
Intervjupersoner sökes 
Är du intresserad av att delta i en studie som har fokus på sexuella normer och värderingar 
kopplat till positionen som anhörig till någon som har en intellektuell funktionsnedsättning? 
Jag heter Anna Lindvall och genomför nu en sådan studie inom Masterprogrammet i Sexologi 
vid Malmö Högskola. Syftet är att belysa vilka normer och värderingar som finns kring 
sexualitet och olika sexuella identiteter med fokus på personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar.  
 
Jag är intresserad av att undersöka hur omgivningens normer och värderingar kring sexualitet 
påverkar vilka möjligheter personer med intellektuella funktionsnedsättningar har att uttrycka 
sin sexuella identitet, en identitet som omfattar hetero-, homo- trans och bisexualitet. Vad kan 
hindra samt främja en hälsosam sexuell identitetsutveckling och i vilket utsträckning påverkas 
målgruppen av anhörigas och omvårdnadspersonalens egna värderingar kring sexualitet och 
sexuell läggning?   
 
Vid intresse från er sida skulle jag vilja träffa er enskilt eller i grupp, beroende på vad som 
fungerar bäst för er. Det finns även möjlighet att genomföra intervjuer via telefon och internet. 
Jag kommer att lyfta upp vissa centrala teman som rör kärlek, sexualitet och identitet och där 
vi/ni tillsammans i grupp eller enskilt diskuterar kring era erfarenheter och tankar. Beräknad 
tidsåtgång är ca 1-1,5 h, och ni väljer själv om ni vill träffa mig fler än en gång. 
 
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen då ingen obehörig får ta del av 
materialet. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en smartphone vilket endast kommer 
att lyssnas på av mig. Efter överföring till text raderas ljudfilerna. Materialet förvaras så att det 
bara är åtkomligt för mig. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Malmö 
högskola kommer ni att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 
individer.  
Vidare kommer det färdiga resultatet i uppsatsen att användas i ett utbildningsmaterial inom ett 
projekt i Malmö Stad, men inga hela intervjuer kommer att lämnas ut. Utbildningsmaterialet 
kommer att användas för att utbilda personal som arbetar med personer med 
funktionsnedsättning.   
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 
 
Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien och jag kan nås 
på:  
annasofiahenningsson@gmail.com / 0762-10 46 64.  
 


