UPPDRAG HBTQ
BILAGOR

Bilaga 1
Regleringsbrev 2014: Ungdomsstyrelsen (22 sidor)

Bilaga 2
Flygblad: Myndighetens publikationer om hbtq

KUNSKAP OM HBTQ!
Beställ din skrift på: www.ungGomsstyrelsen.se/publikationer

Hon hen han
En analys av ungas hälsa och utsatthet
Homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner har
sämre hälsa än befolkningen som helhet. Samtidigt är det viktigt att framhålla att de allra Àesta unga i de här grupperna mår bra.
I rapporten analyseras den upplevda fysiska och psykiska hälsan, diskriminering i olika former samt utsattheten för hatbrott och förekomsten av
hedersrelaterat våld och förtryck.
Pris: 178 kr + moms.

Öppna verksamheten!
Om hbt, normer och inkludering i öppen fritidsverksamhet
Den här boken är till för dig som arbetar med unga på en fritidsgård, ett
ungdomens hus eller inom någon annan verksamhet som riktar sig till
unga. Där möter du säkert många ungdomar med olika bakgrund, intressen och behov och vet att unga lockas till din verksamhet av olika skäl.
Pris: Gratis

Om unga hbtq-personer
HÄLSA
Unga hbtq-personer utsätts för våld, hot om våld och diskriminering i
större utsträckning än andra. De har också sämre hälsa än andra.
Broschyren innehåller statistik om utsatthet och hälsa samt fördjupande
texter om utsatthet för våld och om mötesplatser. Under 2012 kommer
även en engelsk version att ¿nnas tillgängligt.
Pris: Gratis

Om unga hbtq-personer
FRITID
Skiljer sig hbtq-ungdomarnas fritid från andra ungas fritid? Vad är viktigt
för att en fritidsaktivitet ska upplevas som trygg? Broschyren tar upp vad
som kan främja eller begränsa unga hbtq-personers fritid.
Pris: Gratis

Bilaga 3
Inbjudan (1 dag): Utbildning på kommunal nivå (1:2)

Dnr: 53-0638/12

Välkommen till utvecklingsforum om hbt, normer och
inkludering i öppen ungdomsverksamhet
I höst kan du som är verksam i öppen ungdomsverksamhet utbilda dig i hbt-frågor och
normkritisk pedagogik. Du får bland annat lära dig redskap som är till hjälp när man
skapar öppna och fördomsfria mötesplatser för unga hbt-personer.
Kunniga föreläsare på området – bland annat från RFSL Ungdom och Ungdomsstyrelsen –
föreläser om hbt-begreppet och heteronormativitet, normkritik och unga hbt-personers
hälsa och utsatthet.
Ungdomsstyrelsen har tagit fram boken Öppna verksamheten! som innehåller kunskap
om hbt och normer samt tips på metoder för hur man kan arbeta för att öppna upp
fritidsverksamheter och göra dem inkluderande och välkomnande för alla. Deltagarna
kommer själva att få prova normkritiska övningar ur materialet.
Utbildningen arrangeras av Ungdomsstyrelsen i samarbete med KEKS.

Ort och datum:
Elektronen i Kungsbacka, Industrigatan 2 a, den 25 oktober 2012.
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri och lunch ingår.
Anmälan:
Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande. Anmäld deltagare som
inte kommer debiteras 500 kr. Anmäl dig på Ungdomsstyrelsens webbplats:
www.ungdomsstyrelsen.se/hbt eller direkt på http://korta.nu/hbtkeks från och med den
10 september.
Sista anmälningsdag: 1 oktober

Ungdomsstyrelsen har ett treårigt regeringsuppdrag att utbilda personer som arbetar med
fritidsverksamhet i att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. Bakgrunden är
att hbt-ungdomar är mer utsatta för våld och mår sämre än andra unga.

Program (1 dag): Utbildning på kommunal nivå (2:2)

Hbt, normer och inkludering
Verksamhetsutveckling inom öppen ungdomsverksamhet

09.30 – 09.45 Välkomna och presentation av dagen
09.45 – 10.30 Hbt-begreppet och heteronormativitet
10.30 – 10.45 Fikapaus
10.45 – 11.15 Vad vet vi om unga hbt-personers hälsa?
11.15 – 12.15 Normkritisk pedagogik: strategier för förändring
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.30 Metodmaterial: Öppna verksamheten och Bryt!
13.30 – 14.45 Prova på!
14.45 – 15.00 Fikapaus
15.00 – 16.00 Egalia – Fritidshäng för HBTQ:isar under 20.
16.00 – 16.15 Sammanfattning och avslutning

Bilaga 4
Inbjudan (2 dagar): Utbildning på kommunal nivå (1:2)

Dnr: 53-0311/12

Välkommen på utbildning om hbt, normer och trygga
mötesplatser
I maj kan du som arbetar som ƵŶŐĚŽŵƐŐĊƌĚƐƉĞƌƐŽŶĂů eller chef med ansvar för unga på
Gotland utbilda dig i hbt-frågor och normkritisk pedagogik. Du får bland annat lära dig
redskap som är till hjälp när man skapar öppna och fördomsfria mötesplatser för unga
hbt-personer. Kunniga föreläsare på området - bland annat från RFSL Ungdom och
Ungdomsstyrelsen – föreläser om hbt-begreppet och heteronormativitet, normkritik och
unga hbt-personers hälsa och utsatthet. Program för utbildningen finns bifogat till
denna inbjudan.
Ungdomsstyrelsen har tagit fram boken Öppna verksamheten! som innehåller kunskap
om hbt och normer samt tips på metoder för hur man kan arbeta för att öppna upp
fritidsverksamheter och göra dem inkluderande och välkomnande för alla. Deltagarna
kommer själva att få prova normkritiska övningar ur materialet. Mellan utbildningsdag 1
och 2 får deltagarna en strategiuppgift att arbeta med som diskuteras under dag 2.
Utbildningen arrangeras av Ungdomsstyrelsen i samarbete med Region Gotland.
Ort och datum
SUDERBYS HERRGÅRD, Toftavägen 201 i Västerhejde, den 3 och 24 maj 2012.
Kostnad
Utbildningen är gratis. Deltagarna bjuds på fika och lunch samt metodmaterialet Öppna
verksamheten! Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande.
Anmälan
Anmälan görs direkt på: http://korta.nu/hbtgotland
Sista anmälningsdag är 17 april.
Vid frågor kontakta
Marianne Ekedahl, marianne.ekedahl@gotland.se, Region Gotland
Ungdomsstyrelsen: hbt@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen har ett treårigt regeringsuppdrag att utbilda personer som arbetar med fritidsverksamhet i att skapa öppna
och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. Bakgrunden är att hbt-ungdomar är mer utsatta för våld och mår sämre än andra
unga.

Program (2 dagar): Utbildning på kommunal nivå (2:2)

Program
3 maj
09.00 – 09.30 ”Drop in”-fika
9.30 – 10.30 Hbt-begreppet och heteronormativitet
10.30 – 10:45 Paus
10.45 – 11:45 Vad vet vi om unga hbt-personers hälsa? - Ungdomsstyrelsen
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.45 Normkritiska strategier
13.45 – 13:50 Paus
13:50 – 15.00 Metodmaterial: Öppna verksamheten! och Bryt! Prova på!
15:00 – 15:15 Paus/Fika
15.15 – 16.15 Egalia - ett fritidshäng för hbtq-ungdomar
16.15 – 16.45 Sammanfattning och introduktion till strategiuppgiften

24 maj
09.00 – 09.30 ”Drop in”-fika
09.30 – 10.00 Välkomna och repetition
10.00 – 11.00 Metodmaterial: Öppna verksamheten! och Bryt! Prova på!
11.00 – 11.15 Paus
11.15 – 12.30 Våld mot hbt-personer - Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Med fokus på trans – Edward Summanen, projektledare Rfsl Ungdom
14.30 – 15.00 Presentation av och diskussion om strategiuppgifterna
15.00 – 15.15 Fika
15.15 – 16.15 Forts. diskussion om strategiuppgifterna
16.15 – 16.30 Avslutning och hur arbetar vi vidare?

Bilaga 5
Inbjudan: Utbildning för lärare (1:2)

Välkommen på utbildning om hbt, normer och trygga
mötesplatser
I höst kan du som arbetar som lärare på en fritidsledarutbildning utbilda dig i hbt-frågor
och normkritisk pedagogik. Du får bland annat lära dig redskap som är till hjälp när man
skapar öppna och fördomsfria mötesplatser för unga hbt-personer.
Kunniga föreläsare på området - bland annat från RFSL Ungdom och Ungdomsstyrelsen
– föreläser om hbt-begreppet och heteronormativitet, normkritik och unga hbtpersoners hälsa och utsatthet . Därutöver tillkommer fördjupande föreläsningar av
experter på området.

Ungdomsstyrelsen har tagit fram boken Öppna verksamheten! som innehåller kunskap
om hbt och normer samt med tips på metoder för hur man kan arbeta för att öppna
fritidsverksamheter. Deltagarna kommer själva att få prova normkritiska övningar samt i
en särskild strategiuppgift koppla kunskaperna till det dagliga arbetet i undervisningen.
Utbildningen arrangeras av Ungdomsstyrelsen i samarbete med Fritidsledarskolorna.

Ort och datum:
Samma kurs ges på två orter och omfattar två heldagar samt en uppföljande halvdag.
Du väljer själv vilken ort du vill gå på:
4– 5 oktober, Valla folkhögskola, Linköping
11–12 oktober, Hagabergs folkhögskola, Södertälje.
Datum för uppföljningstillfället:
22 november på Hagabergs folkhögskola, Södertälje
2 december på Valla folkhögskola, Linköping
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri men deltagarna står själva för resa, logi och måltider.
Anmälan
Anmäl dig på Ungdomsstyrelsens webbplats: www.ungdomsstyrelsen.se
Sista anmälningsdag är 1 september

Program: Utbildning för lärare (2:2)

Program
Dag 1
10.00 – 10.15 Välkomna och presentation av utbildningen
10.15 - 11.15 Hbt-begreppet och heteronormativitet
11.15 – 11.30 Paus
11.30 – 12.15 Vad vet vi om unga hbt-personers hälsa?
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Normkritisk pedagogik: strategier för förändring
14.45 – 15.00 Metodmaterial: Öppna verksamheten! och Bryt!
15.00 – 17.00 Prova på!
17.00 – 17.15 Sammanfattning
18.00 Middag
20.00 Filmvisning

Dag 2
09.00 – 09.10 Välkomna och presentation av dagen
09.10 – 10.30 Våld mot hbt-personer - Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut
10.30 – 10.45 Paus
10.45 – 12.00 Normkritik i praktiken - goda exempel och fallgropar - Lotta Björkman
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 – 14.20 Egalia - Ett exempel på öppen verksamhet för hbt-ungdomar - Katarina Stenkvist
14.20 – 14.40 Paus
14.40 – 15.30 Diskussion i mindre grupper
15.30 – 16.00 Presentation av strategiuppgift och avslutning

Ungdomsstyrelsen har ett treårigt regeringsuppdrag att utbilda personer som arbetar med
fritidsverksamhet i att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. Bakgrunden
är att hbt-ungdomar är mer utsatta för våld och mår sämre än andra unga

Bilaga 6
Inbjudan/program: Utbildning för personer inom ideell verksamhet

Välkommen till

Hbtq, normer och
tryggare mötesplatser
En utbildning för ideella verksamheter
Tollare Folkhögskola i Nacka • 27–28 oktober 2012

Är du aktiv inom en ideell
verksamhet som riktar sig till unga?
I oktober kan du utbilda dig i hbtq-frågor och normkritisk pedagogik. Du får bland annat lära dig redskap som är till hjälp
när man skapar öppna och fördomsfria miljöer för unga hbtqpersoner.
Kunniga föreläsare på området – bland annat från RFSL Ungdom och Ungdomsstyrelsen – föreläser om hbtq-begreppen och
heteronormativitet, normkritik och unga hbtq-personers hälsa
och utsatthet. Program för utbildningen ¿nns bifogat till denna
inbjudan.
Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot
och våld än andra unga och har därför sämre hälsa. Ett sätt att
förbättra hälsoläget för unga hbtq-personer är att se till att det
¿nns trygga platser – som kan drivas i både offentlig och ideell
regi – dit unga kan vända sig på sin fritid, där de kan stärkas
och garanteras ett bra bemötande. Många unga hbtq-personer
uttrycker också ett stort behov av verksamheter som är hbtqriktade och hbtq-kompetenta.
Konferensen riktar sig till: personer som genom sin verksamhet
kommer i kontakt med unga.

