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Gruppsamtal med killar på nätet.
Erfarenheter, metod och manual.

”För att vi tror på ett annat sätt  
att vara kille, ett sätt som inte  
drabbar andra eller en själv.”
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OM OSS

Om 1000 Möjligheter
1000 Möjligheter kämpar för barns och ungas 
rättigheter varje dag. Allt utifrån en kunskap om 
våld, genus och makt. Vi arbetar för att unga ska 
slippa utsätta andra eller själva utsättas för våld.  
Vi arbetar över hela Sverige både online och IRL. 

2005 grundades Järfälla Tjejjour, fem år senare, 
år 2010, omorganiserades tjejjouren till 1000 
Möjligheter och blev därmed Sveriges första 
ungdomsjour. Det innebär att vi vänder oss till 
barn och unga av alla kön. Vi vilar fortfarande 
på en tydlig feministisk grund och vi tror att en 
förändring av destruktiva maskulinitetsnormer är en 
av de viktigaste nycklarna till att förebygga våld. Vi 
arbetar med ett inkluderande förhållningssätt utan 
att osynliggöra strukturer.

Vårt stödjande arbete
1000 Möjligheter arbetar förebyggande och 
stödjande med barn och unga som målgrupp och 
utifrån en förståelse av makt, genus och våld. Att 
kontakta oss är att ta första steget till att förändra 
sitt liv. Vi har stor erfarenhet och bred kompetens 
när det gäller att möta våld i ungas nära relationer 
och unga i prostitution och människohandel.

På chatten möter unga specialistutbildade 
volontärer som tror dem. Som lyssnar, stöttar och 
peppar och hjälper de att upptäcka sina val, men 
som inte väljer åt dem. Vårt stödarbete sker över 
hela Sverige.

På 1000Mottagningen möter de unga vår psykolog 
som har särskild kompetens och erfarenhet av att 
möta unga utsatta för våld i sin relation, sexuellt våld 
samt prostitution och människohandel. Alla samtal 
på mottagningen är gratis och ingen remiss krävs.

I vårt stödjande arbete använder vi oss också av 
1000Modellen. Den innebär att vi kan erbjuda en 
holistisk lösning för att på bästa sätt kunna hjälpa 
och stötta den stödsökande.

1000Modellen består av tre insatser:

1. Bearbetande samtal eller traumabehandling hos 
vår psykolog på 1000Mottagningen.

2. Coachning för hjälp och strategi kring framtiden.

3. Volontärt socialt stöd som kan fylla behov av tex 
sociala aktiviteter eller någon att ”bara få prata 
med och vara som vanligt”. Alla volontärer är 
utbildade i vårt volontärprogram som omfattar 
30 timmars kunskap om mäns våld mot kvinnor, 
våld i ungas nära relationer, sexuellt våld, HBTQ, 
maskulinitetsteori, prostitution mm.

 

Vårt förebyggande arbete
Vi som arbetar med våldets konsekvenser ser 
möjligheterna att förebygga. Vi tror på att bryta 
kopplingen mellan manlighet och våld. Vi vill se 
en värld där varje individ får växa upp fri från 
stereotypa föreställningar om kön. Därför arbetar 
vi med våldsprevention. Det gör vi bland annat 
genom att utbilda vuxna som jobbar med unga om 
att bemöta unga på ett inkluderande och medvetet 
sätt. Vi strävar efter att det våldsförebyggande 
arbetet ska få större plats i samhället, att det ska 
ske strukturerat och främst genom tidiga insatser 
innan våldet har skett. 

Vårt förebyggande arbete bedrivs också i olika 
typer av praktisk verksamhet där Lockerroom.
nu, finansierat av Jämställdhetsmyndigheten, 
är en del av det arbetet. Vi är övertygade om 
att ett framgångsrikt våldspreventivt arbete 
måste innehålla ett kritiskt förhållningssätt till 
mainstreamporr. Därför har det varit viktigt för 
oss att synliggöra mainstreamporrens betydelse 
och påverkan för ungas relationer i arbetet med 
lockerroom.nu. Tanken bakom satsningen, vilka 
erfarenheter arbetet med lockerroom.nu grundade 
sig på och hur vi bedrev arbetet kan du läsa mer 
om i den här skriften. Vi hoppas att det kan tjäna 
som inspiration för andra verksamheter. För är det 
något som vi fortfarande är övertygade om är att det 
behövs långt fler samtal med killar som utgår från 
ett maktperspektiv och med kunskap om våld och 
normer. 
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En destruktiv mansroll ligger ofta till grund för 
utövande av våld och drabbar därmed de kvinnor, 
barn och andra män som utsätts för våldet. Men 
destruktiva maskulinitetsnormer drabbar även män 
själva i väldigt hög utsträckning. Till exempel så vet 
vi att:

• Män dör tidigare än kvinnor. Ju mer jämställt 
ett samhälle är desto mindre är skillnaden i 
livslängd.

• Män har färre nära relationer.
• Män begår självmord mer än dubbelt så ofta 

som kvinnor.
• Män omkommer oftare i olyckor.
• Män dricker mer alkohol och brukar mer 

narkotika än kvinnor.
• Män har fler livsstilsrelaterade sjukdomar.
• Män har sämre skolresultat än kvinnor.

Som en del i att arbeta för vår vision om ett jämställt 
samhälle fritt från våld ville vi på Stiftelsen 1000 
Möjligheter fortsätta att utveckla online-killgrupper, 
en riktad verksamhet för unga män där de får 
samtala om viktiga ämnen, uttrycka sina känslor 
och bli lyssnade på. Helt enkelt ett tryggt, anonymt 
rum utan begränsande maskulinitetsnormer. Vi har 
tidigare hållit i fysiska killgrupper och ville testa att 
komplettera dessa med ett dedikerat chattrum på 
internet. Det ger möjlighet att ta emot unga från hela 
landet, ger de unga möjlighet att vara anonyma, och 
är ett forum som unga är vana vid och känner sig 
bekväma med. Syftet har varit att, genom att skapa 
förutsättningar för samtal som kan bidra till mindre 
stereotypa könsroller, i förlängningen minska våldet 
mot tjejer och kvinnor men även mot män själva.  

