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Förord
Enligt det ungdomspolitiska målet ska unga ha goda levnadsvillkor, makt att 
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Detta gäller alla unga, 
oavsett om de vuxit upp i vårt land eller är nya i Sverige. En viktig del i att nå 
detta mål är att ge unga tillgång till den information och kunskap som de har 
rätt till. 

Sajten Youmo.se som drivs och förvaltas av UMO är ett viktigt och bra verktyg 
för att bistå unga som är nya i Sverige med kunskap och information om 
exempelvis kroppen, sex och hälsa. Unga har dock inte enbart behov av att få 
information och kunskap via exempelvis en webbplats som Youmo.se. Unga har 
också behov av trygga samtal med vuxna i sin närhet. 

Myndigheten har under 2021 haft regeringens uppdrag att genomföra informa-
tionsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck samt hälsa och jämställdhet 
till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga som är nya i Sverige. 
Uppdraget har i huvudsak utförts genom vägledningen Youmo i praktiken och 
utbildningspaketet Rätt att veta!. Myndighetens insatser har särskilt fokuserat 
på att ge vuxna som möter unga som är nya i Sverige stöd i hur de kan samtala 
med de unga. Stödet har varit både uppskattat och efterfrågat. Insatserna har 
enligt myndighetens bedömning bidragit till att fler vuxna initierat samtal med 
unga om exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet. 
Fler vuxna har också blivit tryggare i sina samtal med unga. Insatserna har 
därmed sannolikt även bidragit till det att fler unga fått den information och 
kunskap de har rätt till.

Lena Nyberg, generaldirektör
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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Sammanfattning
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på regeringens 
uppdrag genomfört informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, 
hälsa och jämställdhet till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga 
som är nya i Sverige1. I huvudsak har insatserna utförts genom vägledningen 
Youmo i praktiken och utbildningspaketet Rätt att veta!. Båda dessa har en 
nära koppling till innehåll på sajten Youmo.se. Arbetet har därför skett i nära 
samverkan med UMO, som utvecklat och förvaltar sajten.

Insatserna har fokuserat på att ge vuxna som möter unga som är nya i Sverige 
stöd i hur de kan samtala med unga om bland annat de ämnen som omnämns i 
uppdraget. Myndighetens och UMO:s övergripande mål för informationsinsats-
erna är att fler unga som är nya i Sverige ska få tillgång till den information och 
kunskap de har rätt till.  För att nå detta mål behöver

• fler yrkesverksamma och andra vuxna initiera och genomföra samtal med 
unga om de ämnen som finns på Youmo.se

• fler yrkesverksamma och andra vuxna känna sig trygga i sina samtal med unga.

Under året har myndigheten utvecklat utvecklingspaketet Rätt att veta!. En ny 
film om att samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck samt två nya 
digitala moduler har producerats. Vidare har två digitala seminarier genomförts. 
Arbetet med att ta fram en ny webbutbildning om hedersrelaterat våld och 
förtryck har också påbörjats.

Myndigheten bedömer att de insatser som genomförts haft goda effekter, 
både för unga som är nya i Sverige och för de vuxna som möter dem. Trots 
genomförda insatser finns det dock många unga som inte får den kunskap de 
har rätt till. Många vuxna saknar också kunskap om hur de kan prata med unga 
de möter. Det är därför myndighetens bedömning att det finns ett behov av 
att fortsätta sprida och utveckla det stöd som myndigheten tagit fram. För att 
ytterligare stärka informationsinsatserna föreslår myndigheten att regeringen 
utvidgar nuvarande uppdrag och ger MUCF i uppdrag att

• i samverkan med UMO utveckla innehållet på Youmo.se, översätta innehållet 
till fler språk samt genomföra spridningsinsatser om sajten till unga och 
vuxna som möter unga 

• ta fram ny kunskap om behov och villkor för unga som är nya i Sverige och 
de yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter dessa unga.

Myndigheten föreslår vidare att regeringen ger MUCF och andra berörda 
myndigheter i uppdrag att samarbeta kring att samla in mer kunskap om hbtq-
personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, samt att genomföra 
kunskapshöjande insatser till yrkesverksamma och andra vuxna som möter utsatta.

1 I rapporten används begreppet unga som är nya i Sverige som ett samlingsbegrepp för unga 
nyanlända och unga asylsökande.
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Inledning
Enligt regeringens uppdrag ska MUCF under åren 2021 till 2023 genomföra 
informationsinsatser till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga 
nyanlända och unga asylsökande i sitt arbete eller ideella engagemang. Informa- 
tionsinsatserna ska handla om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive bar-
näktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning samt hälsa och jämställdhet, 
inklusive prostitution och människohandel2. I denna rapport beskrivs 2021 års 
insatser, vägval och effekter. Rapporten avslutas med myndighetens förslag och 
bedömningar. I rapporten används begreppet unga som är nya i Sverige som ett 
samlingsbegrepp för unga nyanlända och unga asylsökande.

Uppdraget har som tidigare genomförts i nära samverkan med Inera AB, som 
driver och förvaltar den digitala plattformen Youmo.se. Inera AB ägs av SKR 
Företag samt Sveriges regioner och kommuner och driver förutom Youmo.se 
även sajten UMO.se. Då myndighetens uppdrag är starkt sammankopplat med 
sajten inkluderas en kort redovisning om Inera AB:s arbete med sajten under 
2021 i denna rapport3. Inera AB benämns i det följande som UMO.

Myndighetens tidigare uppdrag och 
insatser
2021 års uppdrag är en fortsättning och en utveckling av det uppdrag som 
myndigheten haft under åren 2016–2020. Nedan följer en kort beskrivning av 
tidigare uppdrag och insatser.

Ta fram, utveckla och sprida Youmo.se
20164 fick MUCF uppdrag att ta fram och sprida en digital plattform riktad till 
nyanlända och asylsökande barn och unga. Uppdraget genomfördes i samverkan 
med Stockholms läns landsting som då drev sajten UMO.se. Resultatet blev 
sajten Youmo.se, som ger information och kunskap till unga på sex olika språk5. 

Under åren 2017 till 2019 fick MUCF fortsatt uppdrag att fördela medel för 
att utveckla och sprida sajten. Under dessa år producerade UMO bland annat 
filmer om att besöka en ungdomsmottagning. De förstärkte också sajtens 
innehåll om hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sexuella trakasserier 
och lagstiftning på området. Förutom utveckling av sajten genomfördes också 
omfattande spridning riktat till gruppen unga nya i Sverige. 2020 tog UMO 
över ansvar för drift och förvaltning av Youmo.se.

2 Ku2020/02624 (delvis)
3 Se avsnittet Youmo.se, s.11–12
4 Regeringsbeslut ll:4 S2016/02759/JÄM (delvis)
5 Svenska, engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska
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Genomföra kompetenshöjande insatser
I regleringsbrev för 20176 fick MUCF uppdrag att i samverkan med UMO 
genomföra kompetenshöjande insatser för vuxna som möter unga som är nya i 
Sverige. Uppdraget förlängdes i regleringsbrev för 20187 och 20198 och under 
dessa år genomförde myndigheten och UMO sammanlagt 26 regionala och 
två nationella utbildningsdagar, i Sveriges alla 21 regioner. Utbildningarna 
kopplade till Youmo.se och hade samlingsnamnet Rätt att veta!. För att ge mer 
stöd i att samtala med unga publicerade MUCF i samverkan med UMO även 
en vägledning, Youmo i praktiken. 2018 fick MUCF uppdrag att möjliggöra 
långsiktig kompetensutveckling genom att utarbeta en webbaserad utbildning9. 
Myndigheten slutförde uppdraget i september 2020 när webbutbildningen 
Rätt att veta! lanserades. Som en del av uppdraget i regleringsbrev för 202010 
genomfördes även två digitala utbildningsdagar under hösten 2020.

Myndighetens och UMO:s mål med 
informationsinsatserna
MUCF:s och UMO:s övergripande mål med informationsinsatserna är att fler 
unga som är nya i Sverige ska få tillgång till den information och kunskap de 
har rätt till.

För att nå detta mål finns följande delmål uppsatta:

• Fler yrkesverksamma och andra vuxna ska initiera och genomföra samtal med 
unga om de ämnen som finns på Youmo.se.

• Fler yrkesverksamma och andra vuxna ska känna sig trygga i sina samtal med 
unga.

Dessa delmål bygger på flera antaganden:

• Unga har inte enbart behov av att få information och kunskap via exempelvis 
en webbplats som Youmo.se. Unga har behov av att prata med vuxna. 

• För att våga initiera och genomföra samtal med unga behöver vuxna känna 
sig trygga i sin kunskap om de ämnen som ska beröras och i hur mötet och 
samtalet kan genomföras. 

• Om vuxna initierar fler samtal med unga och blir tryggare i sina samtal ökar 
möjligheten för att fler unga får tillgång till den information och kunskap 
som de har rätt till. 

6 U2016/05227/UF, U2016/05429/UF (delvis), U2016/05627/UF
7 U2017/01398/UF, U2017/02966/UF, U2017/03289/UF m.fl.
8 U2018/04397, U2018/04740/UF (delvis), U2018/04765/UF
9 Regeringsbeslut ll:5 S2016/02759/JÄM (delvis)
10 Regeringsbeslut ll:5 S2016/02759/JÄM (delvis)
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Uppdragets ledstjärnor
Myndigheten och UMO har under tidigare uppdrag arbetat fram ett antal 
utgångspunkter som fungerat som ledstjärnor i arbetet med uppdraget. Led- 
stjärnorna är fortfarande aktuella och har varit viktiga i samtal och beslut kring 
olika vägval under 2021.