Sista anmälningsdag 21 september
Anmäl dig på Ungdomsstyrelsens webbplats senast
den 21 september på:

Program
DAG 1 • Lördag 27 oktober • 11.00–17.00
10.30

”Drop in”-¿ka

11.00

Välkomna och presentation av utbildningen

11.15

Hbtq-begreppet och heteronormativitet

12.00

Paus

12.15

Vad vet vi om unga hbtq-personers hälsa?

13.00

Lunch

14.00
15.00

Prova på metodmaterialen

16.00

Fikapaus

16.15

Fortsättning av Prova på metodmaterialen

Öppna verksamheten! och Bryt!

18.00

Middag

19.30

Filmvisning eller annan kvällsaktivitet

DAG 2 • Söndag 28 oktober • 10.00–15.30
09.30

Välkommen till dag två!

09.40

Med fokus på trans

10.40

Fikapaus

11.00

Plats: Tollare Folkhögskola, Nacka den 27-28 oktober. Tollare
folkhögskola ligger cirka 20 minuters bussresa från Slussen i
centrala Stockholm. Vägbeskrivning hittar du här:
http://www.tollare.org/om-tollare/vaegbeskrivning.aspx
Kostnad: Utbildningen är gratis; även boende, mat och ma-

Valbara seminarier
1. Hbt & heder – RFSL Ungdom

www.ungdomsstyrelsen.se/hbtideella

Information

Normkritisk pedagogik
Strategier för förändring

2. Unga, sex och internet – Ungdomsstyrelsen
12.15

Lunch

13.15

Verksamhetsexempel

14.00

Bensträckare/hämta ¿ka

Egalia – fritidshäng för hbtq-ungdomar
14.10

Gruppdiskussioner

15.10

Avslutning och utdelning av deltagarbevis

terial ingår. Observera att antalet enkelrum är begränsade och i
första hand går till personer som kommer själva från sin organisation.
Anmälan: Det ¿nns ett begränsat antal platser och anmälan är
bindande. Anmäld deltagare som inte kommer debiteras 495:Det gäller även om en avanmälan görs efter sista anmälningsdag. Vid sjukdom och uppvisande av sjukintyg sker dock ingen

För mer information
hbt@ungdomsstyrelsen.se
www.ungdomsstyrelsen.se/hbt

debitering. Anmälan görs på Ungdomsstyrelsens webbplats.

Anmäl dig på: www.ungdomsstyrelsen.se/hbtideella
Sprid gärna inbjudan vidare till andra som du tror kan vara intresserade av utbildningen!

Bilaga 7
Inbjudan/program: Fördjupningsdagar

Inbjudan

Fördjupningsdag
– Kom vidare i ditt arbete med hbtq och normer

T I L L D I G S O M T I D I G A R E D E LT A G I T I U T B I L D N I N G E N H B T Q , N O R M E R O C H T R Y G G A R E M Ö T E S P L A T S E R !

Torsdag 17 oktober l Stockholm

Ungdomsstyrelsen bjuder in till
en fördjupningsdag för att hjälpa er att komma vidare i ert
arbete med normer och hbtq-frågor. Syftet med dagen är att
arbeta verksamhetsnära och processinriktat utifrån deltagarnas
behov. Ni kommer få möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra
verksamheter och arbete med praktiknära case. Dagen innehåller även en fördjupad föreläsning om hbtq och idrott.
Förhoppningen är att ni efter dagen ska känna er inspirerade
och stärkta i ert arbete med att skapa öppnare och tryggare mötesplatser för hbtq-ungdomar. Dagarna leds av RFSL Ungdom.
Under åren 2011–2013 har Ungdomsstyrelsen ett regeringsuppdrag att genomföra utbildningsinsatser för personal som
arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras
kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga
hbt-personer. Denna fördjupningsdag är en del i denna satsning.

Sista anmälningsdag 4 oktober
Anmäl dig senast den 4 oktober på respektive länk nedan:

Tisdag 22 oktober l Göteborg

Program
09.30–16.15
09.30

Kaffe och smörgås

10.00

Introduktion och repetition

En kort sammanfattning och repetition av innehållet i
utbildningen hbtq, normer och öppnare mötesplatser!
10.30

Hbtq och idrott (Fördjupande föreläsning)

Hur ser idrottsutövandet ut bland unga hbtq-personer? Vad har
unga hbtq-ungdomar för bild av villkor och erfarenheter inom
svensk idrott? Hur kan idrotten bli en tryggare och öppnare
mötesplats för hbtq-personer? Mathilda Piehl från RFSL är en
av författarna till kartläggningen Hbtq och idrott som gjorts på
uppdrag av Riksidrottsförbundet. Här berättar hon om unga
hbtq-personers bild av svensk idrott. Dessutom presenteras tips
och råd på hur idrotts- och fritidsverksamheter kan arbeta för att
alla ska känna sig välkomna.

STOCKHOLM
Torsdag 17 oktober
ABF-huset, Hedensalen, Sveavägen 41.
Anmäl dig här: http://mini.nu/sthlmhbtq

12.00

Lunch

13.00

Erfarenhetsutbyte

Ett strukturerat tillfälle att utbyta erfarenheter med andra

GÖTEBORG

verksamheter som gått utbildningen tidigare. Vilka frågor har

Tisdag 22 oktober
Världskulturmuseet, Södravägen 54.
Anmäl dig här: http://mini.nu/gbghbtq

uppstått hos er? Hur har andra verksamheter arbetat vidare?
Vilka svårigheter har dykt upp och vilka goda exempel ¿nns?
Vilka utmaningar brottas er och andra verksamhet med? Vilka
förändringar har gått enkelt?

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri.
Lunch och ¿ka serveras under dagen.

För mer information
E-post: hbt@ungdomsstyrelsen.se

14.15

Fika

14.30

Arbete med case

I grupper bearbetar vi praktiknära situationer som kan uppstå i
den egna verksamheten. Hur kan vi resonera kring olika frågor
och hur tillämpar vi våra kunskaper i praktiken?
16.00

Summering av dagen

För mer information: www.ungdomsstyrelsen.se/hbt
DIARIENUMMER 0910/13

Bilaga 8
Inbjudan: Nätverksträff (1:2)

Dnr: 0646/13

Inbjudan

Nätverksdag för verksamheter som riktar sig till unga hbtq-personer
Vi bjuder in till en nätverksdag för ledare/personal inom verksamheter som riktar sig till unga
hbtq-personer. Den här gången tänkte vi genomföra en ”speeddating”-övning de första två
timmarna så att ni alla får möjlighet att bekanta er med varandra. Efter lunch har vi sedan en
workshop om krishantering och bemötande av unga som utsatts för våld eller övergrepp.
Workshopen kommer att hållas av Josefin Grände. (Mer info om Josefin Grände finns här:
http://www.josefingrande.se/)
Om ni har särskilda frågor eller dilemman som ni vill tas upp under workshopen så mejla gärna
dessa till info@josefingrande.se. Tänk på att avidentifiera om ni vill lyfta ett konkret ärende.
Vi kommer även i slutet av dagen att återkoppla om framtida behovet av nätverk som
diskuterades på förra nätverksträffen.

Datum: 10 september 2013
Tid: 10.00 – 16.30 (drop-in fika från 9.30)
Plats: Norra Latin, sal 357. Drottninggatan 71B i Stockholm.

Deltagare och anmälan
Max två personer per verksamhet kan delta. Ni anmäler era deltagare via
http://mini.nu/natverkstraff senast 19 augusti 2013. Ange eventuella kostpreferenser (till
exempel allergier eller vegansk/vegetarisk kost) och funktionsnedsättning som bör känna till i er
anmälan.

Resor
Vi kommer att boka resor till er. För att hålla nere kostnaderna kommer vi att boka ickeombokningsbara biljetter, i god tid. Det är därför viktigt att ni vet vilka som ska komma vid
anmälan. Vid anmälan måste ni uppge vilken sträcka ni vill resa, namn på personerna som ska
resa (det behöver vara samma namn som på legitimationen) samt eventuella övriga önskemål
(till exempel om tider).

Program: Nätverksträff (2:2)

Program
9.30-10.00

Drop-in fika

10.00-10.10

Kort presentation av Ungdomsstyrelsen

10.10-12.00

”Speeddating” – deltagarna får lära känna varandra

12.00-13.00

Lunch

13.00 – 14.15

Workshop med Josefin Grände

14.15-14.30

Fika

14.30 -16.00

Workshop med Josefin Grände, forts

16.00-16.30

Nätverkets framtid

Bilaga 9
Inbjudan: Dialogkonferens om hbt och idrott (1:2)

Dialogkonferens om hbt och idrott
26 augusti i Stockholm
Ungdomsstyrelsen och Centrum för idrottsforskning bjuder in till en dag för dialog om hur
idrottsrörelsen i Sverige kan öka hbt-kompetensen och erbjuda miljöer där alla unga känner
sig trygga och välkomna att delta.
Dialogdagen riktar sig till dig som representerar en idrottsorganisation, utbildar idrottsledare
som riktar sig till unga, personer som är verksamma inom idrott som riktar sig specifikt till
hbt-personer samt forskare inom området idrott och hälsa. Dagen inleds med föreläsningar om
hbt-begreppet och normkritisk pedagogik. Du får också ta del av nya siffror om unga homooch bisexuellas idrottande. Under eftermiddagen föreläser Heidi Eng som bland annat forskar
om kön, sexualitet och idrott vid Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Därefter genomför vi
strukturerade gruppsamtal.
Under åren 2011–2013 har Ungdomsstyrelsen ett regeringsuppdrag att genomföra
utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga, i syfte att öka
deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. Under den
här dagen hoppas vi få kunskap om vad vi kan göra för idrottsrörelsen i Sverige inom ramen
för uppdraget.

Var och när
Stockholm, Norra Latin (Drottninggatan 71 b). Den 26 augusti klockan 10.00 -16.00, se nästa
sida för program.

Kostnad
Konferensavgiften är 495 kr exkl. moms. I avgiften ingår fika och lunch.

Anmälan
Från och med den 17 augusti blir din anmälan bindande. Anmälan görs via Ungdomsstyrelsens
webbplats: www.ungdomsstyrelsen.se/hbt

Välkomna!

Program: Dialogkonferens om hbt och idrott (1:2)

Program för dialogkonferens om hbt och idrott
26 augusti, Stockholm
9.30 – 10.00 Fika och registrering

10.00–10.30 Ungdomsstyrelsen presenterar regeringsuppdraget Mötesplatser för unga hbtpersoner samt nya siffror om unga homo- och bisexuellas idrottande.

