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Förord 

Unga hbtq-personer blir i större utsträckning än andra unga utsatta för diskriminering, 

trakasserier, våld och hot om våld. Det påverkar hälsan i gruppen negativt. Våld och 

kränkningar är dessvärre alltför vanligt förekommande i svenska skolor och unga hbtq-

personer är särskilt utsatta. Detta påverkar hälsan negativt och försämrar ungas trivsel i 

skolan och deras möjlighet att prestera i skolan.  

I Sverige råder skolplikt och det är samhällets ansvar att ge alla unga en trygg och 

främjande miljö i skolan. Därför är det viktigt att öka skolpersonalens kunskaper och 

stärka deras möjligheter att skapa trygga skolmiljöer för alla unga och särskilt för unga 

hbtq-personer.  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har under 2016 förmedlat 

kunskap om unga hbtq-personers livsvillkor och hur skolan kan bli en trygg plats för alla 

unga att vistas på genom föreläsningar, spridning av stödmaterialet Öppna skolan! Om 

hbtq, normer och inkludering i årskurs 7‒9 och gymnasiet och framtagande av ett 

kompletterande material med unga hbtq-personers röster om främjande faktorer 

skolan. Vår huvudsakliga målgrupp för insatserna har varit skolpersonal och intresset för 

frågorna har varit stort i många skolor.  

 

   

  
Lena Nyberg, generaldirektör 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
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1 Vårt uppdrag 

Bakgrund 

2014 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag av regeringen 

att genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga 

hbt-personer (U2014/7523/SAM delvis, U/2014/7545/UC mfl). Under 2015 tog 

myndigheten fram och spred ett stödmaterial för skolpersonal – Öppna skolan! Om 

hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet tillsammans med RFSL och 

RFSL Ungdom (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015a). 

Myndigheten genomförde även utbildningar för skolpersonal utifrån materialet, 

arrangerade en konferens med fokus på hbtq-frågor i skolan och medverkade i ett flertal 

externa konferenser.  

 

Uppdraget 2016 

I regleringsbrevet för år 2016 uppdrogs myndigheten att fortsätta att genomföra 

utbildningsinsatser för skolpersonal för att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-

personer. Den 30 juni 2016 beslutade regeringen om en ändring av uppdraget i 

regleringsbrevet som innebar en förstärkning och en förlängning av uppdraget (bilaga 1). 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor uppdrogs därmed att genomföra 

insatser i syfte att motverka homofobi, bifobi och transfobi bland unga och skapa en 

öppen och inkluderande miljö för unga hbtq-personer i skolan under 2016-2019. För att 

genomföra uppdraget under 2016 fick myndigheten 500 000 kronor inför årets början, 

vilket kompletterades med 1 miljon kronor 30 juni 2016.  

    Under 2016 tog myndigheten fram skriften Stödjande och stärkande – Unga hbtq-

personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer, spred 

myndighetens kunskap om unga hbtq-personer och materialet Öppna skolan! Om hbtq, 

normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet till skolpersonal. I denna rapport 

beskriver vi hur uppdraget har genomförts under 2016. 

    Myndighetens bedömning är att behovet av kompetenshöjande insatser för 

skolpersonal är stort. Både unga och personal inom skolan ger en bild av att homofobi, 

bifobi och transfobi är fortsatt vanligt förkommande och att många skolor saknar 

effektiva verktyg för att skapa en trygg skolmiljö. Samtidigt finns en stor efterfrågan på 

myndighetens stödmaterial och på utbildningsinsatser som syftar till att ge skolorna 

verktygen för att tillämpa och konkretisera arbetet i deras specifika verksamheter.  
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2 Skrift om främjande faktorer 

I november 2016 publicerade myndigheten skriften Stödjande och stärkande – Unga 

hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer 

(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2016). Syftet med skriften är att 

synliggöra faktorer som främjar unga hbtq-personers hälsa och rättigheter i vardagen. 

Bakgrunden till framtagandet av skriften är att myndigheten sedan tidigare identifierat 

att kunskap saknas om främjande faktorer för unga hbtq-personer inom skolan. Kunskap 

om vad unga hbtq-personer själva upplever fungerar har också efterfrågats av 

skolpersonal. Stödjande och stärkande är ett komplement till stödmaterialet Öppna 

skolan! och riktar sig personal inom skolan, men även inom fritidsverksamheter, 

ungdomsmottagningar och andra vuxna som möter unga. Skriften innehåller ungas egna 

berättelser om vad de upplever eller upplevde som stärkande i sin hbtq-identitet under 

tiden de gick i grundskolans senare år och gymnasiet. Berättelserna beskriver faktorer 

som enligt de unga bidrar till stödjande miljöer och stärkande relationer. Huvudfokus 

ligger på skolan som miljö, men skriften lyfter även stödjande och stärkande faktorer på 

fritiden, på internet och i relation till vänner och familj.  

