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– var går gränsen?

Det här är en bok som riktar sig till dig som har 
funderingar kring eller vill veta mer om var gränsen 
går, vad som är okej sex och vad som inte är det. 
Hur märker man när någon vill ha sex och hur 
märker man när någon inte vill? Vad är ömsesidigt 
sex? När blir man byxmyndig och vad betyder det 
egentligen? Vad är en våldtäkt? Kan en kille bli 
våldtagen? Vad gör man om någon man känner har 
blivit utsatt för något?
I november 2007 genomförde Operation Kvinnofrid 
kampanjen okejsex.nu, en kampanj som riktade 
sig till unga personer i Stockholms län. Mängder 
av mail kom in till kampanjens hemsida. Både 
tjejer och killar har hört av sig med nyfikna, arga, 
glada och ledsna berättelser och frågor kring sex, 
relationer, kränkningar och övergrepp. Här kan du 
läsa en del av mailen och svaren. 



okejsex.nu  
– var går gränsen?



© Operation Kvinnofrid – Länsstyrelsen i Stockholms län
Redaktör: Josefin Grände
Omslagsbild: Malin Biller
Text: Texten är hämtad från okejsex.nu
Grafisk produktion: Hannes Lilljequist
Produktion: ESW Kommunikation
Tryck: Nørhaven Paperback, Danmark 2008
ISBN: 978-91-7281-323-6

Beställning: se www.operationkvinnofrid.nu

Innehåll

Inledning ■  5

Intervju med Malin Lönnberg ■  9

Vad är okej sex?  ■ 15

Självkänsla och okej sex  ■ 27

Fast i trista roller?  ■ 35

Intervju med Zanyar Adami ■  41

Säga ja och säga nej – är det så enkelt?  ■ 45

Intervju med Pelle Ullholm ■  51

Tjatsex – är inte okej sex!  ■ 55

Var går gränsen för våldtäkt?  ■ 61

Vad är en våldtäkt enligt lagen?  ■ 66

Kan man bli våldtagen av den   ■
man är ihop med? 69

Att bli utsatt när man är full eller sover  ■ 79

Kan en kille bli våldtagen?   ■
Kan en tjej våldta? 93



5

Inledning

Under noVember 2007 genomförde Operation 

Kvinnofrid kampanjen okejsex.nu i Stockholms 

län. Kampanjen riktade sig till målgruppen unga 

mellan 15 och 30 år och kampanjens budskap var:

■  alla sexuella handlingar ska vara ömsesidiga

■  ingen ska utöva, acceptera eller blunda för 

sexuella övergrepp

Kampanjen bestod bland annat av affischer, an-

nonser och vykort spridda över länet, som alla 

ställde frågor kring var gränsen går för sex som är 

okej eller inte. 

Till kampanjen utformades också en webb-

plats; www.okejsex.nu, som finns kvar fram 

till årsskiftet 2008/2009. På webbplatsen finns 

information kring sex, ömsesidighet, respekt, 

våldtäkt och andra sexuella kränkningar. Kopplat 

till webbplatsen finns också en mailfunktion. Där 

finns möjlighet för den som går in på sidan och 

det är aldrig ditt fel om du blir utsatt  ■ 99

Vad är okej i en relation?  ■ 105

Sexuella trakasserier  ■ 113

Att bli utsatt av en vuxen  ■ 119

Att bli utsatt av någon i familjen   ■
eller släkten 125

när familjen försöker kontrollera din   ■
sexualitet och dina relationer 131

Vad kan man göra om någon man känner   ■
har blivit utsatt för sexuella övergrepp? 137

det finns hjälp att få  ■ 141
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har frågor och funderingar kring kampanjen eller 

kring okej sex och våldtäkt att ställa frågor. 

Frågorna besvaras av tjejer som arbetar på 

olika tjejjourer och som har kunskaper och 

erfarenhet av att svara på liknande frågor. Under 

kampanjperioden hade tjejjourerna hjälp av ett 

antal personer som arbetar inom olika myndig-

heter och yrkesgrupper såsom polis, kurator, 

psykoterapeut och så vidare.

Fram till mars 2008 hade drygt 750 mail kom-

mit in till kampanjens webbplats okejsex.nu. Näs-

tan alla är skrivna av unga. Ungefär en tredjedel 

av mailen är skrivna av killar och två tredjedelar 

av tjejer. 

I denna bok har vi sammanställt vanliga frågor 

och svar från dessa mail. Mailen är redigerade så 

att de som har skrivit ska behålla sin anonymitet. 

Vi vet att det finns många som har funderingar 

kring sex och relationer. Syftet med boken är att 

du som är ung och som har frågor kring vad som 

är okej sex och inte ska kunna få några svar genom 

att ta del av ett urval av mailen till okejsex.nu-

kampanjen. Med boken hoppas vi också att du 

som har varit med om sexuella situationer som 

inte har känts bra ska kunna få styrka av att känna 

igen dig, kanske få svar på vad det är du har varit 

med om och se att det finns hjälp att få. 

Längst bak finns en lista över sajter där man 

hittar mer information eller kan söka stöd och 

hjälp om man har varit med om något som man 

vill prata om. 

Tack till alla som har hört av sig med kloka, 

arga, ledsna, glada och nyfikna mail! 
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Intervju med malin Lönnberg
Malin Lönnberg är en av de tjejjourare som har 

svarat på mail på webbplatsen okejsex.nu

Hur kommer det sig att du sitter och svarar på 

frågor för okejsex.nu-kampanjen?

– Jag jobbar i vanliga fall både i Katrineholms 

tjejjour, Miranda, och med tjejjouren på Lunar-

storm och har hunnit svara på massor med mail 

med tiden. De som gjorde kampanjen okejsex.nu 

tyckte att det skulle vara bra att ha någon som är 

van att svara på ungdomars frågor som svarade 

på de mail som kom in på kampanjsidan. Därför 

blev jag tillfrågad om jag ville vara med och det 

ville jag ju så klart!

Vad är en tjejjour och vad gör ni?

– En tjejjour hjälper tjejer som har problem av 

olika slag. Till tjejjouren kan man vända sig med 

vilka frågor som helst, inga frågor är för stora eller 

för små. De flesta jourer har jourtelefon, chatt och 

mail där man kan ställa frågor eller bara prata av 

sig. Vi lyssnar, stöttar och ger råd, men vi är inte 

www.okejsex.nu
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kuratorer eller psykologer. Vi har tystnadsplikt, 

men inte anmälningsplikt till socialtjänst eller 

till polis. Många tjejjourer är ute i skolor och har 

föreläsningar om till exempel sex, relationer och 

om vilka rättigheter man har i samhället som tjej. 