Myndighetens ledstjärnor för uppdraget är följande:

• Vi inkluderar ungas röster.
• Vi har en respektfull syn på unga och lyfter ungas inneboende resurser.
• Vi har ett rättighetsbaserats ungdomsdomsperspektiv.
• Vi fokuserar på samtalet och mötet med unga.
• Vi ger ett hjälpsamt och konkret stöd.
• Vi förmedlar att vuxna som möter unga inte behöver vara experter.
• Vi förmedlar att vuxna är viktiga för unga.

Myndighetens vägval
I genomförandet av uppdraget har myndigheten gjort flera strategiska vägval. 
Valen har handlat om planering och utformning av informationsinsatserna men 
också om spridning.

Fortsätta sprida och utveckla befintligt stöd
Det stöd som tagits fram under myndighetens tidigare uppdrag har varit både 
eftertraktade och uppskattade av yrkesverksamma och andra vuxna som möter 
unga. Därför har myndigheten valt att inom ramen för 2021 års uppdrag 
fortsätta sprida vägledningen Youmo i praktiken och webbutbildningen Rätt att 
veta!.

En viktig avvägning inför 2021 års uppdrag har handlat om hur det befintliga 
stödet skulle kunna utvecklas för att omfatta ämnet hedersrelaterat våld och 
förtryck än tydligare. Myndigheten har här valt att lägga främsta fokuset på 
att utveckla Rätt att veta! utbildningspaket med en webbaserad utbildning om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Valet grundar sig bland annat i det positiva 
gensvar som den webbaserade grundutbildningen Rätt att veta! har fått. Beslutet 
grundar sig även i det fortsatta behovet av digitala kanaler som MUCF bedömer 
finns. Myndigheten ser även att en ny webbutbildningsdel som är knuten till 
grundutbildningen gör att myndighetens mer omfattande informationsinsatser 
blir mer sammanhållna i ett format som målgruppen känner igen. Det bidrar 
också till en effektivare spridning av insatserna.

Fortsätta samverka med UMO samt inkludera Youmo.se 
Eftersom det finns en nära koppling till sajten i alla delar av uppdraget har 
myndigheten under 2021 valt att fortsätta planera och genomföra uppdraget 
i nära samverkan med UMO. Valet grundar sig också i att erfarenheter och ut-
värderingar från tidigare uppdrag visat att denna samverkan varit helt avgörande 
för att nå ett positivt resultat.
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De insatser som myndigheten genomför, som riktar sig till yrkesverksamma och 
andra vuxna, är starkt sammankopplat till sajten Youmo.se, som riktar sig till 
unga. Sajten fungerar som ett slags paraply till alla insatser. Sajten, vägledningen 
och Rätt att veta! bildar en helhet där delarna samspelar och förstärker varandra. 
Även om insatsernas koppling till sajten inte omnämns i uppdraget för 2021 har 
därför myndigheten valt att även fortsättningsvis inkludera sajten som en del av 
helheten.

Komplettera det stöd som andra erbjuder
Det finns ett stort antal utbildningar och annat stöd som berör de ämnen som 
nämns i myndighetens uppdrag. Särskilt gäller det hedersrelaterat våld och 
förtryck. Myndigheten har därför valt att försöka komplettera det som andra 
aktörer erbjuder. Då MUCF är en hbtqi-strategisk myndighet med omfattande 
kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor har myndigheten valt att 
särskilt fokusera på kopplingen mellan de ämnen som nämns i uppdraget och 
hbtq. 

Fortsätta fokusera på samtal
Myndigheten har valt att även fortsättningsvis fokusera på att ge vuxna stöd i 
att samtala med unga. Trygga och inkluderande samtal ses som en förutsättning 
för att unga som är nya i Sverige ska få tillgång till den information och den 
kunskap de har rätt till.

Särskilt fokusera på yrkesverksamma samt inkludera 
målgruppen blivande yrkesverksamma 
Myndigheten har valt att fortsätta utforma insatserna så de passar den breda 
målgruppen vuxna, men ha ett särskilt fokus på yrkesverksamma. Detta gäller 
även spridning. Valet grundar sig i att en stor del av det stöd som erbjuds 
handlar om strukturerade samtal med unga. Endast en mindre del handlar om 
spontana samtal. Därför bör insatserna även fortsatt ha ett särskilt fokus på 
yrkesverksamma Tidigare utvärderingar har också visat att det är yrkesverk- 
samma som använt stödet mest.

Under 2021 har myndigheten valt att också inkludera målgruppen blivande 
yrkesverksamma i uppdraget. Valet handlar om att många blivande yrkesverk-
samma i framtiden kommer att bli viktiga vuxna för unga. Många av dem 
kommer också ha samtal med unga om ämnen som ibland kan vara svåra att 
närma sig. Det är därför viktigt att ge dem möjlighet att förbereda sig och ta del 
av olika typer av stöd som de kan ha nytta av i sitt framtida yrke.

Rikta insatserna även till vuxna som möter unga 
generellt
Myndigheten har under 2021 valt att rikta insatserna bredare än under tidigare 
uppdrag, till både vuxna som möter unga som är nya i Sverige och vuxna som 
möter unga generellt. Valet bygger på ett antagande att vuxna som möter unga 
generellt också möter gruppen unga som är nya i Sverige. Erfarenheten av att 
vara ny i Sverige är inte begränsat till en kort tid i en ung persons liv. Därför 
finns unga som är nya i Sverige inte bara inom de verksamheter som särskilt 
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inriktar sig på dessa unga, som exempelvis språkintroduktionsprogrammen 
eller särskilda HVB-hem. De finns också i vanliga skolklasser, på ungdoms-
mottagningen och på fritidsgården. Det är enligt myndigheten rimligt att anta 
att i princip alla som möter unga i någon mån också möter unga som är nya i 
Sverige. Myndigheten ser därför behov av att nå fler och även nya målgrupper 
vuxna. Ett exempel är yrkesverksamma som arbetar med det kommunala 
aktivitetsansvaret.

Ytterligare skäl till att rikta insatserna bredare är att det stöd som myndigheten 
erbjuder i stort passar fler yrkesverksamma och ideellt engagerade än de som 
möter just dessa unga. Exempelvis passar samtalsmetoderna eller ordlistorna på 
lätt svenska även andra unga som behöver ett lätt språk.

Arbeta både brett och specifikt
Myndigheten har valt att även fortsatt ge stöd till yrkesverksamma utifrån alla 
de ämnen som finns på Youmo.se. Ett brett stöd som inkluderar många delar 
av de ungas liv är efterfrågat av de som möter unga. Det är också någonting 
som lyfts som en tydlig framgångsfaktor i tidigare utvärderingar. I enlighet med 
uppdraget har myndigheten också arbetat mer specifikt och erbjudit särskilt 
stöd kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck samt hälsa och jämställdhet. 

Youmo.se
Myndigheten har som beskrivits genomfört tidigare uppdrag genom främst de 
tre insatserna Youmo.se, vägledningen Youmo i praktiken och utbildningsin-
satserna med samlingsnamnet Rätt att veta!. Insatserna har riktat sig till olika 
målgrupper och haft olika avsändare men de har tillsammans bildat en helhet. 
De olika insatserna har också haft samma mål, att unga som är nya i Sverige ska 
få tillgång till den information och kunskap de har rätt till.

Eftersom sajten Youmo.se är en del av en helhet, och på många sätt fungerar 
som ett paraply för MUCF:s insatser, följer här en kort beskrivning av besöks-
statistik och UMO:s arbete med sajten under 2021.

Besöksstatistik
Youmo.se har sedan lansering i april 2017 till och med december 2021 
haft 7 57 5042 besök. Antal besök har ökat stadigt och under 2021 besökte 
1 863 032 personer sajten. Sajten besöks inte bara från personer som befinner 
sig i Sverige. Under 2021 toppades listan av besökare från andra länder av Iran 
med närmare 400 000 besök, följt av Afghanistan, Egypten och USA. Antal 
besök från Sverige var strax över 80 000. Bland övriga länder finns Tyskland, 
Algeriet, Somalia, Turkiet och Irak. I december stängdes trafiken från Ryssland 
och Kina under en period på grund av misstänkta överbelastningsattacker. Detta 
har påverkat den totala besöksstatistiken för 2021.
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UMO:s arbete med Youmo.se under 2021
Under 2021 har ingen nyutveckling skett på Youmo.se, med undantag för en 
artikel med innehåll om covid-19 och vaccination som utökades och översattes. 
Det befintliga innehållet förvaltas och revideras enligt framtagen produktions-
plan. UMO arbetar kontinuerligt med sådant som att uppdatera länkar och 
annan nödvändig sajtvård. Under året har redaktionen också gått igenom cirka 
15 sidor som låtit faktagranskats, och nödvändiga uppdateringar har översatts.

UMO har inte genomfört några marknadsföringsinsatser riktade direkt till mål-
gruppen unga under 2021, bortsett från ett antal inlägg i UMO:s egna sociala 
medier. De har inte heller genomfört några riktade kommunikationsinsatser till 
yrkesverksamma, utöver enstaka inlägg i egna sociala medier. Efter beställningar 
från yrkesverksamma har dock ett stort antal affischer och visitkort för Youmo.se 
skickats ut till ungdomsmottagningar, skolor och ett fåtal andra verksamheter.
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En viktig del i myndighetens informationsinsatser under 2021 har varit 
vägledningen Youmo i praktiken11. I detta kapitel följer en redovisning av 
hur myndigheten arbetat med att sprida vägledningen under 2021. Kapitlet 
innehåller även en kort beskrivning av vägledningens innehåll, med fokus på 
innehåll som berör de ämnen som omnämns i uppdraget.