Skriften är baserad på material från en självselekterad webbenkät riktad till unga hbtq-

personer mellan 13 och 25 år. Enkäten spreds via RFSL och RFSL Ungdom, ett antal 

öppna mötesplatser för unga hbtq-personer på olika orter samt via myndighetens 

webbplats. 145 unga besvarade enkäten. Som en bakgrund till de ungas röster om 

främjande faktorer presenteras även statistik om ungas hbtq-personers hälsa och 

levnadsvillkor, bland annat utifrån Nationella Ungdomsenkäten 2015.  

Stödjande och stärkande trycktes i 4200 exemplar. I december 2016 skickades ett 

exemplar av Stödjande och stärkande till samtliga grundskolor med årskurs 7‒9 och till 

gymnasieskolor. Bifogat fanns ett följebrev där myndigheten erbjöd enskilda skolor, 

kommuner och regioner möjlighet att lämna en intresseanmälan om kommande 

utbildningsinsatser under 2017 och 2018 (bilaga 2). Inom en månad anmälde ett flertal 

skolor intresse för utbildningsinsatserna. Skriften Stödjande och stärkande kommer även 

att användas som en del i dessa utbildningsinsatser. Den har också delats ut på 

myndighetens rikskonferens och tillgängliggjorts på myndighetens webbplats.  
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3 Föreläsningar och 

spridningsinsatser 

Översikt över genomförda aktiviteter 

 

Egna arrangemang Ort Antal deltagare 

Seminarium, regional konferens Enköping 20 

Seminarium, MUCF:s rikskonferens Stockholm  100 
Externa 
arrangemang Arrangör Ort Antal deltagare 

Utställare, 
Skolsköterskekongressen 

Riksföreningen för 
skolsköterskor 

 
Stockholm 

 
1400 

Utställare, 
Barnrättsdagarna 

Barnombudsmannen, 
Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset Örebro 80 

Föreläsning,  
Hbtq, normer och makt Forum för levande historia Gävle 80 

Utställare, 
Skolkuratorsdagarna 

Sveriges Skolkuratorers 
Förening Tylösand 450 

Utställare,  
Normkritiska Skolgruppers 
elevkonferens 

Normkritiska Skolgrupper, 
RFSL Ungdom Stockholm 100 

Utställare,  
Elevhälsans uppstartsdag Center för skolutveckling Göteborg 600 

Föreläsning,  
Sex, unga och skolans roll Göteborgsregionen Göteborg 500 

Utställare, 
Regeringskansliets tält, 
Stockholm Pride Park Stockholm Pride Stockholm Ej möjligt att uppge 

 

Egna arrangemang 

På en regional konferens som myndigheten anordnade tillsammans med Region 

Sörmland i Enköping höll vi ett seminarium utifrån materialet Öppna skolan! Seminariet 

lyfte unga hbtq-personers levnadsvillkor och inkludering i skolan.  

Under myndighetens rikskonferens hölls ett seminarium om trygga platser för unga 

hbtq-personer. På seminariet presenterades skriften Stödjande och stärkande. 

Gymnasieelever från Nätverket Normkritiska Skolgrupper berättade om deras 

erfarenheter av att vara ung hbtq-person i skolan och faktorer som de har upplevt som 

identitetsstärkande och hälsofrämjande. Ordföranden för RFSL Ungdom berättade om 

RFSL Ungdoms arbete kopplat till unga hbtq-personers situation i skolan och på fritiden 

och förutsättningar för elevorganisering kring hbtq-frågor. I deltagarutvärderingen fick 

seminariet ett medelvärde på 4,65 av 5 på frågan ”Hur användbar tycker du att 

innehållet i seminariet är för dig i ditt arbete?”.  
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Externa konferenser och utbildningsdagar 

Under 2016 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterat arbetet 

med uppdraget och spridit materialen Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i 

årskurs 7-9 och gymnasiet (2015a), Stödjande och stärkande – Unga hbtq-personers 

röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer (2016), Fokus 15 – En 

tematisk analys av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter (2015b), Om unga hbtq-

personer – Fritid (2012) , Om unga hbtq-personer – Hälsa (2012) och Hon hen han – Om 

unga hbt-personers levnadsvillkor (2010) som utställare på ett flertal konferenser.  

    På Göteborgsregionens konferens Sex, unga och skolans roll höll vi en föreläsning för 

500 yrkesverksamma inom skolan på temat sex- och samlevnadsundervisning ur ett 

rättighetsperspektiv och hbtq-perspektiv. Föreläsningen webbsändes via 

Göteborgsregionens hemsida. Tillsammans med Forum för levande historia höll vi en 

öppen föreläsning i Gävle för skolpersonal om hbtq-perspektiv i skolans undervisning.  

 

Spridning av Öppna skolan! 

Utöver spridning via myndighetens egna arrangemang och externa aktörers 

arrangemang har vi även spridit materialet Öppna skolan! digitalt. På myndighetens 

webbplats har materialet gått att ladda ned. Öppna skolan! har också gått att beställa 

gratis via myndighetens webbplats samt via Utbudet1. Materialet har också 

marknadsförts i samband med en artikel om myndighetens insatser för att skapa 

tryggare skolor i tidningen Framtidens kommuner och landsting 24 november 2016 

(bilaga 3). Totalt har vi spridit cirka 7500 fysiska exemplar av materialet under 2016. 