De flesta tjejjourer har hemsidor, så det är bara 

att söka på nätet för att komma i kontakt med din 

närmaste tjejjour. Nu finns en nystartad killjour 

på nätet också, www.killjouren.se

Vilken är den vanligaste typen av frågor som har 

kommit till okejsex.nu? 

– Den vanligaste frågan eller funderingen är 

om man själv har varit utsatt för en våldtäkt eller 

inte. Många har varit i sexuella situationer där 

man inte har känt sig bekväm och man har gått 

med på saker som man egentligen inte har velat 

vara med om. 

– Många vill också berätta om något de varit 

med om, utan att egentligen ställa någon fråga. Vi 

råder då alltid den som varit utsatt att söka hjälp 

så att man får någon att prata mer med för att 

kunna gå vidare. 

Är det något som har förvånat er när ni har läst 

de frågor som har kommit in?

– Först och främst så är det förvånande att så 

många inte känner till vilka rättigheter man har 

och att man inte ska behöva acceptera vad som 

helst. Men också att många tjejer har så svårt att 

säga ifrån och att säga nej. Att trycket på att ha sex 

verkar vara så stort att man har sex utan att vara 

säker på att ens partner kan acceptera ett nej. 

– En annan sak som har förvånat mig lite är 

att många inte tror att man kan bli våldtagen av 

någon man står nära utan att en våldtäkt bara kan 

ske på gatan eller utomhus av någon man inte 

känner, men det vanligaste är att man blir utsatt 

av någon man känner. 

Vilka budskap har varit extra viktiga för er att 

förmedla när ni har skrivit svar på frågorna?

– Att det är helt okej att säga NEJ! Gå inte med 

på saker som du förväntas göra bara för att ”man 

ska”. Gör saker som du själv mår bra av och kan 

njuta av. Var inte rädd för att säga nej. Du har rätt 

till dina egna känslor!!

– Det är också viktigt att förmedla att man kan 
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anmäla till polisen när man har blivit utsatt för 

något, även om det har gått lång tid. 

– Något som är viktigt att komma ihåg är att när 

man har varit med om ett övergrepp eller en våld-

täkt så är det lätt att ta på sig skulden själv, vilket 

är helt fel! Ingen har rätt att kränka dig och det är 

inte ditt fel att någon annan inte respekterar det. 

Finns det frågor som har varit svåra att svara på?

– Ja, absolut! Det svåra är att svara på frågan: Har 

jag varit utsatt för en våldtäkt? eller: Blev jag våld

tagen? Det är svårt att definiera och det är en egen-

upplevd känsla. När man har sex så har båda parter 

ansvar för att förmedla och känna in det som den 

andra känner och vad partnern vill och inte vill. 

Kan man se något positivt med de mail som har 

kommit?

– Ja, absolut. Många verkar ha tänkt till och 

börjat fundera över vad som är okej sex och inte. 

Man har fått bekräftat att de känslor man har 

inom sig inte är fel eller konstiga. 

Vad ska man göra, tror du, för att minska antalet 

våldtäkter?

– Jag tror att det är viktigt att man får lära sig i 

skolan att hantera relationer och att förhålla sig 

respektfullt mot varandra. Unga behöver lära sig 

att alla har känslor och man har rätt att känna 

både glädje, oro och upphetsning när man är till-

sammans med sin partner. Man får inte glömma 

bort att sex ska vara kul, njutningsfullt och på lika 

villkor och att det inte ska handla om prestation 

och måsten.

Till sist, har du någon hälsning till alla tjejer och 

killar som läser det här?

– Gör bara det ni själva vill! Lyssna inte på en 

massa snack, utan lyssna på era egna känslor. Var 

lyhörda mot varandra och våga säga vad ni tänker 

och tycker. Vare sig det är JA eller NEJ!



Vad är okej sex?
Många som har mailat till okejsex.nu 

har frågor kring vad som är okej sex, 

hur man kan veta när man själv är 

redo att ha sex och hur man kan veta 

när den andra personen är det.
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Fundera på hur du själv vill att det ska kännas 

när du har sex – då har du större möjlighet att se 

till att det blir så för då kan du backa eller säga nej 

när det inte känns som du vill att det ska kännas.

  När är man ”byxmyndig”?

SVAr: För att skydda barn från att bli utnyttjade 

sexuellt av vuxna eller äldre tonåringar finns det 

idag en lag som säger att man inte har rätt att 

göra något sexuellt med en person som är under 

femton år. Det spelar då ingen roll om den som 

är under femton år upplever att hon eller han 

själv har velat eller till och med tagit initiativ till 

den sexuella handlingen. Men man har också i 

lagstiftningen gjort undantag för om båda perso-

nerna ligger nära femtonårsgränsen (till exempel 

om den ena är sexton och den andra är fjorton), 

om de har en bra relation till varandra och om 

båda är med på det. Då kommer ingen av dem att 

kunna straffas för den sexuella handlingen. 

  Jag funderar på att ha sex med min kille. Hur 
vet man att man är redo för att ha sex första 
gången?

SVAr: Jag tror att det ofta känns när man är redo. 

Det har inte så mycket med ålder att göra som 

med hur man känner sig. Det kan vara så att man 

hånglar en massa och gillar det så mycket att man 

inte vill sluta utan bara fortsätta. 

Om man däremot hånglar och märker att man 

spänner sig, funderar på hur man kan få honom/

henne att sluta eller mest tänker på annat – ja, då 

kanske man inte är redo. Det kan ju också vara så 

att man är redo med en person men inte alls med 

en annan. Känns det som ett självklart JA i både 

kropp och huvud då är man redo, känns det NJA 

eller NEJ så är det bättre att vänta. 

Rent fysiskt så är det ju också så att för att det 

ska kännas skönt för en tjej att ha sex så behöver 

hon vara upphetsad, våt i slidan. Annars är det 

torrt och då kan det göra ont eller kännas obehag-

ligt, åtminstone vid samlag men även vid andra 

former av sex. Bra sex känns aldrig obehagligt! 
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  Min kille visar inget som helst intresse för 
att ha sex, kanske är han för blyg. Eller jag 
hoppas det för annars börjar jag tro att det 
är något fel på mig. Vad ska jag göra?