Spridning
Efterfrågan av vägledningen har fortsatt varit stor. För att möta efterfrågan har 
myndigheten gjort fyra nytryck, det senaste under våren 2021.

Spridning i antal
Vägledningen har sedan den trycktes och till och med december 2021 spridits 
i omkring 29 200 tryckta exemplar. Den största spridningen skedde efter lanse-
ring år 2017 då 7 500 exemplar spreds. Under 2021 spreds 5 045 vägledningar. 
Ungefär hälften av alla vägledningar har spridits via Utbudet.se, en portal för 
kostnadsfria lektionsmaterial. Vägledningen har också laddats ner över 4 000 
gånger från myndighetens webbplats och Utbudet.se.

Olika sätt att sprida vägledningen
Under 2021 har vägledningen spridits på olika sätt. Yrkesverksamma och ideellt 
engagerade har kunnat beställa och ladda ner den via myndighetens webbplats 
eller Utbudet.se. Vägledningen har också delats ut vid de större konferenser som 
myndigheten deltagit i som utställare. Två exempel är Socionomdagarna och 

11 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2020
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OLIKA PERSPEKTIV 
PÅ SEXUALITET 

NÄR UNGA KOMMER till Sverige kan de hamna 

i situationer där saker och ting inte längre är 

självklara eller ens begripliga. En person som 

kommer till ett nytt socialt sammanhang förstår 

inte alltid vad som förväntas av hen. Missförstånd 

och jobbiga situationer kan uppstå. Det kan skapa 

osäkerhet och en risk att personen isolerar sig, 

får sämre hälsa och svårare att skapa ett menings-

fullt liv. 
I Sverige, likt i många andra länder, umgås 

de flesta över könsgränser och har mycket 

kläder på sig när det är kallt, och lite kläder på 

sig när det är varmt. Kyssar och annan intimitet 

visas i serier och filmer. I vissa delar av världen 

kan det vara på andra sätt. Är man inte van vid 

detta kan det vara förvirrande eller chockartat 

att möta dessa kulturyttringar. 

På vissa sätt sticker Norden och särskilt 

Sverige ut inom områdena sexualitet och jäm-

ställdhet. I Sverige användes sexualupplysning 

och tillgång till preventivmedel som del i fattig-

domsbekämpningen redan på 1930-talet. På 

1940-talet var Sverige ett av de första länderna i 

världen med att avkriminalisera homosexualitet. 

År 1955 var Sverige först i världen med att 

införa obligatorisk sexualundervisning i skolan, 

vilket Sverige fortfarande är ganska ensamt om. 

Sedan 1960-talet har pornografi varit tillåtet. 

Sverige var också först i världen med att 1970 

införa särskilda ungdomsmottagningar. 

Under 1990-talet var Sverige först i världen 

med förbud mot köp av sexuella tjänster. Fort-

farande utmärker sig Sverige tillsammans med 

några andra länder genom att många invånare 

tycker att unga får ha sex med varandra utan 

att vara gifta. I Sverige är det till och med 

vanligt att pojk- och flickvänner får sova över 

hos varandra. 
Dessutom räknas Sverige som ett av de mest 

sekulära länderna i världen. Religiösa ledare har 

inte någon stark röst i samhället, vare sig det 

rör sig om politik eller sexualitet, och relativt få 

svenskar reglerar sitt sexliv utifrån religion. 

Svenska statens intresse för medborgarnas 

sexualitet och reproduktion har också negativa 

sidor. Sverige har till exempel en historia av 

tvångssteriliseringar av bland annat samer, 

romer, personer med olika funktionsvariationer 

och transpersoner. 

Den svenska självbilden 

Den syn på sexualitet och relationer som har 

skapats i Sverige är ganska ovanlig i världen. 

Om man har vuxit upp i Sverige, eller levt 

här en längre tid, är det dock lätt att glömma 

detta. Det är lätt att få uppfattningen att det är 

andra som är konstiga i sin syn på sexualitet 

och relationer, när det internationellt sett är 

Sverige som är ovanligt och därmed kan ses 

som konstigt. 
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Youmo i praktiken 
En vägledning om att samtala med unga som är nya i Sverige  

om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet
 

Vägledningen Youmo i  
praktiken
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Mänskliga Rättighetsdagarna. En särskild spridning har också gjorts till högsko-
lor och universitet i Sverige.  Spridningen riktade sig direkt till programansvari-
ga för grund- och specialistutbildningar vars studenter kommer att möta unga 
i sitt blivande yrke. Sexton olika yrken valdes ut, däribland lärare, socionom, 
läkare, jurist, barnmorska och sjuksköterska. Därefter skickades personliga mejl 
och post med vägledningar till sammanlagt 210 programansvariga.

Geografisk spridning och spridning till yrkesgrupper
Spridningen av Youmo i praktiken har under året varit störst i södra Sverige, 
därefter mellersta Sverige. Spridningen till norra Sverige har varit mycket 
begränsad. Detta mönster återfinns i statistik över beställningar från Utbudet.se. 

Den yrkesgrupp som beställer och använder vägledningen allra mest är peda-
goger inom skolan. En övervikt finns på grundskolan, därefter gymnasieskolan. 
Även särskolan och SFI finns bland de som beställer. Tidigare utvärderingar 
visar att denna yrkesgrupp uppskattar de metoder som finns i vägledningen. De 
uppskattar också att ha en bok som de kan ta med sig in i klassrummet. 

Syfte och innehåll
Syftet med Youmo i praktiken är att ge vuxna som möter unga som är nya i 
Sverige grundläggande kunskap och stöd i hur de kan prata med unga som är 
nya i Sverige på ett bra och inkluderande sätt.

Vägledningen är uppdelad i två delar. I del ett finns grundläggande fakta 
och olika perspektiv som är bra att ha med sig in i samtal med unga. Del två 
innehåller texter, konkreta metoder, tips, övningar och verktyg. Denna del har 
samma struktur som Youmo.se, med de nio ämnesområdena kroppen, kärlek 
och vänskap, sex, jag, familj, tobak, alkohol och droger, våld och orättvisor, 
att må dåligt och att ta hjälp. Det finns metoder för både enskilda samtal och 
samtal i grupp. Alla metoder är kopplade till innehåll på Youmo.se.

Innehåll om hedersrelaterat våld och förtryck
Innehåll som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck finns främst i ämnes-
område Familj. Men det finns även integrerat i andra ämnen, som Kroppen, Sex 
samt Våld och orättvisor. Exempel på innehåll är:

• Texter om mödomshinnan, könsstympning, hedersnormer och kontroll och 
förtryck.

• Texter om signaler för utsatthet och om att prata med unga kring kontroll 
från familjen.

• Metoder om hedersrelaterat våld och förtryck generellt, att sluta kontrollera, 
tvångsäktenskap och kontroll från familjen.
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Innehåll om hälsa och jämställdhet
I det uppdrag som ligger bakom att sajten Youmo.se blev till12 står att sajten 
ska innehålla information om hälsa och jämställdhet med särskild inriktning på 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Samma ämnen har också 
varit centrala i de uppdrag som MUCF fått under åren 2017 till 2020. Därför 
har de även en central roll i myndighetens stöd, vilket även gäller innehåll i 
Youmo i praktiken. Exempel på innehåll är:

• Metoder om ungas rätt att bestämma över sin kropp, vad som är och inte är 
okej sex, sexuella övergrepp och jämställdhet.

• Quiz om lagstiftning och rättigheter som rör samtycke, könsstympning och 
sexköp. 

• Texter om jämställdhet, normer kring maskulinitet och våldsprevention.
• Texter om sexuellt våld, sexuella trakasserier och ofredanden.
• Texter om sex mot ersättning och människohandel.
• Texter och metoder om tobak, alkohol och droger, att må dåligt och hitta rätt 

hjälp.

12 Regeringsbeslut ll:4 S2016/02759/JÄM (delvis)
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Under tidigare uppdrag har myndigheten och UMO arbetat fram ett utbild-
ningspaket på olika nivåer, med samlingsnamnet Rätt att veta!. Utbildnings-
paket består av Rätt att veta! webbutbildning, som är på grundläggande nivå, 
och Rätt att veta! fördjupning, som är ett samlingsnamn på kompletterande 
utbildningar på en mer fördjupad- eller tematisk nivå.

Under 2021 har utbildningspaketet utvecklats och byggts på med flera nya 
delar. I detta kapitel beskrivs de olika delarna, med särskilt fokus på redan 
befintligt innehåll och utveckling som rör hedersrelaterat våld och förtryck, 
hälsa och jämställdhet.

Rätt att veta! webbutbildning
Webbutbildningen Rätt att veta! lanserades i september 2020. Utbildningen 
handlar om att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, rela-
tioner och jämställdhet. I utbildningen får deltagaren ta del av texter, övningar 
och stöd till reflektion. De får också få möta unga som berättar om vad som är 
viktigt för dem i samtal med vuxna, och yrkesverksamma som ger tips utifrån 
sina erfarenheter. Deltagaren får också ta del av ett stort antal exempel på frågor 
från unga. Varje fråga har ett förslag på hur den vuxna kan svara på ett hjälpan-
de och stärkande sätt.

Utbildningen är uppdelad i två delar. Första delen handlar om att förbereda 
deltagaren inför samtal med unga. Här finns innehåll om bland annat ungas 
rättigheter, inkludering, bemötande och rätten att slippa rasism. Webbutbild-

Rätt att veta!  
utbildningspaket 

©UMO.se

16 | Rätt att veta! utbildningspaket



ningens andra del, Börja samtala, ger sedan stöd utifrån de nio ämnesområden 
som finns på Youmo.se. I slutet av utbildningen finns en omfattande kunskaps-
bank, ordlistor och ett antal metoder att skriva ut.