Våldsförebyggande arbete

”Att prata med killarna i Firman var 
som att titta i en skrattspegel. Alla 

detaljer var uppförstorade till groteska 
proportioner, men grunden för 

resonemangen, värderingarna och 
idealen var mycket välbekanta.  

Det var manligheten  
– den normala, dominerande typen av 
manlighet som jag och alla killar/män 
jag känner uppfostrats i – som jag har 

känt igen under hela vårt samtal” 

(Ur ”Med uppenbar känsla för stil”,  
Mendel-Enk 2004)

Det finns idag över 200 kvinno- och tjejjourer 
runtom i Sverige, men bara en handfull jourer dit 
unga män kan vända sig. Få av dessa grundar sin 
verksamhet i det könsmaktperspektiv och den 
kunskap om könsnormer och våld som vi anser 
vara viktigt att ha med sig för att kunna förändra 
de destruktiva beteenden baserade på stereotypa 
könsroller som vi ser hos många av de unga vi 
möter i vår verksamhet inom 1000 Möjligheter. 

All statistik visar att våld är ett utpräglat 
”mansproblem”. Män står för en överväldigande 
del av alla våldsbrott och störst risk för att både 
utöva och utsättas för våld löper unga killar. 

BAKGRUND TILL 
PROJEKTET OCH TIDIGARE 
ERFARENHETER
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Vi ser i vår verksamhet ett stort behov hos killar 
och unga män att få stöd och någon att prata 
med, men ändå är det betydligt fler tjejer än killar 
som besöker vår chatt och ber om hjälp trots att 
det är sannolikt att behovet är ungefär lika stort 
hos båda könen. Vi vet att ju mer könsstereotyp 
uppfattning en har desto större risk är det att 
använda våld, och att utövande av våld är starkt 
förenat med psykisk ohälsa. Detta vill vi förändra 
genom en riktad insats för just gruppen unga män. 
Vi ser en ökning av antalet stödsökande killar i 
vår verksamhet, men det sker långsamt. Vi tror 
att mycket mer förebyggande arbete behöver ske 
för killar, där fokus ligger på att ge killar trygghet 
i att skapa sin egen identitet fri från påtvingade 
stereotypa mönster baserade på en uppfattning om 
vad som är ”manligt”. 

Genom samtal med stödsökanden i vår vanliga 
chattverksamhet har vi identifierat ett tomrum för 
unga män som beskriver att det inte finns tillräckligt 
stöd och inga arenor för just dem och deras behov. 

Vi vet att en av orsakerna till att väldigt många unga 
söker sig till oss är att de upplever det som positivt 
att vår stödverksamhet bedrivs just genom en chatt, 
vilket är ett naturligt forum för unga idag och som 
inte är begränsat av lokal eller regional tillgänglighet. 
Det finns flera positiva aspekter av att bedriva 
stödsamtal via chatt, varav en är möjligheten för 
unga att vara anonyma. Detta gör att tröskeln för 
att söka hjälp sänks och att de unga vågar vara mer 
rakt på sak då de upplever sig mer skyddade. 

Varför LockerRoom?
För att vi tror på ett annat sätt att vara kille/man, ett 
sätt som inte drabbar andra eller en själv.

Allmän problembeskrivning

En allmän problembeskrivning kan utvecklas i 
evighet. Vi har valt att fokusera på tydlighet och 
prevalens och presenterar den här i punktform:

1. Den största mängden allvarligt våld utövas av 
killar/män.

2. Sexuellt våld utövas nästan uteslutande av killar/
män.

3. Risken att ha utövat våld eller kränkning mot en 
annan människa ökar dramatiskt ifall en person 
instämmer med könsstereotypa normer och 
attityder.

Källor: BRÅ / MUCF

ERFARENHETER som har lett oss till 
LockerRoom.nu

• Killar vill prata, mer om relationer än sexteknik. 
• Killarna upplever att det saknas fungerande 

forum för det samtalet killar emellan. 
• Nästan alla vi har mött, anser att våld i de flesta 

former är oacceptabelt.
• Många har ändå utövat någon form av våld
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Genom att identifiera följande delmål skedde 
sedan en uppdelning i sju olika teman som styrde 
samtalsgruppernas ramar. 

Delmål
• Förändra dominerande könsstereotypa normer 

och attityder med syfte att minska risken för 
utövande av kränkningar och våld

• Uppmuntra till empati, söka samtycke och sluta 
”klättra i den maskulina hierarkin” med syfte att 
minska rädsla och maktbehov, som är starkt 
förknippat med våld och kontroll

• Stötta en hållbar gemenskap/grupp med 
syfte att skapa förståelse för inkluderande 
grupptillhörigheter istället för att enas mot en 
yttre fiende

Vi har valt följande sju teman för att nå 
delmålen:

Som stöd i att förändra dominerande 
könsstereotypa normer och attityder har vi valt 
följande samtalsteman:

• Maskulinitetsnormer –hur får man vara som kille?
• Mainstreamporr/populärkultur
• Skola, jobb och framtid

Som stöd i att uppmuntra till empati, söka 
samtycke och sluta ”klättra i den maskulina 
hierarkin” har vi valt följande samtalsteman:

• Våld (sexuellt, fysiskt,psykiskt,digitalt)
• Sex och gråzoner

Som stöd i att uppmuntra hållbar gemenskap/
grupp har vi valt följande samtalsteman:

• Rasism och etnicitet
• Vänskap och relationer (hållbarhet, 

prioriteringar). Skapa inkluderande 
grupptillhörigheter, inte enas mot en yttre fiende

Nedan följer dels den manual som samtalsledarna 
haft som stöd i sitt arbete samt de texter som 
förmedlats till deltagarna såsom förhållningsregler. 
Här finns också riktlinjer för ”troll”, avhopp i 
grupperna och liknande situationer. 

