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Varför en myndighet för ungdomspolitik?

Utmaningar Rättigheter
13–25 

år 



Sexuella och reproduktiva rättigheter
Vad innebär det?

Alla har rätt:

• att älska den de vill
• till sex- och samlevnadsundervisning
• att välja om och när de vill skaffa

barn
• till abort
• att slippa sexuell diskriminering, tvång 

och våld
• att få skydd från sexuellt, köns-

baserat eller hedersrelaterat våld



Utsatthet, skydd
och stöd

Sexuellt våld
Hedersrelaterat våld
Sex mot ersättning
Rätten till abort

Kvinnor och tjejer extra utsatta

Behövs

Unga behöver kunskap om sina 
rättigheter och vuxna behöver kunskap
om ungas verklighet 
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Gjort något sexuellt mot sin vilja

Tjejer Killar

Har du någon gång gjort något sexuellt mot din vilja?



Vad säger unga själva?

• Mer kunskap om sex och 
relationer.

• Mer om hur relationer 
fungerar.

• Mer om samkönat sex. 

• Hur en kan skydda sig mot 
sjukdomar och oönskade 
graviditeter. 



Unga hbtq-personer

• Utsatta i högre utsträckning än 
andra grupper av unga

• Diskriminering i skola och inom 
vården

• Osynliggjorda

Behövs
• Egna mötesplatser
• Kompetenshöjande insatser 

(yrkesgrupper)
• Arbete med värdegrundsfrågor och 

normkritik i skolor
• Tillgodose rätten till ett gott/jämställt 

bemötande inom vården/det offentliga



Unga med 
funktions-
variationer
• Rätt till sex och 

samlevnadundervisning?
• Rätten till privatliv?
• Svårigheter att fritt kunna välja 

könsidentitet och könsuttryck. 

Behövs
• Tillgång till anpassad information i SRHR-

frågor
• Se över tolkning och tillämpning av LSS 

och rätten till stöd i övrigt möjlighet till 
privatliv (institutioner och boendemiljöer).

• Arbete med normer, socialt konstruerade 
barriärer och funkofobi.



Unga nyanlända

• Bristfällig information och kunskap till 
gruppen

• Bristfällig kunskap till yrkeskategorier 
om unga nyanländas sexuella och 
reproduktiva utsatthet 

• Saknas klara riktlinjer om hur gruppen 
får tillgång till kunskap om SRR

Behövs 

• Tillgång till information och kunskap 
om SRHR för unga nyanlända. 

• Tydligare riktlinjer för inkludering i 
skolans sex- och 
samlevnadsundervisning.



Unga i 
socioekonomiskt
utsatta områden 
• Ofta sämre hälsa, inklusive sexuell och 

reproduktiv hälsa med högre riskutsatthet och 
risktagande.

• Ibland  hedersnormativ problematik. 

Behövs

• En hög och likvärdig nivå på sex- och 
samlevnadsundervisningen som inkluderar ett 
normkritiskt perspektiv och är lika i hela landet. 

• Tillgång till likvärdig vård och service i 
socioekonomiskt utsatta områden 

• Tillgång till relevant och god information, även 
till de ungas föräldrar. 
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Centrala övergripande resultat

• De som behöver mest stöd får minst 

• Det är viktigt med ett intersektionellt
perspektiv i rättighetsarbetet 

• Kunskap om ungas rättigheter, ungas delaktighet
och respektfullt bemötande av unga är grundläggande 



Om sexuella och reproduktiva rättigheter

www.mucf.se/publikationer

Rätten till kunskap 
FOKUS15:DEL1
Om ungas kunskap om sexualitet, 
reproduktion och tillhörande rättigheter. Vi 
undersöker hur ungas rätt till kunskap ser 
ut formellt och hur dessa formella 
rättigheter tillgodoses i ungas vardag. 
Fokus ligger på skolan som en plats där 
unga har rätt till kunskap.

FOKUS15
Ungas sexuella och 
reproduktiva rättigheter
– En tematisk kartläggning
Om ungas sexuella och reproduktiva 
rättigheter och hur kunskapsförmed-
lingen kan förbättras. Vi har också 
undersökt hur ungas sexuella 
utsatthet ser ut och på vilka sätt det 
stöd och skydd de har rätt till kan 
förbättras.

