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Är du mellan 13 och 25 år och hbtq-person?
Då behövs du i den här studien!
Vi gör en undersökning för att ta reda på hur skola och fritid kan bli bättre och
tryggare för unga hbtq-personer. Du är expert på vad det innebär att vara en ung
hbtq-person! Därför skulle vi vilja intervjua dig om dina tankar och erfarenheter.
Genom att delta får du en möjlighet att göra din röst hörd! Du kan på så vis påverka
situationen för unga hbtq-personer, nu och i framtiden.
Alla svar görs anonyma och svaren sammanställs sedan och lämnas till regeringen för
att de ska kunna göra förbättringar.
Hur kan du vara med?
Vi undrar vad du tycker om skolan, dina fritidsaktiviteter
och hbtq-mötesplatser om du besöker dem. Vad fungerar
bra, vad fungerar inte och vad tycker du ska förändras?
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som identifierar

En mötesplats kan till exempel vara ett
hbtq-häng på en fritidsgård, ett regnbågscafé
eller annan ledarledd verksamhet för unga
som identifierar sig som eller tror sig tillhöra
hbtq-gruppen.

dig som hbtq-person och är i åldern 13–25 år. Vi vill till exempel prata med unga
hbtq-personer som har erfarenhet av att utsättas för rasism eller funkofobi, som är
trans eller icke-binära. Men vi vill även prata med andra unga hbtq-personer.
Intervjun ska kännas trygg och vara en positiv erfarenhet för dig. Om du är under 18
år vill vi gärna att du har någon vuxen med dig som du känner dig trygg med när vi
gör intervjun. Du väljer själv vem det är. Är du över 18 år får du också gärna ha med
dig en person som du känner dig trygg med under intervjun.
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Intervjun görs digitalt i verktyget Teams och tar ca en timme. Vi kommer
tillsammans överens om när vi ska göra intervjun. Om du finns i Skåne, Uppsala eller
Stockholm skulle vi kunna träffas fysiskt om du hellre vill det. Intervjun görs någon
gång under oktober och början av november månad. Som tack för att du deltar i
intervjun får du två biobiljetter.
Vill du delta? Kontakta oss och boka en tid! Kontaktuppgifterna hittar du på nästa
sida.
Är du 13 till 14 år? Då behöver din vårdnadshavare ge samtycke för att du ska kunna
delta. Ge detta brev till din förälder eller vårdnadshavare och be att den att kontakta
oss.
Varför vill vi veta mer om unga hbtq-personer?
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tar fram och sprider
kunskap om ungas levnadsvillkor, makt och inflytande över samhällsutvecklingen.
MUCF har regeringens uppdrag att arbeta för en inkluderande skola och för att det
ska finnas trygga mötesplatser för unga hbtq-personer runt om i landet. MUCF tar
hjälp av utredningsföretagen Policy in Practice och Ask-ing för att göra intervjuerna.
Syftet är att fånga in ungas egna röster, erfarenheter och tankar av trygga och
stärkande platser i skola och på mötesplatser, utifrån ett barnrätts- och
ungdomsperspektiv.
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Till dig som vårdnadshavare
till en ung hbtq-person
Individuella intervjuer
Barn och unga kommer att intervjuas individuellt om sina erfarenheter under oktober och början av
november. Intervjun görs digitalt i Teams och tar ca en timme. Tiden kommer vi överens om
tillsammans. I Skåne, Uppsala och Stockholm kan vi även erbjuda fysiska träffar. För att intervjuerna
ska bli så trygga som möjligt för de barn som deltar kan de barn som vill det ha med sig en vuxen de
känner sig trygg med under intervjun. Barnet väljer själv vem.

Etik
I Lagen om etikprövning står i 18 § att barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär, skall
informeras och samtycka till att bli intervjuad. I de fall då barnet är under 15 år ska vårdnadshavarna
informeras om och samtycka till intervju (då föräldrabalken ger båda vårdnadshavarna rätt att fatta
beslut räcker det i normalfallet inte med att bara en vårdnadshavare samtycker). Trots
vårdnadshavarnas samtycke får intervjuerna inte utföras om barnet inser vad den innebär för barnets
del och motsätter sig att den utförs.

Intervjuerna görs utifrån ett forskningsetiskt förhållningssätt. Det innebär att intervjutillfället inleds
med att informera om vad som kommer hända och vad intervjun kommer att handla om. Då har
barnet möjlighet att avbryta sin medverkan om hen inte längre vill delta. Intervjuerna spelas in och
inspelningarna kommer enbart behandlas av de inblandade utredarna som arbetar med rapporten på
Policy in Practice och Ask-ing. Intervjuerna förvaras på en säker plats.

Alla intervjuade kommer att vara anonyma och inga namn eller annat som kan identifiera personerna
kommer att finnas med i rapporten, inte heller namn på ort, mötesplats eller skola.

Får ditt barn delta i en intervju?
Kontakta oss gärna för att få mer information om studien, eller för att boka in en intervjutid.

Vi som gör intervjuerna är:
Ylva Saarinen – ylva@policyinpractice.se och Karen Ask – karen@ask-ing.se
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