Det är viktigt att tillägga att våra samtalsledare är 
antingen anställd personal eller specifikt utbildade 
volontärer med kunskap kring våld, bemötande, 
maktstrukturer och maskulinitet. Detta bedömer 
vi är viktigt för genomförande av liknande grupper 
både online och IRL.

Många utav övningarna och diskussionsfrågorna 
är inspirerade av jourrörelsens egna metoder av 
förebyggande arbete som vuxit fram under många år. 

Bra material att inspireras av i sitt arbete är 
exempelvis:

•  Machofabriken (http://www.machofabriken.se/)
•  Normstorm från Jönköpings kommun  

(https://www.jonkoping.se/download/18.2ab24a-
c71633ee7de9099ad/1528457861209/
Normstorm_metodstod_180530_low.pdf)

METOD OCH MANUAL

http://www.machofabriken.se/
https://www.jonkoping.se/download/18.2ab24ac71633ee7de9099ad/1528457861209/Normstorm_metodstod_180530_low.pdf
https://www.jonkoping.se/download/18.2ab24ac71633ee7de9099ad/1528457861209/Normstorm_metodstod_180530_low.pdf
https://www.jonkoping.se/download/18.2ab24ac71633ee7de9099ad/1528457861209/Normstorm_metodstod_180530_low.pdf
https://www.jonkoping.se/download/18.2ab24ac71633ee7de9099ad/1528457861209/Normstorm_metodstod_180530_low.pdf
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VÄLKOMMEN!

Allmän information – Chatta i grupp med andra killar

Vi tror att alla mår bra av att prata ibland!

I Locker Room kan du dela erfarenheter, ställa frågor, peppa och prata med andra killar i din 
ålder. Du kan alltid vara anonym i chatten och alla som är med i chatten bereds möjligheten 
att fundera, prata och lyssna utan att döma. Locker Room leds av 1000 Möjligheters utbildade 
samtalsledare. Gruppchattarna har olika ämnen varje vecka, som gruppen börjar att prata om.

Locker Room är både öppna och slutna gruppchattar. 

Den öppna chatten kommer du till genom att gå in på www.lockerroom.nu och klicka på ”TILL 
CHATTEN” så kommer du in i gruppsamtalet direkt eller ser vilka tider chatten är öppen. Du får 
ett anonymt namn (en färg) i chatten så ingen annan vet vem du är.

Den slutna gruppen som du kan gå med i träffas samma tid och veckodag i 7 veckor, i ett eget 
chattrum som du får inlogg till när du anmält dig. Du får ett anonymt namn i chatten (en färg) så 
ingen annan vet vem du är. Du anmäler dig genom att gå in på www.lockerroom.nu/grupper

   

Förhållningsregler

1. Det är viktigt att alla respekterar varandras åsikter, även om det gärna får diskuteras mycket.
2. Vi använder inga kränkande ord och pekar inte ut varandra.
3. Man får säga pass när som helst och man behöver aldrig prata om man inte känner för det.
4. Vi utgår från att alla inte har gjort det som vi pratar om, men man kan prata om hur man skulle 

tänka eller reagera.
5. Allt som sägs här stannar här.
6. Alla som deltar är anonyma och det är viktigt att det förblir så. Det är inte tillåtet att byta 

kontaktuppgifter eller berätta vad en heter och vart en bor till exempel.

Om någon skulle bryta mot reglerna som gäller så stänger samtalsledarna av den personens 
inlogg. Det är för att vi vill att det ska vara ett så bra och tryggt samtalsrum som möjligt där alla 
får möjlighet att våga prata och tycka och tänka.

Praktisk information

När du anmält dig får du ett personligt inlogg med användarnamn och lösenord via mail eller sms.

Du loggar in via länken du får. Du kan chatta via dator, telefon eller platta. Chatten öppnar det 
överenskomna klockslaget och det är då det går att logga in på länken. Samtalsledarens namn 
är ”Samtalsledare” och ni andra som chattar blir tilldelade slumpmässiga färger som namn. Kom 
ihåg att inte känna dig stressad om det tar lång tid att skriva. Alla skriver olika snabbt. Bry dig 
inte heller om stavfel eller att du måste skriva så rätt som möjligt, det viktigaste är att vi pratar 
med varandra .

Text samt förhållningsregler som alla deltagare fick ta del av:
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MANUAL FÖR 
SAMTALSLEDARE

Upplägg 
Nedan följer sju olika teman för träffarna. Ett 
förslag är att börja med tema ”Sex och gråzoner” 
då vi vet att det är relativt lätt att komma igång 
och prata om. När ni inleder första träffen så är 
det bra att ni talar om vad ni kommer att prata 
om för teman under de sju veckorna samt också 
avsluta varje träff med att påminna om vad ni ska 
prata om nästa gång. Den ordning vi använder oss 
av är resultatet av ett antal test där vi har sett att 
vissa ämnen funkar bättre att prata om när vi har 
avhandlat andra ämnen innan. Ett tips är också att 
börja varje gång med att låta en deltagare repetera 
ordningsreglerna, som deltagarna också fått 
skickat till sig på mail. 

