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Vad är egentligen en samtyckeslag? Vad innebär 
det att utöva våld och att uppleva våld?
Och vad betyder egentligen maskulinitetsnormer 
och hur påverkar de dig?

INLEDNING

I häftet du har framför dig kommer du att kunna läsa mer 
om våld och normer och även ha möjligheten att diskutera 
utifrån frågor efter varje avsnitt. Vi tror att vi tillsammans kan 
förebygga våld och förändra begränsande normer genom att 
prata med varandra och ifrågasätta. Om du känner igen dig 
i att vara utsatt för våld eller vara den som utsätter någon 
annan för våld så är det viktigt att söka stöd och få hjälp. På 
baksidan hittar du information om var du kan vända dig.

Tillsammans kan vi göra skillnad!OKEJ



Det finns inga enkla svar på varför våld finns. Människor påverkas 
av individuella förutsättningar, relationer till andra människor, sin 
närmiljö och hur samhället ser ut. Alla män utövar inte våld men 
majoriteten av våldet världen över utövas av män. Ingen går fri från 
mäns våld, oavsett kön eller ålder. Vi vet därför att det är viktigt att 
ha ett genusperspektiv och ifrågasätta de föreställningar vi har om 
vad som är manligt och kvinnligt för att kunna förebygga våld. Våld 
är den yttersta konsekvensen av att vi lever i ett ojämställt sam-
hälle, där män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp.

VAD ÄR VÅLD? 

Våld kan finnas i alla sorters parrelationer, 
homo- och heterosexuella. En tjej kan bli 
våldtagen av sin flickvän, en kille slagen av 
sin pojkvän och en transtjej hotad av sin po-
jkvän. Unga tjejer är överrepresenterade som 
offer för våld i nära relationer. Oftast är förö-
varen en jämnårig eller något äldre kille.

Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, 
ekonomiskt och materiellt. Det betyder att 
våld kan se väldigt olika ut och ändå vara just 
våld. Ett knytnävslag rakt i magen. Ett försök 
att tränga in i dig när du sover. Att någon kon-
trollerar dig, t.ex. var du är eller vad du gör 
med dina pengar. Eller att bli kallad värdelös, 
varje dag.

Våld kan också utövas digitalt. Det kan t.ex. 
innebära att din partner eller ett ex skickar 
mängder av sms eller mail som kan innehålla 
både ”kärlek” och hot eller att sprida naken-
bilder av dig på sociala medier eller porrsidor. 
Det kan också innebära att din partner laddar 
ner en avlyssningsapp eller en positionering-
sapp i din mobil för att kontrollera var du är 
eller vad du gör.

En stor del av killars och mäns våld mot tjejer 
och kvinnor är riktat mot den som de har en 
relation med. Det kallas våld i nära relation. 
Det våldet kännetecknas av att det pågår re-
gelbundet under en längre tid och att du som 
blir utsatt till slut känner att det är ditt fel att 
våldet sker. Det är också vanligt att en är my-
cket rädd för den som utövar våldet och att 
hen växlar mellan att vara väldigt kärleksfull 
och sedan våldsam. Båda de sakerna gör det 
väldigt svårt att bryta sig loss från förhållan-
det. Det är ALDRIG ditt fel att någon annan 
utövar våld mot dig.

Killar utövar också våld mot andra killar. 
Det våldet sker oftare utomhus både mellan 
personer som är bekanta och mellan person-
er som inte känner varandra.

Diskutera!
Varför finns det våld?
Ge exempel på vad våld kan vara!•

•



VAD ÄR VÅLD? GENUSPERSPEKTIV
Tjejer och killar ges olika roller och egenskaper i samhället. 
T.ex. att ”killar är starka och handlingskraftiga”, medan ”tjejer 
är känsliga och mer vårdande”.  Att ha ett genusperspektiv 
innebär att ha en medvetenhet om det och att det vi anser är 
kvinnligt och manligt är något vi människor själva skapar och 
hittar på och alltså går att både ifrågasätta och ändra på. De 
olika roller och egenskaper som tjejer och killar ges gör också 
att killar som grupp har mer makt än kvinnor som grupp.



