LEKTION 5

Sexuella
trakasserier

Syfte och mål med lektionen:
I denna lektion ska eleverna få kunskap om vilka handlingar som kan betraktas
som sexuella trakasserier enligt lagen. Eleverna ska även få kunskap om
#Metoo-rörelsen och en ökad förståelse för komplexiteten i den utsattas
situation. Alla ska veta var de kan vända sig för att få stöd och hjälp.
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1. Övning

Du bestämmer!

GÖR SÅ HÄR: Varje elev färglägger sin egen bild,
utifrån sina egna gränser – vem får röra dig var?
Övningen är individuell och görs under tystnad.
Skriv inte namn, bilderna kommer att visas upp för klassen.

Röd: Här får ingen röra vid mig.

Framsida kropp

Orange: Här får bara någon jag är intim/
ihop med röra vid mig.
Gul: Här får bara nära vänner/familj röra vid mig.
Baksida kropp

Blå: Här får bekanta/klasskompisar röra vid mig.
Grön: Här får vem som helst röra vid mig.
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Sätt upp allas bilder på tavlan
Röd: Här får ingen röra vid mig.
Orange: Här får bara någon jag är
intim/ihop med röra vid mig.
Gul: Här får bara nära vänner/
familj röra vid mig.
Blå: Här får bekanta/klasskompisar
röra vid mig.
Grön: Här får vem som helst
röra vid mig.

Diskutera!

5 Vad tänker ni spontant när
ni ser detta?
5 Är de lika? Olika?
5 Varför är det viktigt att se/
veta skillnaderna tror ni?
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2. Faktadel

Vad är sexuella trakasserier?
Sexuella trakasserier är när en person gör eller säger något som har
med kroppen eller sex att göra, och som den andra personen tycker
känns obehagligt.

Det är alltså hur mottagaren upplever
situationen som avgör.
Beröring från någon du
gillar, på ett sätt som du
gillar, vid ett tillfälle du
samtyckt till – kan vara det
härligaste som finns.

Beröring från någon du inte
gillar, på ett sätt som du inte
gillar, vid ett tillfälle du inte
samtyckt till – kan vara
sexuella trakasserier och
därmed olagligt.
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Vilka handlingar kan vara sexuella trakasserier?
5 Att titta på eller vissla till en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
5 Att kommentera en persons kropp, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
5 Att ta på en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
5 Att kalla en person för något som har med sex att göra,
och som hen inte tycker känns bra.
5 Att ge en person sexuella förslag, som hen inte vill ha.
5 Att sprida rykten om en person, som handlar om sex eller kropp.
5 Att skicka meddelanden, bilder eller filmer som har med sex att göra,

Alltså:
Det är inte handlingen
som avgör om det är sexuella
trakasserier, utan hur handlingen
tas emot. Det blir med andra ord
avgörande att veta hur olika vi är,
och att vara uppmärksam
på andras signaler.

och som personen inte vill ha.
5 Att sprida bilder på en person, som inte vill det.

Från umo.se
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Visste
du att …

5 Sexuella trakasserier är en form av diskriminering enligt
diskrimineringslagen.
5 57% av alla tjejer och 10% av alla killar uppger att de utsatts
för sexuella trakasserier. (Folkhälsomyndigheten 2017)
5 Sexuella trakasserier kan också vara brottsliga handlingar, som
förtal eller förolämpning, olaga integritetsintrång, kränkande
fotografering eller sexuellt ofredande.
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Diskutera!

3. Övning

Lagligt eller olagligt?
5 Är det lagligt?
5 Om nej, vad heter

Elias sprider

Ebba får kommentarer från skol

nakenbilder på sin före

kompisar via nätet och mobilen om

detta ﬂickvän som är

att hon är ful, att hon är en jävla hora

16 år på nätet.

och att hon ska passa sig, annars …

lagbrottet?
– Vad kan den som
blir utsatt göra?
– Vad kan man göra
som kompis till den
som blir utsatt?
– Vad kan man göra