SVAr: Du skriver att din kille inte visar något som 

helst intresse för sex och du undrar om han är för 

blyg. Jag tänker att det bästa är att fråga honom – 

vad känner du inför det? Det viktigaste är att båda 

verkligen vill. Det är självklart så att det är den 

som vill som får ”stå tillbaka” och den som inte 

vill får bestämma.

Att ha sex kan ju vara så himla härligt och 

mysigt men det förstörs om det är någon som inte 

riktigt har lust, då blir det som ett måste och inte 

alls bra. Jag tror att om ni tycker om varandra och 

vill vara tillsammans då är det viktigt att prata om 

hur ni känner och tänker kring sex. Kan du be-

rätta att du är kåt och vill ha sex med honom? Är 

du beredd att lyssna om det visar sig att han inte 

alls känner sig redo? 

Kanske du kommer fram till att det för dig är så 

viktigt att ha sex att du inte vill vänta på honom 

  Jag undrar när man vet att någon vill ha sex, 
alltså hur man märker man det på personen?

SVAr: Det varierar beroende på hur personen 

är, vissa kanske är blyga och vågar inte visa det, 

medan andra är tydliga med ord, kroppsspråk 

och handlingar. Kanske personen blir mer fy-

sisk och tar på dig eller så hånglar ni och det blir 

mer och mer intensivt. Det viktiga är att man får 

utrymme att säga nej om man inte vill ha sex, att 

den andre respekterar det och att man är lyhörd 

för den andres signaler. Ibland kanske man inte 

vågar säga nej men visar med kroppen att man 

är tveksam eller inte vill. Att man börjar hångla 

betyder inte att man automatiskt vill ha sex, bara 

du bestämmer över din kropp! Rent fysiskt så får 

killar ofta stånd när de är upphetsade. Tjejers 

kön sväller och blir våta, det kallas lubrikation. 

Ett stånd eller lubrikation betyder inte att perso-

nen självklart vill ha sex, kroppen kan reagera på 

fysisk stimulans utan att man för den sakens skull 

vill ha sex. Det bästa är alltid att fråga om man 

känner sig osäker på vad den andra personen vill!
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som känns rätt för dig, ingen annan kan känna åt 

dig eller tala om för dig vad du ska göra. Känns 

det bra är det bra, oavsett om det är med en kille 

eller en tjej – och då är det rätt. 

  Jag är osäker på om jag vill ha sex med min 
tjej eller inte. Jag har känt ett rätt så stort 
tryck från mina kompisar. Jag har vetat sedan 
länge att hon vill och hon har själv sagt att 
hon vill ha sex med mig men bara om jag 
känner mig redo. Det jag oroar mig mest över 
är att hon kanske lämnar mig för en annan 
om jag säger nej till sex. Hon säger också att 
sex är något man har med dem man älskar 
och jag älskar henne mer än någonting jag 
kan komma på. 

SVAr: Jättebra att du skriver till oss med dina 

funderingar. Starkt av dig att ta upp ett ämne som 

många killar inte känner att de vågar, nämligen 

att det finns en stor press på killar att vilja ha sex. 

Det är en syn som samhället har konstruerat och 

som är viktigt att prata om, för killar kan ju precis 

– då kanske du får leta upp någon som är mer 

intresserad av den sexuella delen av en relation 

eller ha sex med dig själv, jag menar att ha sex 

behöver ju inte inkludera någon annan person 

egentligen. 

Det är lika självklart okej att vara kåt och ha lust 

som att inte ha det – inget är mer rätt än något 

annat.

  Jag börjar bli lite tänd på killar och jag är 
bara tretton år – är det något fel på mig? 
Kommer det fortsätta vara så? Jag hånglade 
med en tjej igår men det kändes helt fel. Jag 
menar, jag är ju kär i Dante. 

SVAr: Vad härligt att vara kär! Det var min första 

tanke när jag läste ditt mail. Det är absolut inget 

fel på dig! Du är tretton år och i början av din 

sexualitet. Om du kommer att tända på killar el-

ler tjejer (eller båda) går inte att säga så där rakt 

av. Du måste känna efter. Att hångla och ha sex 

ska kännas bra, man längtar att få smeka och bli 

smekt och det känns pirrigt och rätt. Gör bara det 
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som andra inte ha lust eller inte känna sig redo. 

Känner du att du har kunnat göra det med din 

tjej? Berätta om vad det är som gör dig osäker? 

Vet du det själv? Det är en svår sits din tjej sätter 

dig i med att å ena sidan säga att bara om du är 

redo, men sedan att om man älskar någon, då har 

man sex. Du är ju själv ett bevis på att man kan 

känna att man älskar någon men vara osäker på 

att ha sex. Samtidigt kan det ju såklart vara frus-

trerande för den andra parten om den vill ha sex 

men det är ingenting som löser sig genom att den 

andra ställer upp mot sin vilja. Då får man prata 

om vad båda känner kring att ha sex och framför 

allt skapa lust, viljan att ha sex. Kanske kan ni 

börja med att leka med varandra genom smek 

och hångel och se hur det känns? 

  Jag är rädd för hur det ska gå första gången 
man har sex. Tänk om det gör ont? Kan man 
börja blöda? 

SVAr: Det är en viktig fråga som du ställer! Första 

gången är man oftast lite nervös, vilket kan göra 

Sex är okej om:
■  båda är med på det, båda har sagt 

eller visat att man vill
■  det känns bra för båda, både i 

kroppen och i ”huvudet”

Först då finns ett riktigt samtycke till 
sex och det krävs för att sex ska vara 
okej, skönt och bra!
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  Jag har varit tillsammans med en kille nu i 
snart ett år. Båda var oskuld innan vi träf-
fades och nu är det så här att jag aldrig 
har vågat säga vad JAG tycker är skönt i 
sänghalmen. Och därför när han kör sitt rejs 
så kan inte jag slappna av och får ingen 
orgasm. Tycker du jag ska berätta vad jag vill 
prova? Efter varje gång vi älskat så håller vi 
om varandra jättelänge och jag har funderat 
om det är just det tillfället han lyssnar bäst. 
Vad tycker ni jag ska göra? 