1. Sex och gråzoner
2. Vänskap och relationer (hållbarhet, prioriteringar)
3. Våld (sexuellt, fysiskt, psykiskt, digitalt)
4. Maskulinitetsnormer - hur förväntas/får man vara 

som kille?
5. Mainstreamporr/populärkultur
6. Rasism och etnicitet
7. Skola, jobb och framtid

Nyckelfrågor, ”övningar” och diskussions-
underlag

Återkommande under grupperna; påminn gärna om 
att det är en fördel att ni inte ser varandra eftersom 
man inte kan drabbas av snabba fördomar baserade 
på exempelvis någons utseende då. Däremot blir 
det ännu viktigare att komma ihåg att alla inte är/
ser ut/tycker, som en själv när man inte ser de andra 
i gruppen. Vi kan alla ha olika utseenden, hudfärg, 
kultur, sexualitet osv. Påminn gärna om det och säg 
också att ingen behöver ”outa” sig om de inte vill 
och att alla bör tänka på att det kan finnas alla typer 
av erfarenheter i rummet. 

Grundläggande för gruppsamtalen är också att 
försöka hålla det på en lagom nivå. ”Troll” stängs 
av/kastas ut direkt så att samtalet kan fortsätta 
på ett tryggt och respektfullt sätt. Nyckelfrågorna, 
diskussionsunderlagen och övningarna nedan är 
viktiga stöd och vi har haft nytta av att använda 
dem i samtalen. Känn av vad som passar med den 
nivå och den åldersgrupp som finns i just er grupp 
och välj nyckelfrågor och övningar utifrån det. 
Lyssna in var samtalet tar er.

1. Sex och gråzoner
Tänk på att vara medveten om mainstreamporrens 
betydelse för ungas uppfattningar kring sex 
och relationer. Läs gärna texten under ”5. Porr/
populärkultur” innan du börjar arbeta med 
grupperna. 

Nyckelfrågor

Associera kring ordet sex

Associera kring ordet våldtäkt

Lyft om det är några ord som återkommer på båda

Prata om gränser – är det svårt att veta var någons 
gräns går?

Tror ni att ni gått över någons gräns någon gång? 
Hur fick det dig att må och hur tror du att den 
andra personen mådde?

Övningar

Testa att göra 4-hörnsövningarna online – bäst är 
att berätta att du kommer beskriva ett scenario 
som ni sen diskuterar – om diskussionen inte 
kommer igång så kan du som samtalsledare börja 
med att exemplifiera med några av alternativen 
(alltså de som IRL representerar olika hörn)
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1. Krogen

Anna träffar Wille på krogen. De pratar och dansar 
hela kvällen. Han bjuder henne på drinkar och 
säger att hon är vacker. Anna frågar om han vill 
följa med henne hem, vilket han gör. 

Väl hemma säger Anna att hon bara vill ha någon att 
sova och mysa tillsammans med. Wille blir märkbart 
irriterad. Vad tycker du om Willes situation? 

Extrafråga: Har du varit i nån liknande situation 
själv, både i Annas eller Willes. 

1. Förstår honom.  Hon hade ju varit med honom 
hela kvällen, och hon hade ju bjudit med honom 
hem. Klart att han räknade med sex. 

2. Barnsligt. Att spendera en kväll tillsammans med 
någon och bjuda med någon hem, innebär inte 
automatiskt att man ska ha sex. 

3. Man kan förstå att han trodde att de skulle ha 
sex. Men det var konstigt att han blev sur när 
han inte fick det. 

4. Eget förslag. 

2. Festen

Sara är på fest och är rejält berusad. På festen är 
också Jocke som Sara tidigare varit tillsammans 
med. De går iväg till ett rum där de kan vara ifred. 
Här börjar Jocke tafsa på Sara och dra av hennes 
kläder. Sara säger att hon inte vill men gör sen 
inget fysiskt motstånd. Det slutar med sex. Har 
Sara blivit våldtagen av Jocke? Varför, varför inte? 
Känns situationen bekant? Tror du att det är en 
vanlig situation? 

1. Ja, hon ville inte ha sex med Jocke, alltså är det 
en våldtäkt.

2. Nej, hon gjorde inget motstånd.
3. Nej, de hade ju varit tillsammans tidigare så hur 

skulle Jocke kunna veta att hon inte ville?
4. Eget förslag
I den här diskussionen är det viktigt att understryka 
vikten av ömsesidighet och kommunikation. Hur 
kan man veta om nån vill ha sex med en? Hur ska 
man göra? Prata, fråga, känna! 

3. Webbkamera

Lisa är ny i klassen. Hon blir ganska snabbt kompis 
med Iman. Lisa hamnar lätt i bråk med de andra i 

klassen. Efter skolan umgås hon nästan aldrig med 
någon från klassen utan med andra från hennes 
gamla skola. En dag när Iman kommer till skolan 
så står det ett gäng och viskar om Lisa utanför 
klassrummet. Iman frågar vad det är som har 
hänt och någon berättar att Lisa lagt ut bilder på 
en sexsajt som någon har sett. Någon från Lisas 
gamla skola har också berättat att hon brukar ta 
betalt av gubbar för att visa sig naken framför 
webbkamera. Det börjar gå mycket rykten på 
skolan och Lisa kommer alltmer sällan till skolan. 
Vad tycker du att Iman ska göra? 

1. Strunta i alltihop, det är ju ändå bara rykten.
2. Fråga Lisa om det är sant och om det är sant så 

ska hon säga åt henne att lägga av.  
3. Säga åt klasskompisarna att sluta snacka skit. 

Det är mobbning det dom håller på med.
4. Ta upp det med en lärare eller någon annan 

vuxen. 
5. Eget förslag
Efter första diskussionen – fråga hur de tycker en 
ska agera om en får bilder skickade till sig. Skickar 
du vidare? Hur vet du att bilden är skickad och 
tagen frivilligt? Hur skulle det kännas om bilder på 
dig själv skickades runt?

Diskussion

Oskulden – varför säger en förlora? Är det nåt som 
verkligen försvinner? Är det dåligt? Finns det olika 
oskulder. Lyft också heteronormen och hur det 
påverkat synen på ”oskuld” och att en kan ha sex 
på olika sätt.  