Innehåll om hedersrelaterat våld och förtryck 
Under 2021 har webbutbildningen uppdaterats med en film om hedersrela-
terat våld och förtryck. Filmen är tänkt att förstärka det innehåll som finns 
om hedersrelaterat våld och förtryck i utbildningen. I intervjufilmen delar en 
sakkunnig med sig av tips om hur vuxna kan prata med unga om hedersrelaterat 
våld och förtryck.

Filmen och annat innehåll som handlar specifikt om hedersrelaterat våld och 
förtryck finns inom ämnesområde Familj. Delar som relaterar till hedersrelaterat 
våld och förtryck är också integrerat i andra ämnen. Främst i ämnet Kroppen 
men även i ämnena Sex, Jag och Våld och orättvisor. Exempel på innehåll är:

• Texter om ungas rätt till privatliv och självbestämmande.
• Texter om vad hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck är och vad 

en vuxen behöver göra när den är orolig för att en ungdom far illa. 
• Fråga från en ung om att vara könsstympad.
• Fråga från en ung om att vara rädd för att inte blöda vid ett första samlag.
• Metoder om hedersrelaterat våld och förtryck generellt, att sluta kontrollera, 

tvångsäktenskap och kontroll från familjen.

Innehåll om hälsa och jämställdhet
Som beskrivits i kapitlet om vägledningen Youmo i praktiken har ämnena hälsa 
och jämställdhet alltid varit centrala i de olika stöd som myndigheten erbjuder 
vuxna. Därför finns mycket innehåll i utbildningen som berör dessa ämnen. 
Exempel på innehåll är:

• Texter om bland annat ungas rätt till hälsa, jämställdhet, våld och kontroll.
• Texter om att möta unga med erfarenheter av sexuella övergrepp eller sex mot 

ersättning.
• Texter om rätten till information om kroppen, hälsa, sexualitet och relationer. 
• Frågor från unga om utsatthet för våld och sexuellt våld.
• Frågor från unga om att ha mardrömmar, ha svårt att sova och vara ledsen.
• Reflektionsfrågor om att prata om pubertet samt sex och reproduktion med 

unga.
• Filmer om att prata med unga om trauma och om att ta hjälp.
• Metoder för att prata med unga exempelvis om kroppen, att må dåligt och 

att ta hjälp.

Användare och användarstatistik
I den utvärdering som finns i slutet av utbildningen ställs frågan om vad 
deltagaren har för arbete eller ideellt engagemang. Den tydligt största andelen 
deltagare är från skolan. Därefter kommer fritidsverksamhet. Även socialtjänst 
och hälso- och sjukvård är relativt väl representerade. Andra användare är 
studenter, ideella inom kvinnojourer och personer inom Svenska kyrkan.
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Antal användare av webbutbildningen har ökat stadigt sedan lanseringen 2020. 
I slutet av 2021 hade 1 191 personer registrerat sig som användare. Ökningen 
för året var 470 personer.

Utvärderingar
De 353 personer som svarat på den utvärdering som finns i slutet av utbild-
ningen ger den höga betyg. Både när det gäller helhetsintryck och när det gäller 
användbarhet. Hela 92 procent ger den betyget 4 eller 5 i helhetsintryck. 90 
procent svarar också att den är relevant eller mycket relevant för dem i deras 
arbete eller ideella engagemang. Detta motsvarar betyget 4 eller 5.

Särskilt tyckte deltagarna om filmerna och det interaktiva upplägget med sam-
talsövningar och reflektionsfrågor. Utbildningens kunskapsbank, med metoder, 
ordlistor och länkar till mer kunskap var också omtyckt. Många lyfte också att 
helheten av alla ämnen var bra. Flera deltagare menade också att utbildningen 
var konkret och lätt att ta till sig. Här är några exempel på fria svar i utvärde-
ringen.

”Webbutbildningen var fantastisk bra och jag gillar att man har möjlighet att 
gå tillbaka till olika områden och även att fördjupa sig inom vissa områden. 
Verkligen en kunskapsbank med mycket bra tips och var man kan söka ännu 
mer information.”

”Rolig utbildning med varierande sätt att ta in information.”

”Rent allmänt så var det en jättebra utbildning som jag kommer tipsa mina 
kollegor och samarbetspartners om. Kommer vara en bra grundutbildning.”

I de fria svaren som rör om det var någonting som inte levde upp till förvänt-
ningarna har vissa deltagare svarat att de tycker att utbildningen var för lång 
eller för grundläggande.

Två månader efter att deltagaren gått klart utbildningen får de ännu en 
utvärdering. Det är få personer som svarat på denna utvärdering, 49 personer. 
Av dessa utvärderingen svarar 73 procent att de haft ganska mycket eller mycket 
nytta av utbildningen. De främsta skälen till att deltagarna inte haft nytta av 
utbildningen är att de antingen inte möter unga som är nya i Sverige eller att 
de sedan utbildningen inte haft samtal med unga. På frågan om de tror att de 
kommer att ha nytta av utbildningen längre fram svarar alla ja.  

Rutin för förvaltning 
Under 2021 har myndigheten arbetat fram en rutin för hur webbutbildningen 
och ska förvaltas. Rutinen handlar om hur utbildningen ska följas upp och 
utvecklas. Den handlar också om hur utbildningen ska hållas uppdaterad och 
hur synpunkter i utvärderingar ska tas om hand. En viktig del av förvaltningen 
är också att stämma nya delar mot utbildningens syfte, kunskapsmål, perspektiv 
och ledstjärnor.
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Rätt att veta! fördjupning 
För att komplettera den kunskap som finns i grundutbildningen erbjuder 
myndigheten olika utbildningsinsatser under samlingsnamnet Rätt att veta! 
fördjupning. Utbildningarna kan vara fysiska eller digitala och de kan också 
behandla ett särskilt tema. De har precis som liksom webbutbildningen ett 
fokus på samtal. I detta avsnitt finns en beskrivning av de utbildningar som 
genomförts och påbörjats under 2021.

Digitala seminarier 
I oktober 2021 bjöd myndigheten in till två direktsända digitala seminarier, 
båda med fokus på osynliggjorda grupper. Det första seminariet handlade om 
sex mot ersättning, med fokus på unga hbtq-personer samt migranter och 
ensamkommande unga. Myndighetens val att använda begreppet sex mot er-
sättning i stället för prostitution, som är det begrepp som används i uppdraget, 
grundar sig i att unga ofta inte känner igen sig i detta begrepp. Verksamheter 
som möter unga använder därför i huvudsak begreppet sex mot ersättning. Det 
andra seminariet handlade om unga hbtq- personer som lever i sammanhang 
som präglas av hedersnormer.

Båda seminarierna förmedlade både teoretisk kunskap och praktiska exempel. 
Det fanns också tid för deltagarna att diskutera i grupper. Målgruppen var 
yrkesverksamma, blivande yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter 
unga som är nya i Sverige eller unga generellt.

Fokus på osynliggjorda grupper
Myndighetens val att fokusera på osynliggjorda grupper i seminarierna hade 
flera anledningar:

• MUCF önskade komplettera andra aktörers stöd och utbildningar i dessa 
ämnen.

• Unga hbtq-personer, ensamkommande och migranter beskrivs ofta som både 
osynliggjorda och särskilt riskutsatta i forskning och annan kunskap om sex 
mot ersättning och hedersrelaterat våld och förtryck.

• Yrkesverksamma efterfrågar mer kunskap om dessa ungas utsatthet. Särskilt 
efterfrågar de fördjupad kunskap om unga som utsätts för hedersrelaterat våld 
och förtryck på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck13.

Olika sätt att delta
Myndigheten gjorde det möjligt att delta både enskilt och i grupp. De som 
deltog enskilt fick möjlighet att diskutera i digitala grupprum eller reflektera 
enskilt. De som deltog i grupp följde sändningen gemensamt och diskuterade 
med sina kollegor på plats. Det var sammanlagt 16 grupper som deltog vid de 
båda seminarierna. Sex grupper bestod av studerande och lärare vid folkhögsko-
lor. Övriga deltagare representerade bland annat elevhälsan, socialtjänsten,  
Barnahus och ungdomsmottagningen. I uppföljande samtal med gruppernas 

13 Se avsnittet Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, s. 22–25
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kontaktpersoner framkom att formatet med digital sändning och fysiska 
diskussioner uppskattats.

Deltagarstatistik
Intresset för seminarierna var mycket stort. Sändningarna via Zoom blev 
tidigt fullbokade och myndigheten valde att komplettera med sändningar via 
myndighetens Youtube-kanal. När anmälningstiden var ute hade sammanlagt 
786 personer anmält sig till de båda seminarierna. Slutligt deltagande blev 648 
personer, 294 personer på seminariet om sex mot ersättning och 354 personer 
på seminariet om hbtq och heder. För att ge fler personer möjlighet att ta del av 
innehållet fanns sändningarna via Youtube kvar i två veckor. Sammanlagt hade 
de båda seminarierna 1 043 visningar.

Den övervägande delen av deltagare vid båda seminarierna var yrkesverksamma 
(nära 90 procent) men även chefer, ideellt engagerade och studerande deltog. 
Störst andel kom från socialtjänsten, därefter folkhögskolor och skola. Exempel 
på övriga verksamheter var HVB-hem, högskolor, hälso- och sjukvård och 
ungdomsmottagningar.