SVAr: Jag tycker att det är en jättebra idé att be-

rätta för din kille vad du tänker, tycker och känner 

när ni har sex med varandra. Det är jätteviktigt för 

att båda ska kunna njuta och ha det bra, precis 

som du själv säger. Det är viktigt att han lyssnar 

på dina signaler och samtidigt viktigt att du för-

medlar dina känslor. Kanske kan du säga när han 

gör något bra och uppmuntra det och sedan säga 

det efteråt, som du säger, när ni myser, att vissa 

saker var extra sköna och bra. Du kan också visa 

honom själv hur han ska göra genom att ta hans 

att man är lite extra spänd. Det finns så mycket 

man kan göra för att njuta och ha det skönt. Vad 

är sex för dig? Att ha sex kan betyda så många 

saker, att smekas, kyssas, slicka. Bra sex ska aldrig 

behöva göra ont, inte ens första gången. Det är 

alltid viktigt att känna efter att man verkligen vill 

ha sex och att man känner sig trygg med den som 

man tänker ha sex med. Detta är kanske extra 

viktigt första gången. 

Det räcker inte med att man vill ha sex i tanken, 

kroppen måste också vilja. Ett bra sätt att ta reda 

på vad du tycker om och tänder på är att onanera. 

Du märker att din kropp vill ha sex genom att 

blygdläpparna blir lite svullna och fuktiga, detta 

kallas lubrikation och är viktigt för att sex ska bli 

bra. 

Få tjejer blöder vid första samlaget om allt går 

schysst till, det ska absolut inte blöda mycket. De 

flesta tjejer blöder inte alls. Kom ihåg att det alltid 

är okej att be den andra sluta om det inte känns 

bra, det spelar ingen roll hur långt man har kom-

mit. 
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hand och visa på din kropp hur du vill ha det. 

Han vill säkert att du ska njuta och ha det bra och 

tycker säkert att det är jättebra om du säger hur 

du vill göra. 

Självkänsla  
och okej sex

Många som skriver funderar över vad 

som är vanligt eller normalt och är 

rädda för att inte passa in i mallen. 

Många är oroliga för hur deras kroppar 

ser ut och för att inte räcka till eller 

duga för sin partner.
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  Jag har ett väldigt allvarligt problem, min 
kuk är för liten. Den är bara 8 cm när jag får 
stånd. Och mina pungkulor hänger för mycket. 
Jag vågar inte ha sex på grund av det, jag är 
väldigt rädd att tjejen kommer att garva åt 
mig. Help me pleeaze, vad ska jag göra?

SVAr: Genom bilden man får bland annat från 

media kan man tro att ”alla” män har kukar som 

batonger och att ”alla” kvinnor har bröst som 

meloner, vi har ofta en ganska orealistisk bild av 

hur ”vanliga” kroppar ser ut. Många killar är lika 

oroliga för att ha för liten penis som många tjejer 

är för att ha för små bröst eller att deras blygdläp-

par ser konstiga ut. Vad är ”för liten”, vad är ”för 

små”? Vem bestämmer det? Det är helt personligt 

vad man föredrar och när man väl träffar någon 

man tycker om eller som man är tänd på brukar 

sådant inte spela så stor roll. 

De allra flesta kvinnor får orgasm genom 

stimulering av klitoris. Det kan ske genom smek-

ning med handen, stimulering med tungan, ett 

föremål (en fjäder, en dildo…) eller genom samlag 

där mannens kropp stimulerar klitoris. Ett antal 

kvinnor kan också få vaginal orgasm, d.v.s. genom 

att penis, fingrar eller något annat tränger in i sli-

dan. Vilket inte betyder att de inte kan få orgasm 

genom klitorisstimulering.

Tro på mig när jag säger att du inte har en för 

liten penis. Om du skulle träffa en tjej som skrat-

tar då är det inte något att satsa på, i så fall är hon 

är förmodligen mycket osäker. Jag har svårt att 

tro att någon ens skulle kommentera din kuk. Det 

är inte storleken det hänger på, det är stimule-

ringen, att röra vid varandra, att kyssas, en massa 

saker tillsammans. 

Det kan vara svårare att ha en väldigt stor kuk. 

Om kuken når upp till livmodertappen kan detta 

orsaka obehag för tjejen. Om det är så att du tittat 

på p-rullar så tänk på att det inte är en realistisk 

bild av mäns och kvinnors kroppar. 

Vad gäller din pung så är det precis som med 

kuken, storleken varierar. Men om du har pro-

blem eller tror att något inte är riktigt som det ska 

så tycker jag du ska uppsöka en mottagning. Om 

du är under 23 år kan du på http://fsum.se hitta 
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alla ungdomsmottagningar i Sverige. Besöken är 

oftast kostnadsfria och personalen har tystnads-

plikt. Om du är orolig, boka en tid för en under-

sökning. Om inte annat för att stilla din oro. Ta 

hand om dig! 

  Om man skulle tänka sig att ha sex och om 
man inte har gjort det innan och om man är 
rädd att komma för tidigt… vad gör man??

SVAr: Vad bra att du skriver till oss med dina fun-

deringar! Att ha sex första gången kan ju kännas 

osäkert på många sätt. Hur gör man, hur känns 

det, tänk om… osv. Det bästa är att välja att ha sex 

med någon som man känner sig trygg med, som 

man kan snacka med, både innan, under tiden 

och efteråt. Kanske kunna säga ”jag är rädd för att 

komma för tidigt”. Men det finns ju inget facit; sex 

är så mycket och så olika, från person till person 

men också från gång till gång. 

Att komma för tidigt är en vanlig oro hos unga 

killar. Då tänker jag att ”för tidigt” är lika med 

”tidigare än man skulle vilja” eftersom det inte 
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på botten, för det enda jag tänker på då 
är ”Vad tänker han på? Är det granntjejen 
bredvid  eller den där tjejen i porrfilmen?” 
Han och jag har pratat om det där massvis 
med gånger, men jag kan ändå inte få det ur 
skallen. Nu är jag trött på att det ska vara 
sådär! Vad ska jag göra..?

SVAr: Det är du som är den viktigaste personen i 

ditt sexliv. Din sexualitet ska utgå från vad du vill 

och vad du känner dig trygg med. Men som du 

skriver, ”att duga till” kan kännas viktigt och då 

blir gränserna ibland flytande. Vad vill jag vad vill 

jag inte? Det är bra att du pratat med din pojkvän 

om detta och du skriver att ni känner varandra 

bra. Om du inte har pratat färdigt om detta så 

prata mer om det. Kanske behöver din kille backa 

lite och ge dig utrymme att känna efter hur du 

själv känner, vad du är sugen på. Skulle du kunna 

föreslå det för honom? Tänk på att ”att duga” inte 

betyder att alltid ställa upp eller att vara ständigt 

tillgänglig. Tvärtom kan det bli en ond cirkel, 

genom att ställa upp på det du inte vill så kan 

finns någon tidsgräns egentligen. Att komma 

precis när man skulle vilja är svårt eftersom det 

kräver lite kontroll, att kunna känna av när man är 

på gång att komma och dra sig ur en stund eller 

sakta ner lite. Det är svårt att ha kontroll när man 

är helt oerfaren. Det brukar helt enkelt lösa sig 

med tiden. 

