatsen.  Det kan vara 
svårt att träffa någon ny person att inleda ett förhållande med men å andra sidan träffar man 
personer som det finns viss anknytning till och som man vet vilka de är. Löfgren 
Mårtensson (a.a.) menar också att såväl möjligheter som hinder med att träffa en partner på 
dansställen är allmänmänskliga. Det som är specifikt med just föreningsdanser för personer 
med funktionshinder är att de ofta sker under dagtid eller tidig kväll och att det ofta är en 
hög närvaro av såväl anhöriga som personal. Det finns alltså en viss kontroll över vad som 
sker på danserna och flirtande och uppvaktande sker ofta i offentlighetens ljus. Danser 
genom speciella föreningar för personer med funktionshinder kan också ses som 
marginaliserade platser där det, enligt Kjellman (2004) finns idéer om hur olika människor 
skall bemötas och behandlas.  

Att träffas när man har daglig kontakt, som tre av informanterna hade erfarenhet av, 
verkade vanligt. Antonovsky (1999) har tagit fram en teoretisk modell, KASAM, och 
förklarar såväl människors ohälsa som människors välbefinnande utifrån om de upplever 
sig tillhöra ett sammanhang eller inte. Genom arbetsplatser, skola, behandlingshem eller 
föreningsliv ingår man i ett sammanhang, på gott och på ont. Genom sammanhang och 
daglig social samvaro ges möjligheter att uppleva närhet till andra människor som i sin tur 
kan resultera i en förälskelse. Genom att träffas dagligen, i ett sammanhang där andra 
människor har liknande problem, möjligheter och intressen skapas en känsla av 
sammanhang som också ger ett välbefinnande. Enligt Antonovsky består KASAM av tre 
viktiga komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som tidigare nämnts i 
kap 3. Genom att ingå i ett sammanhang som t. ex en särskoleklass eller en daglig 
verksamhet kan personer med funktionshinder tänkas ingå i ett sammanhang som ger de tre 
komponenterna. 

Sammanfattningsvis har informanterna i studien erfarenheter av möjligheter med att träffa 
en partner och detta stämmer överens med såväl tidigare forskning kring människor med 
funktionshinder som med ganska allmänmänskliga möjligheter att träffa någon att inleda ett 
förhållande med. 
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Vilka erfarenheter hade informanterna av hinder när det gäller att hitta en 
partner? 
Trots att alla informanterna har eller har haft kärleksrelationer upplevde samtliga mer eller 
mindre att det var svårt att träffa en partner över huvud taget. De upplevde att deras vänner 
med funktionshinder också hade svårt att träffa någon. Det största problemet verkade dock 
inte vara att träffa någon utan att träffa ”rätt” partner. Att träffa någon som det skulle kunna 
vara möjligt att ha ett långvarigt förhållande med. 

Träffa någon genom kontaktannons 

Fyra av informanterna var skeptiska till kontaktannonser av den anledningen att personerna 
de fick kontakt med ofta bodde för långt bort. Josefine berättade om sin erfarenhet av att ha 
svarat på en kontaktannons. 

 
E: ”Känner du till det här med kontaktannons.” 

J: ”Ja det gör jag.” 

E: ”Har du svarat på någon sådan någon gång?” 

J: ”Ja, det har jag gjort, men det var en vanlig annons med en vanlig kille, det var i GT.” 
E: ”Hur gick det då?” 

J: ”Det gick faktiskt bra och vi ringde varandra ganska ofta. Sen skickade han ett kort och jag 
skickade ett på mig och då kände jag att det var inget för mig. Det var för långt bort, det var lite 
svårt att åka till Skåne och lämna sina grejer här och så, nej, det var inget för mig.” 

 

Bosse hade också erfarenhet av att ha svarat på en annons på text TV. När man svarade på 
en sådan fick man ringa ett särskilt telefonnummer och berätta om sig själv samt lämna 
namn och adress. Kontakten med personen som annonserade skedde redan samma kväll. 
Efter att ha pratat med varandra i telefon en tid insåg han att kvinnan bodde för långt bort. 

En annan informant tyckte att kontaktannons var intressant men eftersom personen inte 
kunde läsa och skriva så var det omöjligt att försöka träffa någon den vägen. Två tyckte att 
det gick bra att svara på en annons men att sätta in en själv var för svårt.  

En informant tyckte att det svåra var att träffa rätt person via kontaktannons och att det var 
lite svårt att hävda sig själv i de första kontakterna. Hon berättade att hon kände sig rädd 
och osäker i början eftersom hon inte riktigt visste vad för slags man som kommit in i 
hennes liv. 

 
M: ”Jag visste ju inte hur han skulle vara, jag var ju rädd att han skulle vara en sån där, vad 
skall jag säga, som slår till en person.” 

E: ”Var du rädd att han skulle slå dig?” 

M: ”Ja, att jag skulle bli misshandlad då i början.” 

E: ”Var du rädd för det?” 

M: ”Ja.” 

E: ”Var det så då?” 

M: ”Nej så var han inte men kan ju inte riktigt veta.” 
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En av informanterna menade att kontaktannons inte var någonting för henne och skulle 
aldrig kunna tänka sig att vare sig svara på eller sätta in en kontaktannons.  

Träffa någon på dans. 

Det var trots allt några informanter som träffat en partner på dansställen. När vi diskuterade 
att träffa någon på dans så var det en av personerna med lindrig utvecklingsstörning som 
inte kunde tänka sig FUB´s danser eller liknande för det var bara för personer med 
utvecklingsstörning och det var mer intressant att träffa icke funktionshindrade personer. 

 
”Jag har gått på sån där Träffendanser i X-stad och då brukar jag alltid träffa grabbar som 
dansar där också. Men det var mest såna där utvecklingsstörda och det är ju ingenting för mig. 
Man känner sig väldigt barnslig när man kommer dit. Men jag träffade en som var väldigt bra, 
en sån där trummis…” 

 

En annan av informanterna ville gärna ha mer tillgång till just sådana danser och tyckte att 
problemet var att det fanns för få sådana arrangemang. 

Annika tyckte inte att dans var något bra ställe att träffa någon på för det var svårt att få 
kontakt. Hon hade svårt att förstå det spelet som försiggick på ett dansställe. 

 
A: ”Jag var ute mycket och dansade då dels för att jag hoppades på att få träffa nån men det var 
svårt att få kontakt med nån där och eftersom jag inte dricker och så var det inte så kul. Men jag 
älskar att dansa så det var väl det jag sysslade med mycket. ”  

E: ”Var går man och dansar i X-stad?” 

A: ”På den tiden var det nog mest Stat, det brukar växla mellan tre ställen.” 

E: ”Det var ingen framgång då när du var ute och dansade?” 

A: ” Nej, men tillslut så var det en döv kille som började flirta med mig och då tände det till. Så 
att vi gjorde något slags försök att bli ihop, alltså det var väldigt hett men det hände ingenting 
och tillslut drog han sig undan och vägrade prata med mig och liksom bara försvann.” 

 

Två av informanterna kände att de var tvungna att dricka alkohol för att klara av att gå på 
dansställen. De hade inte haft någon framgång med att träffa någon alls på sådana ställen. 
Det var också ett par informanter vars kamrater behövde dricka för att kunna gå ut på dans 
ställen. 

Två personer tyckte inte om att gå på dansställen eftersom de inte tyckte om att dansa. 

Problem med att förstå när någon flirtar 

En av informanterna berättade om svårigheten med att uppfatta en flirt. Den enda 
framgången hon hade haft var med en döv kille. Hon trodde själv att det berodde på att hon 
varit tvungen att koncentrera sig så på hans kommunikation så att hon faktiskt därför 
förstod att han var intresserad. 

En annan av informanterna hade tydliga svårigheter med att förstå när en kille var 
intresserad eller inte. Hon tyckte det var svårt att förstå signaler i samband med en flirt. 
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A: ”Ja alltså, dels är jag ju en speciell personlighet och på grund av att jag har en 
autismspektrumstörning då så att jag har svårt att liksom med det här fina samspelet mellan 
killar och tjejer så kan jag inte vara sådär flirtig ungefär. Jag ser inte när folk flirtar med mig, 
jag är totalt blind för det. Om killen skulle hoppa fram naken med en ros mellan tänderna då 
skulle jag tycka att sådär gör du väl med alla tjejer ungefär.” 

E: ”Men då skulle du väl fatta i alla fall?” 

A: ”Nej, jag tror inte det.” 

 

Marika, som brukade svara på kontaktannonser, tyckte att det gick lite för fort. Hon svarade 
på en annons och dagen efter stod killen utanför hennes dörr med sitt pick och pack redo att 
flytta in hos henne. Hon hade inte riktigt förstått hur det blev så. 

Sammanfattning och analys av hinder med att träffa en partner 
Fyra av informanterna hade erfarenhet av kontaktannonser, både via Internet och genom 
tidningar. Personerna de fick kontakt med bodde ofta för långt bort för att det skulle vara 
genomförbart att inleda en närmare kontakt.  

Två av informanterna hade ingen som helst erfarenhet av kontaktannonsering. En av dem 
ville gärna prova, om han fick hjälp med att läsa och skriva. En annan kunde inte tänka sig 
att vare sig svara på en annons eller att annonsera själv. Hennes avoghet och de miner hon 
gjorde tolkade jag som att hon hade ganska vanligt förekommande och idag lite förlegade 
fördomar om att kontaktannonser är till för förlorare i samhället. 

En informant hade stor erfarenhet av att ha träffat män via annons och tyckte det var ett 
roligt och spännande sätt att knyta nya kontakter. Men det fanns en nackdel. Hon hade inte 
riktig kontroll över det som hände vilket gjorde henne osäker och hon kände sig utlämnad. 

Att träffa någon via kontaktannons hade alltså, som tidigare nämnts många fördelar för 
personer med svårigheter med socialt samspel men också flera nackdelar. Läs och 
skrivsvårigheter var ett konkret problem. Problem med att fullt ut klara av det sociala 
samspelet via nätet eller via telefonkontakt var ett annat. Löfgren Mårtensson (2005b) 
skriver att unga personer med utvecklingsstörning saknar förmågan att förställa sina 
personligheter, vilket annars tillhör dagens nätkultur. Man kan då också tänka sig att 
somliga kan råka illa ut då de lämnat ut sina egna eventuella svagheter. 

Att träffas på danser eller större gemensamma evenemang för målgruppen hade många 
fördelar men också nackdelar. Det var svårt att träffa ”nya” människor och det var enbart 
personer med funktionshinder som gick på sådana danser. Det stämmer väl överens med 
tidigare forskning som bl. a Löfgren Mårtenssons (2005a) studie om flirt och sexuellt 
samspel på föreningsdanser. Hon menar att det ofta är samma personer som går på 
föreningsdanser som finns i skolan eller på daglig verksamhet. 

Det fanns också informanter som efterfrågade fler gemensamhetsskapande aktiviteter och 
danser. De tyckte problemet var att det ordnades för lite av den sorten. ”Vanliga” 
dansställen var roliga men informanterna upplevde svårigheter med att få kontakt med 
andra på sådana ställen. Kjellman (2003) skriver om människor med funktionshinder och 
de platser de vistas på beskriver hon som marginaliserade. Ett bra exempel på en 
marginaliserad plats för marginaliserade människor är FUB´s föreningsdanser. Det positiva 
med sådana danser är naturligtvis delaktigheten med likasinnade människor och känslan av 
gemenskap. Nackdelen är upplevelsen av att vara hänvisad till en viss kategori av 
människor och närvaro av anhöriga och personal. 
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Ett annat problem informanterna upplevde, både hos sig själva och bland kamrater, var 
svårigheten att förstå och hantera en flirt eller när man blir uppvaktad av någon. Även detta 
berör Löfgren- Mårtensson (2005a) i sin studie. Hon menar att ett sexuellt kodspråk kan 
vara mycket komplicerat. Skämtsamma handlingar, ögonkast och blickar kan vara tecken 
på intresse hos en annan person men det behöver inte heller betyda någonting. Att svara på 
någons flirt kan innebära en risk, det kan vara en misstolkning. Personer med 
funktionshinder har ibland dåligt självförtroende och vågar kanske därför inte alltid svara 
på en flirtig invit. Många personer med utvecklingsstörning behärskar konsten att flirta 
medan andra verkar sakna ”timing” eller vänder sig till fel person. 

Personer med Aspergers syndrom kan, enligt Gerland (2004), ha ännu svårare för att förstå 
en flirt. Att konversera med nya bekantskaper för att lära känna varandra är också något 
som många personer med Aspergers syndrom upplever som problematiskt. 