Amina, 14 år, får ett erbjudande

Karim är 16 år. En kille i klassen tar

av en kille som är över 18 år

kort på Karims snopp i smyg i

om att ställa upp på sexiga kort

duschen efter gympan. Killen skickar

via webbkameran.

bilden vidare till andra i klassen.

som kompis till den
som utsätter?
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Facit:
Om Elias

Om någon sprider sexuella bilder, filmer eller rykten om någon annan kan det
vara fråga om olaga integritetsintrång. Olaga integritetsintrång kan vara att
någon sprider nakenbilder genom meddelanden eller sociala medier. Elias kan
även göra sig skyldig till barnpornografibrott. Brottet innebär att det är olagligt att skildra barn i pornografiska bilder, liksom att inneha och sprida sådana
bilder

Om Ebba

De som trakasserar Ebba kan göra sig skyldiga till olaga hot, förolämpning eller sexuellt ofredande. Om trakasserierna skedde under
skoltid eller gör att Ebba känner sig otrygg i skolan är även skolan
skyldig att agera.

Om Karim
Om Amina

Killen som försöker övertala Amina att ställa upp på sexiga bilder i webbkameran kan göra sig skyldig till brottet försök till utnyttjande av barn för sexuell
posering. Det är alltid förbjudet att försöka få ett barn under 15 år att posera i
sexuellt syfte, till exempel framför en webbkamera. Amina gör själv inget olagligt om hon skulle gå med på att ställa upp. Ett annat brott som kan bli relevant
är kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (s.k. grooming). Det är olagligt
att föreslå en träff med ett barn under femton år i syfte att utnyttja barnet för
sexuell posering. (Mer om grooming i lektion 6.)

Den som i hemlighet fotograferar någon som befinner sig i ett privat
utrymme, som till exempel ett omklädningsrum, gör sig skyldig till
brottet kränkande fotografering. Att killen i Omars fall även spred
bilden vidare innebär att han även kan göra sig skyldig till olaga
integritetsintrång. Det är fortfarande ett brott om personen skickar
bilden i privata meddelanden. Då trakasserierna skedde i samband
med gympan är även skolan skyldig att vidta åtgärder.
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4. Faktadel

Vilka är de här personerna, och
hur är de kopplade till varandra?

/ 10

#Metoo-rörelsen
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#Metoo i Sverige
I drygt 60 upprop vittnade
över 60.000 tjejer och
kvinnor från olika delar av
samhället om sexuella
trakasserier och sexuellt våld.
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VÅLDSPYRAMIDEN

5. Övning

#Metoo i svenska skolan

#räckupphanden

SEXUELLT
VÅLD

#ickegodkänt
#tystiklassen

SEXUELLA
TRAKASSERIER
OCH KRÄNKNINGAR

GÖR SÅ HÄR:
NORMALISERING

5 Varje grupp får 2–3 berättelser var. Berättelserna är

sexistisk jargong, skämt, skojbråk,

vittnesmål från elever och lärare i svenska skolor.

skällsord, objektifiering, tystnadskultur

5 Läs vittnesmålen och diskutera er fram till var ni
tycker att de hör hemma i våldspyramiden. Bestäm
vem av er som ska läsa vittnesmålet högt inför klassen.

BEGRÄNSANDE NORMER

kön, sexualitet, kroppar, relationer,
heteronorm, rörelsefrihet
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VÅLDSPYRAMIDEN
REDOVISNING:
Läs upp vittnesmålet inför gruppen och placera
det bredvid rätt del i våldspyramiden.

SEXUELLT
VÅLD

SEXUELLA
TRAKASSERIER
OCH KRÄNKNINGAR

NORMALISERING

sexistisk jargong, skämt, skojbråk,
skällsord, objektifiering, tystnadskultur

BEGRÄNSANDE NORMER

kön, sexualitet, kroppar, relationer,
heteronorm, rörelsefrihet
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6. Avslutning

Funderar du på om du kan ha varit
med om eller gjort något olagligt?
På Brottsoffermyndighetens hemsida
hittar du mycket bra information:
jagvillveta.se
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Mer information och stöd:
jagvillveta.se
safeselfie.se
tjejjouren.se
ungarelationer.se
polisen.se

/ 16