10.30–11.30 Normkritisk pedagogik och hbt-begreppet - Frida Darj, redaktör för boken Normkritisk
pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring.

11.30–12.30 Lunch

12.30–13.30 Aktuell forskning: Kön, sexualitet och idrott - Heidi Eng forskare vid Diakonhjemmet
Høgskole i Oslo, Norge.

13.30–15.00 Hur ökar vi kompetensen om unga hbt-personer inom idrottsrörelsen och hur skapar vi
miljöer där alla känner sig trygga och välkomna? – Gruppdiskussioner (fika under tiden)

15.00–15.45

Panelsamtal. Där medverkar: Emelie Mire Åsell, ordförande RFSL Ungdom och Erik Strand,
generalsekreterare Riksidrottsförbundet samt Peter Häggström, f.d längdhoppare.
Moderator: Anna-Maria Sörberg

15.45–16.00 Några avslutande ord om dagen

Bilaga 10
Inbjudan/program: Tro & hbt i ungdomsverksamhet

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN

& HBT

i ungdomsverksamhet

Konferensen riktar sig till personer som genom sin verksamhet kommer i kontakt med unga

Inbjudan
Sveriges förenade hbtq-studenter (SFQ), RFSL Ungdom och
Ungdomsstyrelsen anordnar tillsammans en konferens om tro
och hbt. Hbt och religion ställs ofta mot varandra, vilket kan leda
till att troende hbt-personer sätts i en knepig situation. Syftet med
konferensen är att sprida erfarenheter och kunskap från fyra
olika projekt som alla på olika sätt behandlar frågor om tro, unga
hbt-personer och mötesplatser samt visa på vikten av ömsesidig
förståelse mellan företrädare från hbt-samhället och religiösa
samfund.

Ort och datum

Samma konferens hålls på två olika orter.
• Kulturhuset, Jönköping den 28 november
• Kulturens hus, Luleå den 6 december

Kostnad
295 kr, lunch ingår

Anmälan

Det ¿nns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande.
Anmäld deltagare som inte kommer debiteras 295 kr.
Detta gäller även avanmälan efter sista anmälningsdag.
Anmäl dig på Ungdomsstyrelsens webbplats:
www.ungdomsstyrelsen.se/troochhbt

Sista anmälningsdag
7 november

För mer information kontakta
hbt@ungdomsstyrelsen.se

Program
09.30–10.00 Kaffe och registrering
10.00–10.10 Välkommen
10.10–10.40 Religion hjärta hbt
SFQ (Sveriges förenade hbtq-studenter) driver projektet ”Religion
hjärta hbt” i samarbete med Sensus, Kristna studentrörelsen och
Svenska kyrkans unga. Projektledarna berättar om projektet och
materialet som tas fram inom ramen för projektet.
10.40–11.10 Tyst?
RFSL Ungdom genomför under 2011 projektet ”Tyst?” som syftar
till att synliggöra och stärka troende hbtq-personer. Projektledare
Edward Summanen presenterar bakgrunden till projektet och
erfarenheterna som hittills gjorts.
11.10–11.30 Paus
11.30–12.00 Mötesplatser för unga hbt-personer
Ungdomsstyrelsen presenterar ett treårigt regeringsuppdrag att
utbilda personer som arbetar med fritidsverksamhet i att skapa
öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer.
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.20 Det du inte vill se
Elisabeth Ohlson Wallin började arbeta som fotograf 1980. Hennes genombrott var fotoutställningen Ecce Homo 1998 som blev
Sveriges mest omdiskuterade fotoutställning. Elisabeths föredrag
både underhåller och ger öppningar till nya tankebanor.
14.20–14.40 Fikapaus
14.40–15.00 Vi och Islam
Arabiskt Initiativ i samarbete med Svenska Mellanöstern Nordafrikagruppen arbetar med islam ur ett queer- och genusperspektiv.
Ali Al-Basri berättar om behovet av att få diskutera tro, genus och
sexualitet och projektet Vi och Islam.
15.00–16.00 Från kunskap till handling
Workshop med Edward Summanen, RFSL Ungdom.

Bilaga 11
Inbjudan/program: Konferens om hbtq och idrott

Inbjudan

Konferens om
hbtq och idrott
15 mars 2013 • Norra Latin i Stockholm
När: 15 mars 2013
Tid: 09.00–16.155HJLVWUHULQJILNDIUnQ
Var: Norra Latin i Stockholm, Drottninggatan 71b
Ungdomsstyrelsen, Centrum för idrottsforskning, RFSL, RFSL
Ungdom och Riksidrottsförbundet bjuder in till en dag där ny
forskning presenteras och intressanta föreläsare berättar om
unga hbtq-personer och idrott.
Konferensen riktar sig till dig som representerar en idrottsorganisation, utbildar idrottsledare som riktar sig till unga, personer
som är verksamma inom idrott som riktar sig speci¿kt till hbtqpersoner samt forskare inom området idrott och hälsa.
Förmiddagen innehåller föreläsningar om bland annat hbtqungdomars bild av villkor och erfarenheter inom svensk idrott.
Du får också ta del av nya siffror om unga hbt-personers idrottande. Under eftermiddagen presenteras en studie om homooch bisexuella elitidrottare erfarenheter av heteronormer inom
idrotten och från USA kommer författarna till rapporten On
the team som innehåller rekommendationer för inkludering av
könsöverskridande idrottare.

Program
09.00

Konferensen öppnas
Ungdomsstyrelsen presenterar regeringsuppdraget
Mötesplatser för unga hbt-personer och nya siffror om
unga homo- och bisexuella och unga transpersoners
idrottsutövande.

09.30

Hbtq-ungdomar och idrott
För Àator kan idrotten vara en frizon där man träffar
sin första tjej och ingen kollar snett i omklädningsrummet. De homo- och bisexuella killarnas erfarenheter är
desto sämre och präglas mer av utanförskap och trakasserier. Unga transpersoner utestängs genom idrottens
könsuppdelning. Hbtq-ungdomar har under 2012 gett sin
bild av villkor och erfarenheter inom svensk idrott. Kartläggningen är en del i ett samarbetsprojekt mellan RFSL,
RFSL Ungdom och Riksidrottsförbundet. Presentation av
Frida Darj, RFSL Ungdom, och Mathilda Piehl, RFSL.

10.40

Paus

11.00

Diskussion och interaktivitet utifrån studien

11.20

”För en öppnare idrott”
Under 2010–2013 ska pilotprojektet ”För en öppnare
idrott” utbilda idrottsaktiva i Västra Götalandsregionen i
normer rörande kön och sexualitet i idrotten. Projektledare Moa Magnusson berättar om projektets upplägg,
metod och resultat.

11.40

Lunch

12.40

Elitidrotten befriar och begränsar
Hur förhåller sig homo- och bisexuella elitidrottare till
idrottens köns- och sexualitetsnormer? Och hur utmanar
de dessa? Studien Heteronormativitet inom tävlingsidrotten – som homo och bisexuella personer erfar den
visar att tävlingsidrotten delvis präglas av heteronormer
som begränsar idrottares handlingsutrymme. Men inom
idrotten ¿nns även frizoner med Àer möjligheter än
begränsningar. Presentation av Håkan Larsson.

Kostnad

Konferensavgiften är kostnadsfri. Anmälan är bindande efter den
15 februari, vilket innebär att debitering med 495 kronor kommer ske vid avanmälan efter detta datum.

Sista anmälningsdag 15 februari

Anmäl dig här:

13.30

Diskussion och interaktivitet utifrån studien

13.50

Paus

14.10

On the Team
Projektet Equal Opportunity for Transgender Students
genomfördes I USA 2009-2010. En tankesmedja bestående av amerikanska tränarförbundet, studentförbund,
transidrottare och ett stort antal experter på transfrågor arbetade fram åtgärdsrekommendationer för
inkludering av könsöverskridande idrottare. Projektet
utmynnande i rapporten On the Team. Presentation av
Pat Grif¿n och Helen J Carroll. Programpunkten är på
engelska.

http://www2.ungdomsstyrelsen.se/crs/Registration.do?confId=379

Kontakta Ungdomsstyrelsen
hbt@ungdomsstyrelsen.se

Under åren 2011–2013 har Ungdomsstyrelsen ett regeringsuppdrag att
genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga, i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och
fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. Denna dag är en del i denna
satsning.

15.40

Diskussion och interaktivitet utifrån projektet

16.00

Summering och avslutning

16.15

Slut på konferensen

För mer information: www.ungdomsstyrelsen.se/hbtq
Sprid gärna inbjudan vidare till andra som du tror kan vara intresserade!

Bilaga 12
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Clarion Hotel Stockholm • 5 nov. 2013
I N B J U D A N T I L L U N G O C H H B T Q P Å N Ä T E T S O M R I K TA R S I G T I L L P E R S O N E R S O M A R B E TA R M E D U N G A

Ungdomsstyrelsen bjuder in till
en dag där unga hbtq-personers liv på nätet sätts i fokus. Vi
tittar på nätet som identitetsstärkande och kontaktskapande
forum, informationskanal, arena för påverkansarbete men också
som en arena för utsatthet för sexuell exploatering, homofobi
och hat.
Förmiddagen innehåller föreläsningar om hbtq-ungdomars
liv och utsatthet på nätet. Du får också ta del av studien Out
Online: Trans Self-Representation and Community Building on
Youtube.
Under eftermiddagen berättar umo.se om hur man kan arbeta
normkritiskt med internet som informationskanal och Diskrimineringsbyrån i Uppsala berättar om projektet Nätvaro som
motverkar näthat. Dagen avslutas med en panelsamtal med
fokus på hur unga hbtq-personer använder nätet som arena för
motstånd och communityskapande.

Sista anmälningsdag 4 oktober
Anmäl dig senast den 4 oktober på på adressen nedan:

Program
Tisdag 5 november • 09.30–16.15
09.00 Registrering och ¿ka
09.30 Konferensen öppnas
Ungdomsstyrelsen presenterar kunskap om unga hbtq-personers
hälsa, fritid och användande av internet. Myndigheten har regeringsuppdrag om trygga mötesplatser för unga hbtq-personer
samt om sexuell exponering av unga på nätet.
10.10 Paus
10.20 Out online – om transpersoner på Youtube
Internet är en viktig arena för många transpersoner. Här tillåts
man ocensurerat berätta om sitt liv, dela information och hämta
inspiration från varandra. Tobias Raun, forskare vid Roskilde Universitet, berättar utifrån sin avhandling Out Online: Trans SelfRepresentation and Community Building on Youtube. Genom att
visa klipp från videobloggar synliggör han transpersoners egna
berättelser och Youtube som ett forum för identitetsskapande.
Programpunkten är på engelska.
11.40 Lunch

http://mini.nu/hbtqnatet

Information
Plats: Clarion Hotel Stockholm, rum C1, Ringvägen 98.
www.clarionstockholm.com
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är dock
bindande efter den 4 oktober, vilket innebär att debitering med
495 kronor kommer ske vid avanmälan efter detta datum.
För mer information: Kontakta Ungdomsstyrelsen
hbt@ungdomsstyrelsen.se

12.40 Hat på nätet
Vad är det som är speci¿kt med hat på nätet? Var går gränsen mellan hat och hatbrott? Vilka konsekvenser får näthat för
enskilda och för samhället? Anna Adenji, Diskrimineringsbyrån
Uppsala (DU), berättar utifrån DU:s projekt Nätvaro.
13.40 Att arbeta normkritiskt på webben
Hur undviker man att osynliggöra hbtq-personer och reproducera
stereotyper när man arbetar med webb? Med hjälp av praktiska
exempel från sajten UMO.se får du lära dig strategier för normkritiskt arbete med webb. Johan Nilsson, redaktör för UMO.se,
visar också exempel på frågor om sexuell läggning och könsidentitet som kommer till Fråga UMO.
14.40 Fika

Regeringsuppdraget
Under åren 2011–2013 har Ungdomsstyrelsen ett regeringsuppdrag att
genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och
fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. Sedan 2008 har Ungdomsstyrelsen dessutom regeringens uppdrag att förebygga att unga utnyttjas
sexuellt via internet. Denna dag är en del i dessa satsningar.