Många av de problem informanterna upplevde med att träffa en partner är mycket 
allmänmänskliga. Vad som kanske avviker är begränsade möjligheter att klara av det 
sociala samspelet såväl på krogar och dansställen som på Internet och via kontaktannonser. 

Efterfrågade informanterna stöd och hjälp med att träffa en partner? 
Tre av informanterna, som alla hade en lindrig utvecklingsstörning, ville gärna ha hjälp 
med att träffa en partner. En ville inte ha någon hjälp och kände heller ingen annan som 
ville ha.  

De båda informanterna som hade Aspergers syndrom hade redan förhållanden men 
upplevde ändå att det varit svårt. De hade en klar uppfattning om att det var svårt att träffa 
en partner och de kände kamrater som ännu inte lyckats träffa någon och som skulle behöva 
hjälp. De trodde också att kamraterna var villiga att ta emot hjälp. 

Flera av informanterna trodde sig behöva hjälp med att träffa någon och att träffa rätt 
person.  

Annika hade kamrater som skulle behöva hjälp dels med att träffa någon, och dels att klara 
ut förhållanden. En del kamrater hade mycket lätt för att träffa killar men mindre lätt för att 
behålla dem. Andra träffade inte någon alls. Annika berättade såhär: 

 
”Det jag ser det är att det finns kvinnor med Aspergers, det finns liksom två läger. Det finns dom 
som väldigt tidigt har relationer och sedan misslyckas mer eller mindre och sen vet jag inte om 
de fortsätter att ha relationer eller om de ger upp efter ett tag. Och sen finns det dom som är mer 
eller mindre ungmö tills de kommer upp i 25 års ålder och då inser de att de måste göra något 
ungefär, för de gör något okonventionellt. Antingen gör de som jag gör och träffar någon via 
nätet eller så via kontaktannons.” 

 

Marika hade stor erfarenhet av att ha träffat killar, både på dansställen och via 
kontaktannons. Hon tyckte däremot själv att hon haft lite otur och träffat killar som inte var 
så bra för henne. Nu ville hon gärna träffa någon som hon kunde satsa på ordentligt och 
som hon kunde leva tillsammans med. Hon tyckte alltså inte att hon haft problem med att 
hitta någon partner utan att hitta rätt partner och det vill hon gärna ha hjälp med. Marika 
hade bra relationer till sin LSS-handläggare och till en kurator och ville gärna ha hjälp av 
någon av dem. Om sin LSS- handläggare sa hon såhär: 
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”Ja hon skulle nog kunna hjälpa mig så att det blir den rätte till slut, så att han kommer. Så att 
det inte blir mera strul, så att jag tar en sak i taget så att det inte blir för mycket. Det kan ju bli 
att man rusa på för mycket.” 

 

Några kvällar efter att jag haft det sista samtalet med Marika ringde hon mig. Det var en 
fredagskväll vid niotiden. Hon hade hittat en kontaktannons och ville veta om jag tyckte det 
lät som en bra annons att svara på. 

Mattias tyckte egentligen att det var vars och ens eget problem med att träffa en partner 
men han trodde att det fanns de som behövde hjälp ändå. Om det skulle finnas möjlighet 
ville han själv också gärna ha lite stöd, t.ex. med att sätta in en annons. 

Bosse var övertygad om att det fanns många människor med funktionshinder som var 
ofrivilligt ensamma och som skulle behöva hjälp med att träffa en partner. Själv ville han 
gärna ha hjälp, kanske inte med att träffa någon direkt, men med att skapa möjligheter för 
att träffa någon. 

Josefine trodde att det fanns många som skulle behöva hjälp. Hon uttryckte det så här: 

 
”Ja, ja det skulle vara en bra idé med hjälp för många som sitter ensamma hemma i den åldern, 
det skulle det allt vara.” 

 

Sammanfattning och analys av frågan om intervjupersonerna 
efterfrågade stöd med att träffa en partner 
Hälften av informanterna ville gärna ha stöd med att träffa en partner och dessutom stöd 
med att träffa rätt person. Hälften ville inte eller ansåg sig inte behöva stöd med att träffa 
någon. Två hade redan förhållanden och en visade på en avoghet som skulle kunna tolkas 
som att hon egentligen vill ha hjälp men inte vill erkänna det. Samtliga informanter hade 
kamrater som de trodde skulle behöva stöd i att träffa en partner. 

Min tolkning är att de dels faktiskt hade kamrater som skulle behöva hjälp och dels att det 
alltid är lättare att prata om andra som behöver hjälp. Att prata om sina egna behov kan 
vara svårare. Ändå bör det påpekas att samtliga informanter är vana att ta emot stöd och 
hjälp av såväl närstående som genom samhället. Jag kan se att problem med att träffa någon 
inte behöver förklaras med att en person har ett funktionshinder. Alla människor kan hamna 
i situationer då man får stöd av vänner och bekanta att träffa en partner. Hur många av oss 
har inte någon gång haft en nyskild vän som vi hjälpt på traven genom att introducera 
singlar i bekantskapskretsen? Det som skiljer personer med funktionshinder och andra är att 
människor med funktionshinder är vana att behöva stöd med mycket i livet. Löfgren- 
Mårtensson (2005a) skriver om personer med utvecklingsstörning och deras raggande på 
dansställen. I den miljön finns ofta personal och anhöriga som är villiga att hjälpa till, på 
gott och på ont. Många personer med utvecklingsstörning har ofta anhöriga och personal i 
sin omgivning som tillrättalägger, kontrollerar och styr val av partner. Olin (2003) skriver 
att det också finns en överhängande risk att personer med funktionshinder behandlas som 
barn av omgivningen och att stöd tillhandahålls vare sig den funktionshindrade efterfrågar 
det eller inte.  
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Hur tycker de i så fall att det stödet skulle utformas? 

Konkreta tips på var man kan träffa någon 

Josefine och Annika kom båda med förslagen att det borde finnas en lista med tips på var 
man kan träffa en partner. De tyckte båda att en LSS-handläggare skulle kunna ha sådana 
listor att lämna ut. 

 
A: ”….och sen är det ju det att få kontakt med nån. Då kan ju du som är LSS handläggare ha 
tips om vart man kan få tag på folk. När frågan kommer upp så kan ju du lämna ut en stencil 
ungefär. Ställen där man kan träffa folk.” 

 

Ett annat förslag som kom fram under en intervju var att det fanns ett nystartat nätverk för 
personer med samma typ av funktionshinder. Nätverket hade sitt fäste i en större stad men 
upptagningsområdet sträckte sig över flera kommunen. Nätverket var helt nystartat och 
tanken var just att man skulle få möjlighet att lära känna likasinnade och på så sätt knyta 
nya personliga kontakter. 

Bosse hade, med gott stöd av sin gode man, ordnat en föreningsdans för några år sedan och 
tyckte själv att det var ett bra exempel på hur stöd kan utformas. 

Relationscoach 

En av informanterna föreslog att man skulle kunna ha en relationscoach. 

 
”Jag tror det kan vara bra ibland att ha nån sån där relationscoach eller nåt sånt där, nån som 
man kan tala med om hur man gör ungefär.” 

 

En annan informant hade regelbundet samtal med en kurator som förtroendet var stort för. 
Kuratorn hade också varit ett gott stöd i separationen från senaste förhållandet. Hon tyckte 
att den kuratorn skulle kunna vara ett stöd om hon träffade någon. Hon skulle då kunna 
prata med kuratorn och få stöd i om personen var rätt för henne. Under vårt samtal kom hon 
också på att kuratorn kanske skulle kunna utgöra samma stöd om hon skulle svara eller inte 
på någon kontaktannons.  

Alla tre informanterna pratade om ungefär samma sorts stöd som de fått genom sin kurator 
eller sin LSS-handläggare beroende på vilka kontakter de hade. Några tyckte också att 
ungefär samma stöd skulle kunna ges av en kontaktperson, ledsagare eller en god man.  

 
B: ”Men sen på sommaren då så ville min gode man att jag skulle bjuda hit na, då alltså. Ja, jag 
sa att hon får gärna komma om hon vill. Så hon var väl här ute ett par tre dagar i alla fall.” 

E: ”Så det var din god man som hjälpte dig då?” 

B: ”Ja, han hjälpte mig väl så att X skulle bo hos honom. Men så kom vi fram till det att varför 
skulle hon göra det, jag hade ju så gott om plats, hon kunde ju lika gärna ligga hos mig.” 

 

Två av informanterna hade haft goda relationer till lärare under skoltiden. Läraren hade 
fungerat som samtalsstöd, att prata om killar och tjejer med, både under och strax efter 
skoltiden. 
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Begreppet relationscoach kan mycket bra sammanfatta stöd av lärare, kurator, handläggare 
eller övrig personal. 

Vem skall stötta? 

När vi resonerade om vem som skulle kunna stötta och hjälpa till att träffa en partner eller 
att klara ut förhållandet trodde flera informanter att det måste vara någon man känner 
förtroende för. Exempel på sådana personer som framkom var gode mannen, en 
kontaktperson, en ledsagare, föräldrar och kamrater. En av informanterna fick gott stöd från 
sina föräldrar men de andra var mer eller mindre tydliga med att ingen familjemedlem 
skulle hjälpa till. 

E: ”Skulle din mamma eller pappa kunna hjälpa dig med att svara på en kontaktannons?” 

A: ”Nej, det skulle inte vara någon höjdare (fniss).”  

 

Endast en av informanterna tyckte att föräldrarna kunde ge stöd både i att träffa rätt partner 
och att sedan klara ut eventuella problem i förhållandet.  

Att ta emot hjälp av kamrater var däremot helt i sin ordning för de av informanterna som 
upplevde att de hade nära vänner. Framför allt var det självklart att på ett eller annat sätt 
själv hjälpa sina vänner med att träffa någon. Det var bara en av informanterna som inte 
trodde sig kunna hjälpa någon kompis. Inte för att hon var ovillig att hjälpa till utan för att 
hon inte trodde sig kunna vara till någon hjälp eftersom hon själv hade problem med att 
knyta sociala kontakter. Hon kunde däremot tänka sig att hjälpa till med tips på hur och var 
man kan hitta någon på Internet samt att vara behjälplig med tekniken. 

 
”Ja, jag vet bara inte riktigt hur men det skulle jag kanske. Jag skulle väl kanske kunna coacha 
lite grann men jag vet inte om jag skulle kunna hjälpa någon att träffa nån, men om nån träffar 
någon så skulle jag kanske kunna komma med lite råd och stöd sådär. Men just det där med att 
få kontakt, det tycker ju jag med är svårt.” 

 

Josefine hade faktiskt coachat en kompis: 

 
J ” Jag försöker att lära honom, ja, om hur man skall uppvakta en tjej, hur man skall göra för 
att säga, ”Hej”, och ”vad heter du” och ”vad söt du är i kväll” och sådär. Och det går ju bra 
ibland men inte alltid för honom. Men så säger jag att det kommer tjejer hit, och då säger han 
”ja, vad roligt”, så säger jag att det är singlar som kommer hit och då måste han dricka för att 
kunna prata med en tjej och då tycker jag att det är hemskt. Han har faktiskt träffat en tjej en 
gång men det var svårt. Ja, det var svårt att bjuda hem henne och svårt att veta hur hon skulle 
känna sig välkommen. Och då så fick jag hjälpa honom att laga mat och lite vin till maten och 
så. Sen så ringde han till mig och sa att va bra, vad bra det var.” 

E ”Du skulle ju kunna starta något typ Kärleksakuten eller något”. 

J ”Ja, ja. Jag gör så ibland med mina kompisar.” 

 

Bosse hade en gång fått stöd av sin god man  med att ordna med en stor föreningsfest. Han 
hade goda minnen från detta och ville gärna göra om det igen. Han hade fått hjälp med att 
boka lokal och att skicka inbjudningar till alla föreningsmedlemmar. God man hade ordnat 
med alla adresser och hjälpt honom att skriva inbjudningar.  
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Kontaktannons/Internet  

Under samtliga intervjuer pratade vi särskilt mycket om möjligheter och hinder med att 
sätta in eller svara på kontaktannons vare sig det var i en tidning, på text TV eller via 
Internet. Flera verkade tycka att principen var positiv och de hinder som fanns tror några att 
de skulle kunna få hjälp med. Flera av informanterna ville gärna ha stöd och få hjälp med 
att svara på eller sätta in en annons. Den hjälpen skulle då helst inte komma från något 
syskon eller föräldrar utan hellre av någon utomstående som de kände förtroende för. 
Exempel på sådana personer var kontaktperson, ledsagare, kurator eller boendestödet. En 
av informanterna fick frågan om hemtjänsten skulle kunna hjälpa till med det. Jag fick då 
svaret att det nog var otänkbart eftersom hemtjänsten hade så mycket att göra.  