Sedan materialet trycktes 2015 har vi spridit cirka 27500 exemplar till skolpersonal. 

Öppna skolan är därmed myndighetens mest spridda publikation 2015-2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 www.utbudet.se 
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4 Det fortsatta arbetet 

I regeringsbeslutet 30 juni 2016 aviserade regeringen om ett fortsatt uppdrag att 

genomföra insatser för att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer fram till 

år 2019. Under hösten har myndigheten utarbetat en plan för utbildningsinsatser riktat 

mot skolor under kommande år. Myndigheten kommer att utgå från ett koncept som 

kombinerar föreläsningar för all skolpersonal på en eller flera skolor med interaktiva 

workshops för ett urval av nyckelpersoner på skolorna. Syftet är att ge all personal på 

medverkande skolor grundläggande kunskap på området, samtidigt som en 

likabehandlingsgrupp eller motsvarande får möjlighet till mer konkret stöd i utveckling 

och implementering av skolans arbete med hbtq-frågor och normkritik.  

Under 2017 kommer vi även ta fram en kortfilm med ungas röster om 

identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer i skolan och på fritiden. Kortfilmen 

baseras på material ur Stödjande och stärkande. Filmen kommer att användas som en 

del i utbildningarna av skolor, men också spridas digitalt via RFSL, RFSL Ungdom och 

myndighetens egna kanaler. Syftet med filmen är att på ett enkelt sätt synliggöra 

faktorer som främjar unga hbtq-personers hälsa och väcka engagemang för unga hbtq-

personers rättigheter.  

Myndigheten kommer under året att arbeta för att i högre grad synliggöra behovet av 

insatser för en tryggare skola för unga hbtq-personer. Detta kommer vi att göra bland 

annat genom att sprida ovan nämnda film tillsammans med organisationer som arbetar 

för unga hbtq-personers rättigheter och genom debattartiklar i nationell eller lokal 

media.  

    I samarbete med RFSL och RFSL Ungdom har myndigheten producerat ett 

informationsmaterial om unga hbtq-personers rättigheter i Sverige. Materialet riktar sig 

till unga nyanlända och finns på sju språk. Det kommer att fortsätta spridas under 2017 

till unga via civilsamhällesorganisationer, skolor och andra aktörer som möter unga. 

Syftet är att öka kunskapen om hbtq-personers mänskliga rättigheter bland unga som är 

nya i Sverige. 

Sedan 2014 deltar myndigheten i nätverket Hbtq och skola (där bland annat DO, Forum 

för levande historia och RFSL har deltagit) och avser att fortsätta med detta under 2017. 

Syftet är att bygga relationer med andra som arbetar inom området, sprida information 

och bedriva omvärldsbevakning.  

 

Behov av utökade insatser 

Myndighetens bedömning är att behovet av insatser för att främja en trygg och 

inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer är större än vad som är genomförbart 

utifrån tilldelade resurser. Sedan vi fick uppdraget 2014 har myndigheten genomfört 

föreläsningar för all skolpersonal på ett tiotal skolor, anordnat en konferens om hbtq-

frågor i skolan och föreläst och deltagit på seminarier på ett antal konferenser och 

festivaler. Vi har också tagit fram ett stödmaterial till skolpersonal som har spridits i över 

27 000 exemplar. För att personal inom skolan ska få verkliga förutsättningar att skapa 

en trygg miljö för unga hbtq-personer krävs dock mer än tillgång till ett stödmaterial. 

Den skolpersonal vi har kontakt med uttrycker ofta osäkerhet kring hur de kan tillämpa 
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materialet i just deras verksamhet och behov av strukturerad reflektion, diskussion och 

handledning. Vi ser också att utbildningsinsatser i interaktiva former som möjliggör 

diskussion och övningar i mindre grupper skapar en större handlingsberedskap bland 

skolpersonal och bidrar till att frågan förankras på ett sätt inte kan åstadkommas genom 

föreläsningar för större grupper. Samtidigt finns det över 4000 gymnasieskolor och 

skolor med elever i år 7-9 i Sverige. En stor del av lärarkåren saknar utbildning i hbtq-

frågor, i och med att det inte är en obligatorisk del av de flesta lärarutbildningar. 

Sammantaget innebär detta att efterfrågan på och behov av stöd och 

utbildningsinsatser från MUCF är större än vad vi har möjlighet att erbjuda.  
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5 Ekonomisk redovisning 

För att genomföra uppdraget om Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan 

för unga hbt-personer fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

disponera sammanlagt högst 1,5 miljoner kronor under 2016. 

 

 

Verksamhet        376 149 kronor 

 

Personalkostnader   1 039 995 kronor   

Totalt   1 416 144 kronor 

 

Kvarvarande medel att återbetala        83 856 kronor 
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Bilaga 1: Ändring av uppdrag 2016 
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Bilaga 2: Följebrev  
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Bilaga 3: Annons i Framtidens 

kommuner och landsting 

 