Känns det viktigt så kan du öva när du har sex 

med dig själv. I stället för att komma så slutar du 

en liten stund för att sedan fortsätta när det känns 

lite lugnare. Du kan också titta på frågor i rfsu:s 

frågelåda på www.rfsu.se för att få mer svar om 

tekniker. Men som sagt, viktigare än någon teknik 

är att kunna slappna av tillsammans.

  Ibland när jag känner att jag verkligen inte 
vill ha sex är jag rädd att säga nej, då jag 
är orolig för att min kille ska bli sur. Visst, 
vi känner varandra och vi trivs verkligen bra 
ihop och vi ska förlova oss och så, men jag 
vill så gärna visa att jag duger. Jag har också 
svårt att ha sex när mitt självförtroende är 
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Fast i trista roller?
En del av de mail som har kommit till okejsex.nu 

handlar om de förväntningar man kan känna att 

man har på sig som kille eller tjej. Förväntningar 

som ibland kan göra det svårt att känna efter 

vad man själv vill och att förstå vad den andra 

egentligen menar. Vad skulle hända om vi helt 

enkelt försökte strunta i alla påhittade regler 

för vad som är okej för tjejer respektive killar 

och i stället försökte fokusera på vad vi själva 

vill och vad som känns roligt?

självkänslan bli ännu lägre. Genom att lyssna på 

och stå upp för dig själv kan självkänslan öka och 

det kan göra att du får mer lust i längden. Det är 

inte obligatoriskt med regelbunden sex. Ibland är 

man mer sugen och ibland mindre och det måste 

respekteras av den andra parten i förhållandet. 
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  Det är ett skitstort ansvar (och en skitstor 
börda) att hela tiden vara tvungen att ta 
initiativ till sex. Det finns inte två tjejer som 
gillar samma sak, och det där med kropps-
språket kan vara jävligt tvetydigt. 
Ändå verkar ni tycka att killen på något 
telepatiskt sätt ska veta precis var tjejens 
gränser går, utan att ha testat sig fram först. 
Christoffer

SVAr: Det är så viktigt att prata om det svåra med 

de förväntningar både killar och tjejer har på sig 

sexuellt och att problematisera detta. Att killar 

förväntas ta initiativ, att tjejer förväntas att inte 

vilja ha så mycket sex som killar, att vi förväntas 

ha sex med någon av det motsatta könet och inte 

av någon av samma, ja alla de här förväntning-

arna gör livet tråkigare och ofriare, valmöjlig-

heterna färre och det ger också utrymme för att 

missförstånd ska ske.

Du skriver att det känns som att killar förvän-

tas kunna telepati och det skulle onekligen ha 

varit praktiskt i många olika lägen, men själv-

klart förväntar vi oss inte av någon att kunna läsa 

tankar.

Det absolut säkraste sättet att få veta vad andra 

vill och gillar är ju att vara lyhörd, att känna av, att 

fråga och lyssna. Vi har lärt oss att tyda kropps-

språk under hela våra liv så ofta känner vi vad 

den andra vill. Är man osäker är det bäst att fråga. 

Det är väldigt olika från tjej till tjej på samma sätt 

som det är skillnad mellan vad olika killar gillar. 

Jag tänker att det i sexuella situationer är viktigare 

med till exempel lyhördhet och uppmärksamhet 

än det mesta annat och att det är något som är 

uppskattat av tjejer (och killar) när man visar. Allt 

sex ska vara ömsesidigt och på lika villkor!

  Som kille har det ofta hänt att tjejer säger 
saker som att ”ja visst kan vi åka hem, men 
vi kommer inte ha sex med varandra” för 
att senare väl hemma och när det verkligen 
börjar hetta till inte alls vara måna om att 
hålla på det första påståendet och helt klart 
är med på att ha sex. Jag får då känslan av 
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att många tjejer utåt gärna säger en sådan 
sak tidigare på kvällen för att visa att man 
inte är en ”billig” tjej och går hem med vem 
som helst. Dock verkar hon lika intresserad 
av att ha sex som killen, vilket självklart inte 
är något konstigt i det. Tjejer kan precis som 
killar bli sexuellt attraherade och upphetsade 
och intresserade av att vara med en kille 
redan första kvällen. Det är väl inget fel med 
det, däremot kanske det uppfattas som det 
av vissa och därför vill tjejerna freda sig 
med sådana kommentarer. Dock blir det ju då 
ännu svårare att veta, när är ett nej verkligen 
ett nej? När ett nej ibland verkar mer vara 
något man säger för att sedan vilja? 
/En kille som undrar

SVAr: Visst kan det vara så att en tjej kan säga nej 

innan man kommer hem och sedan ångrar sig 

och gärna har sex. Oftast är det väl helt enkelt så 

att hon ändrar sig. Men tyvärr så är det ju ibland 

så som du säger, att tjejer fortfarande inte alltid 

kan säga att de vill ha sex, av rädsla för vad andra 

ska tycka. Det är trist att de gamla föreställning-

arna om tjejers sexualitet lever kvar! Men oftast 

betyder ju ett nej ett nej och det är det man alltid 

måste utgå från. Ändrar hon sig senare så får hon 

visa det då, och då är det ju din tur att kunna säga 

nej om du också har ändrat dig. 

Det som är viktigt är att tyda de signaler hon 

ger, man kan säga nej på så många olika sätt. 

Ibland kan en tjej som befinner sig i ett utsatt läge 

inte våga säga nej, eller känna sig tvingad att ställa 

upp för att det ”förväntas” av henne. Det gäller att 

vara noga och kanske ställa en rak fråga om man 

är osäker. – ”Vill du ha sex med mig eller ska vi 

sluta?” Varför chansa? 