Om heterosexualitet och homosexualitet – börja 
med en diskussionsövning för att sen prata vidare 
om hur maskulinitet ofta skapas genom att vara ”i:

Den största fördelen med att vara 
heterosexuell är:

1. att man är accepterad i de flesta religioner
2. att man kan hångla på tunnelbanan utan att 

någon tittar snett
3. att man slipper komma ut för mormor
4. Eget förslag 
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TIPS: Beroende på nivån på gruppen kan vårt ma-
terial ”Okej sex” (https://1000mojligheter.se/mate-
rial) användas för vidare kunskap och diskussion.

2. Vänskap och relationer
Nyckelfrågor

Vad är er erfarenhet av vänskap? Har det varit lätt/
svårt? Har mobbning varit en stor del av skolan/
uppväxten?

Har ni blandade kompisar eller bara killkompisar? 
Varför tror du att det blivit så?

Har ni kvar några vänner från när ni var små?

Umgås ni ofta flera eller två-två? 

Övning

Prioriteringar
Vilka människor är viktigast i era liv? Prioritera 
tex föräldrar, syskon, partner, bästa vänner, släkt, 
övriga vänner, lagkamrater, tränare, skolpersonal, 
andra vuxna, bekanta, mm.
Hur vet vi vem vi ska lyssna mest på? 
Verkar det vara nån skillnad på hur killar och tjejer 
umgås med sina vänner? Varför tror ni att det är så? 
Finns det någon särskild typ av ”manlig vänskap” 
eller är det som vilken vänskap som helst?

Diskussion

När män umgås i grupp brukar man ofta säga att 
vissa beteenden och annat blir mer överdrivna. Tex 
kan det bli mer högljutt, aggressivt osv. Håller ni 
med och varför tror ni i så fall att det är så?

Hur viktigt är det med vänner?
Relationer – vad är det? Det kan vara till exempel 
vänskap men även kärlek, sex osv. 
Hur får man en relation att fungera? Behöver man 
göra något aktivt? Eller ”är” den bara?

3. Våld
”Idag ska vi prata om våld, alla människor förhåller 
sig till våld på nåt vis.” 

Som samtalsledare är det bra att ha i åtanke att 
försöka bredda förståelsen av våld är så att det 
inbegriper fysiskt, psykiskt, digitalt, materiellt, 
sexuellt, latent våld. Inkludera exempelvis 
fotbollsvåld, gatuvåld, hatbrott som homofobiskt 
eller rasistiskt våld, hedersvåld, verbalt våld, 
militärt våld, symboliskt våld, politiskt våld, våld 
mot kvinnor, våld i hemmet och våld utomhus.

Nyckelfrågor

Be deltagarna associera fritt om begreppet våld. 
Fråga efter platser där våld utövas, vilka handlingar, 
känslor, sammanhang och konsekvenser det är 
kopplat till, vilka som utövar våld och vilka som 
utsätts. Fråga varför någon använder våld, om 
de upplever något positivt för utövaren av våld. 
Fråga hur de tror eller vet att det är att utsättas för 
våld, vilka negativa konsekvenser det ger. Efter att 
deltagarna kommit på konkreta handlingar som 
ryms i begreppet våld, fokusera på känslor och 
sociala konsekvenser av våld.

Relatera de ord som kommer upp till de olika 
aspekterna av våld som beskrivs ovan och 
tydliggör att det finns många olika sorters våld. 
Försök hitta gemensamma nämnare genom 
kopplingar till makt. Följ upp med en diskussion om 
hur våld är kopplat till lådan (maskulinitetslådan, se 
bland annat tex materialet Machofabriken http://
www.machofabriken.se), vad som händer med oss 
när vi utsätts för våld och vad händer med oss när 
vi använder våld. 

Tänk på att de flesta deltagarna har olika 
upplevelser och erfarenheter av olika typer av våld. 

https://1000mojligheter.se/material
https://1000mojligheter.se/material
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Övning

Våld i hemmet: Skriv ner följande text och fråga sen
Vad tycker du om Kalles pappas beteende?
Ahmed och Kalle är hemma hos Kalle efter skolan. 
De hänger inne i Kalles rum och spelar tv-spel när 
plötsligt Kalles pappa rycker upp dörren och går in 
rummet och drar ur sladden till tv:n . Sen viftar han 
med Kalles matteprov som han har fått underkänt 
på och skriker och frågor Kalle om han är helt dum 
i huvudet och sen slår han till Kalle med handflatan 
i bakhuvudet och stormar sen ut ur rummet. 
Här är det viktig att i slutet av diskussionen 
förtydliga att det är förbjudet med barnaga i 
Sverige och att det aldrig, oavsett vad barnet gjort, 
är ok att slå barnet.

Diskutera vidare kring om det finns något som 
Ahmed kan göra. 

(Här är det viktigt att vara tydlig kring att Ahmed 
inte bär ett ansvar utan om att det finns en 
möjlighet att prata med en annan vuxen om hur 
Kalle har det, dels för att det ska bli bättre för Kalle 
och dels för att en inte ska behöva bära på sådana 
här upplevelser själv). 

Diskussion

Berätta om hur statistiken ser ut, att män är i 
överväldigande majoritet av utövande av våld. 
Varför ser det ut så? Går det att förändra? Hur?

4. Maskulinitetsnormer  
– hur får man vara som kille?
Nyckelfrågor

Gör ”lådan” online (se materialet Machofabriken 
för mer information http://www.machofabriken.se), 
genom att be deltagarna tillsammans komma på 
ord som beskriver vad samhället anser typiskt 
manligt/kvinnligt.

Diskutera ordern som uppkommer, varför just vissa 
typer av ord återkommer exempelvis? 

Finns de här personerna som har alla de här 
”egenskaperna” i verkligheten? Finns det några 
fördelar att befinna sig inom ramen för de här 
orden, några nackdelar? 