De personerna som tyckte att boendestödet skulle kunna hjälpa till med en kontaktannons 
tyckte att nästa steg var lite för intimt för att de skulle kunna hjälpa till med det. 

 
”Alltså, nu tror jag inte att mitt boendestöd kan hjälpa mig med det (fniss) men det är ju lite 
pinsamt och känns lite för intimt. Det skulle kanske gå bra att lägga ut en kontaktannons men 
sen att börja komma in lite närmare… Alltså det går nog bra att få hjälp med att sätta in en 
annons, men sen när man vill komma vidare är det nog lite jobbigt med någon som lägger sig i”. 

 

Hjälp att träffa kamrater att gå ut och dansa med 

En av informanterna tyckte mycket om att gå ut och dansa. Problemet var att ha någon att 
gå med. Att gå med sin kontaktperson var inte att tänka på. Att följa med t.ex. personalen 
och de boende på en gruppbostad var heller inte roligt. Det fanns en gammal kompis som 
också gillade att gå ut och dansa med det var problem att komma i kontakt med den 
kompisen. Ett förslag som framkom var att kontaktpersonen kunde hjälpa till att ordna 
någon att gå med eller att åtminstone ordna med färdtjänst för att kunna åka till en 
dansrestaurang. 

Marika hade en gammal vän som hon visste tycker om att dansa. Hon skulle kunna tänka 
sig att ta upp kontakten med den väninnan för att han någon att gå ut med. Hon pratade om 
hur trevligt det skulle vara. Hon visste tyvärr inte hur hon skulle få tag på väninnans 
telefonnummer och ville gärna ha hjälp med det. 

 
”Ja och då kan vi sitta vid ett bord och då kan det komma en kille och sätta sig och prata och 
det kan vara väldigt roligt tycker jag att veta vad dom har för intressen. Vad dom jobbar med 
och vad dom gör.” 

 

Sällskap ut och dansa 

Några informanter som tyckte att en ledsagare eller kontaktperson skulle kunna vara den 
som följer med personer ut på dansställen eller till andra ställen där man kan knyta nya 
kontakter. 

Två av informanterna som hade en kontaktperson skulle inte kunna tänka sig att gå ut med 
just den personen. De kunde däremot mycket väl tänka sig principen att en kontaktperson 
kunde ha det uppdraget men att det nog borde vara uppgjort innan. 
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En av informanterna hade en kamrat som ofta gick ut med sin ledsagare för att dansa. 
Kompisen behövde mycket stöd i kontakter med det motsatta könet och ledsagaren brukade 
stötta i de kontakterna. Det hade dock ännu inte givit något resultat. 

 
I: ”Dom går på krogen tillsammans, de går och bowlar och de går på massa sådana där 
tillfredsställningar. Och så åker de iväg till Göteborg och går på krogen och sådär….” 

E: ”Hur kan ledsagaren hjälpa honom om han träffar en söt tjej på krogen”? 

I: ”Då går ledsagaren fram till den där tjejen och hjälper honom att säga någonting och det 
brukar fungera. Han är ju så blyg också så det kan vara svårt att gå fram.” 

 

Få hjälp med att ordna en fest 

Det var många roliga förslag som framkom under intervjuerna. Ett roligt förslag kom från 
Bosse som en gång varit med om att ordna en stor fest för personer med funktionshinder. 
Han hade fått hjälp av kommunens fritidskonsulent och sin gode man. Han berättade såhär. 

 
B: ”För Länsgrundens regi. Jag ordnade en dans här då. Min gode man hjälpte mig och vi 
anlitade X- orkestern, det är ett band med förståndshandikappade ungdomar. Och sen satte jag 
mig med katalogen och skrev ner dom som jag visste, och sen så tog ju han (god mannen) fram 
adresser till olika gruppbostäder och så.” 

E: ”Bjöd ni in dem som bodde själva också?” 

B: ”Jamen det gjorde vi allt.” 

E: ”Hur fick ni tag på dem då?” 

B: ”Eh, via nummerupplysningen kan man väl säga.” 

 

Han skulle gärna vilja ordna en sådan fest igen. Bosse tyckte också att det kunde vara ett 
bra uppdrag för kommunens LSS-handläggare att föra de funktionshindrades talan så att 
flera danser och fler gemensamhetsskapande aktiviteter kunde ordnas i kommunen. 

Få hjälp av hemtjänsten om man skall bjuda hem någon 

När vi pratade om vad man kan få för hjälp av hemtjänsten tyckte en informant att 
hemtjänsten kanske skulle kunna vara behjälplig om det blev aktuellt med att faktiskt bjuda 
hem någon på t ex. middag. 

 
E. ” Skulle hemtjänsten kunna hjälpa till?” 

I. ”Nej, det tro jag knappast.” 

(vi skrattar) 

E. ”Jag tror att det finns många killar som inte vet hur man lagar något om man skall bjuda hem 
en tjej. Kanske man kunde få hjälp av hemtjänsten.” 

I. ”Mmmmm” 

E. ”Du säger att du knappast tror att hemtjänsten skulle kunna hjälpa till, hur tänker du då?” 
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I. ”Dom har ju så mycket annat att göra så. Dom är ju pressade på sitt håll, så skall man då 
belasta dem med det!” 
 

Sammanfattning och analys av frågan hur stödet skulle kunna 
utformas 
Samtliga informanter var mycket engagerade i ämnet och hade många idéer om hur de 
själva eller andra skulle kunna få ett bra stöd med att träffa en partner.  Konkreta tips på var 
man kan träffa någon tyckte två informanter att LSS-handläggaren borde kunna ge. De 
kunde t.ex. ha listor på föreningar, danser mm. Några informanter tyckte att en person som 
skulle kunna stötta genom samtal och s.k. coaching vore bra. Den som kunde coacha kunde 
vara någon professionell eller någon annan som man har förtroende för. Bara en informant 
som kunde tänka sig att ta emot stöd från föräldrarna. Att däremot ta emot stöd av syskon, 
vänner eller andra närstående som man har förtroende var det fler som kunde tänka sig.   

Hur stödet skulle utformas fanns det lite olika tips på. Att sätta in eller svara på en 
kontaktannons pratade samtliga informanter om någon gång. Det verkade vara ett välkänt 
sätt att träffa någon på. Den hjälp man kunde tänka sig var stöd i att svara på eller sätta in 
en kontaktannons, att få stöd i att träffa kamrater som kunde gå med ut och dansa eller hjälp 
med att ordna tillfällen där man kan träffa någon. Det här är också allmänmänskligt. Många 
människor söker sig till vänner och närstående för att prata kärlek och hur man kan träffa 
någon att leva med.  Att ordna fest brukar man hjälpas åt med och många vill ha någon att 
gå ut och dansa med. 

Att det är allmänmänskligt knyter an till det sociala handikappbegreppet som vill belysa 
funktionshindrades egna förmågor att ta del av samhället och att komma ifrån situationen 
att leva som en marginaliserad grupp. Det sociala synsättet grundas på en Marxistisk 
grundsyn och visar på att människor med funktionshinder tillhör en förtryckt grupp i 
samhället. Ur det har viljan att komma ur den marginaliserade och förtryckta gruppen vuxit 
fram. 

Det som är specifikt för informanterna är att de uttrycker en svårighet i att hitta egna vänner 
som man kan gå ut och t.ex. ragga tillsammans med. Någon tyckte att en ledsagare eller en 
kontaktperson skulle kunna följa med ut på dansställen och vara ett konkret stöd i att träffa 
såväl någon över huvud taget som rätt person.  

Enligt det miljörelativa handikappbegreppet kan miljön tillrättaläggas eller stöd ges för att 
kompensera bristande funktioner. En konsekvens av det synsättet är tillhandahållandet av 
särskild omsorg. Det stämmer väl med önskan om att en kommunalt anställd ledsagare eller 
kontaktpersoner skulle kunna hjälpa till att knyta nya egna relationer likaväl som att stötta i 
andra fritidsaktiviteter. En kontaktperson skulle också kunna coacha, d.v.s. vara ett stöd i en 
process. 

Enligt LSS bör en kontaktperson vara en människa med stort engagemang och intresse för 
andra människor. En viktig uppgift för en kontaktperson skall vara att bryta den 
funktionshindrades isolering genom samvaro och fritidsverksamheter. En kontaktperson 
bör också kunna ge råd till den funktionshindrade i situationer som inte är så komplicerade. 

Är det samhällets ansvar att ge stöd i att träffa en partner? 
Samtliga informanter fick frågan om de tyckte att det är kommunens ansvar att stötta 
personer att träffa någon att leva med. Frågan ställdes på olika sätt beroende på hur 
personerna tidigare under intervjun benämnt begreppet. T.ex. frågan om det är kommunens 
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ansvar vilket verkade som om det var ett gångbart begrepp för samhället. Endast två av 
informanterna tyckte att det var kommunens ansvar, men de var ändå tveksamma. 

 
”Svår fråga, men väldigt bra, alltså, både och, jag vet inte, men jag tycker ju att det borde vara 
det men samtidigt kanske det inte riktigt hör dit men som jag känner så borde det kanske göra 
det, det är ju en del av det dagliga livet att ha nån, det är inte nån fritidssysselsättning precis.” 

 

Bosse tyckte att det nog kunde vara kommunens ansvar men att det var väldigt individuellt.  

Till dem som inte tyckte att det var ”kommunens ansvar” frågade jag vems ansvar det är då. 
Tre av informanterna använde uttrycket ”eget ansvar” när de fick frågan.  

 
”Det är väl jag själv som får ta ansvaret, det är väl inte kommunen som måste det.” 

Josefine, som mest pratade om kompisens svårigheter att träffa någon, tyckte absolut att det 
var kompisens eget ansvar att träffa någon. Hon tyckte att det är vars och ens eget ansvar att 
bli mer öppen och mer säker på sig själv. En av informanterna tyckte att det nog var en 
alldeles för känslig fråga för att kommunen skulle lägga sig i. 

Sammanfattning och analys av frågan om det är samhällets 
ansvar 
Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga informanter var mer eller mindre säkra på att de 
tyckte att det inte var samhällets ansvar att hjälpa personer med funktionshinder att träffa en 
partner. Jag upplevde en enorm ödmjukhet hos dem kring frågan. En av informanterna 
tyckte kanske att frågan kunde diskuteras eftersom det var en grundläggande och viktig 
fråga.  

Möjligen kan det förklaras genom att människor med funktionshinder upplever sig som att 
tillhöra en marginaliserad grupp i samhället. De känner inte den delaktighet i samhällslivet 
som innebär att de upplever sig kunna eller ha rätt att ställa krav. 

Övriga saker som framkom explicit eller implicit under 
intervjuerna. 

Stöd av LSS-handläggaren 

Alla informanterna hade kontakt med kommunens LSS-handläggare och det var lite olika 
vilka relationer informanterna hade till sina handläggare. Någon hade väldigt god kontakt 
och beskrev handläggarens roll som nästan kurativ. För ett par informanter var LSS-
handläggaren lika med kommunen, på gott och på ont. När jag frågade om en LSS-
handläggare skulle kunna hjälpa till på något sätt svarade två stycken att de inte trodde det. 
När jag sedan ställde frågan till samma personer, som också visste att jag själv är LSS-
handläggare, om jag skulle kunna hjälpa till svarade de att dom trodde det.  

Att träffa en partner med funktionshinder? 

Josefine berättade om sin nuvarande pojkvän som också har ett funktionshinder. Innan hon 
träffade honom var hon mycket negativt inställd till att vara ihop med killar med 
funktionshinder, hon ville ha ”vanliga” killar. Att killen hade jobb och körkort var också 
viktigt. Hon hade dock tidigare erfarenheter av icke- funktionshindrade killar och de var inte 
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enbart positiva. I ett förhållande hade hon blivit rejält kränkt och en kille hade misshandlat 
henne under flera år. Nu hade hon, trots sin tidigare så bestämda åsikt, träffat en kille med ett 
funktionshinder och mådde mycket bra i förhållandet. Hon upplevde en samhörighet och en 
förståelse trots att hennes kille hade ett helt annat funktionshinder än hon har. 

 
J: ”Man förstår varandra på något sätt, det är skillnad tycker jag med den här killen, än med 
andra relationer för dom har inte fattat detta, att man lever ett sånt här väldigt rutinerat liv.” 

E: ”Har han liknande problem?” 

J: ”Nej det har han inte men han förstår mig.” 

E: ”Hur då?” 

J: ”Ja, jag förstår nog honom också, det gör jag, det är nog bra att skaffa sig någon med 
liknande problem. En sån där någorlunda normal kille, det känner jag att nä, det vill jag inte. 
Jag var helt emot det här för bara två år sen och tänkte att aldrig i mitt liv skall jag träffa nån 
sån här kille, aldrig i mitt liv skall jag göra detta. Och då ser man att det är bara skönt idag och 
vi skall förlova oss till sommaren.” 

