
Om kommunikation

Bild: Du menade verkligen te

Syfte: Syftet med övningen är att få igång en diskussion om kommunikation och vikten av att vara 
lyhörd för signaler hos den/de en vill ha sex med. Se till att gruppen förstår vad övningen går ut på 
och inte tror att det finns ett rätt eller fel svar. Att förklara hur en tänker och lyssna på andra utan 
krav på att vara överens fyller en viktig funktion i sig.

Inled gärna med att beskriva vad som händer i bilden. Det kanske är givet vad bilden föreställer, 
genom att beskriva bilden kan du emellertid vara helt säker på att alla har uppfattat bilden och 
dess innehåll på samma vis.

Förslag på frågor att diskutera: 
• Vad tänker ni när ni ser den här bilden? 
• Vad tror ni har hänt? 
• Vems ”fel” är det att det uppstått ett missförstånd?
• Är det vanligt att missförstånd uppstår kring sex tror ni? Varför?
• Om rollerna var ombytta, skulle situationen då uppfattas på ett annorlunda sätt?
• Hur skulle du känna dig om du var killen i den här situationen?
• Hur skulle du känna dig om du var tjejen i den här situationen?
• Vilket är det bästa sättet att försäkra sig om att den andra vill samma sak som du?

Förslag på saker att säga i anslutning till övningen: På bilden är det uppenbart att det har 
uppstått ett missförstånd. Ibland är det just på detta vis som vi pratar med varandra, i 
omskrivningar. I vissa sammanhang är ”att gå hem med någon” detsamma som att gå hem för att 
ha sex. I andra sammanhang betyder det inte det. Det kan vara svårt att veta vad som menas med 
”ska du följa med hem på en kopp te?”, ”ska vi kolla på en film? ” eller ”ska du med på efterfest? ”. 
Livet kan bli besvärligt om en ska tolka och gissa sig till vad andra menar och säger. I bilden här 
kan det mycket väl vara så att båda egentligen vill samma sak, men i olika takt. Det kan också 
vara så att de vill helt olika saker. 

Det finns många myter om att hångel och sex ska vara lite mystiskt och inte får pratas sönder. Men 
det är med hångel och sex som med allt annat, man behöver prata om det. Genom att säga eller 
visa vad man vill blir det lättare att undvika missförstånd. Alla inblandade har ett ansvar för att säga 
vad de vill men också för att lyssna på vad den/de andra vill. Det kan vara svårt att fråga rakt ut 
”ska vi ha sex? ” men det finns olika sätt för att uttrycka vad en vill. Människor kommunicerar både 
med ord och kroppsspråk och det är viktigt att vara lyhörd.

Att lyssna efter ett ”ja”: Det är viktigt att respektera den/de en vill ha sex med och i det ingår att 
lyssna och avbryta det man gör om någon säger ”nej”, oavsett om det är med ord eller med 
kroppsspråk. Inom Fair Sex™ pratar vi oftare om att lyssna efter ett ”ja”. Vi menar att det finns en 
skillnad mellan att lyssna efter ett ”nej” och att lyssna efter ett ”ja”, skillnaden ligger i ansvar. Om 
fokus ligger på att lyssna efter ett ”nej” ligger ansvaret på den som inte vill ha sex, ett nej kan 
dessutom komma när en gräns redan har passerats. Om fokus är att lyssna efter ett ja ligger 
ansvaret tydligare på den som vill ha sex och risken att gå öven en annans gräns minskar.



Tips! Om ni inledde övningarna med en brainstorm kring ordet sex kan det vara lämpligt att 
återkoppla till den karta som gruppen skapade ihop, där är det ofta tydligt att sex innebär olika 
saker för olika personer.

Förslag på hur det går att bygga vidare på diskussionen: Diskutera gärna i gruppen hur ett ”ja” 
till sex kan sägas eller visas? Minst lika viktigt är att diskutera hur ett ”nej” kan sägas eller visas. 
Nedan finns några exempel. Även om vi människor i stor utsträckning är vana att kommunicera 
med både ord och annat finns det lägen som kan vara svåra. Till exempel om en person säger ”ja” 
men ligger stel som en pinne kan det vara läge att stanna upp och stämma av så att allt är som det 
ska. 

Exempel på hur en kan visa att en vill ha sex:
• Tar initiativ
• Visa med andhämtning och ljud att det är skönt
• Säga att det är skönt
• Klä av sig  

Exempel på hur en kan visa att en inte vill ha sex:
• Dra sig tillbaka
• Flytta på närgångna händer
• Är stel/passiv

Alkohol/droger: I vissa situationer kan det vara extra svårt att både visa och uppfatta signaler, till 
exempel om det finns alkohol/droger med i bilden. I de fallen är det extra viktigt att stämma av vad 
den/de andra vill, hela tiden! Blir du osäker på om det känns bra eller inte för alla inblandade, är 
det bättre att ta det lugnt, eller helt avbryta.
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