Övning

Be deltagarna öppna en ny flik i webbläsaren, 
öppna google och sök på bilder, skriv in ordet man 
och diskutera vilka typer av bilder som kommer 
upp (tex mest vita, påklädda män) – be de sedan 
skriva in ordet woman och diskutera dessa bilder 
(glada, ”sexiga”, rätt snabbt avklädda osv). 

Diskutera frasen ”man up” och vad det får 
deltagarna att tänka på.

Prata om gråt – ok/ej ok – när kan det vara ok, när 
inte, finns olika sammanhang? Vad har du som kille 
fått lära dig om gråt?

Stereotypa uttalanden som går att ställa frågor 
kring och samtala om.

Den största fördelen med att vara man är:

1. att man får högre lön än sina kvinnliga kollegor
2. att man inte är lika rädd när man går hem på 

kvällen
3. att man inte förväntas göra lika mycket i hemmet 

som tex städa, tvätta, laga mat, ta hand om barn. 
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5. Mainstreamporr/
populärkultur

Om att arbeta med unga och samtal  
kring porr

Det är av oerhört stor vikt att vi som arbetar 
med unga och talar med de om porr har tydliga 
ställningstaganden kring vad som är ok och vad 
som inte är ok. Att ta ställning mot porren och det 
sexuella våld och de övergrepp som majoriteten 
av mainstreamporr idag faktiskt består av1, är en 
förutsättning för att nå goda resultat i praktiskt 
arbete med unga kring de här frågorna. 
Vår erfarenhet och upplevelse av att under flera 
år ha arbetat ute på skolor och fritidsgårdar och i 
grupper med unga är att det går utmärkt, och är 
en förutsättning för goda samtal, att vi som för 
dessa samtal är grundade i våra uppfattningar och 
värderingar och vet var vi står. När en jobbar med 
sexuellt våld och porr är det viktigt att påminna sig 
om att vi alla är produkter av vårt samhälle – ett 
samhälle som under lång tid skuldbelagt kvinnor 
och nonchalerat och relativiserat sexuellt våld. 
Det kan därför vara hjälpsamt att göra en liten 
tankeövning de gånger en känner sig lockad till 
att tex ”problematisera och diskutera fördelar och 
nackdelar med porr” -  tänk ett extra varv och 
fråga dig själv om du skulle göra på samma sätt 
om det gällde våld och förtryck riktat mot en annan 
grupp än kvinnor. Om du tex skulle tillåta det i 
diskussioner om rasism.
Att arbeta med att förebygga våld utan att 
inkludera kritiska samtal kring porr är som att ösa 
vatten ur en läckande båt. 
Att unga å ena sidan ska få hjälp och stöd genom 
program och metoder som ska motverka våld 
och könsstereotypa normer, och å andra sidan 
samtidigt konsumerar våld och befästande av 
samma normer genom porren är inte hållbart.
Om vi inte inkluderar porren i våra 
våldsförebyggande metoder motverkar det vårt 
syfte att förebygga våld samt att skapa goda, 
hållbara relationer.

Något som vår erfarenhet dessutom visar är 
att unga känner sig svikna när vuxenvärlden 
står för dubbla budskap och att det ger sämre 
förutsättningar för trovärdiga, genuina samtal. 

Att tänka på:

- Har du koll på hur porren ser ut idag? 
- Vet du vad och hur de unga konsumerar porr? 
- Är du uppdaterad på forskningen? 

Mainstreamporren idag normaliserar mäns våld mot 
kvinnor. Redan för 10 år sedan innehöll 90 procent 
av porren våld och förnedring. Vanliga inslag i 
mainstreamporren är:
o gagging = mannen kväver kvinnan med penisen
o strypningar
o ass to mouth = mannen penetrerar kvinnan analt 

och sedan direkt oralt så att hon tvingas äta sitt 
eget bajs

o slag
o ord som bitch och slut

Detta utsätts verkliga människor för och det är 
vad barn möter när de är i genomsnitt 12 år. 
Siffran kommer från 2014 och i och med att 
internetanvändandet kryper ner i åldrarna är risken 
stor att ännu yngre barn utsätts idag.

På www.unizon.se kan du få mer information2 
samt se den 35 min långa filmen Pornland – 
how the pornindustry hijacked our sexuality 
(www.unizon.se/pornland) som ger dig en mer 
uppdaterad bild av hur porren och porrindustrin 
ser ut idag. Ytterligare ett tips är sidan https://
www.culturereframed.org/ där både den 
senaste forskningen, föräldramaterial och andra 
publikationer finns samlat. 

1. Bridges, Ana J., Robert Wosnitzer, Erica Scharrer, Chyng Sun, and Rachael Liberman. 2010. “Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling 
Pornography Videos: A Content Analysis Update.” Violence Against Women 16 (10): 1065–85.
2. http://unizon.se/sites/default/files/media/10_punkter_fran_forskningen_om_porr_och_porrindustrin_webb.pdf

http://unizon.se/sites/default/files/media/10_punkter_fran_forskningen_om_porr_och_porrindustrin_webb.pdf
https://www.culturereframed.org/
https://www.culturereframed.org/
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Samtalet

I detta samtal blir det oftast uppenbart att även 
populärkulturen till stora delar är ”porrifierad” 
såsom många populära serier, spel och 
musikvideos som innehåller stora mängder sexuellt 
våld och förnedring av kvinnor. Innan samtalet, 
förbered dig gärna genom att exempelvis se Ted-
talket ”Growing up in a pornified culture”.  Du 
kan också läsa in dig på ”Tio myter om porr”3. 

Nyckelfrågor

Vad är porr?
Har någon sett våld i porr på nätet? Vilken sorts 
våld?
Hur behandlas tjejer/kvinnor i porren? 
Hur blir det om en behandlar sin partner på samma 
sätt?
Kan det vara svårt att sluta titta på porr? Kan man 
bli ”beroende”?
Vi pratar mycket om jämställdhet idag, hur 
stämmer det med porren?
Hur vill ni vara som partners i en sexuell relation? 
Hur ser du till att det finns samtycke i en sexuell 
situation? 