Annika berättade att hon är helt övertygad om att det har betydelse att hennes partner också 
har ett likartat funktionshinder som hon själv har. Hon trodde dels att det beror på att en 
funktionshindrad partner har större förståelse och tålamod med de egenheter hon har men 
också att de erfarenheter båda parter har med sig från uppväxten skapar en sorts gemenskap. 
Exempel på sådana erfarenheter var utanförskap under skoltiden. 

 
A: ”Ja men alltså normala människor, det skall alltid finnas en känsla och jag fattar inte vad 
dom menar, jag förstår inte, det är bara det att man hänger ihop ungefär. Och många Aspergare 
väljer att hänga ihop med andra Aspergare för att dom förstår varandra på ett annat sätt att 
man inte behöver sända ut så många signaler hela tiden massa införstådda outtalade grejer som 
dom inte förstår sig på då. Jag tror inte att jag skulle kunna hänga ihop med en normal kille, 
liksom hur som helst.” 

E: ”Har det betydelse det här med att du upplever att du är annorlunda, och att du säger att han 
är annorlunda? Har ni en samhörighet i det?” 

A: ”Ja, det är nog antagligen mycket därför att vi drogs till varandra. Att vi förstod vad vi 
pratade om. Vi hade mycket samma tankar och värderingar och samma erfarenheter i världen 
och så.” 

 

Bosse hade erfarenhet av att ha levt tillsammans med en kvinna. De hade träffats på en 
FUB dans och levde flera år tillsammans innan kvinnan blev sjuk och gick bort. Bosse 
berättade för mig om den samhörighet han kände med kvinnan och med hennes familj. 

Sammanfattning och analys av övriga saker som framkom explicit 
eller implicit under intervjuerna 
Att få stöd av LSS handläggaren tyckte några var lite långsökt. En informant som visste att 
jag var LSS - handläggare kunde tänka sig stöd om det var av mig. Min tolkning av det är att 
det viktiga egentligen inte är vilken befattning personen som kunde hjälpa till har. Det 
viktiga är att det är en person de känner förtroende för. 

Att ens partner eller blivande partner också hade ett funktionshinder var viktigt för flera av 
informanterna. De två som har förhållanden idag har det med personer som själva har 
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funktionshinder. Att de hade samma sorts funktionshinder verkade inte lika viktigt som 
samhörigheten kring att vara annorlunda och att ha annorlunda behov. De upplevde också en 
förståelse hos sin partner som de inte trodde sig få av någon icke- funktionshindrad person. 
Josefine berättade om hur hon i tidigare förhållanden blivit kränkt och hur hon idag upplevde 
förståelse och respekt hos sin kille, trots att han har ett helt annat funktionshinder än hon 
själv har. Annika menade att hon trodde att utanförskapet under uppväxttiden var det som 
gjorde att hon och hennes kille kände samhörighet med varandra.  

Här kommer Antonovsky (1999) teori KASAM in. Det viktiga verkade vara känslan av 
samhörighet och sammanhang. Antonovsky menar att för att uppnå en känsla av 
sammanhang behöver människan förstå och begripa sociala situationer, begriplighet. Man 
måste tro att man har förmåga att hantera dem, hanterbarhet. Man måste också tycka att det 
är meningsfullt att försöka hantera dem, meningsfullhet. Tillsammans med en partner och 
då helst en person med liknande referensramar kan kanske en person med funktionshinder 
uppnå begriplighet, hanterbarhet och framför allt meningsfullhet.  

Att tillhöra samma krets av marginaliserade människor och därmed känna delaktighet i ett 
sammanhang är troligen också viktig 

5.3  Vad är gemensamt för resultaten från 
intervjuerna och från frågeformulären 
Några av intervjupersonerna ansåg att man mycket väl skulle kunna få hjälp med att träffa 
en partner genom ”coachning” eller konkret stöd från en ledsagare eller kontaktperson. För 
att få stöd av en sådan krävs att man blir beviljad någon insats enligt LSS.  

En av LSS handläggarna som svarat på frågeformuläret ansåg att samhället mycket väl 
skulle kunna stötta personer med funktionshinder att träffa en partner. Genom stöd att bli 
mer delaktig i samhället kan de möta fler människor, kanske en blivande partner. En annan 
handläggare menade att stöd i att träffa en partner kunde ges just genom att ge insatser som 
bidrar till social gemenskap. Exempel på sådana insatser är råd och stöd enligt LSS, 
ledsagarservice enligt LSS eller biträde av kontaktperson enligt LSS eller Socialtjänstlagen.  

Det är viktigt i arbetet som handläggare eller kurator att stötta den enskilde efter de 
önskemål som denne har och att det finns en tanke och en målsättning med insatserna. För 
att tillmötesgå den enskildes önskan om ett speciellt stöd kan en individuell plan upprättas, 
se kap.2. 
Två av de tre kuratorer som svarat på frågeformuläret tyckte att det var samhällets 
skyldighet att stötta personer med funktionshinder i att träffa en partner eller livskamrat. I 
resultatet från intervjuerna framkom att flera av respondenterna efterfrågade stöd just av en 
kurator eller yrkesperson med liknande uppdrag, en s.k. coach.  

En av respondenterna på frågeformuläret svarade att en kurator eller handläggare bör kunna 
arbeta med att driva på så att såväl kommunen som föreningslivet tillhandahöll fler 
gemensamhetsskapande aktiviteter. 

Det var något som också framkom i intervjuerna. Bosse tyckte att det kunde vara ett bra 
uppdrag för kommunens LSS-handläggare att föra de funktionshindrades talan så att fler 
danser och fler gemensamhetsskapande aktiviteter kunde ordnas i kommunen. En annan 
informant tyckte att handläggaren kunde tillhandahålla en lista över var man kan träffa en 
partner när man har ett funktionshinder. 
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Sammanfattning och analys av vad som är gemensamt i resultatet 
från frågeformuläret och intervjuerna 
Antonovsky (1999) menar att Hanterbarhet är en av en av KASAM´s tre komponenter. 
Hanterbarhet definieras som den grad till vilken en person upplever att det står resurser till 
hennes förfogande. Med hjälp av de resurserna kan hon sedan möta de krav som olika 
situationer ställer på henne. Att träffa en partner, kanske till och med en livskamrat är en 
situation som ställer stora krav på alla människor och framför allt på människor som på ett 
eller annat sätt har problem med socialt samspel. Genom tillgång till stöd från samhället, t. 
ex. enligt LSS och en god samordning av insatserna skapas en större möjlighet för personer 
med funktionshinder att hantera sin tillvaro. 
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6 Analys, diskussion och slutsatser  
6.1  Studiens huvudsakliga syfte och 
frågeställningar. 
Det övergripande syftet med studien var att öka kunskapen om personer med 
funktionshinders möjligheter och hinder med att träffa en partner för personer med lindrig 
utvecklingsstörning och Aspergers syndrom. Jag ville också veta mer om personer med 
funktionshinders eventuella önskemål och behov av professionellt eller annat stöd med att 
träffa en partner. 

• Vilka erfarenheter har personer med funktionshinder, som t.ex. lindrig 
utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom, av möjligheter och hinder med att träffa 
en partner? 

• Efterfrågar personer med lindrig utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom stöd 
och hjälp med att träffa en partner? 

• Hur tycker de i så fall att det stödet skall utformas? 

• Har tjänstemän mött personer med funktionshinder som har behov av stöd i att träffa 
en partner? 

• Har de som tjänstemän någon idé om hur ett stöd skulle kunna utformas? 

• Ges det stöd av samhället idag och i så fall i vilken form? 

• Är det samhällets ansvar att hjälpa personer med funktionshinder att hitta en partner? 

6.2  Reflektioner kring metod 
Litteraturstudien ligger som grund för hela studien. 

Jag valde därefter inledningsvis att göra en mindre enkätstudie för att få reda på om min 
tänkta målgrupp för studien var den rätta och om fler yrkesmänniskor än jag mött frågan 
om behov av stöd med att träffa en partner. Enkätstudien var för mig relativt enkelt att 
genomföra såväl praktiskt som kostnadsmässigt. Jag hade som alternativ till det kunnat 
ringa runt till ett antal handläggare och kuratorer för att få svar på samma frågor. 
Förmodligen hade det sparat mig både tid och pengar. Det som slutligen avgjorde att jag 
valde enkätstudie var dels att jag själv ville pröva möjligheten och dels för att ge 
respondenterna tid att fundera över frågeställningen. Jag är bekant med yrkesgruppen som 
den var ställd till och var övertygad om att svarsfrekvensen skulle bli relativt hög. 

Att sedan välja intervju som huvudsaklig metod i min studie har för mig varit en 
självklarhet redan från början. Jag anser att det krävs antingen intervjuer eller deltagande 
observationer för att försöka förstå hur människor upplever någonting i sin situation. För en 
studie i ett så pass känsligt ämne tyckte jag att intervjuer passade bäst. Alternativ till det 
kan jag nästan inte tänka mig. En enkätstudie skulle visserligen ge mig en större bredd på 
antalet informanter. Jag tror dock det skulle innebära att flera personer skulle svara med 
stöd av personal eller närstående istället för att svara självständigt. Jag skulle därmed inte få 
samma djup i svaren som genom intervjuer. Deltagande observationer skulle möjligen vara 
ett alternativ. För att få nyanser och djup kring frågeställningen är intervjuer dock att 
föredra. Fördelen är också möjligheten att få rikhaltig och relevant kunskap på bästa sätt.  
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Reflektioner kring studiens informanter 
Mitt sätt att få kontakt med informanter, genom handläggare och kuratorer, har i någon 
utsträckning styrt resultatet. 15 av de 17 respondenter som svarat på min enkät känner till 
mig å yrkets vägnar. De som inte svarat alls på enkäten känner inte till mig. Jag tror att det 
kan tolkas som att frågeställningen inte upplevs intressant eller att handläggare och 
kuratorer faktiskt inte stött på liknande frågor. 

Jag är medveten om att de sex personer jag intervjuat dels har ett särskilt intresse i ämnet 
och dels är personer som har relativt lätt för att uttrycka sina åsikter och känslor med ord. 
Jag tror också att de sex informanterna mer eller mindre funderat på ämnet tidigare och att 
få av mina frågor var nya för dem.  För att få reda på möjligheter och hinder med att träffa 
en partner har jag naturligtvis behövt intervjua personer som har erfarenhet av 
kärleksrelationer och som dessutom har förmågan att förmedla sina erfarenheter. Jag tror 
mig därmed ha fått en uppfattning om möjligheter och hinder hos målgruppen genom deras 
berättelser om sig själva och om sina vänner. Jag har inte eftersträvat representativitet men 
min bedömning är att de erfarenheter och synpunkter som framkommit i intervjuerna 
mycket väl kan vara giltiga för andra med liknande funktionshinder.  

Informanterna med Aspergers syndrom hade kommit mycket långt i sin 
handikappmedvetenhet. Det kan bero på att båda hade anhöriga som arbetar inom 
handikappområdet på något sätt men kan också förstås genom att Aspergers syndrom inte 
är något intellektuellt funktionshinder. Tvärt om, personer med Aspergers syndrom är ofta 
mer än normalbegåvande. Begreppet handikappmedvetenhet kan, enligt min mening, i och 
för sig diskuteras i det här sammanhanget. Varför det var intressant för mig i min studie 
beror på att jag ville veta mer om personer med funktionshinders behov och önskemål av 
stöd med att hitta en partner och jag ville naturligtvis veta om de också önskade 
professionellt stöd. För att kunna diskutera det var det för mig viktigt att de var medvetna 
om att de tillhör en grupp som har rätt till professionellt stöd. 

Reflektioner över min roll som forskare 
Jag är medveten om att min förförståelse och att mitt yrkesmässiga engagemang kan ha 
påverkat studien. Studien har också troligen påverkats av mitt engagemang och min 
positiva inställning till kärleksrelationer i allmänhet och kärleksrelationer mellan personer 
med funktionshinder i synnerhet. Om man som intervjuare har ett starkt engagemang för 
ämnet kan det också innebära att den intervjuade vågar berätta mer. 

