
 

  



BAKGRUND OCH METOD  

Sexuella rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Syftet med denna studie var att beskriva i 

vilken utsträckning sexuella rättigheter uppfylls bland unga migranter i Sverige . 

Studien inkluderar fem domäner av s exuella rättigheter :  

1) Rätten att ha tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård.  

2) Rätten att ha tillgång till information och kunskap relaterad till sexualitet samt sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter (SRHR).  

3) Rätten att få sin kroppsliga integritet respekterad och vara fri från tvång och våld.  

4) Rätten att fritt fatta beslut om sin sexualitet och sexuella relationer.  

5) Rätten att ha ett tillfredsställande och tryggt sexliv utan stigma och diskriminering.  

Dessa rättigheter är en grundförutsättning för att uppnå rätten till den bästa möjliga (standard för) sexuell 

hälsa. 

 

RESULTAT

Sexuella rättigheter för icke-binära, hbtq personer, de som väntade på uppehållstillstånd och de som var födda 

i Sydasien var uppfyllda i lägre grad än bland övriga grupper. Dessa grupper rapporterade god sexuell hälsa i 

lägre grad, men avstod från att söka vård i högre grad än övriga grupper. 

De flesta deltagarna uppskattade sin sexuella hälsa som bra och var nöjda med sitt sexliv. Drygt 6 % skattade 

dock sin sexuella hälsa som dålig eller mycket dålig och 12% var missnöjda med sitt sexliv (Fig 1). 

Majoriteten av dem som sökte hade erfarenhet av hälso-och sjukvård inom sexuella och reproduktiva hälsa var 

nöjda med den vård de fick. Men däremot uppgav 17,4% av deltagarna att de avstod från att söka vård trots 

upplevt behov. 

 

 

Resultatet är baserat på svar från 1773 unga migranter mellan 16 och 29 år gamla som samlades in under 

2018 via SCB, socialmedier, skolor och migrantföreningar. Målgruppen avgränsades till dem som är födda 

utanför EU, Nordamerika, Australien oavsett vistelsetid och skäl för migration. Deskriptiv statistik och 

stratifierad analys har använts för att analysera insamlade data.  



 

Cirka en tredjedel av deltagarna (38 %) visste inte var de kunde få information om sexualitet och SRHR. 

Ytterligare 21.4% visste inte var de kunde få preventivmedel. 

En fjärdedel av deltagarna (25 %) hade utsatts för sexuellt våld, män i högre grad (26 %) än kvinnor (21 %). 

Majoriteten av offren avstod dock från att rapportera det till myndigheter eller berätta för någon.

En del av deltagarna (13 %) kände sig begränsade av familjemedlemmar eller landsmän när det gäller vem de 

kan ha en intim relation med.  

SLUTSATS 

Majoriteten av individerna rapporterade god sexuell hälsa, men det finns grupper som är mer sårbara. Aktuell 

information om sexuella rättigheter, jämställdhet, lagar som skyddar sexuella rättigheter och tillgängliga 

tjänster i Sverige bör tillhandahållas i samarbete med migrantföreningar och skolor. Särskilt utsatta grupper 

bör uppmärksammas och deras behov tas hänsyn till vid utformning och implementering av insatser.  

 

 

* Detta faktablad är baserat på vetenskapliga artikeln: ” To what extent are young migrants’ sexual rights being 

fulfilled in Sweden? A cross sectional study” av Baroudi, M. Hurtig, A-K. Goicolea, I. San Sebastian, M. Jonzon, 

R. Nkulu-Kalengayi, F. 

 