Omdömen från deltagare
Efter seminarierna skickades en enkät ut till deltagarna, med frågor om nöjdhet 
och användbarhet. 191 personer svarade på utvärderingen av seminariet om 
sex mot ersättning svarade, vilket motsvarar 65 procent av deltagarna. Av dessa 
svarade 77,6 procent att deras helhetsintryck av seminariet motsvarade 4–5 på 
en femgradig skala. Gällande utbildningens användbarhet svarade 66,1 procent 
att utbildningens användbarhet motsvarade 4–5 på samma skala. 147 personer 
svarade på utvärderingen av seminariet om hbtq och heder, vilket motsvarar 42 
procent av deltagarna. 70,8 procent av dessa gav betyget 4 eller 5 för helhetsin-
tryck och 66,6 procent gav motsvarande betyg för användbarhet.

I utvärderingarnas öppna svarsalternativ fanns några synpunkter som återkom. 
Många lyfte att sändningarna var väl genomförda, att tonen om unga var 
inkluderande och bra samt att föreläsarna var kompetenta. Flera lyfte även att 
innehållet gav dem viktiga insikter. 

”Otroligt bra ämne som satt griller i mitt huvud om vad det är jag kan se 
efter, som jag kanske inte har tänkt på tidigare”  
Deltagare seminarium om sex mot ersättning

Flera lyfte även att de uppskattat seminariernas mer praktiska delar. 

”Väldigt bra med mycket konkreta tips på hur man kan bemöta denna mål-
grupp, vilket gör det lättare att applicera i verkligheten – stort tack för det!” 
Deltagare seminarium om hbtq och heder

Även om flera uttryckte uppskattning av det mer praktiska innehållet var det 
många som önskade än mer konkreta tips och verktyg. 
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”Jag önskar mer verktyg för hur jag konkret kan arbeta med frågan mot 
målgrupp i områden där hbtqi tabu/haram”  
Deltagare seminarium om hbtq och heder 

Flera uttryckte även att de hade önskat och förväntat sig ett mer fördjupande 
innehåll.

Föreläsningar om hbtq och heder
Som tidigare beskrivits ser myndigheten en stor efterfrågar av mer kunskap 
om unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Efterfrågan syns tydligt i myndighet-
ens behovsinventering om hedersrelaterat våld och förtryck14 och i intresset för 
seminariet om hbtq och heder15.

Efterfrågan har även visat sig i att MUCF fått ett flertal förfrågningar från 
regioner och länsstyrelser om att föreläsa i ämnet. Under 2021 genomförde en 
av de ansvariga för uppdraget tre föreläsningar. Mottagare var Resursteam Heder 
i Jönköpings län, personal inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län samt 
yrkesverksamma och ideellt engagerade i Kronobergs-, Kalmars-, Hallands- och 
Jönköpings län. Myndigheten bedömer att dessa typer av insatser, tillsammans 
med regionala aktörer och via regionala stödstrukturer, är ett effektivt sätt att nå 
ut till verksamheter regionalt och lokalt. 

Moduler om SRHR och trauma
Under hösten 2020 lanserade myndigheten två digitala fördjupningsutbild-
ningar inom ramen för Rätt att veta!. Syftet med utbildningarna var att ge fler 
personer tillgång till den kunskap om SRHR och trauma som hade förmedlats 
under två utbildningsdagar 2020. Modulerna färdigställdes i september 2021. 
Ämnena hedersrelaterat våld och förtryck, jämställdhet, hälsa och hbtq är 
integrerade på olika sätt i utbildningarna. 

Modulernas innehåll
I modulen om SRHR får deltagarna ta del av en fördjupad föreläsning i tre 
delar. Den första delen handlar om mänskliga rättigheter och om hur yrkesverk-
samma kan förhålla sig till ord inom ämnet SRHR. Nästa del handlar om att 
prata med unga om pornografi och den sista om att prata med unga om hbtq. 
Mellan delarna får deltagaren frågor att fundera på som rör hur ämnet berör hen 
i sin yrkesroll eller ideella engagemang. 

Modulen om trauma är upplagd på liknande sätt. Här får deltagaren ta del av en 
föreläsning i tre delar om trauma och traumamedvetet bemötande. I del ett
får deltagaren ta del av en introduktion till ämnet trauma. I del två är fokus på 
trauma och PTSD och del tre handlar om vad socialt stöd betyder för den som 
lever med trauma. Även i denna utbildning finns stöd för egen reflektion.

14Se avsnittet Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, s. 22–25
15 Se avsnittet Digitala seminarier, s. 19–21
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Spridning och deltagarstatistik
En spridningsfilm för de båda modulerna har producerats, för spridning främst 
i sociala medier. På grund av vissa förseningar har dock denna film kunnat 
användas först i början av 2022.

Sedan lansering i slutet av september och fram till slutet av 2021 hade samman-
lagt 118 personer registrerat sig som användare till de båda modulerna16.

Omdöme från deltagarna
De personer som gått utbildningarna och svarat på myndighetens utvärdering är 
positiva till innehållet. Särskilt lyfter de att modulerna är pedagogiskt upplagda 
samt att de ger praktiska tips.

”Mycket bra pedagogiskt upplägg: blanda praktiska övningar direkt efter 
teori.”  
Deltagare utbildning Trauma 

”Bra föreläsningar med tips på om hur en kan prata med unga och hur en 
kan förbereda sig själv innan samtal”  
Deltagare utbildning SRHR 

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck
Under 2021 har arbetet inletts med att ta fram en webbaserad utbildning om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen är tänkt att vara ett komplement 
till grundutbildningen och ingå i utbildningspaketet Rätt att veta!. På grund av 
myndighetens upphandling av ramavtal för webbutbildningar har utbildningen 
inte kunnat färdigställas under 2021. Lansering är planerad till maj 2022.

Vägval
Vid en inledande sondering av tillgängliga utbildningar som berör hedersrela-
terat våld och förtryck blev det tydligt att flera organisationer och myndigheter 
erbjuder webbutbildningar i detta ämne. Flertalet av dessa är på en grundläg-
gande nivå och ger kunskap kring exempelvis definitioner, våldet och förtryckets 
karaktär och konsekvenser för utsatta. Med denna bakgrund gjorde myndighe-
ten valet att sträva efter att komplettera befintliga webbutbildningar snarare än 
att producera liknande materialet.

Behovsinventering
I inledningen av arbetet med att ta fram utbildningen genomförde myndigheten 
en behovsinventering. Detta gjordes för att få kunskap om vad yrkesverksamma 
och ideellt engagerade vuxna saknar i relation till ämnet hedersrelaterat våld och 
förtryck.
En enkät spreds till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga via 
länsstyrelser, regioner samt MUCF:s och UMO:s externa kanaler. I enkäten fick 

16 50 personer till modulen om SRHR och 68 personer till modulen om trauma
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de svarande skatta sitt behov av kunskap inom sex olika delar av hedersrelaterat 
våld och förtryck17. Enkäten besvarades av 225 personer.

Flera referenssamtal hölls även med

• samordnare för mäns våld mot kvinnor samt integration på länsstyrelser
• representanter från olika resursteam mot hedersrelaterat våld och förtryck
• kommunala verksamheter med fokus på heder
• civilsamhällesorganisationer som arbetar inom fältet och bedriver stödverk-

samhet.

För att få in ungas egna röster om behov av samtal och stöd från vuxna vände 
sig myndigheten till de stödverksamheter där unga själva organiserar sig och 
i sin tur möter andra unga. Ett antal tjej-, trans- och ungdomsjourer bidrog i 
arbetet. Även Kärleken är fri, Rädda barnens stödchatt bidrog med ungas röster 
in i behovsinventeringen.

Resultatet av behovsinventeringen visar på behov av kunskap inom främst 
följande områden:

• Utsattheten hos unga hbtqi-personer och unga personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. De yrkesverksamma och andra vuxna som svarat 
på enkäten skattade behovet av kunskap om hbtqi-personers utsatthet allra 
högst18. Medelvärdet var sju på en tiogradig skala och över 25 procent hade 
angivit en tia. Behovet av kunskap om båda dessa grupper framkom även 
tydligt i alla referenssamtal.

• Samtal med unga om våld och förtryck. Detta behov skattade näst högst i 
enkäten. Medelvärdet var 6,7 och 22 procent av de svarande hade angivit en 
tia. Även här bekräftades behovet av referenssamtalen.

• Ungas rättigheter. De yrkesverksamma som svarade på enkäten skattade 
detta behov som 6,6 på den tiogradiga skalan. 19 procent hade angivit en tia. 
I referenssamtalen lyftes flertalet resonemang som bekräftar detta behov.

• Konsekvenser av våld och förtryck. Detta behov skattades som 6,6 på en 
tiogradig skala. 17 procent hade angivit en tia. Ämnet berördes dock mycket 
lite i referenssamtalen.

• Kontroll och förtryck i vardagen. Detta område var inte med i den enkät 
som myndigheten skickade ut. Däremot framkom behovet tydligt i de refe-
renssamtal som genomfördes. Flera efterfrågade ett stöd i det mer vardagliga, 
det som inte utgör ett så stort hot men där unga inte får de rättigheterna de 
ska ha.

17 Vad hedersrelaterat våld och förtyck är, våldets uttryck, konsekvenser av våld och förtryck, 
hbtqi-personers utsatthet, samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck samt ungas 
rättigheter
18 Inga frågor ställdes om intellektuell funktionsnedsättning i enkäten
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• Kunskap om ungas utsatthet för rasism. Inte heller detta ämne berördes 
i myndighetens enkät. I referenssamtalen lyfte dock flera behovet av mer 
kunskap om hur unga påverkas av hedersrelaterat våld och förtryck när de 
samtidigt upplever rasism.