Sexuellt våld kan också handla om situa-
tioner då någon går över gränserna för öm-
sesidig respekt när det gäller din kropp och 
sex. Kanske vill du först kyssas eller ha sex 
och sen ändrar dig och den andre fortsätter 
ändå. Kanske är du full eller sover och inte 
har möjligheten att säga nej. Så länge du inte 
har samtyckt till det som händer är det sex-
uellt våld. Ansvaret ligger alltid hos den som 
utfört våldet - det är aldrig ditt fel. Det finns 
ingen ”mall” för hur en som blivit utsatt för 
sexuellt våld ska bete sig. Att låtsas att allt 
är som vanligt, skratta eller träffa den som 
utsatt en för våldet igen är inget ovanligt.

Samtycke - ömsesidigt sex
Sex och relationer kan vara kul, spännande, 
roligt, pirrigt och härligt och det ska alltid vara 
på dina egna villkor och utan tvång. Samtycke 
och ömsesidigt sex har du när du och den 
du är med deltar frivilligt, när du inte skadar 
någon annan eller dig själv och när det finns 
en ”bra-känsla” i kroppen. Alla ska känna sig 
bekväma med att när som helst börja eller 
sluta med sexet, och respekteras för sina val. 
Din kropp är alltid ett nej tills du säger ja.

SEXUELLT VÅLD

PORR OCH SEXUELLT VÅLD

Det är idag enkelt att hitta och titta på porr 
och porren har blivit mer och mer våldsam. Da-
gens porr visar bilder av gruppvåldtäkter, gro-
va sexuella övergrepp och förnedring av tjejer1. 
Studier visar att porr t.ex. kan trigga sexuella 
övergrepp2. I porren finns nästan aldrig visad 
ömsesidighet eller samtycke och forskning 
har visat att de som spelar in porr mår oftast 
väldigt dåligt och också kan vara utsatta för 
prostitution3. Porr kan alltså påverka sexuella 
fantasier och sexuellt beteende och att gå över 
någon annans gränser kan vara inspirerat av 
porr. Det kan också ge en skev syn på tjejers 
kroppar och hur sex ska vara. För att förebyg-
ga mäns och killars sexuella våld och förändra 
normer är det därför viktigt att vi har kritiska 
samtal om porr.

Omkring 100 våldtäkter begås varje dag. 98 % av förövarna är 
män och killar och de som våldtas är oftast kvinnor och barn1. 
Sexuellt våld kan se ut på många olika sätt. Det kan vara att någon 
tar på dig med händer, mun eller könsorgan mot din vilja. Eller 
onanerar framför dig eller tvingar dig att titta på porrfilm. Det 
kan vara att någon på din skola rör vid dig på ett obehagligt sätt 
eller säger någonting med sexuell anspelning utan att du vill det. 
Att sälja eller köpa en människa för sexuella ändamål är också en 
form av sexuellt våld.

Diskutera!
Hur tycker du att en kan försäkra sig om att 
en annan person vill ha sex?
Hur tror du att porr påverkar dig och andra 
unga?

•

•



SEXUELLT VÅLD ÄNTLIGEN  
SAMTYCKESLAG!
Den 1 juli 2018 träder en ny samtyckeslagstiftning i kraft! Lagen 
kommer att bygga på ömsesidig frivillighet, dvs. samtycke. Det bety-
der att de personer som har sex med varandra ska vara med på det 
- om det inte är frivilligt så är det olagligt. Allt förutom ett ja är ett nej. 
Det betyder att det inte bara är ett övergrepp om du tvingats till det 
eller om du inte kunnat säga nej, det läggs också ett ansvar på alla 
som har sex att försäkra sig om att alla som deltar i sexet mår bra, vill 
vara med och gör det frivilligt.