15.00 Panelsamtal: Nätet – en frizon för hbtq-personer?
Ett panelsamtal som fokuserar på nätet som frizon och identitetsstärkande arena för hbtq-personer, men där vi också lyfter
frågor om homofobi och motstånd på nätet.
Medverkande: Robert Jacobsson, journalist och sexolog, startade #homoriot på twitter. Jojo Stenberg, projektledare för Rfsl
Stockholms mentorskapsprojekt Hbtq-kojan. Za¿re Vrba – SVAR
PÅ TAL – ett projekt i verbalt självförsvar (svarpatal.se)
Emeli Mire Åsell– ordförande RFSL Ungdom
Moderator: Anna Adenji, DU
16.15 Slut på konferensen

Anmäl dig på: http://mini.nu/hbtqnatet
Sprid gärna inbjudan vidare till andra som du tror kan vara intresserade av konferensen!

Bilaga 13
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När motivet är hat
En konferens med fokus på hat och våld mot hbtq-personer
Folkets Hus i Stockholm • 6 december 2013
När motivet är hat
Ungdomsstyrelsen och RFSL bjuder in till en dag där hat
och våld mot hbtq-personer sätts i fokus. Under dagen
behandlas teman som maskulinitet och våld, näthat, förebyggande arbete, internationella perspektiv och exempel, lagstiftning, unga som förövare och brottsoffer.
Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänst, skola, fritid, Polisen, sjukvård, stödjande verksamhet på nätet, våldsprevention, ideell organisation
samt till dig som är hbtq-aktivist.

Sista anmälningsdag 13 november
Anmäl dig på Ungdomsstyrelsens webbplats senast
den 13 november på:
www.ungdomsstyrelsen.se/motivhat

Kostnad
Konferensen är kostnadsfri dock är anmälan bindande
efter den 13 november, vilket innebär att debitering
med 495 kronor kommer ske vid avanmälan efter detta
datum.

Program
Fredag 6 december • 09.00–16.30
09.00 Registrering och kaffe/te och smörgås
09.30 Konferensen öppnas
Ungdomsstyrelsen och RFSL presenterar kunskap utifrån sina
respektive verksamheter.
Medverkande: Alice Bah Kuhnke, generaldirektör, Ungdomsstyrelsen och Ulrika Westerlund, ordförande, RFSL.
10.00 Hatets ideologier
Föreläsning om föraktet för svaghet och rädslan för fåtalet.
Vad skiljer och vad förenar antisemitism, afrofobi, homofobi och
islamofobi? Det ¿nns en föreställning om att renhet och likriktning leder till ett harmoniskt samhälle. Det som stör och besudlar
renheten upplevs som ett hot, det avvikande väcker ilska och hat.
Medverkande: Mattias Gardell, professor i religionshistoria,
Uppsala Universitet.
10.40 Paus
11.00 Vad är värst: att få stryk eller att inte bli trodd?
Hatbrott kan drabba alla, men vissa grupper är mer utsatta.
Förövarna är också olika, men vissa är mer vanliga än andra. I
en föreläsning som blickar både framåt och bakåt i historien gestaltas hatbrotten ur kriminologiska, juridiska och psykologiska
perspektiv.
Medverkande: Eva Tiby, professor i kriminologi, Stockholms
Universitet och Anneli Svensson, leg psykoterapeut, som snart
gemensamt släpper den första svenska utbildningsboken om
hatbrott.

För mer information

12.00 Lunch

hbt@ungdomsstyrelsen.se

13.15 Samtal med Judy Shepard
Det brutala mordet på 21-årige Matthew Shepard 1998 blev
startskottet för en politisk kamp som elva år senare ledde till att
USA antog en federal hatbrottslagstiftning som inkluderar sexuell
läggning och könsidentitet. Föreläsningen är på engelska.
Medverkande: Judy Shepard, Matthew Shepard mamma och
grundare till The Matthew Shepard Foundation, som varit drivande i denna fråga.

www.ungdomsstyrelsen.se/motivhat

14.00 Seminariepass 1 (Se baksidan)
15.00 Eftermiddags¿ka
15.30 Seminariepass 2 (Se baksidan)
16.30 Slut på konferensen

Anmäl dig på: www.ungdomsstyrelsen.se/motivhat
Sprid gärna inbjudan vidare till andra som du tror kan vara intresserade av utbildningen!

Seminariepass: När motivet är hat (2:2)

Seminariepass 1
14.00–15.00

1A. No tears for queers
– med kulturen som verktyg
Under 2009-2010 turnerade ”No tears for queers”, en pjäs om
maskulinitet och homofobiska hatbrott, runt i Sverige. Pjäsen
dramatiserades av Mattias Brunn och med på resan följde RFSL
Ungdom som i samband med föreställningen genomförde en omfattande normkritisk utbildningssatsning som nådde drygt 10000
gymnasieungdomar. På seminariet får du ta del av erfarenheterna från detta projekt. Ett samtal om hur kultur och pedagogisk
arbete kan förenas för att beröra frågor om maskulinitet och
homofobi.
Medverkande: Mattias Brunn, skådespelare och dramatiker och
Carl Åkerlund, RFSL Ungdom.

1B. Våldsutsatta hbtq-personers
förtroende för olika samhällsinstanser
Hur ser förtroendet för olika samhällsinstanser ut bland våldsutsatta hbtq-personer? Vilka förändringar behövs för att
hbtq-personer ska få ett kompetent stöd från samhället? RFSL
presenterar en unik rapport om hbtq-personers upplevelser av
möjligheter till stöd när en blir utsatt för våld. Rapporten bygger
på årligen återkommande mätningar under de fem senaste åren,
där sammanlagt över 5000 personer svarat på frågor bland annat om var de skulle vända sig vid utsatthet för våld.
Medverkande: Niclas Sandin, konsult från RedBlueGreen,
Christian Antoni Möllerup, vice förbundsordförande i RFSL samt
RFSL:s brottsofferjour.

1C. Staden för transpersoner
– riskfylld eller frigörande?
I Stockholm, Göteborg och Malmö ¿nns relativt trygga miljöer
där transpersoner kan verka inom etablerade HBTQ sammanhang. I närheten av dessa städer ¿nns även könsutredningsenheter och möjlighet till könskorrigerande vård. Men i städer ¿nns
också många exempel på sammanhang där transpersoner kan
bli föremål för särskild uppmärksamhet och anonymt våld: kollektivtra¿k, nattklubbar och parker och könssegregerade utrymmen så som offentliga toaletter, badhus och gym.
Medverkande: Signe Bremer, Fil Dr i etnologi, utifrån hennes
pågående forskningsprojekt som baseras på berättelser från
transpersoner i åldrarna 18 år och uppåt.

1D. Juridiska perspektiv på hatbrott
Vad betyder hatbrott enligt lagen? Vilka handlingar räknas som
hatbrott? Hur bevisar man motivet? Hur går det till när man
lagför ett hatbrott? Jakob reder ut begreppen och ger oss ett
juridisk perspektiv på hatbrott.
Medverkande: Jakob Holmberg, kammaråklagare, Åklagarmyndigheten.

Seminariepass 2
15.30–16.30

2A. Unga som förövare
Ett samtal om killar, homofobi och maskulinitet. Varför är såväl
förövare som offer i stor utsträckning unga killar när det gäller
hatbrott mot homosexuella? Vilken roll spelar maskulinitet och
heterosexualitet för unga förövare? Hur påverkar kamratskapets
betydelse och vad kan vi göra för att förebygga våld och kränkningar?
Medverkande: Lena Berg, kurator och Fil Dr i sociologi,
Olof Risberg, leg psykolog/psykoterapeut på Pojkmottagningen,
Hans Knutagård, universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan
Kristianstad och Karen Austin, Ungdomsstyrelsen.

2B. Kränkt på nätet? Här kan du få hjälp
Projektet Nätvaro och Institutet för juridik och internet arbetar
från olika utgångspunkter med att motverka näthat. Nätvaro
utgår i första hand från diskrimineringsgrunderna (bland dessa
kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning). Juridikinstitutet har
mer inriktat sig på fall av förtal, olaga hot och ofredande. Dessutom presenterar Ungdomsstyrelsen sitt regeringsuppdrag
– vi ska förebygga att unga utsätts för kränkningar, trakasserier
och hot på nätet.
Medverkande: Anna Adeniji, Nätvaro, Sebastian Caicedo Gordh,
Juridikinstitutet och Maria Nyman, Ungdomsstyrelsen.

2C. Globala perspektiv på
hatbrott mot transpersoner
Det ¿nns mycket att lära av internationella erfarenheter i arbetet mot hatbrott, särskilt i relation till transfobi. ”Transrespect
versus Transphobia Worldwide” är ett pågående forskningsprojekt som fokuserar på transpersoners mänskliga rättigheter i
olika delar av världen. Transgender Europe (TGEU) presenterar
resultaten av detta projekt och hur de kan användas för att synliggöra och utveckla arbetet mot transfobiska hatbrott på olika
arenor. TGEU är en ideell organisation och fungerar som en paraplyorganisation med medlemmar från 32 olika länder. Seminariet
hålls på engelska.
Medverkande: Kemal Ordek, vice ordförande för TGEU.

2D. Hatbrotten och civilsamhället
En förutsättning för att minska hatbrotten är att civilsamhällets aktörer får kunskap om hatbrott och om hur vi förebygger
dem. Ett seminarium om strategier för folkbildning om hatbrott,
Alexander berättar om hur man kan länka ihop olika aktörer i
lokalsamhället för ett antirasistiskt arbete.
Medverkande: Alexander Bengtsson, journalist, stiftelsen Expo.

Bilaga 14
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Hbtq, normer och
tryggare mötesplatser
Dokumentation från Ungdomsstyrelsens
uppföljningsdagar 2013

Förord
Detta är en dokumentation av Ungdomsstyrelsens fördjupningsutbildning med deltagare
som tidigare gått myndighetens grundutbildning Hbtq, normer och tryggare mötesplatser.
Fördjupningsdagarna genomfördes med 39 deltagare i Stockholm den 17 oktober 2013
och med 23 deltagare i Göteborg den 22 oktober 2013. Bland deltagarna fanns
fritidsledare, chefer samt personal från ideella verksamheter och fritidsledarutbildningar.
Dagarna hade fokus på erfarenhetsutbyten och deltagarna fick arbeta med att identifiera
framgångar, svårigheter och behov för att komma vidare i arbetet med hbtq, normer och
tryggare mötesplatser för unga.
Allt material som presenteras i detta dokument är utmaningar och tips som de
yrkesverksamma själva lyft i de gemensamma diskussionerna. I detta dokument
presenterar vi det som identifierats som målgruppens behov och vi lyfter därefter fram de
förändringar som skett i de medverkande verksamheterna efter första utbildningstillfället.
Dessa förändringar kan förhoppningsvis fungera som inspiration för andra.
Sedan presenterar vi de svårigheter och förutsättningar för att lyckas som
verksamheterna identifierat. Dessa följs av konkreta tips som de medverkande själva
presenterade som möjliga lösningar. Kopplat till dessa utmaningar presenterar vi även de
case som deltagarna fick formulera tillsammans med de lösningsförslag som
presenterades av andra arbetsgrupper under dagen.
Förhoppningen är att denna sammanställning ska ge konkreta tips till dem som arbetar
direkt i verksamheter med unga, men även synliggöra områden som medarbetare i
verksamheter för unga upplever är viktiga att arbeta vidare med på en strategisk nivå,
såväl genom chefer som genom politiska satsningar och beslut.