Kvalitetssäkring
Genom behovsinventeringen blev det tydligt att underlaget till webbutbildning-
en behövde vara mycket brett och bestå av en mängd olika rapporter och källor. 
För att sammanställa befintlig kunskap och göra ett textunderlag som skulle 
ligga till grund för webbutbildning upphandlades en konsult. I vissa ämnesom-
råden visade det sig att befintlig kunskap var begränsad eller gammal. För att 
kvalitetssäkra innehållet i textunderlaget intervjuades därför sakkunniga och 
yrkesverksamma inom de olika ämnesområdena. Därmed har befintlig kunskap 
kunnat verifierats och i vissa delar kompletterats av sakkunnigas och yrkesverk-
sammas beprövade erfarenheter.

Nästa steg i kvalitetssäkringen av textunderlaget har bestått i granskningsrundor 
där en rad sakkunniga givits möjlighet att ge sina synpunkter på disposition 
och texter. Här har de för uppdraget inskrivna myndigheterna Migrationsver-
ket, Jämställhetmyndigheten och Nationella kompetensteamet inbjudits att 
delta. Migrationsverket och Jämställhetmyndigheten har lämnat synpunkter. 
Nationella kompetensteamet avstod på grund av prioriteringar i arbetet. Utöver 
nämnda myndigheter har experter eller yrkesverksamma med särskild kunskap 
inom områdena hbtqi, heder, unga som är nya i Sverige, unga med intellektuell 
funktionsnedsättning och samtal med barn och unga lämnat synpunkter. Utö-
ver dessa har textunderlaget granskats internt samt av UMO och myndighetens 
upphandlade producent för webbutbildningen.

Behov av nya metoder
I arbetet med webbutbildningen har myndigheten sett ett behov av att göra 
nya metoder för samtal med koppling till Youmo.se. Rätt att veta! och Youmo 
i praktiken innehåller redan flera metoder som rör hedersrelaterat våld och 
förtryck. Dock finns inga metoder som tydligt anknyter till de teman som 
framkommit i behovsinventeringen. Myndigheten gav därför UMO i uppdrag 
att producera två nya frågor med tillhörande svar på Youmo.se. Frågorna skulle 
beröra hbtq och heder samt utsatthet för kontroll i vardagen. Frågorna och 
svaren granskades före publicering i inledningen av 2022 av UMO:s sakkunniga 
samt anställda på MUCF.

Myndigheten har under inledningen av 2022 utformat tre nya metoder, två 
baserade på ovan nämnda frågor och svar samt en baserad på en befintlig film 
på sajten. Metoderna är tänkta att ge stöd till både enskilda samtal och samtal i 
grupp. De tre nya metoderna ska innan de införs i webbutbildningen testas med 
elever i skolor samt utvärderas av yrkesverksamma som möter unga i enskilda 
samtal.
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Kort om utbildningens innehåll
Den kommande webbutbildningen är tänkt att ge deltagaren kunskap inom alla 
de områden som framkommit i myndighetens behovsinventering. I utbildning-
en kommer deltagaren exempelvis få kunskap om ungas rättigheter och om hur 
våld och förtryck kan leda till att unga inte får sina rättigheter tillgodosedda. De 
kommer även få konkret stöd i hur de kan bemöta och prata med unga om våld 
och kontroll. Utbildningen kommer i likhet med grundutbildningen Rätt att 
veta! bestå av filmer, interaktiva övningar, texter, metoder och stöd för fortsatt 
lärande. Genomgående i utbildningen kommer deltagaren att få läsa om hur 
unga påverkas av hedersrelaterat våld och förtryck när de samtidigt upplever 
rasism, är hbtq-personer och/eller lever med intellektuell funktionsnedsättning.

Spridning av utbildningspaketet  
Rätt att veta! 
Myndigheten har under året genomfört en omfattande spridning av utbild-
ningspaketet Rätt att veta!. Främst har spridningen riktat sig till yrkesverk-
samma, blivande yrkesverksamma och ideellt engagerade vuxna som möter 
unga som är nya i Sverige och unga generellt. De stora målgrupperna bland 
yrkesverksamma är skola, fritid, socialtjänst, ungdomsmottagning, HVB-hem, 
hälso- och sjukvård. Bland dem som är ideellt engagerade kommer deltagarna 
ofta från olika typer av stödjourer.

För att marknadsföra Rätt att veta! har myndigheten tagit fram olika profilpro-
dukter som kan spridas vid exempelvis konferenser och mässor. Produkterna 
har texten ”Stärk ungas rättigheter med webbutbildningen Rätt att veta!”. Två 
kortfilmer om grundutbildningen respektive modulerna om SRHR och trauma 
har även producerats. Dessa har använts för att sprida utbildningarna i sociala 
medier och på webben.

Spridning har skett via exempelvis

• MUCF:s webbplats och Utbudet.se
• nyhetsbrev från MUCF, UMO och Utbudet.se
• inlägg i MUCF:s sociala kanaler 
• information i samband med myndighetens digitala seminarier
• information i digitala sändningar som andra uppdrag genomfört, exempelvis 

uppdraget att ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med unga som 
varken arbetar eller studerar 

• mejlutskick från Utbudet.se till alla som beställt Youmo i praktiken
• föreläsning samt digital monter på Barnrättsdagarna 
• digital monter på MR-dagarna i april
• digital monter på Brottsförebyggande rådets konferens Råd för framtiden
• fysisk monter på socionomdagarna
• nationella nätverk inom ämnesområdena mäns våld mot kvinnor och SRHR
• fysisk monter på MR-dagarna i december.
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Förutom ovan har myndigheten gjort en särskild spridning till högskolor, 
universitet och folkhögskolor. Målet med spridningen var att nå blivande yrkes-
verksamma med information om utbildningspaketet och dess delar. Myndighe-
ten bedömde att den nyfikenhet, de behov och de tidsmässiga möjligheter som 
studenter har ger ett god grund för att ta till sig myndighetens insatser.

Inom ramen för denna särskilda spridning har myndigheten deltagit som 
föreläsare vid en temadag om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor 
arrangerad av Jönköpings University och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Tem-
adagen relaterade till införandet av nya examensmålet om våld i nära relationer 
och mäns våld mot kvinnor. Myndigheten har också gjort en riktad spridning av 
inbjudan till årets två digitala seminarier. Utöver detta har myndigheten skickat 
mejl och post till över 210 programansvariga för grund- och specialistutbild-
ningar vars studenter kommer att möta unga i sitt blivande yrke. Exempel på 
yrken som representerades var lärare, socionom, läkare, jurist, barnmorska och 
sjuksköterska. Utskicken innehöll information om Rätt att veta!, en länk till en 
inspelad föreläsning om utbildningen samt praktiska förslag på hur den skulle 
kunna användas. Som en uppföljning till utskicken genomfördes även ett digi-
talt inspirationsmöte där 10 programansvariga från 8 olika högskolor/universitet 
deltog. Efter önskemål genomfördes ytterligare ett möte med två programansva-
riga. Sammanlagt nådde myndigheten därför 12 programansvariga från 10 olika 
högskolor genom dessa möten. Responsen från deltagarna var mycket positiv. 
De programansvariga uppgav att de efterfrågat denna typ av utbildning med 
konkreta verktyg och metoder som ger ett praktiskt komplement till teoretisk 
yrkesutbildning. De såg även stora möjligheter att själva använda delar av 
utbildningspaketet i sin undervisning.
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Samverkan
I genomförandet av årets uppdrag har myndigheten samverkat med ett stort 
antal myndigheter och ideella organisationer. Samverkan har skett både övergri-
pande och specifikt kring olika delar av uppdraget. I detta kapitel beskrivs den 
mer generella samverkan. 

Nationella nätverk och 
myndighetssamverkan
Myndigheten har varit en del av flera nationella nätverk inom de ämnen som 
är relevanta för uppdraget. Tre viktiga nätverk har varit Folkhälsomyndighetens 
myndighetsnätverk för SRHR och hiv/STI-prevention, Nationellt Centrum för 
kvinnofrids myndighetsnätverk för kvinnofrid och Länsstyrelsen Östergötlands 
myndighetsnätverk mot hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten har 
även deltagit i flera av de forumträffar som Forum för levande historia anordnat 
inom det statliga myndighetsnätverket mot rasism. Ytterligare samverkan har 
skett i ett antal myndighetsdialoger om våld i nära relationer, våld i ungas 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Ansvariga för uppdraget har 
också varit en del i det tjänstepersonsnätverk som förbereder arbetet inom 
Jämställdhetsmyndighetens GD-råd för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor.

Utvecklad samverkan med civilsamhället
Under 2021 har myndigheten intensifierat samverkan med organisationer inom 
civilsamhället. Som en del av detta tog myndigheten fram en strategi för hur 
samverkan med civilsamhället kunde ske inom uppdraget. Denna strategi utgick 
från en intern analys om vikten av samverkan med civilsamhället för att 

• säkra ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv 
• säkra representativitet
• öka och säkerställa kvaliteten i uppdragets insatser.

För att utveckla arbetet med ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv valde 
myndigheten att särskilt försöka nå civilsamhällesorganisationer som organiserar 
målgruppen unga som är nya i Sverige eller möter dessa unga i sin verksamhet.
Under våren 2021 påbörjades kontakter med en rad civilsamhällesorgani-
sationer. Flera förutsättningslösa möten genomfördes, däribland med tjej-, 
ungdoms- och transjourer och Rädda Barnen. Mötena har senare bidragit till 
medskapande aktiviteter med civilsamhället. I diskussionerna har även myndig-
heten tagit till sig särskild kunskap som civilsamhället har om målgruppen och 
uppdragets insatser.
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Uppdragets effekter
Myndigheten har under 2021 fortsatt arbetet med att ge yrkesverksamma och 
andra vuxna som möter unga som är nya i Sverige kunskap och konkret stöd. 
Myndighetens och UMO:s delmål med uppdraget har varit att fler vuxna ska 
initiera och genomföra viktiga samtal med unga och att fler vuxna ska känna sig 
trygga i sina samtal med unga.