Den nya lagen innebär också att om en person misstänker att den 
andra personen inte deltar frivilligt men ändå genomför den sexuel-
la handlingen eller att hen borde ha insett att det finns en risk att 
den andra personen inte deltar frivilligt, så kan en också dömas för 
oaktsam våldtäkt. 

Den nya lagen kan förändra normer om vad som är okej och inte är 
okej när det gäller sex och hur vi beter oss mot varandra. Det kan 
också innebära att fler kommer att kunna dömas för övergrepp jäm-
fört med i dag, t.ex. när en person borde inse risken för att någon 
inte deltar frivilligt men ändå genomför en sexuell handling med den 
personen.

1. Brottsförebyggande rådet, www.bra.se.
1. Bridges et al. 2010. “Aggression and Sexual Behavior in 
Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update.”
2. Wright et al. 2016. “A Meta-Analysis of Pornography 
Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General 
Population Studies.”
3. Farley et al. 2003. “Prostitution and Trafficking in Nine 
Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress 
Disorder.”



NORMER

SEXISM

En norm kan beskrivas som en regel, ofta 
underförstådd, som avgör hur vi som män-
niskor ska bete oss i relation till varandra. 
Det kan t.ex. handla om hur en ska se ut 
eller hur en ska bete sig.

Det kan finnas både bra och dåliga 
normer. Ibland kan normer begränsa oss 
och vara dåliga t.ex. normen att ”pojkar 
ska inte gråta”. Ibland kan en norm vara 
bra t.ex. ”en ska inte slå barn”. 

Sexism innebär ett förtryck och/eller diskrim-
inering på grund av vilket kön du har.



Därför är det viktigt att killar kan prata om 
sina erfarenheter av sex, sexuellt våld och 
samtycke för att vi tillsammans ska kun-
na förändra bilden av vad en kille ska vara 
och ett samhälle där makt över andra, och 
i förlängningen våld, inte ses som en del av 
manligheten.

När killar använder våld lever de upp till 
maskulinitetsnormer som t.ex. styrka, ag-
gressivitet och makt. Killar kan också visa 
manlighet genom att ta avstånd från och 
nedvärdera det som anses omanligt och 
kvinnligt, t.ex. homosexualitet. Därför är kil-
lars kränkningar mot andra killar oftast ho-
mofobiska, medan killars kränkningar mot 
tjejer oftast är sexistiska. Det är också van-
ligt att killar kränker andra killar genom att 
använda nedvärderade ord och begrepp om 
kvinnor, t.ex. ”hora” eller ”du spelar fotboll 
som en tjej”.

Maskulinitetsnormer påverkar killar negativt 
på flera sätt; de har färre nära relationer, begår 
självmord mer än dubbelt så ofta som tjejer, 

MASKULINITETSNORMER
Vad innebär det att vara kille? Maskulinitetsnormer kan t.ex. 
handla om att killar inte pratar om sina känslor, håller garden 
uppe och inte vill visa sig svag eller osäker. Normen kan också 
vara att en kille ska vara stark, tuff och ta risker. Denna typ av 
normer kan göra att du inte känner att du kan vara dig själv och 
att det känns jobbigt när du ska leva upp till dessa förväntningar. 
Dessutom drabbar det ofta andra, vanligtvis tjejer men även  
andra killar, när maskulinitetsnormerna ska upprätthållas.

omkommer oftare i olyckor, dricker mer alkohol 
och har sämre skolresultat än tjejer har1.

Alla män utövar inte våld men majoriteten 
av våldet världen över utövas av män. 98 % 
av de som är misstänkta för våldtäkt är män, 
84 % av alla misstänkta för misshandel är 
män och 88 % av alla som anmälts misstänk-
ta för olaga hot är män2.