Alice Bah Kuhnke
generaldirektör, Ungdomsstyrelsen
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Sammanfattning
Det har skett många förändringar i verksamheterna med relativt små medel, bland annat
förändringar som rör ökad medvetenhet och förändrade synsätt i personalgrupperna,
normkritisk säkring av material samt nya samarbeten. Många personalgrupper känner sig
stärkta i bemötandet av unga, dels genom att kunna svara på frågor och våga ta
diskussioner, dels genom att tydligt markera vid kränkande kommentarer.
Det har även skett många små konkreta förändringar i verksamheterna; förändring av
blanketter, införande av könsneutrala toaletter, synliggörande av hbtq-symboler och ett
breddat utbud av aktiviteter och material som möjliggör identifikation för fler. I ett par
kommuner har särskilda verksamheter startat för målgruppen.
Många av deltagarna påtalar behovet av ett forum för att diskutera frågorna och hålla
kunskapen levande. Flera påtalar vikten av nätverk eller andra typer av forum för att dela
information, erfarenheter och metoder.
Det är många gånger liknande utmaningar som dykt upp i de olika verksamheterna.
Framförallt handlar det om dåligt stöd från chefer och kommunledningar, bristande
samsyn i arbetsgrupper och bristande förutsättningar för kvalitetsutvecklande arbete i
verksamheten i stort. Inom ramen för detta lyfts även brist på tid och resurser.
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Vad är målgruppens behov?

Dagen inleddes med att de medverkande fick reflektera kring och identifiera unga hbtqpersoners behov. Dessa behov listades:




































att inte bli könad/heterosexualiserad (språket, förutsättningar: attityder i
arbetsgruppen, diskussioner, studiebesök)
att inte tvingas komma ut
att ha kontakt/stöd med vuxen utanför familj/grupp
att kunna/slippa prata utifrån sig själv
att kunna identifiera sig med andra (medierna)
att bli bemött som ”människa”, bli bemött som alla andra av andra besökare
att känna tillhörighet och ha trygga sammanhang
att få vara normen
mötesplatser för 13+ i Dalarna
att ha bra balans i att diskutera normer och ”bara vara”
att ha bra och kunniga ledare med kunskap om normer
att ha en normkritisk skola
att ha kunnig personal, ungdomarna ska inte behöva utbilda själva!
välkomnande symboler – markörer, igenkänning (till exempel hbt-flaggor)
att ha möjlighet att vara öppen, till exempel enkäter, anmälningar och
pronomenrundor
att kunna gå till en gård där alla unga tycker att alla är välkomna
observatörer som kan ge feedback till ledare
vuxna som griper in och avbryter och leder om samtal i tid (ställa frågor)
att ha roligt!
ledare som inte är rädda för öppen dialog!
personaltäthet – inte bara släcka bränder
personal som jobbar förebyggande
normkritiska aktiviteter
att uppdragsgivare, personal och organisationer prioriterar ens behov
mötesplatser för att prata om hbtq-frågor, men även göra andra saker tillsammans
tips på sajter, böcker med mera. Sätt upp på toaletten!
kontinuerlig tillgänglig information på modersmål och svenska
att slippa bli trakasserade
att få frågan: vad behöver du? Själva få definiera sina behov.
slippa vara representant för andra hbtq-personer
få ta plats och stärka sin identitet
ömsesidig förståelse
få förebilder, personer att identifiera sig med
yrkesverksamma som kan spegla ungdomsgruppen
verksamheter som tydligt visar att de är tillgängliga – till exempel genom
regnbågsflagga.
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Genomförda förändringar

Flera medverkande påpekar vikten av att anpassa ambitionsnivån till verkligheten och att
”gå med lagom stora steg”. Det är viktigt att kunna motivera sina insatser och vara beredd
att hantera resultaten. Exempelvis att faktiskt kunna garantera trygghet och säkerhet för
hbtq-ungdomar som är öppna eller kommer till verksamheten. Utöver de förändringar
som presenteras nedan lyfter många fram ökad medvetenhet och mer övergripande
förändringar i tankesätt (till exempel större öppenhet och förståelse för andra, att
normkritiskt tänkande vävs in mer naturligt i undervisning och bemötande, samt
attitydförändringar i arbetsgruppen).
Blanketter, formulär och dokument
 infört ”tjej, kille, annat/övrigt” på blanketter och närvarolistor


gjort om ”mamma och pappa” i formulär till ”förälder”



sett över stadgar och strukturer



diskuterat formerna för könsuppdelad statistik med kommunen



gått igenom verksamhetens och kommunens dokument (handlingsplaner,
anställningsannonser).

Gentemot ungdomarna
 erbjudit olika boendemöjligheter vid övernattningsaktiviteter: tjejer, killar eller mix
(möjlighet att välja). Undvikit att könsindela folk utan gett möjlighet att själv välja


genomfört pronomenrunda



tittat på filmer med hbtq-tema



bildat ungdomsgrupper med 3‒5 personer per grupp i föreningarna



plockat upp diskussioner om normer i verksamheten



sett att vuxna som gått utbildningen bemöter hbtq-ungdomarna bättre



gått in och tagit diskussioner och markerat vid hånord. Skapat en samsyn och kunnat
stötta varandra i att ”ta diskussionen” och följa upp vartenda skällsord som till
exempel när ”bög” använts nedlåtande



haft fler diskussioner med ungdomar där vi känt oss stärkta och kompetensutvecklade
så att vi kunnat föra bra samtal. Blivit bättre rustade för att samtala med unga om
sexualitet och könsidentitet



diskuterat begrepp med unga.

Lokalen
 infört könsneutrala toaletter


satt upp olika typer av regnbågssymboler, bland annat prideflaggan, målat en vägg i
prideflaggans färger och haft med prideflaggan vid olika arrangemang.
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Information
 lyft fram olika typer av material, bilder, tidningar etcetera, bland annat med hbtqfokus och annat som breddar identifikationsmöjligheterna


bättre synliggörande på alla gårdar, till exempel genom affischer eller genom hbtqinformation på anslagstavlor



satt upp ”känslig information” och kontaktuppgifter till olika organisationer och
stödverksamheter inne på toaletter



kontrollerar alla utskick så att informationen är inkluderande. Ökat medvetenheten om
representation i till exempel text, språk och bild i material. Språkgranskning av
webbplats, brev och trycksaker



använder könsneutrala färger och budskap på affischer



uppdaterar Facebook med hbtq-information



beställt material: hbtq-flaggor, visitkort, material och reklam för ”hbtq-frågor”



inbjudningar där det understryks att alla är välkomna



tipslistor på webbplats om filmer och böcker som är normkritiska (samt även läst dessa själva)



aktiv marknadsföring.

Personalen
 viktigt med förebilder och identifikation ‒ ökad medvetenhet vid rekrytering


att vi vet vart ungdomarna kan vända sig. Vi har gjort en inventering av de resurser
som finns för vidare konsultation



utbildat personalgruppen i Lafa (sexualitet och hälsa)



påbörjat en checklista för inkludering och för hur vi skapar mer inkluderande event



infört hbtq som punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffar. Vi pratar om utveckling
på personalmöten och punkten förs in i mötesprotokoll



lagt in i informationen till nyanställda om bland annat rutiner och förhållningssätt



tillsatt en hbt-arbetsgrupp



byter personal mellan gårdarna (personal från riktade gårdar kan locka med unga till
öppna verksamheter och tvärtom, värdefullt att ledare från öppna verksamheter får
göra ”studiebesök” och lära av riktade verksamheter)



konfronterar kollegor med exempel att ta ställning till



fått med även visstidsanställda och förmedlat vidare kunskap till dem



diskuterat obligatorisk utbildning för hela personalen.
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Förändringar i tankesätt
 använder ett mer inkluderande språk och har ökat kunskapen om till exempel ord som
går att använda i möten med ungdomarna


prioriterar vårt värdegrundsarbete



har öppnat ögonen; ökat vårt intresse och höjt vår medvetenhet



belyser och diskuterar privilegium inom organisationen (intersektionellt)



diskuterar hur vi kan arbeta normkritiskt i verksamheten



vi pratar och diskuterar mer avspänt



vi har skiftat fokus från att prata om hbtq till att prata om heteronormen, vilket är positivt.

Verksamhetsövergripande förändringar
 påbörjat och/eller avslutat hbtq-certifiering




kvalitetsutvecklande arbete har ägt rum på fritidsledarskolorna och nya läro- och
kursplaner invävda med normkritik har införts
använt Ungdomsstyrelsens metodmaterial Öppna verksamheten! samt även spridit det
till fler instanser i kommunen. Tillfört ny kunskap med hbtq-fokus och utgått från flera
olika metodmaterial, till exempel BRYT och Machofabriken. Materialen har använts i
både personal- och ungdomsgrupper. (Tips! Övningen Ett steg fram gjorde det tydligt
vad vi behöver jobba med.)



skapat arbetsgrupper med en särskilt ansvarig från varje gård



haft tematräffar mellan arbetsgrupper från olika verksamheter



blandat in normkritiska frågor i andra kurser



sett över verksamheterna utifrån normkritiska perspektiv: aktiviteter, blanketter och inredning



förändrat våra krav vid rekrytering. Ökade krav på kompetens kring hbtq, bemötande
och benägenhet till fortbildning.

Samarbeten/nätverk
 arbetat med förankringsarbete i politiken


anordnat politikerträff, arbetsgrupp och/eller nätverk



gjort en handlingsplan över långsiktiga förändringar som presenterats på
arbetsplatsträffar för samtliga arbetsgrupper



fått med chefer på tåget och sålt in idéer hos kollegor och chefer



startat en ny arbetsgrupp



använt medierna för att få spridning



gjort studiebesök och kompetensutvecklat oss själva



pratat med naturkunskapsläraren om skolans sex- och samlevnadsundervisning



etablerat kontakt med ”riktade verksamheter” för inspiration och samarbeten. Bokat in
eller genomfört studiebesök eller på andra sätt använt riktade verksamheter som
kompetensutveckling för övriga fritidsledare med flera.
Exempel:
Egalia tog med unga till öppningen/lanseringen av en riktad mötesplats. Det gav bra
marknadsföring och skapade positiv stämning. Några av ungdomarna blev ordinarie
besökare och många upplevde att det var skönt att ha fler riktade platser att gå till.
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Utbud av aktiviteter
 temakvällar/veckor


fokuserat på normkritik istället för på de enskilda delarna var och en för sig



normkritiska veckor/dagar – aktivt arbetat med normkritiska metodmaterial
(arbetslaget först, sedan kursdeltagarna/besökarna). Haft med hbtq på temadagar och
bland annat lyft hbtq-förebilder på flaggor



anordnat föreläsning på temat



ungdomsproducerade texter som ska bli teaterpjäs





låta kursdeltagarna/personalen läsa Öppna verksamheten!, vilket lett till diskussioner
om samhället
temagrupper där vi utgått från frågor om hbtq.