I detta kapitel beskrivs vilka effekter uppdraget beräknas ha haft i relation till 
dessa delmål. Även vilka effekter uppdraget bedöms ha haft för de unga som de 
vuxna möter. I kapitlet beskrivs även hur uppdraget bidragit till det gemensam-
ma arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Fler vuxna har genomfört samtal med unga
Inom ramen för tidigare uppdrag genomfördes tre externa utvärderingar. 
Sammantaget visar dessa utvärderingar att myndighetens och UMO:s insatser 
inneburit att fler yrkesverksamma initierat och genomfört samtal med unga om 
de ämnen som finns på Youmo.se. Eftersom myndigheten fortsatt att erbjuda 
liknande, och även utvecklat stöd under 2021 kan denna effekt antas gälla 
även för årets uppdrag. Antagandet bekräftas också av utvärderingar från olika 
insatser under året och av de samtal myndigheten haft med yrkesverksamma 
och andra vuxna.

”Utan vägledningen hade jag inte jag gjort detta. Det hade inte kommit på 
tal. Nu la vi upp en hel termin från det. Det har varit skitbra. Den ger mig en 
större trygghet”  
Respondent enkät extern utvärdering 2019

”Skapar förtroende i mig att starta samtal”  
Användare grundutbildningen Rätt att veta!

”Jag fick tankar om hur jag kan starta en dialog om ämnet på ett bra sätt” 
Deltagare seminarium om sex mot ersättning

Fler vuxna har blivit tryggare i sina samtal 
med unga
Myndighetens utvärderingar i både tidigare och nuvarande uppdrag visar 
sammantaget att de insatser som genomförts bidragit till att fler vuxna upplevt 
sig tryggare i sina samtal med unga. I en enkät som genomfördes 2019, riktad 
till användare av vägledningen Youmo i praktiken, ställdes en specifik fråga 
om trygghet i samtal. Där fick respondenterna ge respons på påståendet att 
vägledningen har gjort dem tryggare i samtal om sex, hälsa och/eller jämställd-
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het med unga nyanlända. 49 procent av respondenterna svarade då 4 eller 5 på 
en femgradig skala.

Även om de svarande inte alltid uttrycker specifikt att de blivit tryggare finns 
det ett stort antal svar och resonemang som kan kopplas till upplevelsen av 
trygghet. Särskilt ser myndigheten en tydlig koppling mellan upplevd trygghet i 
samtal och tillgång till konkret stöd och konkreta verktyg. Svar som berör detta 
återkommer i alla de utvärderingar som myndigheten genomfört under 2021. 

”[Jag uppskattade särskilt] att innehållet var fördjupat med en del teoretiska 
inslag men vilket inte tog för stor del. Detta gav mer praktiska och användba-
ra verktyg som kan användas i mitt vardagliga arbete”  
Deltagare seminarium om hbtq och heder

” [ Jag uppskattade särskilt] konkreta förslag på hur en kan ställa frågor och 
inte bara lita på ´din magkänsla´”  
Deltagare seminarium om sex mot ersättning 

”Jag hade som förväntning att få redskap och verktyg om hur man pratar 
med unga människor om jobbiga ämnen, och det fick jag”  
Användare grundutbildningen Rätt att veta!

Fler unga har fått tillgång till sina 
rättigheter
Som beskrivits bedömer myndigheten att fler vuxna initierat och genomfört 
samtal med unga som ett resultat av uppdragets insatser. Det är också myndig-
hetens bedömning att insatserna bidragit till att fler vuxna blivit tryggare i sina 
samtal med unga. Med grund i detta är det rimligt att anta att insatserna även i 
förlängningen bidragit till att fler unga fått tillgång till trygga samtal med vuxna 
i deras närhet. Det är därmed också rimligt att anta att fler unga fått den infor-
mation och kunskap de har rätt till. Det kan exempelvis handla om kunskap 
som rör hedersrelaterat våld och förtryck, sexualitet, hälsa, och jämställdhet. 

Att unga som är nya i Sverige får en ökad kunskap och möjlighet till trygga 
samtal om de ämnen som finns på Youmo.se förväntas ge följande nyttoeffekter 
för de unga:

• Ökad möjlighet till ett liv fritt från våld och förtryck.
• Förbättrad fysisk och psykisk hälsa.
• Ökade förutsättningar för en jämlik hälsa.
• Ökad möjlighet till goda relationer.
• Ökad möjlighet till goda levnadsvillkor.
• Förbättrad självkänsla och ökad makt att forma sina egna liv.
• Ökad känsla av sammanhang och möjlighet till inflytande över samhälls- 

utvecklingen.
• Ökad tillgång till rättigheter i relation till kön samt jämlikhet mellan könen.
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• Ökad möjlighet till handlingsutrymme i relation till begränsande normer om 
kön.

• Ökad möjlighet till kroppslig integritet och sexuellt självbestämmande 
oavsett kön, könsuttryck, könsidentitet och sexualitet.

Insatserna har främjat det gemensamma 
arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck
I enlighet med uppdragsbeskrivningen följer här ett avsnitt om hur myndig-
hetens insatser främjat arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Som 
beskrivits har en utgångspunkt i myndighetens arbete varit att komplettera det 
stöd och den kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck som förmedlas av 
andra aktörer. Myndigheten bedömer att uppdraget som helhet bidragit till det 
gemensamma arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck under 2021. I detta 
avsnitt vill myndigheten särskilt lyfta två centrala bidrag.

Yrkesverksamma och andra vuxna har fått stöd i hur de 
kan samtala med unga
Det finns ett stort antal utbildningar och annat stöd riktat till yrkesverksamma 
inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Både fysiska och digitala. De 
flesta av dessa är teoretiska grundutbildningar med fokus på vad hedersrelaterat 
våld och förtryck är och vilka konsekvenser våldet får för de utsatta. Det finns 
också yrkesspecifika utbildningar, till exempel riktade till socialsekreterare. 
Myndigheten bedömer dock att det finns en brist på utbildningar som ger stöd 
i att ha samtal med unga om ämnen som kan kännas utmanande, exempelvis 
om våld och förtryck. Stödet är också efterfrågat av yrkesverksamma och andra 
vuxna. Detta har visat sig både i den behovsinventering som myndigheten 
genomfört19 och i de samtal ansvariga har haft med vuxna som möter unga. 
Myndighetens stöd till vuxna som har samtal med unga är därför ett viktigt 
bidrag till arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ett konkret exempel på 
myndighetens stöd är den film om att samtala med unga om hedersrelaterat våld 
och förtryck som publicerats under 2021 i webbutbildningen Rätt att veta!.

Yrkesverksamma och andra vuxna har fått ökad 
kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för 
hedersrelaterat våld och förtryck
Det behov som framkommit allra tydligast i myndighetens behovsinventering20 
är mer kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Detta behov har också framförts av yrkesverksamma som myndigheten 
mött i samband med exempelvis konferenser och utställningar. Myndigheten 
har också fått flera förfrågningar om att föreläsa i ämnet. Behovet av kunskap 
inom detta område bekräftas även av annan forskning och kunskap. Ett exempel 

19 Se avsnittet Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, s. 22–25
20 Se avsnittet Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, s. 22–25
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är MUCF:s rapport om unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i 
Sverige21.

Myndigheten har under året bidragit på olika sätt till att ge yrkesverksamma 
och andra vuxna kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Ett digitalt seminarium i ämnet har genomförts, där 354 
personer deltog. Den digitala sändningen hade även 491 visningar i efterhand 
på Youtube. Myndigheten har även föreläst i ämnet vid tre externa utbildningar 
som anordnats av regionala aktörer. Hur unga påverkas av hedersrelaterat våld 
och förtryck när de samtidigt är hbtq-personer är även en viktig del i den 
kommande modulen om hedersrelaterat våld och förtryck.

21 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2022
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Myndighetens förslag och 
bedömningar
I detta kapitel presenteras myndighetens förslag och bedömningar om hur 
arbetet med att genomföra informationsinsatser om hedersrelaterat våld och 
förtryck, hälsa och jämställdhet kan stärkas och utvecklas.

Myndighetens förslag
Utveckling och spridning av Youmo.se
Myndigheten föreslår att regeringen ger MUCF i uppdrag, att i 
samverkan med UMO, utveckla innehållet på Youmo.se, översätta 
innehållet till fler språk samt genomföra spridningsinsatser om sajten 
till unga och vuxna som möter unga.

Behov av att utveckla innehållet på Youmo.se och översätta 
innehållet till flera språk
Yrkesverksamma och andra vuxna som myndigheten och UMO 
samtalat med under tidigare uppdrag och 2021 lyfter behov av att 
utveckla sajten. Behovet lyfts också i tidigare utvärderingar, av både 
yrkesverksamma och unga. Ett behov som framkommer är fler filmer, 
bilder och ljudklipp på sajten. Ett annat behov som framkommer rör 
att översätta innehållet till fler språk.

Myndigheten är samstämmig i de behov som framkommit i nämnda 
utvärderingar och samtal. Det har under 2021 blivit tydligt att det 
är helt nödvändigt att sajten utvecklas i takt med både förändringar i 
omvärlden och det stöd som myndigheten erbjuder. Utvecklingen av 
Youmo.se behöver följa förändringar i till exempel lagstiftning, behov 
hos unga eller tillgängliga språk. Annars är risken stor att innehållet 
inte når unga som har behov av information och kunskap. Innehållet 
riskerar även att bli irrelevant för både unga och de vuxna som möter 
unga.