Diskutera!
Vad tycker du är typiskt manligt och kvinnligt? 
Vilka beteenden och normer tror du leder  
till våld? 
Hur kan vi förändra beteenden och normer så  
att våld inte används?

1. MUCF, Fokus 13 – unga och jämställdhet (2013), Hjältar och 
monster (2013) och Unga, maskulinitet och våld (2015).
2. Brottsförebyggande rådet, www.bra.se.

•

•
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”En kille jag brukar ha sex med tar ibland av sig kondomen under sexet även 
fast jag bett honom ha den på hela tiden. Det ger mig ångest, det känns inte 
som att han har någon respekt för mig och jag är rädd för könssjukdomar.”

”På högstadiet tafsade killar hela tiden. Det fanns en kille som tog på mig 
varje dag, på brösten, fittan och rumpan. Det var svårt att säga ifrån även om 
det kändes jättejobbigt. Värst var det på badet, då fick han ofta med sig fler. 
Till slut slutade jag gå på dom lektionerna och fick dåliga betyg. Kändes inte 
som att det fanns någon att prata med. Som tjej får man lära sig att killar får 
göra vad dom vill med en, det tycker jag är skit.” 

”Jag var med om en våldtäkt när jag var yngre. Jag var så rädd och skamsen 
länge. Jag undrade ju, hade jag uppmuntrat den här killen? Borde jag ha sagt 
ifrån redan när vi hånglade (som jag tyckte om) och bara insett att det man 
startat inte går att stoppa?”

”Min sambo och jag skulle sova och ingen av oss brukar ha kläder på oss. Jag 
känner att han är hård och trycker sig mot mig bakifrån. Jag säger att jag inte 
vill ha sex ikväll. Okej, säger han men ligger kvar. Jag tänker på annat, vad jag 
ska handla imorrn, vad jag ska göra på jobbet. Han fortsätter gnugga mot mig 
och så plötsligt händer det, han trycker in den. Han har sex med mig fast jag 
inte vill, min sambo, min kille. Jag fattar ingenting. Jag tror inte att jag sa något 
men jag grät.”

BERÄTTELSER  
UR VERKLIGHETEN
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OKEJ SEX

SEX
KEJ SEXDu är anonym och inget är för litet eller för 

stort för att prata om. Vi som bemannar chat-
ten är utbildade volontärer, både tjejer och 
killar som alla har skrivit under ett tystnad-
slöfte. Vi har ett roterande schema för chat-
ten vilket innebär att om du återkommer till 
chatten så är det ofta olika personer du får 
prata med, detta är för att vi ska ha möjlighet 
att erbjuda hjälp till så många som möjligt 
och så ofta som möjligt. Om du känner att 
det skulle kännas bättre att prata med en 
och samma person återkommande så har du 
möjlighet att få en egen stödkontakt.

Välkommen att besöka  
www.1000mojligheter.se 
www.lockerroom.nu 

eller maila oss på 
mottagningen@1000mojligheter.se

Vi finns här för dig!

STÖD OCH HJÄLP
Hos 1000 Möjligheter kan du få stöd och hjälp, alla unga 
upp till 22 år är välkomna att höra av sig oavsett om du är 
tjej, kille eller transperson eller inte vill definiera dig alls. Du 
kan chatta med oss på vår chatt och du kan också få en egen 
stödkontakt. Du kan även träffa oss för stödsamtal med en 
utbildad volontär eller med vår psykolog på 1000Mottagningen 
(IRL-stödet finns än så länge tillgängligt i Stockholms län 
men vi hjälper dig som bor i resten av Sverige att  
komma i kontakt med ett ställe dit du kan komma för att  
få stöd och hjälp.)

Vill du lära dig mer om  
våld, samtycke och  
maskulinitetsnormer? 

Besök gärna:
www.unizon.se
www.fatta.nu
www.mfj.se
www.umo.se
www.youmo.se