Att genomföra intervjuer med personer med intellektuella funktionshinder och autism 
ställer stora krav på intervjuaren. Att dessutom beröra ett sådant intimt ämne som kärlek 
och relationer är en svår konst. Löfgren- Mårtensson (2005a, b) menar att det kräver ett 
förtroendefullt samarbete mellan forskaren och deltagarna i en studie. Det är något som jag 
försökt tänka på varför intervjuerna har växlat mellan att vara typiskt semistrukturerade 
intervjuer och förtroendefulla samtal. Jag har också valt att inte redogöra för allt som 
framkommit i mina möten med studiens informanter. Löfgren- Mårtensson (2005b) skriver 
att det är okonventionellt och delvis problematiskt att intervjua personer med 
utvecklingsstörning. Det kan vara svårt att veta vilka frågor som skall ställas, hur de skall 
ställas och hur konkret och lättfattligt man skall uttrycka sig. Det kan också vara svårt att få 
fram valida data från personer med utvecklingsstörning på grund av t.ex. bristande språklig 
förmåga. Något som då har underlättat är min egen erfarenhet av samtal med studiens 
målgrupp. Jag har försökt att vrida och vända på frågorna samt använda ett sådant språk 
som jag tror att den intervjuade förstår. Ett exempel på det är att jag använde begreppet 
kommunens ansvar, istället för samhällets ansvar. 
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6.3  Resultat och analys 
Nedan kommer först en sammanfattning av resultatet kopplat till studiens frågeställningar. 
Därefter kommer en analys av det viktigaste som framkommit i resultatet. 

Möjligheter och hinder att träffa en partner? 
Samtliga intervjupersoner hade erfarenhet av att ha träffat en partner. De möjligheter som 
omnämndes i intervjuerna var att träffas via kontaktannons, på dansställen, genom 
föreningsliv, i skolan eller på arbetsplatsen. 

Ungefär samma erfarenheter av möjligheter hade också inneburit hinder. Några hade t.ex. 
träffat en partner på dansställen. Att träffas på dansställen passade några medan andra 
upplevde problem med att få kontakt i en danslokal eller att ha någon att gå med dit med. 
Någon intervjuperson efterfrågade fler danser eller andra gemenskapsfrämjande aktiviteter 
för personer med funktionshinder. Det här framkom också i resultatet av enkätstudien då en 
kurator mött efterfrågan på gemensamma aktiviteter. 

Flera informanter hade träffat någon via kontaktannons. Men även där kunde det vara svårt 
med socialt samspel och missförstånd kunde ske. Att läsa eller själv sätta in kontaktannons 
var svårt om man inte har så lätt för att läsa och skriva. Det var också någon informant som 
hade svårt att bedöma om en person hon träffat genom kontaktannons var rätt för henne 
eller inte.  

Efterfrågan av stöd med att träffa en partner 
Här fanns ett tydligt samband mellan resultaten från enkätstudien och intervjuerna. Några 
handläggare och kuratorer hade i sin yrkesroll mött personer som efterfrågat stöd i att träffa 
en partner.  

Några av intervjupersonerna ville gärna ha stöd och de hade också vänner som de visste 
skulle både behöva och vilja ha stöd med att träffa en partner. Några ville ha stöd av 
närstående och några ville ha stöd från samhället. Om personen var kurator, handläggare, 
ledsagare, boendestödjare eller kontaktperson var mindre viktigt. Det var alltså inte 
befattningen som var avgörande utan att det var en person man kände förtroende för. 

Hur de tyckte att stödet skulle utformas 
Handläggare och kuratorer förslog att personer med funktionshinder kunde erbjudas 
insatser enligt LSS eller Socialtjänstlagen i form av t.ex. biträde av kontaktperson eller 
ledsagarservice. Syftet skulle vara att stötta personer att delta i samhällslivet och på så sätt 
öka möjligheten att knyta nya kontakter och t.ex. träffa en partner. En av LSS-handläggarna 
tyckte det var viktigt att hjälpa personer att bli mer delaktiga i samhället och på så vis 
kunna möta fler personer, kanske en blivande partner eller att ge insatser som bidrar till 
social gemenskap. 

Ges det stöd av samhället idag och i så fall i vilken form? 
I såväl resultatet från enkätstudien som i resultatet från intervjuerna framkom exempel på 
hur samhället stöttar idag. En kurator hade svarat att hon själv varit med om att bidra till att 
personer träffat varandra. Det var genom en gemensamhetsfrämjande gruppverksamhet, en 
s.k. kompisgrupp inom habiliteringen. En av intervjupersonerna hade en kamrat som 
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brukade gå ut och dansa med sin ledsagare. En annan hade fått hjälp av sin gode man med 
att starta upp en relation till en kvinna. 

Är det samhällets ansvar att hjälpa personer med funktionshinder 
att hitta en partner? 
Det rådde delade meningar både i resultatet av enkätstudien och i resultatet från 
intervjuerna om huruvida det är samhällets ansvar att stötta personer med funktionshinder 
att träffa en partner. Några handläggare och kuratorer tyckte det men ingen av 
intervjupersonerna var övertygade om att det är samhällets ansvar. Någon tyckte däremot 
att kärlek är ett grundläggande behov. Flera av personerna jag intervjuade använde 
uttrycket ”…vars och ens eget ansvar”. 

Analys av resultatet. 
Fromm (1995) menar att för att lyckas med kärlek och förälskelse är det viktigt att man tror 
på den. Att de människor med funktionshinder jag mött i min studie tror på kärleken råder 
inga som helst tvivel om. Min allra första tanke när jag skrivit ut mina intervjuer färdigt var 
också att de möjligheter och hinder informanterna berättat om är mycket allmänmänskliga. 
Viljan att träffa någon att leva i nära gemenskap med liksom framtidsdrömmar och tankar 
kring kärleken är allmänmänskligt. Svårigheten att träffa någon i vardagen, att ragga på 
Internet, på dansställen eller i föreningslivet, är något som människor i allmänhet upplever 
och gör. Det som kan vara speciellt för personer med intellektuella funktionshinder och 
människor med Aspergers syndrom är själva känslan av utanförskap och att vara 
marginaliserad. Innebörden och konsekvensen av funktionshinder kan naturligtvis innebära 
utanförskap. 

Ensamhet är idag ett stort problem för många människor med funktionshinder. De personer 
som jag träffat i studien hade alla erfarenheter av långa eller kortvariga kärleksrelationer. 
Ändå upplevde samtliga att det är svårt att träffa någon. Delvis kan det nog förklaras av 
känslan av utanförskap och att tillhöra en marginaliserad grupp i samhället. Att få uppleva 
kärlek och gemenskap med en partner innebär möjlighet att känna full delaktighet i 
samhällslivet.  

Delaktighet i samhället är något som genomsyrat handikappforskning det senaste decenniet. 
Människors delaktighet eller upplevelse av att till fullo tillhöra samhället är en av 
förutsättningarna för att ett samhälle skall kunna bli ett samhälle. Att det finns någon form 
av gemenskap på livets olika arenor t.ex. i familjen och på fritiden är viktigt. Tillsammans 
med ord som normalisering, integrering (numera inkludering) och goda levnadsvillkor har 
rätten till delaktighet på samhällets olika arenor för personer med funktionshinder varit 
central i utvecklingen inom handikappområdet.  

Samtliga intervjupersoner hade alltså erfarenhet av att ha träffat en partner. De möjligheter 
som omnämndes i intervjuerna var att träffas via kontaktannons, på dansställen, genom 
föreningsliv, i skolan eller på arbetsplatsen. Jag kan se att det stämmer väl överens med hur 
personer i allmänhet träffat en partner vilket borde tyda på att det inte är något specifikt för 
personer med funktionshinder. Att träffas via kontaktannons är möjligen något vanligare 
bland personer med funktionshinder än bland personer utan funktionshinder. Enligt min 
mening är det kanske t.o.m. lättare för många med funktionshinder att träffas via 
kontaktannons än för icke funktionshindrade. Det stämmer också väl överens med den 
forskning som Löfgren- Mårtensson (2005a, b) gjort där hon menar att det finns en kultur 
bland unga personer med utvecklingsstörning att träffas via kontaktannonsering och via 
Internet. Gerland (2004) menar också att personer med Aspergers syndrom ofta träffas 
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genom Internetsajter, kurser och konferenser för personer med samma eller likartade 
funktionshinder. Det finns flera anledningar till det. En av orsakerna är att det är lättare att 
presentera sig själv, och att vara sig själv när man är med likasinnade. En annan viktig 
orsak är att de första kontakterna i en relation blir tydliga och att därför risken för 
kommunikativa missförstånd decimeras. 

Det stämmer också väl överens med Antonovskys (1991) teorier om KASAM som en väg 
till hälsa och välbefinnande utefter vars och ens individuella förutsättningar. Känslan av att 
inte kunna hantera sin situation och att vara i beroendeställning till andra kan också vara en 
del. Antonovsky (1999) menar att människan är självbestämmande och kan själv avgöra 
vad som är viktigt i livet. För att kunna genomföra det behöver hon uppnå en känsla av 
sammanhang. Hon behöver förstå och begripa sociala situationer, tro att hon har förmågan 
att hantera dem samt tycka att det är meningsfullt att försöka hantera dem. KASAM´s har 
tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Människor med 
funktionshinder kan behöva stöd att uppnå en KASAM.  

Att leva med funktionshinder innebär att funktionshindret kan ge konsekvenser kring 
socialt samspel. Socialt samspel är en viktig del av att ha en bra KASAM. Vad som 
framkommit i studien är problem med socialt samspel på olika sätt. Annika hade haft svårt 
att förstå när någon flirtade med henne. Hon löste sitt problem genom att träffa sin partner 
genom Internet. Där kunde hon vara rak och tydlig och kringgick på så vis det fina sociala 
samspelet som en flirt innebär.  

Annika pratade också om sina erfarenheter av problem med socialt samspel. Bl.a. berättade 
hon om att den enda framgång hon egentligen haft med att träffa någon på dansställe var då 
hon träffade en döv kille. Hon trodde själv att det fanns två förklaringar. Det ena var att hon 
kände en sorts samhörighet med honom eftersom han också hade ett funktionshinder. Det 
andra var kommunikationen mellan dem. Tack vare hans mycket tydliga sätt att 
kommunicera genom teckenspråk i kombination med att hon varit tvungen att koncentrera 
sig, gjorde att hon förstod att han faktiskt flirtade med henne. 

Marika, som träffat en man via kontaktannons, hade träffat en man som inte var riktigt bra 
för henne. Hon hade heller inte förstått det sociala samspelet, eller det var kanske mannen 
hon träffade som inte riktigt klarat av det. Missförstånd hade i alla fall skett. Problem med 
socialt samspel eller social interaktion finns som genensam nämnare för både Annika och 
Marika samt ett par av de vänner Annika pratade om. 

Detta ligger i linje med vad Löfgen Mårtensson (2005a) menar. Personer med 
utvecklingsstörning kan, på grund av sitt funktionshinder, ha begränsad förmåga att förutse 
olika händelseförlopp och begränsade möjligheter att träna upp förmågan till socialt 
samspel genom egna livserfarenheter. Gerland (2004) hävdar att det också ligger i 
funktionshindrets natur att personer med Aspergers syndrom inte alltid förstår eller har 
problem med socialt samspel. 

Några handläggare och kuratorer hade i sin yrkesroll mött personer som efterfrågat stöd i 
att träffa en partner. Att bara några mött frågeställningen tror jag åtminstone delvis kan bero 
på hur öppen man är för en sådan frågeställning. Det kan naturligtvis också bero på att man 
faktiskt inte stött på frågeställningen. 

I resultatet från intervjuerna framkom som sagt önskemål om att få en kontaktperson eller 
ledsagare som skulle kunna följa med ut och dansa. En kontaktperson, en god man eller 
personal från boendestöd skulle kunna hjälpa till att sätta in eller svara på en 
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kontaktannons. Enligt LSS är syftet med ledsagare att underlätta för den enskilde att delta i 
samhällslivet, att besöka vänner eller delta i fritidsaktiviteter. Syftet med kontaktperson är 
att personen skall fungera som en medmänniska eller vän (Regeringens proposition 
1992/93:159). Jag anser att det är fullt normalt att vänner följer med ut och dansar och 
stöttar sina vänner i kärleksbekymmer och vid kontaktannonsering om han eller hon 
efterfrågar det stödet. 

Enligt LSS är syftet med ledsagare att underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet, 
att besöka vänner eller delta i fritidsaktiviteter. Syftet med kontaktperson är att personen 
skall fungera som en medmänniska eller en vän (Regeringens proposition 1992/93:159). 
Jag anser att det är normalt att vänner följer med ut och dansar och stöttar sina vänner när 
de har kärleksbekymmer . 

Att däremot få en kontaktperson som skulle fungera som en kärlekspartner är däremot i 
dagsläget omöjligt enligt såväl lagstiftning som etiska normer och gällande riktlinjer. 