Nya verksamheter
 IRIS på Lidingö har öppnat


diskuterat träffpunkt eller planer på öppna mötesplatser (två stycken)



öppnat en hbtq-verksamhet en kväll i veckan i Skellefteå.
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Förutsättningar för att lyckas

Motstånd
Det är tydligt att det i många verksamheter finns ett motstånd mot frågorna bland såväl
kollegor och chefer som bland unga som besöker verksamheterna. Vissa har exempel på
hur unga drar ner affischer och lappar och motarbetar satsningar, medan andra har
exempel på hur chefer har en homofob jargong och drar skämt istället för att jobba med
förändring. Detta motstånd belyser samtidigt vikten av att arbeta vidare med frågorna.
Motståndet kan yttra sig genom ointresse, att inte (vilja) se problematiken, eller att
aktivt motarbeta frågorna. Det är även påtagligt att frågorna ibland upplevs som
personliga och innebär att personer tvingas vända blicken inåt och flera verksamheter
lyfter oviljan hos många att förändra sig själva och sina arbetssätt. Det upplevda
motståndet leder även till frågan ”hur gör vi detta till en gemensam angelägenhet?”,
vilket behandlas i nästa punkt.

Tips!


Bra att utgå från de mänskliga rättigheterna – de täcker in flera normer och
diskrimineringsgrunder och är en tacksam utgångspunkt som de flesta är
positivt inställda till.



Att jobba mot flera begränsande normer samtidigt och använda normkritik
kopplat till olika områden, till exempel rasism, homofobi och tillgänglighet,
gör att det blir lättare att komma ifrån föreställningen om att ”det berör inte
oss”. Alla påverkas på olika sätt av någon norm!



Utgå från och levandegör verksamhetens värdegrund – och finns det ingen så
är det kanske något ni kan ta fram.
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Hur bemöter vi medarbetare med icke-toleranta åsikter?

Case: Hur bemöter vi medarbetare med icke-toleranta åsikter?
Öka kunskapen i arbetsgruppen genom utbildningar och påtala vikten av kunskap och
utbildningar för chefer. Visa att du inte håller med. Påtala vikten av ett professionellt
förhållningssätt och att vi arbetar utifrån mänskliga rättigheter. Finns det en policy
och värdegrund så informera om denna. Finns det ingen värdegrundspolicy är det
kanske bra att ta fram en sådan i verksamheten! Håll diskussionen om
värdegrundsfrågor i arbetsgruppen levande.
Lyft frågan till chefsnivå – kanske finns det behov av chefssamtal? Betona att du
själv överväger att byta arbetsplats om klimatet inte ändras. Undvik situationen
genom medveten rekrytering, det är viktigt att fånga upp denna typ av värderingar
redan i anställningsintervjuer. Allt förändringsarbete är ledningsarbete – det ska inte
handla om åsikter hos personalen!
Fritidsledarutbildningen? Om en student på praktik visar intoleranta åsikter är det
viktigt att praktikplatsen återkopplar kring detta – kanske det inte alltid kommer fram
i klassrummet. Ta initiativ till ett samtal med studenten: har du verkligen valt rätt
utbildning/yrke? Är du på rätt plats? Varför har du valt detta? Erbjud möjlighet till
förändring. Det är viktigt att samtala om värdegrundsfrågorna i verksamheten – men
någonstans måste man dra gränsen om det inte sker en förändring. Ta hjälp av facket.
Det svåraste är inte starka och tydliga åsikter – utan när personer har subtila icketoleranta åsikter. Försök att identifiera dessa! Synliggör och lyft upp sådant som
”sitter i väggarna”. Behövs kanske en personalrockad, med nya personer som kan se
verksamheten med nya ögon? Våga säga emot och visa att du inte håller med! Det är
viktigt att kollegorna tar ställning och visar att icke-toleranta åsikter inte hör hemma i
en sådan verksamhet.
Samsyn i arbetsgruppen
En av de utmaningar som kommit fram i nästan alla verksamheter är betydelsen av att det
finns en samsyn i arbetsgruppen, att det finns bra stöd och kollegor att driva frågorna
tillsammans med. Privata värderingar är många gånger ett hinder för professionalitet och
kompetensutveckling är därmed ett viktigt verktyg.
Flera deltagare lyfter vikten av att hela personalgruppen har samma grundkunskap för
att kunna skapa ett gemensamt förhållningssätt. Många upplever att det är svårt att
förmedla kunskapen vidare till resten av arbetsgruppen. Flera lyfter önskemål om att
fortbildning kring dessa frågor ska göras obligatorisk för samtliga i personalgruppen och
att det även krävs utbildning av chefer för att skapa samsyn i arbetsgruppen.
De verksamheter som upplevt en positiv förändring har också stort engagemang bland
kollegor och stöd uppifrån. Det tycks även ha skett störst förändringar i verksamheter där
hela verksamheten, tillsammans med chefer, deltagit i utbildningarna. Genom att ha en
samsyn i arbetsgruppen skapas även mandat för medarbetare att göra uppdateringar och
insatser på egen hand utan att någon ifrågasätter.
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I många personalgrupper är det ett fåtal personer som är engagerade och åker på all
kompetensutveckling, medan det finns brist på ”intresse” för frågorna bland övriga
kollegor. Det finns en frustration över att inte samtliga kollegor deltagit i samma
utbildningar. Detta hänger även samman med att en tydlig styrning från såväl chefer som
politiker saknas.

Tips!


Tydliggör att hbtq-kompetens är en ledningsfråga. Det krävs tydliga direktiv
uppifrån och handlar inte om åsikter – utgå från mänskliga rättigheter och
styrdokument. Höj kunskapsnivån i arbetsgruppen genom att omvärldsbevaka
och samla in kunskap om forskning.



Om det finns motsättningar mellan privata åsikter och professionellt agerande:
Våga lyfta detta till diskussion! Låta privata åsikter komma upp till ytan –
diskutera motsättningarna. Farligare om dessa åsikter ”sopas under mattan”.



Det finns en risk med att använda sig av begrepp som man inte förstår.
Tydliggör varför det är viktigt att arbeta med detta!



Våga göra fel och lär av era misstag. Många är rädda för att göra fel och tror att
de ”inte kan”, vilket kan leda till att de inte vågar göra någonting alls.



Håll dialogen levande! Till exempel genom att diskutera olika situationer
(case) eller svårigheter på personalmöten.



Se till att ha rutiner för nyanställdas fortbildning och att de blir insatta i
arbetssätt och värdegrund.

Hur gör vi frågan om tryggare mötesplatser till en gemensam
angelägenhet?

Case: Hur gör vi frågan om tryggare mötesplatser till en gemensam angelägenhet
och inte något som enbart drivs av eldsjälar?
Engagera ledningen vars uppgift är att ge tydliga direktiv (mer eller mindre
tvingande), arbeta aktivt med att förändra attityder, kom bort från att det skulle vara
en åsiktsfråga och hänvisa istället till hårda fakta som styrdokument och
grundläggande mänskliga rättigheter. Försök att göra utbildning inom området
obligatorisk för alla medarbetare.
Lyft kunskaper och forskning på området, fundera över personalgruppens
sammansättning, se över rekryteringsprocesser och se till att ställa frågor om
exempelvis erfarenhet av att möta hbtq-ungdomar. Det är även viktigt att hbtq och
normkritik finns med redan under fritidsutbildningen.
Försök att hitta metoder som gör att alla kan känna sig delaktiga i frågorna. Alla
måste vilja om det ska gå att åstadkomma förändring. Arbeta med metodutveckling i
en pågående dialog i arbetsgruppen. Utgå från era dokument och gör dem levande ‒
involvera alla!
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Mandat och stöd från politiker och ledare
Något som kommit upp i nästan alla samtal är vikten av att ha ett tydligt mandat att arbeta
med frågorna och att det finns stöd från ledning, chefer och politiker. När deltagarna listar
sina utmaningar är bristande mandat och styrning återkommande (såväl från chefer som
från politiker).
För att kunna göra de stora förändringarna betonas att frågan måste tydliggöras av
politiker och chefer så att personalen inte har något val ifall de ska arbeta med frågan
eller inte. Flera verksamheter har upplevt ointresse från politiker och ledning och
personalen får själva dra det största lasset för verksamhetsöversyn, utvecklingsarbete och
initiativ till fortbildning. Detta är även ett arbete som kräver bekräftelse och uppskattning.
Många påtalar att det krävs förändringar även på kommunnivå och tydligare
prioriteringar. Kommunen gör inte alltid ett aktivt ställningstagande, men det borde av det
kommunala uppdraget tydligt framgå hur man ska hantera och prioritera i dessa frågor.
Det påtalas även att det kan krävas en förändrad resultaträkning, där kommunen i större
utsträckning värderar tillgänglighet och inkluderande verksamheter än besöksantal.

Tips!


Positivt för chefer att ha medarbetare som vill arbeta med frågan på ett visst
sätt från början – det är en bra utgångspunkt för att kunna skapa en
arbetsgrupp!



Diskutera den könsuppdelade statistikrapporteringen med kommunen för att få
till ett tredje alternativ på blanketter med mera.



Få kommunen eller verksamhetschefer att påbörja hbtq-certifiering av
verksamheten genom RFSL.



Använd Ungdomsstyrelsens material, Hon hen han och broschyren Om unga
hbtq-personer ‒ hälsa, för att visa hur viktig frågan är att arbeta med. Där finns
statistik och analyser att hänvisa till!



Medialt genomslag kan bidra till att politikerna inte kan blunda för frågan,
varvid de blir ”tvungna” att skaffa ökad kunskap.



Lobba för politiker eller skriv egna motioner till kommunfullmäktige.
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Förutsättningar i verksamheten i stort
Många fritidsverksamheter upplever att det finns en bristande kvalitetssäkring av
verksamheten i stort. Till exempel finns inget generellt kvalitetsarbete genom att endast
anställa utbildad personal eller genom att arbeta tydligt och strukturerat med
bemötandefrågor. Flera av deltagarna lyfter att fritidsverksamhet för unga är en politisk
fråga som behöver prioriteras högre och att kvalitetssäkring måste komma från ledning,
politiker och tjänstemän.
För att kunna arbeta kontinuerligt och proaktivt med unga bör verksamheterna ha
utbildad personal med rätt kompetens och i mindre utsträckning tillfälliga och outbildade
timanställda. Flera efterfrågar fler fast anställda fritidsledare, högre personaltäthet,
ledningsstöd och budget. Detta framhålls som grundläggande förutsättningar för att göra
mer än enbart ”akuta insatser”. Ett team med utbildad och fast personal lyfts även som en
viktig del i att kunna arbeta strukturerat utifrån ett gemensamt synsätt. För att kunna möta
unga som mår dåligt eller som riskerar att hamna i kriminalitet är kompetens och resurser
nödvändiga för verksamheten.
Flera verksamheter lyfter knappa ekonomiska resurser och brist på lokaler som hinder
för att arbeta proaktivt eller för att kunna satsa på särskilt utsatta grupper. Om resultatet är
i fokus kan det innebära att verksamheter tvingas att prioritera mellan olika grupper och
satsningar, till exempel att riktade aktiviteter för mindre grupper prioriteras bort eftersom
det som lockar folk ofta är stora ”grabbiga” event kring sport och musik. Besöksantal
prioriteras framför kvalitet eller satsningar på särskilt utsatta grupper.
Det kan också innebära motsättningar mellan att verksamheten enbart har
jämställdhetsmål och inte jämlikhetsmål eller att det finns svårigheter med att rapportera
statistik könsuppdelat.
Tips!