Särskilt utsatta 
ungdomsgrupper

FOKUS15:DEL2
Om vissa utsatta ungdomsgruppers 
tillgång till sina sexuella och 
reproduktiva rättigheter. Vi belyser 
situationen för unga hbtq-personer, 
unga med funktionsvariation, unga 
nyanlända och unga från 
socioekonomiskt utsatta områden.

När unga behöver 
skydd och stöd
FOKUS15:DEL3
Om sexuellt våld, tvång och diskriminering 
som på olika sätt aktualiserar ungas 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Vi tar 
upp ungas sexuella och reproduktiva 
utsatthet och arbetet med ungas 
individuella rätt till stöd, skydd och vård 
utifrån sexuella och reproduktiva 
rättigheter.



Frågor vi sökt svar på:

• Hur vanligt är det att ungdomar 
lägger ut ”sexiga” bilder?

• Vilka erfarenheter har unga av att 
lägga ut sexiga bilder?

• Hur vanligt är det att ungdomar 
säljer sex?

• Har nätet lett till att fler ungdomar 
säljer sex?
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Har du  någon gång lagt upp ”sexiga” 
bilder/filmklipp på dig själv på nätet? Procent
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Har du någon gång lagt upp sexiga bilder 
på dig själv på nätet? 16-25 år, procent
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internet, 
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Någon på nätet har försökt få en att prata om sex 
eller skicka bilder/göra något framför 

webbkamera, när du inte velat? Procent
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• Samtalsstöd för individuella samtal i 
syfte att identifiera sexuell exploatering

• Exempel på hur man kan fråga

• Samtalsguide om vad som är okej och 
inte

http://www.mucf.se/publikationer


• Förebyggande arbete i skolan

• Unga i fokus

• Case, filmer, diskussionsfrågor

• Vad säger lagen?

www.mucf.se/publikationer

http://www.mucf.se/publikationer




• Ungas behov av bemötande

• Samverkan i olika 
preventionsnivåer

• Resurser i arbetet mot sexuella 
övergrepp – var finns hjälp?

• Goda exempel



Nytt uppdrag! Webbplats riktad till 
nyanlända

• En digital plattform tas fram av umo.se
• Information om hälsa och jämställdhet
• Fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter 
• Utbildning av utbildare, exempelvis i form av 

e-lärande.



När livet känns fel –
Ungas upplevelser kring 

psykisk ohälsa

https://www.youtube.com/watch?list=PL9KuoQrTxbhK6wjoORbtAeYQ_CSkuLgz0&v=J2IniTUHBCw
https://www.youtube.com/watch?list=PL9KuoQrTxbhK6wjoORbtAeYQ_CSkuLgz0&v=J2IniTUHBCw
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Slutenvård pga. självskada, per 100 000, 1987-2013
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http://www.ungidag.se/indikator/fysisk_och_psykisk_halsa/vardade-efter-sjaelvmordsfoersoek
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Hur hanterar unga sitt mående?

• De flesta söker inte stöd

• Funktionella och dysfunktionella 
strategier

• Könsspecifika strategier
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Hälsans förutsättningar                         
(WHO World Health Report on Mental Health)

Fyra domäner

• Existentiell mening

• Egenmakt, självbestämmande, 
avsaknad av  hjälplöshet

• Social signifikans, att behöver och 
behövas

• Värdighet, status, integritet, respekt



Hur vill unga få stöd

• Med respekt, inte som ett problem

• Någon som lyssnar och kan ställa relevanta frågor

• På olika arenor, både fysiska och digitala 

• I en avstressande samtalsmiljö som är tillgänglig 

• Med tid för att bygga förtroende för svåra samtal 

• Även på annat sätt än att prata - hälsofrämjande insatser

• Mötesplatser för unga

• Få tillgång till makt, inflytande och delaktighet



Ladda ned rapporten på

www.mucf.se/publikationer

tiina.ekman@mucf.se