Hur stöttar samhället funktionshindrade personer som faktiskt lever i parrelationer då? Det 
ser naturligtvis olika ut men många gånger tror jag att personal och anhöriga har en rädsla 
för att inte kunna hantera situationer som kan uppkomma, t. ex. kan faktiskt barn bli frukten 
av en kärleksrelation.  Den Australiensiska studien som presenterades i teorikapitlet 
(Cuskelly & Bryde 2004) visade ju att sexuella relationer accepterades av föräldrar och 
personal men inte att paren fick barn. Löfgren Mårtensson (2005a) menar också att 
omgivningens attityder till parrelationer är bevakande och kontrollerande på många sätt. 
Själv har jag sett i mitt arbete att stöd och hjälp till personer med intellektuella 
funktionshinder som lever i parförhållande oftast är mycket individinriktade. Det finns en 
genuin önskan om att stötta personer med funktionshinder att bli så självständiga som 
möjligt vilket inte alltid är förenligt med stöd och uppmuntra att klara av ett gemensamt liv 
med en partner. 

6.4  Slutdiskussion 
Möjligheter och hinder att träffa en partner? 

Samtliga informanter med funktionshinder i studien hade erfarenhet av kärleksförhållanden 
och alla upplevde såväl möjligheter som hinder med att träffa en partner. De ställen man 
träffats på var i skolan, på jobbet, på dansställen eller i föreningsliv. Det är platser som 
vanligtvis människor i allmänhet träffar en partner på. I studien framkom också att några 
gärna ville träffa andra personer med funktionshinder eftersom de upplevde en samhörighet 
med dem. Några som träffat en partner hade gjort det på platser avsedda för alla men hade 
ändå dragits till personer med funktionshinder. 

Att träffa en kärlekspartner genom kontaktannonser eller via Internet har blivit vanligare 
det senaste decenniet. Vad jag kan förstå, genom såväl litteraturstudier som 
intervjuresultatet i min studie, är det möjligen något vanligare bland personer med 
funktionshinder. Jag tror att det delvis kan förklaras genom att människor med 
funktionshinder upplever sig som marginaliserade och kontaktannonsering har en gammal 
tradition av att vara ett alternativ till människor som på ett eller annat sätt står utanför 
samhällets övriga arenor för gemenskap. En annan anledning är att det genom 
kontaktannonsering finns en större möjlighet att vara sig själv. Det sociala samspelet blir 
också något enklare genom Internet eller kontaktannons. Att läsa och skriva kräver en 
större tydlighet i kommunikationen och innebär inte samma risker att bli missförstådd som 
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genom direkta möten. Att flirta, som kräver ett fint samspel, utförs på ett tydligare sätt 
genom den kultur som råder via nätet. 

Flera av de hinder man upplevde ser jag också som relativ allmänmänskliga. Att ha svårt 
för att läsa och uttrycka sig i skrift behöver man inte ha ett funktionshinder för. Att känna 
sig vilsen på krogen, att inte ha någon att gå ut och dansa med eller svårt att ordna en fest 
kan gälla vem som helst. Naturligtvis ligger det i det intellektuella funktionshindrets natur 
att ibland ha läs och skrivsvårigheter.  

När det gäller personer med Aspergers syndrom eller intellektuella funktionshinder har 
många svårigheter med just socialt samspel. Flirtande och skämtsamma jargonger som 
råder på danser och krogar kan vara extremt svåra att förstå. Det är inget som går att ändra 
på genom politiska beslut eller ändrat synsätt vilket gör att jag anser att det faktiskt är ett 
problem kopplat till funktionshindret. Det spelar ingen roll hur öppet klimatet är eller hur 
långt vi kommit med acceptans för olikheter i samhället. Svårigheter med social interaktion 
kan finnas där ändå. Vikten av social samvaro kan kopplas till människors behov av en bra 
KASAM. De tre viktiga komponenterna är då begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. 

Efterfrågan av stöd med att träffa en partner och hur stödet kan 
utformas 
Genom min studie anser jag mig ha fått bekräftat att det faktiskt finns både behov av och 
önskemål om professionellt stöd med att träffa en partner. Naturligtvis finns det många som 
vill ha stöd med att träffa en partner. Det är då viktigt att tänka att studiens målgrupp tillhör 
den grupp i samhället som har lagliga rättigheter till stöd. Jag menar att det då också är 
viktigt att vi faktiskt ger stöd utefter den enskildes egna önskemål. Finns det önskemål om 
stöd med att träffa egna vänner eller en partner kan det faktiskt ges enligt befintlig 
lagstiftning.  

Min tanke har i flera år varit att just det sistnämnda stödet skulle kunna utvecklas till att 
omfatta en form av hjälp till självhjälp. Att ha egna vänner, nära relationer, och kanske en 
livskamrat att dela såväl vardag, fritid och kärlek med är för mig en självklar önskan för de 
flesta människor. Vad jag menar är att insatsen biträde av kontaktperson eller 
ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen och framför allt LSS skulle kunna utvecklas. 
Genom att utforma ett tydligt uppdrag för ledsagning att t.ex. stötta den enskilde i att träffa 
egna vänner och kanske till och med en partner kan hjälp till självhjälp ges som en insats. 
Att ha behov av en kontaktperson eller ledsagare skulle då inte behöva vara ett livslångt 
behov och insatsen behöver inte vara livslång. Det står visserligen i LSS att biträde av 
kontaktperson inte skall innebära något särskilt uppdrag. Det ges i lagen exempel på vad 
som menas med uppdrag och då anges som exempel anmälningsskyldighet. Däremot kan 
det finnas ett tydligt syfte med insatsen alternativt en skriftlig överenskommelse mellan 
kontaktpersonen och brukaren. Genom att ge hjälp till självhjälp är det bra för den enskilde 
och på sikt även för samhället. 

Jag har fått flera konkreta förslag på hur ett sådant uppdrag/överenskommelse skulle kunna 
utformas. Ett förslag som framkommit i studien är att en ledsagare eller kontaktperson 
skulle kunna stötta den enskilde med att träffa en partner och att ”coacha” ett förhållande. 
På sikt kan kostnaderna för samhället sedan, om inte minska, så i alla fall inte öka.  
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Ges det stöd av samhället idag och i så fall i vilken form? 

Det som framkom i studien var att några hade fått stöd av såväl anhöriga som personal och 
gode män. Jag är övertygad om att det ges stöd idag på olika sätt som inte framkommit i 
min studie. Det finns många andra som på ett eller annat sätt delar mitt intresse och min 
uppfattning och som dessutom agerar. Sex och samlevnadskurser finns runt om i Sverige. 
En del är knutna till habiliteringsverksamhet och en del är knutna till särkskild 
handikappomsorg. Studieförbunden i Sverige brukar också på en del ställen ha såväl kurser 
som aktiviteter inom området kärlek, sexualitet och samlevnad. 

Ett bra exempel från resultatet är Bosse som fått hjälp och support av sin gode man. Hon 
hade ordnat så att Bosse kunde dra igång en föreningsdans inom FUB. Hon hade stöttat 
honom i att bjuda hem en kvinna genom att finnas i bakgrunden. Det är egentligen inget 
konstigt. En god mans uppgift är att stötta den enskilde i kontakter och med ekonomi. Den 
gode mannen hade bara gått ett litet steg längre och lyssnat till Bosses egna önskemål. 
Bosse ville bjuda hem en kvinna och behövde stöd.  

Josefine hade gjort något liknande för sin kamrat. Hon hade handgripligt hjälpt honom att 
ordna med mat och vin inför en date. Jag är övertygad att vi, genom att tala öppet om de här 
sakerna kan stödja personer med funktionshinder att själva stötta varandra. 

Vad jag tyvärr själv har erfarenhet av är att det också förekommer mycket rädsla för att 
stödja personer som lever i parförhållanden. Som framkom i den australiensiska studien 
finns viss acceptans för att personer med funktionshinder har förhållanden. Men att 
personer med funktionshinder får barn är omgivningen mer orolig för. Likaså så att den ena 
parten skall bli utnyttjad på grund av t.ex. lägre begåvning. Kanske många till och med är 
så oroliga att de, medvetet eller undermedvetet, inte uppmuntrar kärleksförhållanden mellan 
funktionshindrade.  

I bakgrunden till uppsatsen framkom lite om hur samhällssynen kan se ut. Uttryck som 
”såna där” eller ”helskön” används ofta om personer med intellektuella funktionshinder och 
står naturligtvis för att vi har kommit långt när det gäller acceptans men har mycket långt 
kvar när det gäller full inkludering och delaktighet för människor med funktionshinder i 
vårt samhälle. 

Är det samhällets ansvar att hjälpa personer med funktionshinder 
att hitta en partner? 
I resultatet framkom att det råder tveksamheter kring om det verkligen är samhällets ansvar 
att stödja personer med funktionshinder att träffa en partner. Givetvis måste jag ställa mig 
frågan hur studiens informanter tolkat begreppet ansvar. Jag har utgått från att de flesta 
tolkat begreppet ansvar som synonymt med skyldighet. Frågan är också varför just personer 
med vissa funktionshinder skulle få hjälp och andra inte. Ensamma människor och personer 
med lättare psykiska besvär behöver kanske också hjälp. I min studie har jag dock fokuserat 
på en av de grupper av funktionshinder som idag har laglig rätt till samhälleligt stöd i livet. 

I Sverige finns en lång tradition att tillgodose olika behov hos personer med vissa 
funktionshinder. Former för hjälp har skiftat från institutionsvård till dagens möjligheter för 
människor med funktionshinder att leva som alla andra. 
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Att leva som andra är kärnan i svensk handikappolitik. Det innebär stora kostnader för 
såväl stat som kommun. Personer med lindrig utvecklingsstörning och Aspergers syndrom 
kan utefter individuella behov få hjälp med såväl anpassat stöd, särskild skolgång eller 
sysselsättning. De har med stöd av bl.a. Socialtjänstlagen och LSS rätt till hjälp med såväl 
grundläggande personnära behov som hjälp i hemmet och stöd med fritidsaktiviteter, om de 
har behov. De har till och med möjlighet till stöd att få en vän eller kamrat i form av en så 
kallad kontaktperson.  

När det gäller personer med funktionshinder är det vanligt med anställda personer som skall 
fungera som en vän, exempelvis kontaktpersoner. I lagen står att en kontaktperson skall 
vara en vän eller en medmänniska och några krav på yrkeskompetens skall inte ställas 
(Regeringes proposition 1992/93:159). Själv ställer jag mig frågan om det är vettigt att 
permanenta behov av en anställd person i en människas liv. En person som får ersättning 
för att vara en vän kan ha problem med vänskap på lika villkor. Jag tycker att vi bör ta ett 
kliv tillbaka även när det gäller tillhandahållandet av vänner och kamrater genom insatsen 
kontaktperson. Om jag som exempel tar insatsen biträde av kontaktperson enligt LSS vars 
syfte är att vara som en medmänniska eller som en kompis och som många människor med 
funktionshinder har behov av för att de är ensamma. Ponera att den eller de som beviljar 
insatsen och anlitar kontaktpersonen också ser till att kontaktpersonen och brukaren får 
möjlighet att göra en skriftlig överenskommelse eller att insatsen ges ett tydligt uppdrag. En 
överenskommelse som t.ex. går ut på att stötta den enskilde i att träffa egna vänner eller 
rentav en partner. I uppdraget eller överenskommelsen kan det också framgå ett tydligt 
syfte. Exempelvis att kontaktpersonen, på sikt, bör avveckla sig själv som stödperson. 
Kontaktpersoner anställda av kommunen är heller inte livegna. Många gånger är det unga 
människor som anlitas. När de flyttar efter avslutade studier eller ändrade 
familjeförhållanden avsäger de sig sina uppdrag. För den enskilde personen med 
funktionshinder innebär det ofta en stor sorg. Kontaktpersonen skall vara som en vän eller 
medmänniska men riktiga vänner kommer inte och går på det viset. De får heller inte betalt 
för sin vänskap.  

Om samhället inriktar sig på att skapa forum, genom t.ex. aktiviteter som främjar 
gemenskap, så att personer med funktionshinder kan skapa egna vänrelationer kommer det 
på sikt att innebära en större känsla av delaktighet i samhället för en grupp som idag är 
marginaliserade, människor med funktionshinder. 

En annan insats är bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna enligt 9 § LSS. Det finns de som har behov av att bo i gruppbostad för att 
de har behov av gemenskap med andra. En del skulle rent praktiskt klara av att bo i en egen 
bostad med stöd i form av hemtjänst eller boendestöd om det inte vore för att de blir 
ensamma och isolerade. Jag är helt övertygat om att några av dem skulle må bättre av att 
dela livet med en partner eller att dela bostad med en kamrat. Därmed skulle behov av att 
bo i bostad med särskilt service minska något, eller i alla fall inte öka.  