Diskussion

Vi vet att vi inte kan ”lära oss” sexuella relationer 
från porren då porren har andra drivkrafter än 
människors goda sexuella relationer. Men hur ska 
vi då lära oss? 
Vad finns det för andra sätt att lära och prata om 
sexualitet som inte innehåller våld och kränkningar 
och som inte drivs av ekonomiska intressen. 
Prata om eventuella goda exempel på bra sex 
och uttrycket; ”bra sex känns bra före, under och 
efter”. Prata om ömsesidighet, säkerställande av 
samtycke och respekt. 

Forskning visar att mycket få unga personer har 
pratat om porr med vuxna tidigare, var därför 
beredd på att det kan krävas fler tillfällen för att 
diskutera porr. 

3. http://unizon.se/sites/default/files/media/10_punkter_fran_forskningen_om_porr_och_porrindustrin_webb.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=_YpHNImNsx8
http://talita.se/_themes/talita/img/RealityCheck_10myteromporr.pdf


16

6. Rasism och etnicitet
Diskussion

Den senaste tiden har det skrivits, pratats och 
diskuterats mycket kring rasism, invandring, 
flyktingar osv. 

Hur ser det ut i din närhet/skola/familj/kompisar? 
Är det nåt en pratar om?

Övning

Vad är den största fördelen med att uppfattas som 
svensk i Sverige idag tror ni? 
Om ingen svarar – exemplifiera
Att man slipper bli bortsorterad när man söker jobb 
för att man har ett utländskt namn
Att det är lättare att få bostad
Att man slipper svara på frågan var man kommer 
ifrån fast man har svenskt pass
Andra förslag? 
Vad kan få en människa att fly?
Vad skulle kunna få dig att fly? / Har du kanske 
redan flytt en gång?
Vad skulle du ta med dig?
Vem skulle du be om hjälp?
Finns det skillnader på hur samhället bör bemöta 
människor beroende på orsaken till att de flytt?

Vad tänker ni om den här dikten?

INVANDRARNA  
(Bosse Parnevik 1992)

En kommer hit för att fly från nöden 

En kommer hit för att undgå döden 

En kommer hit av terror tvungen 

En kom hit för att gifta sig med kungen

Dom är tyskar, iranier, greker, och turkar 

Mest är dom snälla, andra är skurkar 

En del är ärliga, andra skumma 

en del är genier, andra dumma

Mest är dom fredliga, andra vill slåss 

med andra ord: Så lika oss! 

Med fel och brister, tuffa och mjuka 

fast inte lika avundsjuka.

Vissa är färgade, andra är arier 

som köper sin bruna färg i solarier 

Vissa är svarta, andra gula 

vissa är vackra, andra fula.

Men fast dom ibland av annan färg è 

är dom precis som vi i Sverige 

och när dom vill jobba här är tacket 

”ni får inte jobba än för facket”

En del är båtfolk från Vietnam 

som inte kan sjunga ” we shall overcome” 

och inte kan ”rulla di rulla ” som vi 

och dom blir sällan fulla som vi

en del är mer judar än vi 

en del har andra gudar än vi.

En del söker lugnet i stället för bråket 

det enda vi svenskar kan bättre är språket 

Det sägs att vi stammar från Adam & Eva 

Som inte var svenskar - men ja må dom leva! 
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7. Skola, jobb och framtid

Nyckelfråga

Vad ville ni bli när ni var små?

Här är det mycket möjligt att det öppnas en 
möjlighet till att prata om olika barn- och 
ungdomsaktiviteter och vad som bedöms som 
manligt respektive kvinnligt här; tex fotbollsproffs 
eller balettdansare. 

Spelade eller deltog ni i nån aktivitet när ni var 
små, hur var det? 

Vem valde vad ni skulle delta i? Varför valdes just 
den aktiviteten?

I vissa länder är det fortfarande förbjudet för 
kvinnor att utöva vissa yrken. Finns det några yrken 
som ni känner att ni inte skulle söka till bara för att 
ni är killar?

Blev ni uppmuntrade till nåt särskilt när ni var små? 

Ska man plugga eller jobba med nåt särskilt i er 
familj/omgivning? 

Finns det något som påverkar killar till att inte satsa 
på skolan? Vad är tufft, häftigt, mm? Hur kan vi ta 
hjälp av utbildningen i skolan för att nå våra mål i 
livet? 

Finns det något sätt att arbeta tillsammans i skolan 
för att gemensamt nå längre?

Övning

Föreställ er ert liv som ni önskar att det är om 15 år 
(ca 30-års åldern) hur ser det ut?

Vad finns det för hinder på vägen till att den 
drömmen ska gå i uppfyllelse? 

Diskussion

Oroar ni er mycket över framtiden? 

Är skolan nåt som är kul, jobbigt, tråkigt? Eller 
alltihop på en gång? 

Har killar ”läxgrupper” eller ”pluggagrupper” 
tillsammans? Kan det vara en bra grej att skapa 
grupper kring skolarbetet?

Praktisk hantering av 
kränkningar och ”bortglömda 
röster” i gruppchatten
- Om flera skriver samtidigt – låt meningarna 

få komma och låt samtalet flyta på, om en 
utav ”rösterna” glöms bort så kan du som 
samtalsledare återkoppla till det någon skrivit 
men som ingen berört.

- Om någon är otrevlig – var tydlig med vad 
som gäller inne i samtalsrummet, hänvisa till 
förhållningsreglerna och berätta igen att det är 
viktigt att alla känner sig välkomna så att ni får 
till en bra diskussion. Förklara att om beteendet 
upprepas så kommer personen uteslutas ur 
diskussionen. 

