
Sexologi: 

”Väck Den Björn Som Sover!” 

Ett projekt om funktionedsatta och deras relation till Kärlek, Lust och Sex 
 

Syfte 
Vår sexualitet. Under den senaste tiden är det ett ämne som det varit relativt tyst om. Om frågan 

är tämligen tabubelagd för människor i allmänhet, är den näst intill ickeexisterande vad det gäller 

personer med någon form av funktionsnedsatthet. Varför talas det inte om det? Tål området inte 

offentlighetens ljus eller är det bara ämnen som är svåra att sätta ord på och diskutera. Men 

känslor har vi alla och med dem problem! En del så stora att de kväver livsglädje eller ställer till 

det för både samhälle, närstående som den det gäller. Hur ska man hantera frågor som kan vara 

svåra att ventilera? Bara bortse ifrån, glömma och gå vidare? Bättre inte väcka den björn som 

sover! 

Åt detta vill vi gärna göra någonting! Väcka frågor och informera så att det blir lättare att hantera, 

prata om. Lyssna, försöka förstå och se om vi med information kan komma något bit på vägen. 

Konsultera specialister och ta fram en föreläsning, en utställning, diskussion- och 

informationsmaterial, kanske utlysa debatter. 

Vi vill, med utgångspunkt från webbportalen www.funbkislotsen.se få personer med 

funktionsvariationer att själva komma med frågor, berätta och levandegöra sin erfarenhet. Börja 

tala om ämnen som nästan glömts bort   

Väcka den björn som sover! 
 

Mål 
Att med hjälp av personer med funktionsnedsättning, anhöriga och specialister ta fram ett 

frågeunderlag att bearbeta. 

Med utgångspunkt från detta ta fram en föreläsning där frågorna levandegörs av aktörer och där 

framförandet syftar till att stimulera en efterföljande diskussion. 

Ta fram en vandringsutställning där olika hjälpmedel och skrifter presenteras. Tanken är att 

utställningen föregriper föreläsningen då den precenteras någon vecka före framträdandet. 

Producera en broschyr som delger frågorna men som öppnar för svar på dessa genom 

gruppdiskussioner  inte minst i samband med föreläsningen. 

Att via webbsidan funkislotsen.se föra debatt, publicera kortare berättelser och föra diskussioner 

om vad känslor, kärlek och sex verkligen betyder i verkligheten. 

Efter en serie föreläsningar ta fram ett filmiskt material som därefter kan föra kunskap och frågor 

vidare. Filmen tar utgångspunkt från föreläsningen med involverade aktörer samt med inslag från 

publik kontakt. 

Att involvera de organisationer som samlas under paraplyet Föreningshuset Husknuten för att få 

så relevanta utgångspunkter som möjligt 
  

Målgrupp 
Vi ser en mängd olika målgrupper och intressenter: 

Olika handikaporganisationer, enskilda personer med funktionsnedsättningar anhörigföreningar, 

vårdinstitutioner, skolor (inte minst Högskolan i Halmstad), politiker på regional som kommunal 

nivå och naturligtvis intresserad allmänhet.  

Utställning, föreläsning och allt material kommer att publiceras på webbsidan funkislotsen.se där 

även streamade föreläsningar kan erbjudas i Coronatider. Så och med hjälp av filmen begränsas 

inte projektet till en regional angelägenhet utan får sin giltighet även som riksomfattande 
 

http://www.funbkislotsen.se/


Tidsperspektiv 

Januari 2021:  En produktionsgrupp, bestående av producent, projektledare, 

  regissör, specialister och representanter för målgruppen samlas 

  De första ramarna för arbetet formuleras 

  Arbete påbörjas schematiskt för att allt efter ta mer konkreta former 

Februari:  Arbete med utställning, föreläsarmanuskript, och  

  informationsmaterial går till skarpt läge. Aktörer vidtalas och samlas 

  för repetition  

  Distribution av informationsmaterial Produktionstekniska frågor 

  löses gällande turnéverksamhet. Intressenter samlas in för 

  överenskommelser.  

  Frågeinventeringen och researcharbetet intensifieras för det 

  dramaturgiska upplägget 

Mars  april:  Alla processer färdigställs: Utställningen, diskussionsunderlag, 

  föreläsning och aktörernas repetitionsarbete. Turnéplanför de första 

  förevisningarna ligger färdig  c:a ett tiotal 

  Premiär vecka 15   

Resten av 2021: Förevisningar, föreläsningar, filmvisningar, debatter och en levande 

  webbsida i frågan   
 

Summarisk budget 
 * Ersättning specialister   25 000: - 

 * Konsultationer  diverse ersättningar  10 000: - 

 * Utställning och material    35 000: - 

 * Produktionsledning    80 000: - 

 * Ersättning aktörer   30 000: - 

 * Informationsmaterial  Markandsföring  10 000: - 

 * Film och redigering   35 000: - 

 * Resor  ev. övernattning   15 000: -  

 * Övriga omkostnader ej specificerade  10 000: - 

S U M M A:    250 000:-  
 

Samarbetspartners 
I detta projekt,  samarbetar Föreningshuset Husknuten med 

specialister på olika områden. 

Sexolog Anna Hallgren  Riksledande inom sitt område vad gäller frågor om sexualitet för 

funktionsnedsatta 

Filmare och fotograf Jonas Gerdle  Projektledare  Lång erfarenhet i arbete med olika projekt 

innefattande deltagare med funktionsvariationer. Aktivt ledarskap för webbportalen 

 

Regissör Hatte Bärtilsson  Projektkoordinator  vars teater- och filmerfarenhet är närmast 

omätbara. 40 års erfarenhet som pedagor och regissör bl.a. på Lettlands Nationalteater i Riga. 

 

Aktörer och konstnärlig personal från Strömteatern i Oskarström 

www.funkislotsen.se kommer att tjäna som digital plattform för projektet. Här kommer man att 

kunna följa arbetets framväxt, hålla sig uppdaterad och komma med egna inlägg. Plattformen är 

knuten till Föreningshuset Husknuten 