Övrig diskussion 
Det pågår i Sverige idag en debatt inom handikappforskning om att hjälp till sexualitet för 
personer med funktionshinder borde ingå i den grundläggande hjälpen. Lars Grönvik, 
handikappforskare och doktorand i sociologi vid Uppsala universitet, menar att 
samhällsstödet även borde innefatta förmedling av sexuella tjänster. Han skriver i en 
debattartikel (Grönvik 2005) att sexualitet borde ses som ett grundläggande behov och att 
hjälp med det borde vara en självklar rättighet. Han tycker att välfärdsstaten sedan länge 
åtagit sig ansvaret att tillgodose de behov som personer med funktionshinder har och att 
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målsättningen är att leva som andra och att detta är ett stort åtagande. Han anser att tröst är 
det som ges idag och att det dagligen erbjuds via olika professioner inom vården, 
kuratorsverksamhet och olika terapiverksamheter. I fråga om vänskap har staten till och 
med lagstiftat, se LSS, om rätten för personer med funktionshinder att ha kompisar. Landets 
kommuner har fått i uppdrag att köpa vänskap som förmedlas till dem som behöver.  

Lars Grönvik avfärdar vidare att många godhjärtat påstår att personer med funktionshinder, 
precis som alla andra i samhället, kan hitta någon att leva med och bilda familj. Han anser 
att den tanken är naiv. Han hävdar att personer med funktionshinder, enligt 
civilståndsstatistiken, i större utsträckning än andra lever som ensamboende. All forskning 
visar att personer med funktionshinder, generellt sett, har svårare än andra att knyta sociala 
relationer. Han menar vidare att familjelivet inte är någon lösning för alla utan bara ännu en 
tillrättalagd bild av vad som anses acceptabelt för funktionshindrade. 

Själv delar jag Grönviks uppfattning till viss del och tycker att det är härligt och 
uppfriskande med en debatt kring en sådan svår fråga. Jag är däremot negativ till att 
samhället skulle klara sig från skuld och ansvar genom att erbjuda även denna tjänst till 
personer med funktionshinder och till och med tillhandahålla en betald sexpartner. I det 
tycker jag att det ligger ett fördömande av vän- och kärleksrelationer funktionshindrade 
emellan. Jag håller med Grönvik om att kärlek och sexualitet bör ses som ett grundläggande 
behov och att välfärdsstaten därmed har ett ansvar att bidra till att behoven tillgodoses. Men 
jag kan inte hålla med om att även denna tjänst skall ”köpas” eftersom det innebär att någon 
då måste ”säljas”. Detta är dock en diskussion för sig eftersom det aktualiserar frågan om 
prostitutionens baksida. 

6.5 Slutsatser 
Det finns mycket att säga om resultatet i uppsatsen. På ett sätt har jag själv fått bekräftat 
vad jag redan visste och anade. Personer med lindrig utvecklingsstörning och Aspergers 
syndrom upplever själva både möjligheter och hinder med att träffa en partner. Såväl 
möjligheter som hinder är till stora delar allmänmänskliga och stämmer med tidigare 
forskning inom området. Det finns också specifika svårigheter kopplade dels till 
funktionshindret och dels till att leva som funktionshindrad i samhället. 

En av de specifika problem som personer med lindig utvecklingsstörning och Aspergers 
syndrom ofta har är svårigheten med socialt samspel. Det gäller både i direkt möte med 
andra människor och när det gäller att träffa en partner. Detta gör att situationer som t.ex. 
att flirta blir problematisk. När det gäller personer med intellektuella funktionshinder 
stämmer även det med tidigare forskning. Några författare har berört problematik kring 
Aspergers syndrom när det gäller problem med socialt samspel.  

Det framkom att några handläggare och kuratorer ansåg att det är samhällets ansvar, men de 
flesta tyckte att det inte är det. Att det är samhällets ansvar att ordna så att personer med 
funktionshinder kan träffa en partner var det egentligen inte någon intervjuperson som 
tyckte. Däremot framkom med tydlighet, såväl i enkät studien som i 
intervjuundersökningen, att det finns önskemål om och behov av stöd, såväl professionellt 
som medmänskligt. Hur stödet kan utformas fanns det många förslag på. Likaså vem som 
kan stötta. Slutsatsen av det är ändå att det viktigaste är att stödet ges av någon man känner 
förtroende för vilket kan sammanfattas av begreppet relationscoach.  

Kanske är det så enkelt att kontentan av vad som framkommit i studien är vikten av att 
såväl uppmärksamma som arbeta utefter den enskildes egna önskemål och behov. I alla 
avseenden och då även naturligtvis när det gäller ett så pass känsligt ämne som kärlek och 
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att träffa en partner. Det finns idag lagstiftningar i Sverige genom vilka det mycket väl går 
att stötta den enskilde i att träffa en partner. På vilket sätt, om det är genom att följa med på 
dans, hjälpa till att svara på kontaktannons eller stötta vid Internetkontakter, är kanske inte 
det primära. Det viktiga är att professionella i alla led lär sig lyssna till och följa den 
enskildes egna önskemål. 

  

6.6 Till sist 
Vad jag inte alls vidrört i det här arbetet är hur människor utan funktionshinder generellt 
sätt lever kring studiens frågeställningar. Vilka möjligheter och hinder med att träffa en 
partner upplever människor i allmänhet idag? Personligen tycker jag att det vore mycket 
intressant att gå ännu djupare i ämnet. Genom en intervjuundersökning som omfattar både 
människor med och utan funktionshinder tror jag att jag mer tydligt skulle kunna få reda på 
de specifika möjligheter och hinder för just personer med funktionshinder. Jag kan också 
tänka mig att gruppintervjuer eller gruppsamtal i form av t.ex. studiecirkelform skulle 
kunna fungera som komplement till enskilda intervjuer. Det finns idag olika former av 
studiecirklar i t ex ”sex och samlevnad” för personer med intellektuella funktionshinder där 
jag skulle kunna bedriva gruppintervju kring frågeställningen att träffa en partner. Ett 
exempel på sådan verksamhet finns i Linköping12. 

Svårigheter med social interaktion för uppsatsen målgrupp kräver en egen studie värd att 
göras. Här skulle man kunna studera frågor kring enbart socialt samspel i samband med att 
träffa en partner eller socialt samspel i en kärleksrelation för personer med funktionshinder. 
Det finns också troligen såväl forskning som annan litteratur i det ämnet. 

För en tid sedan pratade jag med en psykolog vid en vuxenhabilitering. Vi kom att tala om 
min uppsats och den enkätundersökning jag gjort. Psykologen påpekade att hon inte fått 
någon enkät och i stunden glömde jag att hon är psykolog och inte kurator så jag erbjöd 
mig genast att skicka henne ett formulär. När det kom tillbaka till mig ifylld tänkte jag att 
det hade varit roligt om alla respondenter i min studie svarat med ett sådant engagemang 
och med ett sådant intresse. Den här händelsen har väckt tanken på att en djupare och mer 
vidare studie i ämnet också kan innehålla en undersökning bland andra professionella som 
möter personer med Aspergers syndrom och lindrig utvecklingsstörning. De professionella 
kan naturligtvis vara fler än kuratorer och handläggare. Psykologer inom 
vuxenhabiliteringar har troligen en god kännedom om möjligheter och hinder med att träffa 
en partner. Att jag valde handläggare och kuratorer beror på att de oftast träffar ett stort 
antal personer med de funktionshinder som är uppsatsens målgrupp. 

När jag började den här studien hade jag en förförståelse om att det finns människor med 
funktionshinder som t.ex. Aspergers syndrom och lindrig utvecklingsstörning som har 
problem med att träffa egna vänner i allmänhet och problem med att träffa en partner i 
synnerhet. Detta har jag genom min studie fått bekräftat. De sex personer som jag gjort 
intervjuer med har berättat saker för mig som jag känner igen men jag har också fått reda på 

                                                   

 
12 Ett projekt finns dokumenterat i en FoU rapport se Olsson, A & Nilsson, M (2003) Samtalsgrupper om kärlek och sexualitet för kvinnor och 

män med intellektuella och fysiska funktionshinder. Arbetsrapport FoU 6:2003. Linköping: Unitryck. 
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en del som jag inte visste. Det som framför allt varit nytt för mig är hur personer med 
Aspergers syndrom upplever omvärlden och vilka problem de har med social interaktion.  

Bosse, Mattias, Malin, Marika, Josefine och Annika har alla ett genuint intresse för kärlek 
och relationer, men detta till trots att har både de själva och deras vänner upplevt många 
motgångar i livet. Genom att ha fångat upp deras syn på möjligheter och hinder med att 
träffa en partner har min förståelse blivit ännu större. Men inte bara förståelsen utan också 
övertygelsen om att det finns människor som skulle få ett bättre liv om det fick stöd med att 
knyta sociala relationer. Genom mitt arbete som LSS-handläggare hoppas jag 
fortsättningsvis kunna bevilja insatser enligt LSS med ett tydligare syfte som stämmer 
överens med önskemål och behov hos den enskilde. För gruppen personer med Aspergers 
syndrom känner jag mig mer tveksam. Vi har så mycket kvar att lära kring möjligheter och 
hinder för personer med den diagnosen och deras specifika möjligheter och hinder. LSS är i 
huvudsak inriktad på brister hos människor med funktionshinder och på att kompensera de 
bristerna. De människor jag mött, såväl de med Aspergers syndrom som de med en lindrig 
utvecklingsstörning har så enormt mycket resurser. Ett socialt arbete bör kanske, för den 
gruppen, vara än mer inriktad på att ta tillvara de resurserna och ge stöd i hjälp till 
självhjälp eller stöd i att hjälpa varandra. 

Det är viktigt att alla så kallade professionella i mötet med människor med funktionshinder 
är både lyhörda och öppna för samtliga behov och önskemål, och då även för de behov som 
kanske inte känns så bekväma att handskas med. Att arbeta med coaching, konkreta tips 
och gemensamhetsskapande aktiviteter kan ske såväl inom befintlig organisation som 
genom projekt.  

Jag har genom mötena med studiens informanter mött mycket livsglädje och fått många 
konkreta förslag på hur att stödja. Genom studiecirkelverksamhet tror jag att jag 
tillsammans med personer med funktionshinder skulle kunna arbeta med en 
stödverksamhet, coaching. Det är också något som finns idag på olika håll i Sverige. 
Dagliga verksamheter, studieförbund och vuxenhabiliteringar har t.ex. sådan verksamhet. 

Jag är övertygad om att vi så kallade professionella, inom ramen för befintlig lagstiftning 
och resurser, har möjlighet att göra så mycket mer, till och med ge stöd med att träffa en 
partner. 
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7 Sammanfattning 
7.1  Sammanfattning av studien 
Anledningen till att jag genomförde den här studien var att jag i min yrkesroll som LSS- 
handläggare ibland träffar personer som vill ha stöd med att träffa en partner. Jag har fått 
frågan och jag har fått ansökningar enligt LSS där personer med intellektuella 
funktionshinder eller Aspergers syndrom ansökt om biträde av kontaktperson för att den 
personen skall fungera som någon att ha sällskap med. För att få en uppfattning om det 
finns fler yrkesverksamma som har samma eller liknande erfarenheter som jag har inledde 
jag studien med att skicka ett frågeformulär till ett antal LSS- handläggare i kommuner och 
kuratorer på Vuxenhabiliteringar i västra Sverige. Det var en mycket enkel enkätstudie och 
jag fick 17 svar av 25. Resultatet visade att nio respondenter, varav tre var kuratorer, hade 
erfarenhet av att personer med lindrig utvecklingsstörning eller autism efterfrågat stöd med 
att träffa en partner. Fyra respondenter ansåg dessutom att det var samhällets ansvar att ge 
detta stöd. Förslag på åtgärder som framkom var att verka för gemensamhetsskapande 
aktiviteter samt att tillhandahålla insatser enligt Socialtjänstlagen eller LSS i syfte att ge 
stöd att skapa egna vänrelationer. 

För att få ett inifrån perspektiv genomförde jag sedan sex stycken semistrukturerade 
intervjuer med personer med funktionshinder som själva hade erfarenhet av 
kärleksrelationer. Fyra personer, två män och två kvinnor, med diagnosen lindrig 
utvecklingsstörning samt två kvinnor med Aspergers syndrom deltog i studien. Erfarenheter 
fanns av att träffas på dansställen, träffa någon via kontaktannonsering eller Internet. Några 
hade erfarenheter av att träffas genom daglig kontakt t.ex. på arbetet, i skolan, på 
behandlingshem samt genom föreningsliv eller andra gemensamhetsskapande aktiviteter. 
Samtliga informanter upplevde såväl möjligheter som hinder med att träffa en partner. 
Möjligheterna var relativ allmänmänskliga. En del av möjligheterna innebar också 
svårigheter som även de liknade problem som alla människor kan ha. De specifika 
svårigheter som var kopplade till intellektuella funktionshinder och Aspergers syndrom var 
att inte kunna läsa och skriva, brist på kamrater, tillgång till gemensamhetsskapande 
aktiviteter. Framför allt framkom svårigheter med socialt samspel/social interaktion. Det 
sociala samspelet kunde innebära svårigheter vare sig kontakter togs via kontaktannonser 
eller i verkligheten eller att inte få kontakt alls. En speciell svårighet kopplad till att just 
träffa en kärlekspartner var problem med att flirta eller uppfatta när någon annan flirtar. 

