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Steg 1:

Fatta
samtycke
Första steget mot en
samtyckeskultur är att bestämma oss
för att vi vill att de vi umgås med
ska göra det av fri vilja.
Sexuellt våld är en av de yttersta
konsekvenserna för när vi inte gör
det.

steg 1

Samtyckeslagen
Sex ska vara frivilligt!
Att göra något sexuellt mot en
person som inte vill är olagligt, och
klassas som sexuellt övergrepp
eller våldtäkt, beroende på vilken
handling det var.
Försäkra dig om att den andra vill!
Annars kan du dömas för att ha
varit oaktsam. Förut krävdes uppsåt
det vill säga att en person
förstått att den andra inte ville.
nu kommer domstolar bedöma om
personen borde förstått, och grov
oaktsamhet är straffbart.
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Vad betyder
samtycke för dig?

VÅLD
Att skada, smärta, skrämma eller
kränka en annan person så att
den gör något mot sin vilja eller
låter bli att göra något den
egentligen vill.
SEXUELLT VÅLD
Att göra något sexuellt mot en
person som inte vill.

Hur närmar vi oss
andra människor?

BÄ

Sexuellt
våld

Närmar dig sexuellt
och lyssnar extra
noga efter ett ja

Ömsesidiga
kramar
och närkontakt

Fortsätter utan att
lyssna in om den
andra vill fortsätta
eller avbryta

Utgår från att
alla är trygga
nog att säga nej

Nedvärderande kommentarer,
blickar och inviter

Exkluderande språk som får
andra att känna sig ovälkomna

Fortsätter även
om du är osäker
på om den
andra vill

Pratar på utan att
lyssna in om den
andra vill

Lyssnar in om den
andra vill fortsätta
eller avbryta

Tar initiativ stegvis och stämmer av med blickar, ord och
kroppsspråk innan du går in i den andras personliga utrymme

Går rätt in i den andras personliga
utrymme utan att lyssna efter ett ja

Fokuserar på din vilja
och dina behov, utan
att tänka på den andra
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Sex

Närmar dig sexuellt utan
att lyssna efter ett ja

Tar på någon
utan att lyssna
efter ett ja

ST

Frågar vad den andra
vill och behöver
Kontrollerar om du
är osäker

Gör dig stor med din
kropp och röst, så
att den andra känner
sig hotad

Lyssnar inte när
den andra pratar

Tar plats, utrymmet att Vägrar prata om
olika viljor och
tala och uttrycka sig
behov
blir ojämnt

Språk, humor och
bilder som förminskar
andra

Våldspyramiden

Lyssnar in om den andra
vill prata med dig

Tal som visar att alla är
välkomna och kan känna
sig och trygga

Öppen för att prata
om olika behov
och viljor

Försäkrar dig om att den andra är trygg
nog att visa vad den vill. Du använder ett
vänligt kroppsspråk, lämnar plats med
kroppen och ger muntliga försäkringar

Uppmuntrande, intresserade
& inkännande kommentarer,
blickar & inviter

Nyﬁkenhet inför
andras perspektiv

Lyssnar intresserat

Språk, humor och bilder
som utgår från en bredd
av erfarenheter

Jämnt fördelat utrymme att
prata och uttrycka sig på olika
sätt

Samtyckespyramiden