Hitta rutiner inom rådande förutsättning, till exempel att ge tydlig introduktion
till nyanställda, att alltid ha frågan uppe på arbetsplatsträffar, att utse en
ansvarig person eller att gå med i ett nätverk.



Integrera det normkritiska arbetet! Undvik att göra det till en ytterligare
arbetsbörda, utan sträva efter att det ska bli en naturlig del av tänket (se
normkritik som process).



Synliggör möjligheten att få fylla i kön utifrån egen könsidentitet, eller inför ett
tredje alternativ på olika listor. Lyft diskussionen med kommunen kring om det
finns möjlighet att rapportera även ett tredje kön.



Se till att hitta argument för att motivera varför särskilda satsningar behövs (till
exempel utifrån Ungdomsstyrelsens siffror).



Sätt upp tydliga mål för den egna verksamheten



Se över era egna aktiviteter – vilka är målgruppen? Vilka lockas? Hur kan vi
skapa mer inkluderande aktiviteter som lockar andra målgrupper?
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Normkritik som process
Det är viktigt att komma ihåg att normkritik är en process och ett tankesätt där det kan ta
tid att ”landa”. Det är viktigt att fundera kring och komma ur sina egna rotade normer
och fördomar och att förändra sitt språk och tankesätt. Flera lyfter vikten av att ”putsa
sina normkritiska glasögon” så att vi läser allt med ett normkritiskt perspektiv, vilket
kräver aktiv träning. Det är viktigt att fundera över normer i sitt eget liv och reflektera
över vad som begränsar oss. Ett första steg för att kunna förändra är att få syn på dessa
normer.
Det är ett långsiktigt arbete men flera lyfter att det har skett attitydförändringar och att
det finns en större öppenhet idag. Punktinsatser blir ofta verkningslösa, utan det krävs ett
tankesätt som genomsyrar hela verksamheten. Flera upplever samtidigt detta som en
svårighet och efterlyser ett bättre koncept och en tydlig struktur för upplägget. Det kan
upplevas som svårt att få till det normkritiska syn- och tankesättet om det inte finns några
rutiner för att hålla det levande.
Tips!


Använd utomstående observatörer för att få feedback på ert arbetssätt och
bemötande – på så sätt går det att få syn på ”omedvetna” handlingar.



Undvik att prata om olika grupper bland unga, arbeta istället brett normkritiskt.



Vi behöver träning för att kunna tänka normkritiskt! Använd olika
normkritiska övningar och metoder även i den egna arbetsgruppen.



Hitta former för att hålla dialogen mellan kollegor levande.



Ha någon som är ansvarig för att omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad
inom ämnet.



Använd era befintliga resurser. Se över material och lokaler, ändra
förhållningssätt med mera. Normkritik som tankesätt kräver inga resurser!
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Fortsatt stöd och utbildning
En del av motståndet i arbetsgrupper kan bestå av att många medarbetare upplever att
verksamheten redan är ”god, välvillig och öppen för alla”. Många lyfter därmed behovet
av fortsatt kompetensutveckling, fortbildning och inspiration. Både för att hålla
kunskapen och arbetssättet levande på arbetsplatsen, identifiera aktuella problemområden
och för att få med alla ”på tåget”. Att skapa trygghet i sig själv som ledare och i
arbetsgruppen (genom stabil kunskapsgrund) är en förutsättning för att kunna ge
ungdomar trygghet. Många lyfter även vikten av att kompetensutveckling prioriteras och
uppmuntras av ledare. En del av deltagarna på Ungdomsstyrelsens utbildningar har
använt sin egen fritid.

Tips!


Ta in workshops och utställningar utifrån! Samarbeta med lokala aktörer.



Använd riktade verksamheter för kunskapsutbyten, föreläsningar och
studiebesök.



Ha en person som är ansvarig för frågorna.

Behov av forum för att utbyta erfarenheter
Deltagarna lyfte även behovet av att hitta ett forum för att bättre kunna utbyta
erfarenheter. Detta är även något som kräver tid. Många efterfrågar kontinuerliga
mötesformer och en önskan om att ha en levande metodutveckling. Man vill kunna
förmedla kunskap, få stöd kring svåra dilemman och ha möjlighet att ställa frågor. Det
tycks finnas ett behov av ett gemensamt arbetsforum för att arbeta vidare med hbtq-frågor
och ett nätverk för att sprida tips och metoder.
Det finns hos många även ett uttryckt behov av fler erfarenhetsutbyten mellan gårdar
inom den egna kommunen. Intresse, engagemang och kunskap skiljer sig åt i många
verksamheter, vilket enligt deltagarna gör det svårare att arbeta strukturerat med en
gemensam pedagogik och idé.
Tips!


Vilka andra organisationer eller verksamheter kan ni samarbeta med lokalt? Ta
in kunskap och kompetens utifrån. Involvera fler aktörer och samarbetspartner
i kommunen. Starta en grupp som kan samverka kring frågorna.



Anordna en gemensam arbetsworkshop med fast-, viss- och timanställda samt
med chefer och eventuellt politiker för att ta fram en samsyn och strategi för
arbetet.



Anordna miljöombyten och studiebesök hos andra verksamheter för att få nya
perspektiv.



Avsätt tid för att arbeta i temagrupper med fokus på hur ni kan arbeta i
praktiken.
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Vikten av medveten rekrytering och utbildad personal
Arbetsgruppen är återkommande i deltagarnas diskussioner och som tidigare nämnts
upplever många att det är svårarbetat med oengagerade kollegor och bristande vilja till
fortbildning. Många deltagare kom även in på betydelsen av en medveten rekrytering av
ny personal för att kunna skapa heterogena arbetsgrupper med bred representation. Det är
enligt deltagarna även viktigt att tydligt ha tänkt igenom vilken kompetens som
efterfrågas vid nyrekryteringar och att uppmuntra viljan till fortbildning. Grupperna
diskuterade betydelsen av att föra in normkritiskt tänkande redan på
fritidsledarutbildningen och att arbetsgivare sedan inte anställer personal utan utbildning
– utbildning ses som en kvalitetsstämpel!
Tips!


Låt den intervjuade ta ställning till olika situationer/case vid intervjun.



Presentera er värdegrund och normkritiska utgångspunkt vid intervjuer.



Fråga om den intervjuades personliga värdegrund, kunskap om frågorna och
eventuellt behov av fortbildning i normkritik och hbtq-kunskap.



Tydliggör på förhand vilka kompetenser som behövs i arbetsgruppen och
eftersträva att rekrytera en mångfald av medarbetare.

Svårt att nå unga
De flesta svårigheter och framgångsfaktorer som diskuteras är tydligt kopplade till
organisationen och arbetsgruppen, snarare än till det faktiska arbetet i mötet med unga.
Ett antal arbetsplatser lyfter dock svårigheter med att nå ut till målgruppen eller att hålla
uppe besöksantalet. Det dyker upp frågor som: Är vi synliga? Är det de som inte ser oss
eller vi som inte ser dem? Någon nämner att: ”om vi inte når alla ungdomar kanske vi
måste rikta verksamheten för att nå dem”, snarare än att tolka det som att de inte finns
eller inte har ett behov. Det blir därmed viktigt att hitta sätt att förmedla till unga att
verksamheten arbetar inkluderande och normkritiskt. Frågan blir: Hur ska man
presentera att det finns ett hbtq-tänk i verksamheten?
Flera påtalar dock att det är viktigt att inte bara sätta upp en hbtq-flagga, utan att också
kunna motivera varför den sitter uppe och att de som arbetar har kompetens inom
området för att kunna bemöta kritik, ta diskussioner och svara på målgruppens frågor. Det
gäller även att kunna garantera en persons trygghet om hen väljer att vara öppen.
Förekomsten av homogena ungdomskulturer diskuteras mellan verksamheter från
skilda områden och många upplever att unga hbtq-personer kan ha svårigheter med att
vara öppna i alla typer av områden. Flera lyfter att det är lättare att jobba i grupper än i
öppna verksamheter med olika deltagare varje gång och utan gemensamma aktiviteter.
Det finns även erfarenheter av att personer kommer och stör under kvällar som har
riktad målgrupp (till exempel killar som stör när det är tjejkväll), vilket medför att det kan
upplevas som farligt för särskilda grupper att komma dit på grund av detta. Därför måste
verksamheterna ta hänsyn till säkerhetsaspekten och tänka in detta i arbetet med särskilt
utsatta grupper. Samtidigt motiverar detta motstånd betydelsen av att det finns
mötesplatser som kan garantera trygghet. Flera verksamheter lyfter att ett viktigt steg i att
arbeta med att skapa trygga mötesplatser är att hitta en samsyn och ett medvetet sätt att
hantera kränkande kommentarer och att bemöta unga som till exempel river ner material.
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Tips!


Ett ”konservativt” omgivande samhälle gör att unga som ”sticker ut” flyr fältet.
Då är det extra viktigt att överdriva att alla ska vara välkomna oavsett
bakgrund. Märk ut och synliggör perspektiven!



Överdriv välkomnandet i marknadsföring – och var förberedd när de unga väl
kommer!



Rikta informationen ‒ synliggör att ni finns och att ni har kunskap.



Att ordna olika intressegrupper kan vara ett lättare sätt att locka nya besökare
än att enbart erbjuda öppen verksamhet.



Engagera unga i planering och rekrytering ‒ fråga ungdomarna om vad de vill!



Genom att ha en riktad kväll i veckan (på en vanlig gård) finns möjlighet för
hbtq-ungdomar att skapa relation med ledarna, bli trygga och lära känna
platsen, vilket underlättar steget in i ”öppen verksamhet”.



Det viktigaste för unga: Att personalen visar att de är på ungdomarnas sida! Att
som vuxen skicka tydliga signaler om detta.



Se över ert material ‒ är det inkluderande och representativt för alla?

Hur hanterar vi grupper med motsättningar?

Case: Hur hanterar vi ungdomsgrupper med motsättningar (till exempel hbtq och
icke-toleranta) i samma grupp?
Att arbeta med unga är ett långsiktigt arbete. Jobba på att som fritidsledare bygga
upp relationer med ungdomarna – det är ett jätteviktigt utgångsläge! Initiera bättre
samarbeten med närliggande yrkesgrupper, till exempel fältarbetare. Det kan vara
svårare att arbeta på platser som inte är en gemensam plats för möten (utomhus till
exempel). I så fall kan ett första steg vara att först hitta en arena där de kan mötas
(exempelvis på gården).
Om gruppen är redo: testa att använda metodmaterial som finns för att jobba kring
värderingar, till exempel Bryt och Machofabriken som ger möjlighet till diskussion
och reflektion. Det är dock viktigt att hbtq-gruppen inte ska behöva möta intoleranta
åsikter. Därför kan det vara svårt att börja med värderingsövningar då många
negativa åsikter kan dyka upp. Detta kräver förberedda ledare som kan bemästra
situationer som dyker upp! Det är viktigt att ledarnas syfte och mål med övningarna
är tydliga! Är ni inte det så kan det vara bättre att börja med andra typer av övningar.
Börja till exempel med samarbetsövningar som äventyrspedagogik, det bygger på
hinder som endast går att komma förbi genom samarbete. Hitta gemensamma
nämnare i grupperna – vad kan de mötas kring? Detta är något som kräver förarbete!
Målet är att de unga ska lära känna varandra och förstå att alla är viktiga för att
gruppen ska lyckas. Sätt även upp gemensamma mål – vad tycker gruppen är roligt
och viktigt? Vad kan de jobba gemensamt kring? Till exempel att tjäna in pengar till
en resa. Skapa en gemensam målbild som blir en morot!
Överlag: viktigt att fokusera på förebyggande arbete snarare än på krisarbete!
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Hur förebygger vi trakasserier på lång sikt?