  Hej, jag har ingen fråga men jag har något 
som jag är jävligt förbannad över. När tjejer 
har sex med många killar blir de kallade 
för horor och slynor. Men när killar har sex 
med många tjejer får de typ status, eller inte 
status men det är ingen som bryr sig om det. 
Jag tycker att det är så jävla orättvist och 
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förnedrande för tjejer. Varför är det så? Om 
alla tjejer skulle vänta med sex tills de var 
gifta skulle killarna inte få något. Nu har jag 
sagt det jag vill ha sagt. MVH Linda

SVAr: Bra rutet, Linda! Det är precis som du säger. 

Vi sitter fast i en massa gamla roller som är trista 

för alla. Och varför kalla någon för hora? Hora 

brukar man kalla någon som erbjuder sexuella 

tjänster mot ersättning, man eller kvinna, var-

för kalla någon för hora över huvud taget? Det 

är inget fel att ha sex med ”många” personer så 

länge båda vill och känner lust och glädje. Det 

finns inget som säger att inte tjejers sexualitet 

skulle vara precis lika stor som killars.

Intervju med Zanyar Adami
Här är en del av den intervju som gjordes med  Zanyar 

Adami, grundare av Gringo, på www.okejsex.nu

Vad är okej sex för dig? 

– Ömsesidighet är det viktigaste. Okej sex för 

mig är att båda tycker det är okej och att man 

försäkrar sig om det. Bra sex är när det är kravlöst 

och man släpper taget och njuter. 

Hur visar du vad du vill och inte vill? 

– Det beror på. Är det en parrelation så pra-

tar vi om vad man gillar och inte gillar. Det är 

det bästa sättet, men är det tillfälligt sex kan det 

vara svårt. Tidigare har jag varit fast i en könsroll 

som sagt att jag som man ska leda mer och vara 

atletisk. Jag har sett sex som en prestation och det 

blev väldigt kravfyllt. Nu har jag lärt mig att ta det 

lugnt och istället låta henne ta plats. 

Hur tar du reda på vad personen du har sex med 

vill? 

– I en parrelation frågar jag. Då frågar jag rakt 

ut om det känns bra. Men man får heller inte vara 
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för ängslig och hela tiden fråga om allt är okej. 

Det kan bli begränsat och då kan man inte njuta. 

Men jag är ett fan av kommunikation och kan 

man prata är det det bästa. Har jag tillfälligt sex så 

är jag istället väldigt lugn. Inte pang på. Om hon 

vill gå fort fram så kan jag hänga på, men jag låter 

henne sätta tempot. 

Hur sätter du själv gränser? 

– Om jag inte vill en sak så ser jag till att det inte 

blir av. Med ord eller handling. Jag har flickvän 

sedan lång tid så vi pratar om det. Det är svårare i 

början, då kanske jag har bytt ställning eller stop-

pat och då har den andra personen förstått att det 

inte varit helt fresh. Det är en mognadsfråga att 

veta var den egna gränsen går, att veta vad man 

själv vill och då kan man passera en gräns som 

man själv inte visste fanns. 

Vad tror du det beror på att vissa inte vet var 

gränsen går? 

– Jag vet inte för tjejer, men för killar tror jag det 

handlar om en hetsig mansroll som säger att man 

ska vara initiativrik och att man ska prestera. Man 

får inte vara en fjolla och man ska våga testa nya 
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Säga ja och säga nej 
– är det så enkelt?
Ofta säger man om sex att det bara är 

att säga ja om man vill ha sex och nej om 

man inte vill. Men om man är kär i någon, 

tillsammans med någon, eller kanske inte 

riktigt vet vad man vill är det inte alltid så 

enkelt. Lyssna på din magkänsla och fundera 

redan innan du har sex kring hur du vill ha 

det så har du kanske lättare att bestämma 

dig för vad du vill och att uttrycka det.

saker. Jag tror att många snubbar inte trivs med 

den rollen, men att de går över gränsen mycket 

på grund av dessa förväntningar, vilket är otroligt 

synd. Tjejer ska istället vara fina och blyga och 

många tror att det hänger på killen om det ska bli 

något. Dessutom förväntas det att killar har större 

sexlust än tjejer. 

– Jag har börjat uppskatta sex mycket mer nu 

när allt det där inte står i vägen längre för ett sant 

möte. 
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  Jag kan inte säga nej. Jag har verkligen 
försökt flera gången att säga nej till sex, men 
jag kan inte. Det känns som att det är killens 
behov och får han inte vad han vill så blir 
han sur.

SVAr: Det låter som att du verkligen kämpar med 

det här svåra att känna efter vad du vill och sedan 

stå för det. Det är bra för det är en av livets vikti-

gaste saker att kunna – att sätta gränser för vad 

som är okej och vad som inte är det. 

Är det alltså som att du klarar av själva ”nejet” 

men sen blir det jobbigt när killen blir sur? Att 

någon blir sur, besviken, arg, ledsen kan kän-

nas skitjobbigt MEN det är inte ditt ansvar! Hans 

känslor är hans ansvar. Däremot så kan det ju 

vara så att om du inte har sex med en kille så vill 

inte han vara med dig – då har du ju två alterna-

tiv; antingen ”gå med på sex” för att få vara med 

eller att säga ”jaha, men då går jag”. 

Jag vill inte påstå att det är lätt men det är abso-

lut ett sätt att stå upp för dig. Du har lika stor rätt 

att inte vilja ha sex som han har att vilja ha det. 

Om det är så att villkoret för att få vara med ho-

nom är att ha sex då kanske det egentligen inte är 

en kille i din smak (även om jag har full förståelse 

för att det kan kännas jobbigt, speciellt om man 

är förälskad eller kär)? 

Det är så speciellt med just sex, har du tänkt på 

det? Om en person till exempel säger ”jag vill gå 

på bio” och den andra inte vill, då hittar man på 

något annat och så får den första personen gå på 

bio en annan gång med någon som vill – så tycker 

jag att det ska vara med sex också – vad tycker du? 

Bra sex är ömsesidig sex. Att ha sex med någon 

som verkligen vill och är tänd är ju helt fantastiskt 

– att inte riktigt vara sugen men göra det ändå 

känns ju aldrig riktigt bra. Trist att dina kompisar 

inte nappar på att prata om det här, jag tror knap-

past att du är ensam om dina funderingar kring 

att ”ställa upp”.
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  Jag är en kille som precis har fyllt femton. 
Dagen jag fyllde år så hade jag sex med min 
flickvän men jag tyckte inte det kändes rätt. 
Jag vet inte hur jag ska säga det till henne.