- Om någon fortsätter att kränka – Stäng av 
personen från chatten och berätta för gruppen 
att personen uteslutits ur diskussionen, precis 
som överenskommet (se ovan) 

Dagen efter skickar du ett mail och förklarar 
återigen varför ni var tvungen att utesluta personen 
ur diskussionen, fråga hur det känns idag och 
om han kan förstå varför detta var nödvändigt. 
För vidare diskussion om huruvida personen ska 
fortsätta delta i gruppen, stäm av med handledare, 
lite beroende på svaret på ditt mail och vad 
kräkningen bestått i. 
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ERFARENHETER AV 
PROJEKTET OCH 
AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Utmaningar

Maskulinitetsnormer – sexuellt våld

Många killar beskriver att deras ”kunskap” om sex 
kommer från den våldsamma mainstreamporren. 
De säger också att de vuxna som pratar sex och 
relationer med dem inte hjälper till att balansera 
den bilden. 

Avhopp

Från den öppna gruppen kommer en del vidare till 
de stängda grupperna. Men bland dem som bara 
har haft ONLINE-kontakt med oss så är det bara 
20% som blir kvar alla sju omgångarna.

Troll 

Personer som är inne i de öppna grupperna och 
förstör samtalen (så kallade ”troll”) är det viktigt att 
snabbt avsluta ur gruppen. Jämfört med våra IRL-
grupper, där vi ger ganska stort rörelseutrymme 
och har större tillit till processen så har vi sett 
att det inte blir bättre av att låta trollen vara kvar. 
Den negativa påverkan blir annars stor på resten 
av gruppen. Detta problem är störst i de öppna 
grupperna och minst i de slutna grupper som 
har en koppling IRL (samtalsgrupp, fritidsgård, 
idrottsförening, mm).

Resultat
De grupper vi fått via IRL-kontakter har fungerat 
väl, haft goda samtal och killar har gett varandra 
positivt stöd i olika frågor. Förändringar i attityder 
har varit tydliga redan efter ett par omgångar. Detta 
har gällt samtliga slutna grupper (12 genomförda 
grupper med i snitt 6 deltagare).

De öppna grupperna har inte haft samma 
utveckling då de inte är återkommande. Frågorna 
som avhandlats i dessa grupper har inte lyckats 
följa temat utan har mest handlat om porr och 
onani samt eventuella partners ovilja att gå med 
på att utsättas för det som killarna ”lärt sig” från 
porren..
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Effektivitet i relation till 
insatsen
Att arbeta mot könsstereotypa normer och attityder 
kan baserat på rapporter från bland andra MUCF 
antas vara effektivt i relation till insatsen för att 
minska riskerna för att någon utövar våld. Det 
kräver inte heller mer än just specifik kunskap i 
ämnet samt kunskap och förmåga till gott.

Hållbara grupper (grupper där individerna stöttar 
varandra, tar avstånd från våld och kränkningar, 
har gemensamma grundläggande värderingar 
och ett inkluderande förhållningssätt) kan också 
ses som ett effektivt verktyg för minskad risk 
att utsätta varandra. Det är också ett tämligen 
outnyttjat område enligt killarna själva som säger 
att de aldrig har hört talas om sådana grupper eller 
hur de skapas. Vi fokuserade ett av ämnena kring 
detta då samtal kring skapandet och deltagandet 
i hållbara grupper ger bättre förutsättningar för att 
deltagarna ska kunna initiera och delta i en sådan 
grupp framöver.

Prioriteringsträning för relationer var väldigt 
uppskattat, särskilt för att åstadkomma minskade 
effekter av negativ påverkan utifrån. Ex: ”När nån 
säger att min tjej är en otrogen slampa…”, varför 
ska jag lyssna mindre på den personen och kanske 
till och med säga ifrån? Flera deltagare som deltog 
i dessa samtal uttryckte med förvåning att det nu 
känns som att det kommer bli lättare att ”sålla” 
bland både ”vänner” och deras påståenden. 

Avslutande reflektioner
Det finns ett stort behov för killar att prata om 
relationer, sex, porr och hur det är att vara kille. 
Rädslorna för att bli utsatt, mobbad och bortgjord 
är stora och påverkar samtliga relationer.

De stora påverkarna i samhället när det gäller 
att introducera, befästa eller förstärka befintliga 
maskulinitetsnormer kopplade till våld, sexuellt 
våld och kontroll är enligt killarnas beskrivningar 
porren och delar av populärkulturen såsom 
dataspel/tvspel, film/serier och mode/musikvideos 
som innehåller just sexuellt våld, förnedring och 
objektifiering av tjejer/kvinnor. Dessa står till stor 
del oemotsagda av vuxenvärlden enligt killarna 
själva och här ser vi att det finns ett stort arbete 
kvar från både föräldrars och professionellas sida 
att fungera som en motvikt till detta.  

Vår erfarenhet visar att kombinationen av grupper 
både IRL och ONLINE ger tydligare effekter än 
de öppna grupperna. Avslutningsvis vill vi därför 
rekommendera gruppsamtal online för killar 
endast i slutna grupper och med deltagare som 
fått en inloggning via en verksamhet IRL. Det ger 
goda förutsättningar för arbetet med att motverka 
könsstereotypa normer hos unga killar! 
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1000 Möjligheter är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse som arbetar med våld i ungas 
nära relationer och unga i prostitution. Verksamheten startades 2010 som Sveriges första 
ungdomsjour, och utöver stödarbetet bedrivs även våldsförebyggande arbete särskilt inriktat på 
unga killar. Målet är att uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld. 

Projektet Lockerroom.nu finansierades av projektbidrag först av MUCF och sedermera 
av Jämställdhetsmyndigheten i enlighet med Förordningen (2006:390) om statsbidrag till 
jämställdhetsprojekt. 