Informanterna med funktionshinder i studien ansåg inte att det var samhällets ansvar att 
tillhandahålla stöd med att träffa en partner. Det framkom däremot med tydlighet att kärlek 
är ett grundläggande behov och att behov finns av professionellt stöd. Flera förslag på hur 
ett stöd skulle kunna utformas kom fram under intervjuerna. Stödet kunde ges på flera olika 
sätt men det viktigaste som framkom var att stödet borde ges av en person som det finns 
förtroende för. Vem personen är var mindre viktigt. Det kunde vara god man, en kurator, en 
boendestödjare, en ledsagare eller en kontaktperson.  

För att öka förståelsen har jag också gjort litteraturstudier där tidigare forskning i ämnet 
visar snarlikt resultat när det gäller personer med utvecklingsstörning. Forskning kring 
personer med Aspergers syndrom har jag inte fått fram. Det finns dock litteratur i ämnet 
som visar på tydliga svårigheter i social interaktion i allmänhet för personer med Aspergers 
syndrom och problem med att träffa en partner i synnerhet. 

Den slutsats jag har kunnat dra ur studiens resultat är att det finns önskemål om och behov 
av professionellt stöd med att träffa en partner. Genom befintlig lagstiftning och 
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tillgängliga resurser borde det finnas möjlighet att redan idag ge stöd såväl med att träffa en 
partner som med att bibehålla en relation. Det är, som lagen också föreskriver, viktigt att 
yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen uppmärksammar såväl den 
enskildes egna önskemål som behov. Att leva i gemenskap med andra och då även med en 
kärlekspartner är ett grundläggande behov som måste uppmärksammas och respekteras. Det 
finns dock behov av fortsatt forskning inom området, framför allt när det gäller personer 
med Aspergers syndrom och deras specifika problematik kring socialt samspel i allmänhet 
och socialt samspel i kärleksrelationer i synnerhet. 
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”Det krävs ett helt nytt sätt att 
tänka för att lösa dom 
problem vi skapat med det 
gamla sättet att tänka”  

                      Albert Einstein 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Brev till handläggare och kuratorer 
Inom ramen för en magisterutbildning håller jag på att skriva en uppsats med 
syfte få reda på om personer med lindrig utvecklingsstörning upplever att de har 
behov av professionellt stöd att träffa en livskamrat samt om handläggare och 
kuratorer möter frågeställningar som berör området.  

Min målgrupp är personer med lindrig utvecklingsstörning, personer som bor själva 
och klarar det mesta i vardagen men som kanske sökt samtalsstöd hos kurator 
eller sökt insatser enligt LSS i form av t.ex. kontaktperson eller ledsagarservice. 

Jag arbetar som LSS-handläggare i Uddevalla kommun sedan fyra år tillbaka. I 
mitt arbete som handläggare har jag själv mött människor som efterfrågat stöd i 
att knyta nära relationer och träffa en partner. Det har inte i första hand handlat 
om stöd vid sexuella handlingar utan att träffa någon att ”ha sällskap med”, ”leva 
tillsammans med”. 

Eftersom jag arbetar i Uddevalla kommer, av etiska skäl, inte Uddevalla kommun 
att ingå i studien. 

Jag behöver Er hjälp med två saker. 

I, att Ni tar Er tid att svara på några enkla frågor kring vilka reflektioner och 
frågeställningar Ni mött i Er yrkesroll. Jag är intresserad av Era egna 
yrkesmässiga erfarenheter, alltså inte formell statistik över t.ex. sökta insatser. 
Ett enklare frågeformulär kommer inom kort. Ni svarar givetvis anonymt. I min 
uppsats kommer det att framgå vilka yrkesgrupper jag vänt mig till (LSS-
handläggare och kuratorer vid vuxenhabilitering) samt att jag vänt mig till ett 
antal kommuner i Västsverige. 

II Jag behöver kontakt med 6-10 personer som jag kan träffa för att göra en 
intervju. Jag kan tänka mig personer som efterfrågat stöd och/eller personer som 
har sällskap eller lever tillsammans med en livskamrat. 

Svara mig gärna via e-post eller telefonsamtal om Ni tror att Ni känner någon som 
Ni kan förmedla en kontakt till. Vi kan då vidare diskutera hur kontakten sedan 
skall tas. 

Med vänlig hälsning och hopp om ett gott stöd från Er 
  

Elisabet Björquist ( I det här sammanhanget student vid Högskolan i Halmstad. 
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Bilaga 2.1 

Frågeformulär till handläggare/kuratorer. 
Markera Dina svarsalternativ genom att kryssa för, stryka under eller ringa in.  

Vid öppna frågor använd raderna. 

1. Är du 

 

LSS-handläggare Biståndshandläggare  Kurator 

 

 

2. Hur många år har du arbetat i Ditt nuvarande yrke 

 

1-3 år 4-5 år mer än 6 år 

 

3. Har Du i din yrkesroll någon gång stött på personer som efterfrågat stöd i att träffa en 
partner?    

 

Ja Nej 

 

 

4. Hur många gånger de senaste fem åren har kommit i kontakt med personer som vill ha hjälp 
med att träffa en partner? 

 

1-3 4-10 fler än 10 gånger 

 

5. Vilka upplever Du har efterfrågat stöd? 

 

Mest män mest kvinnor  Både kvinnor och män ungefär lika mycket 

 

6. Vilka funktionshinder har personer som efterfrågat stöd i att träffa en partner? 

 

Utvecklingsstörning       Autism  Övrig, vilken………………………… 

 

7. Vilken grupp anser du förekommer mest? 

Utvecklingsstörning       Autism  Övrig 
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Bilaga 2.2 

8. . Har Du erfarenheter av att personer som efterfrågat stöd att träffa en partner velat söka 
någon LSS insats för att få den hjälp de vill ha? 

 

Ja        Nej        

 

9. Vilken eller vilka? 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Har Du erfarenheter av att, i din roll som tjänsteman, ha hjälpt någon att träffa en 
parter/livskamrat (med eller utan resultat)? 

 

Ja Nej 

 

11. Om Du svarat ja, berätta i korta drag hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12. Tycker Du att det är samhällets uppdrag och skyldighet att erbjuda stöd till personer med 
funktionshinder för att de skall hitta en partner? 

 

Ja Nej 

 

13. Om Du svarat ja, hur tycker Du att ett sådant stöd kan se ut? 
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Bilaga 2.3 

 

 

 

 

 

14. Kan Du tänka Dig att ställa upp för en djupintervju kring ovanstående frågeställningar? 

Ja Nej 

 

15. Känner Du någon person som jag kan träffa för att intervjua? 

Ja Nej 

 

Namn (ditt eget för kontakt):………………………………..   
 Telefonnummer:………………… 

 

Tack för att Du tog Dig tid att svara på mina frågor. 

 

Skicka enkäten i bifogat svarskuvert senast 2005-11-30 

Elisabet Björquist 

Högskolan i Halmstad 

Handledare Magnus Tideman 
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Bilaga 3 

Medgivande 
Elisabet Björquist ska göra en undersökning och ta reda på om personer med 
funktionshinder vill ha hjälp med att träffa en kille eller tjej. Det ska hon skriva 
en uppsats om.  

• Jag vill vara med i undersökningen och svara på frågor 
 

• Jag vet att det är frivilligt att vara med i undersökningen. 
 

• Jag kan när som helst säga att jag inte vill vara med längre. 
 

• Jag går med på att bli intervjuad och inspelad på band. 
 

• Elisabet kommer att förstöra det som är inspelat på band så fort hon är klar 
med sin uppsats 

 

• Mitt namn kommer inte att vara med i uppsatsen 
 

• Ingen ska få veta att det är mig det handlar om. 
 
 
Mitt namn                                ___________________________ 
 
Min underskrift                        ___________________________ 
 
Ort och datum                          ___________________________ 
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Bilaga 4.1 

Intervjuguide  
 

 Allmän personlig bakgrund 
Personliga frågor 

      1. Hur gammal är du? 

      2. Anser du att du har något funktionshinder/handikapp? Vilket i så fall? 

      3. Vad har du för tankar kring ditt handikapp?  

 

Boende:  

1. Hur bor du? 
2. Om du får stöd och hjälp i vardagen, vilken sorts stöd/hjälp är det? 
3. Har du någon god man?  

 

Arbete/Studier:  

1. Var jobbar du någonstans?  

 

Relationer 
Familj/släkt: 

1. Vem eller vilka är din familj? 
2. Har du några syskon? 
3. Hur gamla är dom? 
4. Bor du nära dina föräldrar och syskon? 
5. Hur ofta träffar du dina föräldrar och syskon? 
6. Tycker du att ni har kontakt lagom ofta? 
7. I vilka sammanhang brukar ni träffas? 
8. Är det någon i familjen som du har speciellt god kontakt med? 
9. Hjälper han eller hon dig med saker du behöver ha hjälp med? 
10. Om ja: vad för saker? 
11. Vad brukar ni göra tillsammans?  

 

Andra relationer t ex till personal, kurator, handläggare 

1. Behöver du någon hjälp av personal i din lägenhet? På jobbet? På fritiden? 
2. Om ja: vilken sorts hjälp är det? 
3. Varför behöver du hjälpen eller stödet? 
4. Hur har du fått hjälpen från början? 
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Bilaga 4.2 

Vänner: 

1. Har du kompisar? 
2. Bor de i närheten av där du bor? 
3.  
4. Har du vänner bland både funktionshindrade och icke-funktionshindrade? 
5. När, Var och Hur har du lärt känna dina vänner? 
6. När träffar du dem? 
7. Träffas ni ofta? 
8. Vad brukar du och dina vänner göra när ni träffas? 

Fritid: 

1. Vad betyder fritid för dig? 
2. Vad brukar du göra på din fritid? 
3. Har du något speciellt intresse eller någon särskild hobby? 
4. Är du beroende av att någon följer med dig någon speciell stans för att du skall kunna 

utöva din fritidssysselsättning? Till exempel ledsagare, personal på gruppboende eller 
kontaktperson. 

5. Har du möjlighet att träffa vem du vill på din fritid och hur ofta du vill?  

 

Kärleksrelation: 

1. Har du eller har du haft någon pojk- eller flickvän/sambo/fru/äkta make? 
2. Berätta om hur ni träffades? 
3. Hur länge har ni varit ihop? 
4. Bor ni tillsammans? 
5. Hur träffas ni? 
6. Hur tycker du att olika utomstående t ex personal och anhöriga uppför sig gentemot er 

kärlek till varandra? 
7. Berätta om hur det är att ha en relation när man har behov av hjälp? 
8. Vilka synpunkter från andra får ni höra om er kärlek? 
9. Vilket stöd från omgivningen? 
10. Berätta om hinder som ni själva (eller du) känner i er relation? 

 

Om mitt uppsats ämne 
1. Hur tänker du när jag berättar om min uppsats? 
2. Tror du att det finns människor som skulle behöva hjälp med att träffa någon att leva 

med? 
3. Känner du någon som behöver hjälp med att träffa någon att leva med? 
4. Skulle du vilja ha sådan hjälp? 
5. Av vem? 
6. Hur skulle den hjälpen fungera?  
7. Vad tror du att du behöver hjälp med? 
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Bil. 5.1 

Annonsering efter kontaktpersoner 

 

 

 

 

VILL DU FÅ NYA UPPLEVELSER? 
 
VILL DU BLI UPPSKATTAD? 
 
VILL DU FÅ EN VÄN? 
 
VILL DU DELA DINA INTRESSEN? 
ÄR DU EN GENERÖS MÄNNISKA? 

KONTAKTANNONS
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Bil. 5.2 

 
Har du svarat ja på frågorna så är du helt klart 
intresserad av att vara kontaktperson, en vän att dela 
intressen med och känna förtroende för. 

 

Personer med funktionshinder söker stöd av kontakt-
person. Läs broschyren om Kontaktperson och ring 
0522-69 77 17 så får du veta mer. Du kan också skicka 
e-post socialtjansten@uddevalla.se 
( ange att det gäller kontaktperson LSS) 


