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KORT OM
PROJEKTET
Detta projekt avser att
undersöka genom kvalitativa
individuella intervjuer hur unga
vuxna (18–35 år) med
intellektuell funktionsnedsättning resonerar kring
sina olika sexuella
erfarenheter. Resultaten
planeras att redovisas genom
en tematisk analys. Den
forskning som gjorts
internationellt och nationellt
inom området sexualitet och
gränsdragningar hos personer
med intellektuell funktionsnedsättning påvisar en stor
kunskapslucka och ett stort
behov av fortsatt forskning
inom området. Det aktuella
forsknings-projektet utgår från
upplevelser från målgruppen
själva och kommer bidra till en
djupare förståelse kring olika
sexuella situationer hos
personer som har intellektuell
funktionsnedsättning. Genom
det här projektet finns
möjligheter att förbättra
kunskaps-läget exempelvis
genom utbildningsmaterial
hos de som stödjer
målgruppen kring deras
sexuella liv.
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BAKGRUND
Varje människa har rätt till säkra och trygga sexuella relationer utan tvång.
Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning tillhör en
minoritetsgrupp och forskning indikerar att flera sexuella sårbarhetsfaktorer
kan förekomma jämfört med hos övrig befolkning. Internationella och
nationella studier indikerar att det på gruppnivå generellt finns en sämre
kunskap kring sexualitet men den kan också skilja sig åt på individnivå.
Målgruppens kognitiva svårigheter kan innebära att de får svårt att tolka och
förstå sociala koder som utspelas i ett sexuellt samspel, men situationerna
kan även påverkas av personens levda erfarenheter kring sexualitet och
relationer. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är ofta beroende
av stöd från andra för att klara sin vardag vilkas normer kopplat till sexualitet
och funktionsnedsättning riskerar att påverka målgruppen. Detta kan
exempelvis innebära att de inte blir uppmärksammade när de utsätts för
sexuella handlingar mot sin vilja och att deras sexualitet problematiseras av
andra, vilket också får stöd i tidigare forskning.

SYFTE
Det övergripande syftet med projektet
är att få fördjupade kunskaper om hur
unga vuxna mellan 18–35 år med
intellektuell funktionsnedsättning
resonerar kring olika sexuella
situationer. Projektet avser att leda till
kunskap som kan ligga till grund för
preventiva och stödjande insatser i
arbetet med sexuell hälsa och
rättigheter bland unga vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning.

METOD
Det är en kvalitativ studie där jag
planerar att utföra semistrukturerade intervjuer med unga
vuxna medintellektuell
funktionsnedsättning åldrarna 18–35
år med erfarenheter av positiva eller
negativa sexuella handlingar med
någon annan.

MITT INTRESSE
Jag har ett intresse att främja
sexuell hälsa och rättigheter hos
minoritetsgrupper. Jag har
publicerat två examensarbeten
med fokus på offer för sexuella
övergrepp som sker i HBTQrelationer. I mitt arbete som
utvecklingssekreterare och
workshopledare i sexuell hälsa
inom LSS (1993:387) handleder
jag personal för att främja sexuell
hälsa och rättigheter hos
personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Som FYSdoktorand ser jag vikten av att
kombinera forskning och praktik
inom detta outforskade område.