Case: Tre killar kommer in på gården och blir trakasserade av besökare där.
Personalen kan hantera situationen i stunden – mer hur arbetar vi långsiktigt?
Det är viktigt att arbeta med bemötande och delaktighet ‒ att gården är tydlig med
sin värdegrund – att besökarna själva är med och upprätthåller detta och känner sig
delaktiga. Många gånger handlar det om fördomar och kulturkrockar. Försök att
vända fördomar till nyfikenhet genom att hitta arenor för grupper att mötas på.
Exempel från en gård: Det finns en mangaförening på gården och många andra
besökare tyckte att de som var med i mangaföreningen var lite konstiga. Gården
arbetade aktivt med att visa andra ungdomar vad ”mangagruppen” gjorde. Andra
ungdomar bjöds in för att vara med och testa och ledare peppade och följde med. De
arbetade med att öka kunskapen bland unga om ”andra grupper”! I detta fall slutade
det med att en av dem som i början varit med och trakasserat själv gick med i
gruppen!
Se även svaret på ovanstående case.

Hur får vi alla i personalen att stå upp för vår
regnbågsflagga?

Case: Hur ”motiverar” vi vår regnbågsflagga och får alla i personalen att kunna stå
upp för den när unga frågar eller kritiserar? I situationen som presenterades var
det en ungdom som såg flaggan och frågade ”är det någon i personalen som är
homosexuell eller?” varvid personalen svarade ”nej, men förut var det en som
jobbade här som var det.”
Viktigt att ha kunskap och förklara för eleverna vad flaggan står för och varför den
ska vara uppsatt. Finns det tydligt uttalat i arbetsgruppen vad syftet och målet är?
Det kan också vara så att unga som kritiserar eller ställer provocerande frågor
faktiskt söker stöd, vill bli sedda eller inleda ett samtal. Var noga med att inte ge svar
som ”sopar frågan under mattan”.
För att anställa personal med rätt kompetens är det nödvändigt att ha en målinriktad
rekrytering och att ställa frågor om värdegrund och erfarenhet av normkritik. Det är
även bra att skapa samsyn i arbetsgruppen kring dessa frågor och att det finns en
acceptans för att ta upp det till diskussion om personalen hör varandra säga
olämpliga saker eller svara olämpligt. Det kan vara en bra utgångspunkt för interna
diskussioner.
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Vad gör vi som verksamhet kopplat till nätet?

Case: En homosexuell kille blir trakasserad på nätet och förövaren har koppling till
en nynazistisk organisation. Kontaktuppgifter och bilder sprids på nätet.
Det är en mycket svår situation att hantera. Uppmuntra eventuellt till polisanmälan,
men det kan vara en svår avvägning som fritidsledare. Socialtjänst och polis
uppmuntrar till anmälan. Om det är jätteallvarligt kanske den utsatte behöver få gå
under jord, flytta, byta nummer – ta situationen på allvar!
Många projekt och nätverk på nätet jobbar med detta – det finns andra att ta hjälp av
eller som kan göra motaktioner. Hänvisa den utsatte till en brottsofferjour för att få
stöd. Det är viktigt att minnas att den som utsatts är ett offer, oavsett om den anmäler
eller inte. Personen behöver troligen mer professionellt stöd.
Det är viktigt att arbeta förebyggande mot hot på internet och i sociala medier.
Yrkesverksamma bör använda nätverksmöten för att diskutera frågor som rör
internet och sociala medier samt vad lagen säger.
Tips! Ungdomsstyrelsen har ett pågående uppdrag att under 2014 jobba kring
trakasserier, kränkningar och hot på internet. Myndigheten ska sammanställa och
sprida information om lagstiftning och annan relevant information till unga, till
verksamheter som möter unga och till föräldrar. Metodmaterialet Ses offline?
kommer även att kompletteras med ett avsnitt om hur verksamheter som möter unga
bör agera när unga blir utsatta för kränkningar, trakasserier och hot på nätet.
Tips!



Projekt Nätvaro (Uppsala Diskrimineringsbyrå) : http://natvaro.eu/
Ungdomsstyrelsens metodmaterial Ses offline?
www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer/ses-offline



Juridikinstitutet: http://www.juridikinstitutet.se/



Lajks (näthatsprojekt i Skåne) http://www.lajks.se

22 (25)

Riktade respektive öppna verksamheter
En diskussion som ofta uppstår under Ungdomsstyrelsens utbildningar är frågan om man
ska använda öppna eller riktade verksamheter i arbetet med unga hbtq-personer. Unga
hbtq-personer är dock i särskilt behov av riktade verksamheter eftersom ohälsan är
extremt hög (se Ungdomsstyrelsens Hon hen han eller broschyren Om unga hbtqpersoner ‒ hälsa). Mötesplatser är en viktig del i ett hälsofrämjande arbete och gruppens
ohälsa beror till stor del på utsatthet, trakasserier, hot, våld och osynliggörande, bland
annat i skolan och i många familjer. En riktad insats kan dock se ut på flera olika sätt,
vilket deltagarna ger exempel på. Det kan handla om att:
-

öppna en egen gård med hbtq-profil
avsätta en kväll i veckan eller månaden på ordinarie gård(ar)
arbeta med gruppaktiviteter inom ramen för ordinarie verksamhet och öppettider
hitta samarbeten och anordna regelbundna kvällar eller aktiviteter med andra
lokala aktörer, till exempel ungdomsmottagningen eller RFSL Ungdom.

Många lyfter fördelarna med att jobba parallellt med riktad och öppen verksamhet och
därigenom trycka på samhörighet och identifikation, snarare än på att förstärka utsatthet.
Det behöver inte finnas någon motsättning mellan öppna och riktade verksamheter – båda
behövs och kan finnas parallellt. I kommuner som har riktade verksamheter finns dock en
upplevelse av att dessa riskerar att bli ett ”alibi” för att slippa jobba med normkritik och
medvetenhet i övrig verksamhet i kommunen. Det är därför extra viktigt att hålla frågan
aktuell även i kommuner där det finns riktade verksamheter. Det är viktigt med öppna,
tillåtande platser även för unga som inte vågat komma ut än.
Verksamheter som har hbtq-profil men där det inte finns något ”krav” på hbtqidentifikation lyfter även att många unga som inte identifierar sig som hbtq upplever att
mötesplatsen är en frizon. Vissa har valt att en hbtq-profil främst betyder att gården ska
vara en frizon från genus- och heteronormer, vilket kan vara tilltalande även för många
unga som inte själva identifierar sig som hbtq.
Många av de kommuner som har riktade verksamheter lyfter även att de fått enormt
positiv feedback från deltagarna som vittnar om att platsen är en viktig frizon som
betyder jättemycket! Det har varit ett sätt att få nya vänner, få svar på frågor, slippa
trakasserier och att få känna sig ”inkluderad och normal”.
Tips!


Inspireras av de riktade verksamheter som finns i din kommun eller i landet.
Samverka, gör studiebesök och utbilda dig!



Ungdomsstyrelsen har under 2013 drivit ett nationellt nätverk för riktade hbtqverksamheter. Förhoppningsvis kommer detta nätverk att fortsätta finnas med
någon annan som ansvarig. Håll utkik – och använd nätverket för tips och
erfarenhetsutbyten!



Riktade insatser behöver inte vara stora och kostsamma – testa att avsätta en
kväll i månaden eller liknande till att börja med.

23 (25)

Vi vill starta en riktad verksamhet i kommunen trots
begränsade resurser. Hur gör vi?

Case: Vill vill starta en riktad verksamhet i kommunen trots begränsade resurser. Hur gör
vi?
Starta ett projekt! Sätta press på kommunen. Väck opinion! Viktigt att få med
verksamhetschefen som kan arbeta uppåt i hierarkin. Finns behov och önskemål bland
unga? Fånga i så fall upp idén och involvera unga i arbetet. Motivera unga att själva med
vuxenstöd kontakta politiker.
Sök medel från Arvsfonden, öka kunskapsnivån i kommunen och synliggör att behovet
finns!
Exempel Liquid: började som ett projekt och då det fanns stor efterfrågan gick
kommunen in som samarbetspartner.
Omfördela befintliga resurser? För långt till dem med makt? Omprioritera i den egna
verksamheten, ”stäng” till exempel gården en dag i veckan och skapa en riktad
mötesplats. Behövs vilja i arbetsgruppen och i verksamheten. Visa på resultat utifrån en
testverksamhet! Ibland: kanske man bara kan starta utan att fråga?
Tips! Kontakta Jonah Nylund på Ungdomsstyrelsen för information om nätverket för
riktade verksamheter. Där finns mycket kompetens från personer som varit med och
startat verksamheter på annat håll.

Hur undviker vi att nöja oss bara för att det finns en riktad
verksamhet i vår kommun?

Case: Hur undviker vi att nöja oss bara för att det finns en riktad verksamhet i vår
kommun?
Låt den nya verksamheten påverka de ordinarie verksamheterna! Använd dem för att
hämta inspiration och se till att sprida den kunskap som finns!
Betydelsefullt att få med ledningen och att dessa ger alla verksamheter tydliga direktiv i
arbetet med dessa frågor. Ett viktigt led i detta är att utbilda samtliga medarbetare.
Samarbeta mellan personalgrupperna – använd varandras erfarenheter eller låt
personalen rotera. Låt personalen inom den riktade verksamheten fungera som
kompetensbank – vänd er till dem med frågor, snarare än att enbart skicka de unga dit.
Arbeta med att diskutera och synliggöra flera normer samtidigt – det är angeläget för att
alla verksamheter ska bli mer öppna. Normkritik kan även användas i arbete mot sexism,
rasism med mera.

24 (25)

4

Referenser

RFSL Ungdom & Forum för levande historia (2011). Bryt! Ett metodmaterial om normer i
allmänhet och heteronormen i synnerhet. Stockholm: RFSL Ungdom & Forum för levande historia.
Ungdomsstyrelsen (2009). Ses offline? Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
Ungdomsstyrelsen (2010). Hon hen han. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
Ungdomsstyrelsen (2011). Öppna verksamheten! Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
Ungdomsstyrelsen (2012). Om unga hbtq-personer ‒ hälsa. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Elektroniska källor
http://natvaro.eu/
Projekt Nätvaro (Uppsala Diskrimineringsbyrå)
www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer/ses-offline
Ungdomsstyrelsens metodmaterial Ses offline?
http://www.juridikinstitutet.se/
Juridikinstitutet
http://www.lajks.se
Lajks (näthatsprojekt i Skåne)
http://machofabriken.se/
Metodmaterialet Machofabriken

25 (25)

© Ungdomsstyrelsen 2014
projektledare Jonah Nylund

distribution Ungdomsstyrelsen, Box 17801, 118 94 Stockholm

språkgranskning Ingrid Bohlin

webbplats www.ungdomsstyrelsen.se

omslag Christián Serrano

e-post info@ungdomsstyrelsen.se
tfn 08-566 219 00, fax 08-566 219 98

UNGDOMSSTYRELSEN
är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila
samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