Det är vidare myndighetens bedömning att utvecklingen av sajten 
behöver följa den utveckling som sker i myndighetens stöd till vuxna. 
Detta för att inte uppdraget som helhet ska påverkas. Om inte sajten 
utvecklas tillsammans med myndighetens informationsinsatser kan 
de effekter som förväntas, både för unga och för de vuxna som möter 
dessa unga, påverkas negativt. Som tidigare beskrivits har UMO under 
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2021 enbart genomfört nödvändiga revideringar av sajten22. Den 
utveckling som skett under 2021 eller planeras under 2022 är i huvud-
sak ett resultat av myndighetens arbete med Rätt att veta!. UMO har 
enligt myndighetens kännedom inga planer på någon mer omfattande 
utveckling av sajten under kommande år.

Sammantaget är det därför myndighetens bedömning att det finns 
behov av att utveckla sajten med nytt innehåll samt översätta innehållet 
till fler språk. När det gäller översättning till fler språk föreslår  
myndigheten, efter samråd med UMO, att hela eller delar av innehållet 
på sajten i ett första skede översätts till ukrainska och ryska. Detta 
för att möta de behov som kommer att finnas hos unga som flyr till 
Sverige på grund av pågående krig i Ukraina. Youmo.se kan här fylla 
en viktig funktion för unga i mötet med det nya landet. Ett översatt 
innehåll kan också fylla en viktig funktion för de vuxna som möter 
och samtalar med dessa unga. Sajten kan fungera som ett stöd vid 
samtal om exempelvis de ungas rättigheter, erfarenheter av trauma, 
fysisk och psykisk hälsa samt vilken hjälp som finns i Sverige. Stödet 
skulle även kunna fylla en viktig funktion för i första hand unga, men 
även vuxna som möter dessa unga, i andra europeiska länder. 

Behov av att sprida Youmo.se till unga och vuxna som 
möter unga
Tidigare utvärderingar, webbenkäter och samtal med unga visar sam-
stämmigt att sajten Youmo.se är känd och omtyckt, både av unga och 
vuxna som möter unga. Behovet av information och kunskap om de 
ämnen som finns på Youmo.se är dock fortsatt stort hos unga som är 
nya i Sverige. Det är fortfarande många som saknar kunskap om var de 
kan hitta information om sina rättigheter och om olika ämnen som är 
viktiga för dem. Det finns också en stor variation av förkunskaper hos 
de unga och flytten till ett nytt land kan medföra en ökad utsatthet 
och ett ökat behov av kunskap.

Trots att det skett en minskning av antalet beviljade asylansökningar 
kommer fortfarande unga människor till Sverige. Det försämrade 
klimat- och säkerhetsläget i omvärlden och det pågående kriget i 
Ukraina kommer med all säkerhet också medföra en ny våg av unga 
som kommer till vårt land.

22 Se avsnittet UMO:s arbete med Youmo.se under 2021, s.12
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Som beskrivits har UMO genomfört begränsad spridning under
202123. Inför kommande år finns inga planer på fler utåtriktade 
aktiviteter än vad som kan anses utgöra en basnivå för liknande sajter. 

Det är därför myndighetens bedömning att det finns behov av att 
genomföra riktade kampanjer och andra spridningsinsatser på olika 
språk till unga som är nya i Sverige. Både till de unga som har varit här 
en tid och till nya grupper unga. Det finns också behov av att sprida 
Youmo.se till fler vuxna som möter unga, för att genom detta öka ungas 
möjlighet att få kännedom om sajten. 

Ny behovsanalys
Myndigheten föreslår att regeringen ger MUCF i uppdrag att ta fram 
ny kunskap om behov hos unga som är nya i Sverige och de yrkesverk-
samma och ideellt engagerade som möter dessa unga.

Behov av ny kunskap om unga
Under 2021 har unga fortsatt att komma till vårt land för att söka 
skydd, både ensamma och tillsammans med sina familjer. Det är 
också högst sannolikt att fler unga än tidigare kommer att söka sig till 
Sverige de kommande åren. En studie om behoven hos ensamkom-
mande och andra unga nyanlända när det gäller SRHR och psykisk 
hälsa gjordes av UMO i början på 201624. Sedan denna behovsanalys 
har många villkor förändrats för gruppen unga som är nya i Sverige. 
Uppdraget har även breddats till att innehålla fler ämnen i ungas liv. 
Det finns därför ett behov av att ta fram ny kunskap om unga som 
är nya i Sverige, deras livsvillkor och eventuella behov i relation till 
information och kunskap om de ämnen som finns på Youmo.se. 

Behov av ny kunskap om yrkesverksamma och ideellt 
engagerade som möter unga som är nya i Sverige
I myndighetens externa utvärdering av tidigare uppdrag25 framkom-
mer att yrkesverksammas och ideellt engagerades roll i förhållande till 
målgruppen unga som är nya i Sverige förändrats. Det är idag även fler 
yrkesverksamma än tidigare som möter unga som tillhör eller nyligen 
har tillhört målgruppen. Detta bekräftas av de yrkesverksamma och 
andra vuxna som myndigheten mött under 2021. Att det är fler och 
även andra yrkesgrupper som möter dessa unga bekräftas också av 
den deltagarstatistik som förts över 2021 års insatser. Det är därför 
myndighetens bedömning att det finns behov av att ta fram en uppda-
terad behovsanalys för att identifiera vilka grupper av yrkesverksamma 

23 Se avsnittet UMO:s arbete med Youmo.se under 2021, s.12
24 UMO, 2016
25 Sweco, 2020
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som är mest aktuella att rikta fortsatta kunskapshöjande insatser till. 
I behovsanalysen bör det ingå att ta fram ny kunskap om vilka behov 
och villkor som yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter 
dessa unga har i relation till de ämnen som Youmo.se berör.

Ny kunskap och kompetenshöjande insatser  
om unga hbtq-personers utsatthet för heders- 
relaterat våld och förtryck
Myndigheten föreslår26 att regeringen ger MUCF och andra berörda 
myndigheter i uppdrag att samarbeta kring att samla in mer kunskap 
om hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, 
samt att genomföra kunskapshöjande insatser till yrkesverksamma och 
andra vuxna som möter utsatta.

Som tidigare beskrivits bedömer myndigheten att det finns begränsad 
kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld 
och förtryck27. Bristerna på kunskap bekräftas även i myndighetens 
nyligen utgivna rapport om förekomsten av omvändelseterapi i  
Sverige28. Myndigheten ser därför ett behov av att samla in mer kun-
skap om hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, 
samt att genomföra kunskapshöjande insatser till yrkesverksamma och 
andra vuxna som möter utsatta.

26 I likhet med förslag i myndighetens rapport om förekomsten av omvändelseterapi i 
Sverige, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2022
27 Se avsnitten Digitala seminarier, s. 19, Föreläsningar om hbtq och heder, s. 21 samt 
Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, s. 22–25
28 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2022

Myndighetens bedömningar
Behov av fortsatt och utvecklat stöd 
Youmo.se är en viktig resurs för unga som är nya i Sverige. Där kan de 
få information om sina rättigheter och om olika ämnen som är viktiga 
för dem. Både utvärderingar inom myndighetens tidigare uppdrag och 
annan forskning visar dock att unga vill och behöver prata med vuxna. 
Samtal med trygga vuxna är ofta helt avgörande för att unga ska få 
tillgång till den information och kunskap de har rätt.
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Trots de insatser som genomförts är det myndighetens bedömning att 
många vuxna fortfarande saknar kunskap om hur de på ett tryggt och 
inkluderande sätt kan prata med unga. Särskilt finns behov av stöd i 
relation till ämnen som kan kännas svåra att närma sig, som exempel-
vis hedersrelaterat våld och förtryck, sex och sexualitet. Myndigheten 
bedömer därför att det finns ett fortsatt behov av fortsatta informa-
tionsinsatser riktade till yrkesverksamma och andra vuxna som möter 
unga som är nya i Sverige. Det finns också behov av att utveckla 
stödet med exempelvis fler ämnesspecifika digitala seminarier och fler 
mindre moduler. 

Behov av utökad spridning av myndighetens stöd
Trots mycket positivt gensvar från de yrkesverksamma och andra vux-
na som genomfört grundutbildningen Rätt att veta! eller de mindre 
moduler som tagits fram har det visat sig svårt att få en ökning av 
antal användare av stödet. Myndigheten bedömer därför att det finns 
ett behov av utökade spridningsinsatser under kommande år. Särskilt 
finns behov av att sprida nuvarande och kommande webbaserade 
utbildningar inom Rätt att veta!-utbildningspaket. 
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Ekonomisk redovisning
I enlighet med regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor Ku2021/01552 (delvis), Ku2021/01557 får myndigheten disponera 
totalt 4 000 000 från Uo 13 03:001 Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering, ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF.

För att genomföra uppdraget disponerade myndigheten medel enligt följande:

Anslag enligt regleringsbrev 4 000 000

Summa intäkter 4 000 000 

Verksamhetskostnader - 1 395 743

Personalkostnader - 2 514 640

Summa kostnader - 3 910 383

Outnyttjade medel 89 617 
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HÄR VÄXER KUNSKAP FRAM

På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas 
villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer 
kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar 
insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i 
mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi 
fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer 
möjlighet att genomföra sin verksamhet. Det ger också unga 
möjlighet att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett 
annat europeiskt land.
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