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Skarpt läge, Länsstyrelsen i skåne
6 mars 2020

Kalle röcklinger, sakkunnig rfsu

Vill du ha ett 
främjande perspektiv på det 

förebyggande arbetet mot våld?

Vill du 
– om sex, kommunikation och gränser

- Ett främjande perspektiv som en del i det 
förebyggande arbetet mot våld

- att prata med unga om sex, 
kommunikation och gränser

- Presentera ett konkret material & 
verktyg

Normalisering av våld
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SKAPA FÖRÄNDRING

Utvecklad utifrån Skolverkets material

CASTINGEN

Dubbla verkligheter

40% erfarenhet av sex mot sin vilja 
(tjejer 54%, killar 27%, inte vill kategorisera sig 53%)

Senaste sextillfället: 

90% på ett sätt de ville, 95% på en trygg plats

Och samtidigt: 

Källa: ungkab2015
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Sexuell kommunikation
• hälften tycker att de kan förmedla om och hur de vill eller

inte vill ha sex. 
• 6 av 10 känner sig ofta säkra på att de förstår om en person 

vill ha sex med dem.
• 10% tycker att det ofta är svårt att förstå och att de blir

osäkra.
• 43% av tillfrågade ålder 18-29 år tror att de skulle må bättre 

om de fick hjälp att förbättra sin kommunikationsförmåga

• åtta av tio av vet inte vart de kan vända sig för att få hjälp.

bakgrund

• 2014: fokus brist på samtycke

• Enkät 4000 unga:
– Endast 20% fått prata om hur man kommunicerar vad man vill

– Endast 25% fått prata om hur man kommunicerar vad man inte vill

– Mer än hälften ville prata mer om de här frågorna

• Kunskap, normer/attityder, färdighetsträning 

• Istället för samtycke: samspel, ömsesidighet, 
kommunikation

- Avsaknad av frivillig delaktighet

- Skillnaden mellan tjat och initiativ

- Kränkningar på nätet

- Kommunikation och initiativsökande

- Aktivt åskådarskap

- Icekeverbal kommunikation som väg till ömsesidighet

- Initiativ och förväntningar

Teman
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Basketkillarna

basketkillarna

Fokus på den som tar initiativ

Bryt ner manus – vilka ja- och nejsignaler finns i filmen

Hur framstår den som tar mest initiativ? 

Färdighetsträning: ja- och nejsignaler, hur kan man 
hantera om den andra skickar nej- eller väntasignaler. 

Om metod och maskuliniteter

• Destruktiva och konstruktiva normer existerar 
parallellt

• Unga som kompetenta beslutsfattare 

• ”killar” inte en homogen grupp

• Samtalet som förändringsverktyg

• Empati, tilltro, nyfikenhet
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• 8 filmer 

• Svensk/engelsk textning – polsk! 

• Används på många arenor

• Film + Handledning på hemsida – gratis

• Rfsu.se/metodbanken

• informatörsverksamhet

materialet

Tack!
Kalle.rocklinger@rfsu.se