SVAr: Tack för att du skriver till oss. Det är viktigt 

att kunna prata med den man är tillsammans 

med om sådana här saker. Många kan känna sig 

nervösa första gången. 

Om det inte kändes rätt är det nog bäst för er 

båda två att du är ärlig och försöker förklara vad 

som blev fel för dig. Det kan bero på många saker 

att det inte kändes rätt. Det är viktigt för dig själv 

att du känner efter och tar reda på vad det är som 

gjorde att det inte kändes rätt. Du ska inte göra 

något som du inte vill göra! Kanske tycker din tjej 

att det är skönt om du berättar hur det kändes för 

dig så känner hon att hon kan lita på dig och kan 

vara öppen med hur det var för henne också.

Medelåldern för att ha samlag första gången 

ligger på cirka sjutton år. Ibland tror vi att vi mås-

te göra saker för att alla andra gördet, men ofta är 

det inte så att sanningen stämmer överens med 

hur folk pratar. Dessutom ska du ju ha sex för att 

du själv vill, inte för att du tror att det förväntas av 

dig. Nästa gång du ska ha sex med någon, känn 

efter att du verkligen vill och gör det för din egen 

skull.
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Intervju med Pelle Ullholm
Här är en del av den intervju som gjordes med  

Pelle Ullholm från RFSU på www.okejsex.nu

Hej, Pelle, hur tar man reda på vad man själv vill ha 

i sängen? 

– Det bästa är att samla på sig erfarenheter. 

Det som känns bra ska man fortsätta med och det 

som inte känns bra ska man undvika. Man ska 

lita på sin magkänsla och vara medveten om att 

man alltid kan säga nej mitt i om det inte känns 

bra. Sedan ska man prata om vad man själv vill 

ha samtidigt som man måste vara lyhörd inför 

andra. 

Hur tar man då reda på vad ens partner vill eller 

inte vill ha? 

– Se och känn vad den andra vill och utgå 

ifrån det – om du själv gillar det. Hitta de positiva 

grejerna. Visa vad du gillar genom att ta initiativ 

till det. Man ska alltid sträva efter att göra det 

man vill tillsammans. Ömsesidigheten, viljan och 

lusten är det viktiga. 
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Hur kan man berätta för sin partner vad man vill? 

Vad säger man? 

– Om man testar att snacka sex är det ofta enk-

lare än vad man tror. Största hindret brukar vara 

att börja. Om man pratar om sex tidigt i relatio-

nen är det större chans att diskussionen kommer 

att handla om sådant som man tycker om, istället 

för om det som är jobbigt och man vill ändra på. 

Det bästa är att välja en annan tidpunkt än då 

man precis tänker ha sex. 

riskerar man inte att förstöra stämningen om 

man pratar för mycket sex? 

– Många tror att det finns en mystik kring sex 

som man måste bevara och det är ett av de största 

misstagen. Sex funkar inte av sig själv, liksom 

inget annat funkar utan att man pratar om det. 

Det viktiga är att man alltid är medveten om att 

de beslut man tar när man pratar sex är tillfälliga. 

Det går inte att göra upp en plan för sex, för hur 

ofta man ska ha det till exempel. Man kan inte 

bestämma att man ska ha sex tre gånger i veckan 

och sedan klaga på söndagskvällen om man bara 

haft det två gånger. 

du sa att man alltid ska kunna säga nej mitt i, 

hur gör man det? 

– Det beror på situationen, men det ska alltid 

räcka med att man säger nej med kroppen. Näs-

tan alla kan kroppsspråket mycket bra, det har vi 

tränat upp sedan vi var små. Det är den andres 

ansvar att försöka känna av om du vill eller inte 

vill. Men kan man säga nej rakt ut med ord är det 

förstås bättre, det är tryggare för en själv om man 

vet att man gjort det. Det känns ofta skönt för en 

själv att vara tydlig. 

om man inte vill ha sex alls, vad säger man då? 

– Då ska man säga det. Oavsett om man är ung 

eller inte. Sexlusten går upp och ner och är ofta 

kopplad till andra saker i livet. Sex ska man bara 

ha när man känner för det. Om det inte känns bra 

för ens partner har den personen ett beslut att fat-

ta. Alla har sin egen sexualitet som ingen annan 

kan ta ansvar för. Onani är ett bra tips om man är 

ensam om att vilja ha sex. 

Är det bra att lyssna på sina kompisar för att 

lära sig om okej sex? 

– Vi vet att många inte alltid talar sanning om 
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sitt sexliv eftersom man oroar sig för att inte vara 

som andra. Om man lyssnar på kompisar ska 

man veta att de inte alltid är helt ärliga. Jag tycker 

att man ska lyssna mer på sig själv än på sina 

kompisar. Man kan också gilla helt olika saker 

även fast man är kompisar.

Tjatsex – är  
inte okej sex!

Det är vanligt med mail till okejsex.nu 

som handlar om att känna sig pressad 

till att ha sex som man egentligen inte 

vill ha. En person som respekterar och 

bryr sig om dig vill inte att du ska ha sex 

om du inte vill. Det är inte okej att tjata 

sig till eller pressa någon till sex!
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  Jag har sex med min kille när han tjatar. Jag 
känner mig egentligen inte riktigt redo att 
ha sex och det gör ont och är inte skönt. 
Det är ju inte som att han våldtar mig eller 
så eftersom jag låter honom ha sex med mig. 
Men vad ska jag göra? 

SVAr: Du ska inte ha sex med din pojkvän för att 

han tjatar, eller för att han vill det, det är inte okej 

och din vilja är något som han måste respektera. 

Du har rätt till din kropp och rätt att säga ja eller 

nej till sexuella handlingar. Alltid! Vi vill peppa 

dig till att orka/våga säga absolut nej till det som 

du inte vill samtidigt som vi vill stärka dig i att 

hitta till det du vill som känns skönt och bra. 

En viktig sak när det gäller sex, som kan vara så 

intimt och nära, är att känna sig tillräckligt trygg 

med den som man är med för att kunna berätta 

vad man tycker om och inte tycker om när det 

gäller sex och var man vill bli berörd och inte.

Om du inte känner dig riktigt redo för att ha 

sex, då blir det aldrig bra sex. Du ska absolut inte 

gå med på något som inte känns helt bra. Efter-

som du egentligen inte vill ha sex, så spänner 

du dig och känner dig obekväm, vilket inte är så 

konstigt. Det är väldigt vanligt att det blir så när 

man inte kan slappna av och inte själv känner lust 

och blir kåt. Då blir man istället torr och trång i 

slidan, vilket gör att du får ont. Det finns många 

olika anledningar till att man inte vill ha sex eller 

till att man inte känner lust. Vad det än beror på 

så ska du aldrig ha sex om du inte själv verkligen 

vill. Det är viktigt att lära känna sin egen kropp 

och sina signaler och det kan ta tid att lära sig 

tyda det. Stå på dig och ta hand om dig!



okej sex är: 
■  Något som både du och din partner njuter och 

mår bra av. 
■  Något som du själv bestämmer dig för att göra 

när du är redo. 
■  Något som du kan säga nej till eller avbryta när 

du vill. Även om ni redan börjat hångla. 
■  Säkert. Både du och din partner har ansvar för 

att ni skyddar er mot könssjukdomar och oönskad 
graviditet. 

Sex är inte okej om: 
■  Du känner dig tvingad eller pressad till det. 
■  Det får dig att känna dig ledsen eller utnyttjad. 
■  Du gör det bara för att ”alla andra gör det”. 
■  Du egentligen inte vill, men gör det ändå för att 

få bekräftelse. 

Det är viktigt att du känner dig respekterad i 
sängen. Om du är osäker på vad respekt i sängen 
är för någonting ska du fundera på om du litar på 
din sexpartner och på om ni kan kommunicera kring 
sex och närhet. 

Fråga dig själv:
■  Litar jag på att personen respekterar vad 

jag vill eller inte vill göra? 
■  Vågar jag prata med personen om säkert 

sex och preventivmedel? 
■  Vågar jag säga nej till sex? 

Kom ihåg att den som verkligen tycker om dig 
respekterar din rätt att bestämma om och när 
du vill ha sex. 

Från www.okejsex.nu



Var går gränsen 
för våldtäkt?

Många mail till okejsex.nu handlar 

om sexuella situationer som man 

inte har velat vara med om och som 

har väckt obehag. Ofta har man mått 

dåligt efteråt. Det är väldigt vanligt 

att man inte har någon riktig defini-

tion på det som hände eller att man 

undrar – var det en våldtäkt?

Yo
sh
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  Jag var på en fest och höll på lite med 
honom som hade festen. Sen skulle jag hem 
till min polare och sova men han som hade 
festen ville att jag skulle sova där och fixade 
så min mobil blev snodd. Jag hade inget val 
utan sov där. Jag hade sagt nej till sex men 
han tjatade och till slut gick jag med på det. 
Efter ett tag kände jag att det kändes fel och 
sa nej, men han vägrade att släppa och tog 
bara i hårdare så jag inte kom loss. Eftersom 
jag gick med på det från början så undrar jag 
om det verkligen kan klassas som våldtäkt?

SVAr: Modigt av dig att skriva till oss och berätta 

vad som har hänt. Det är alltid okej att säga nej 

till sex oavsett hur långt man har kommit. Det är 

aldrig okej att tjata sig till sex. Allt efter ett nej och 

allt före ett ja tycker vi är våldtäkt. ”Nej” och ”ja” 

är något man både kan säga och visa med krop-

pen. Det du har varit med om är en våldtäkt även 

rent juridiskt, att du började ha sex med honom 

innebär inte att du inte har rätt att ändra dig. 

Har du funderat på att anmäla honom? Det kan 

vara en viktig markering för din egen del att göra 

det. Det är även viktigt att få berätta och bearbeta 

händelsen och dina känslor. Har du någon vuxen 

i din närhet som du kan prata med? Föräldrar, nå-

gon släkting, en lärare, kurator/skolsyster? Tjej- 

och kvinnojourer finns över hela landet. 

  För ett år sedan var jag på fest och blev 
jättefull. Min bästa killkompis frågade om jag 
ville sova hos honom och jag följde med ho-
nom hem. Hemma hos honom fick jag en drink 
till och jag hann inte dricka så mycket innan 
jag däckade på hans säng. Jag har ett svagt 
minne av att han försökte kyssa mig men 
jag tror att jag däckade under tiden. Sedan 
vaknar jag på natten av att han har sex med 
mig. Jag har inte mått så bra senaste året, 
kan det ha något samband? 

SVAr: Att ha sex med någon som är så redlöst 

berusad att man inte kan freda sig räknas som 

våldtäkt även rent juridiskt. Att/om ni har haft 

sex, eller har hånglat förut har absolut ingenting 
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med saken att göra, man har rätt att i varje stund 

bestämma om man vill ha sex med någon el-

ler inte. Det är inte alls konstigt om du har mått 

dåligt sedan dess och det bästa är om du kan 

prata med någon om vad som har hänt. Du kan 

till exempel ta kontakt med närmaste tjejjour eller 

ungdomsmottagning. 

  När jag var tretton år var jag ute och gick 
med en killkompis som då var runt femton. I 
en skogsdunge tvingade han mig till sex, fast 
jag tvärt sade nej. Det har nu gått tre år och 
ibland tänker jag på att jag kanske borde ha 
anmält det, men jag vet inte riktigt. Är det en 
våldtäkt eller är det bara jag som tror så? 
Och i så fall borde jag anmäla det nu, eller är 
det för sent?

SVAr: Vad starkt av dig att höra av dig till oss. Din 

kompis tvingade dig till sex, det låter som att det 

du blev utsatt för var en våldtäkt. Det är tio års 

preskriptionstid på våldtäkt och du kan fortfa-

rande göra en anmälan. Ibland kan det vara svårt 

att bevisa när något har skett för länge sedan men 

man vet aldrig och att anmäla kan ändå kännas 

skönt. Du har rätt till ett målsägandebiträde, en 

egen advokat som ser över dina rättigheter, om du 

polisanmäler en våldtäkt. Det kostar inget och du 

kan be om ett målsägandebiträde hos polisen. 

Det som känns extra viktigt är hur du mår idag, 

det här verkar vara något som du funderar mycket 

över. Därför är det viktigt att du får prata med 

någon om det som har hänt, det är aldrig för sent 

att ta tag i om du inte redan har gjort det.



Vad är en våldtäkt  
enligt lagen?
Man kan ställas till svars för våldtäkt om man 
genomför ett samlag eller därmed jämförlig 
handling mot någon:
■  genom tvång och med hjälp av våld eller hot 

om brottslig handling eller 
■  medan någon befunnit sig i hjälplöst tillstånd 

eller 
■  när den andre varit underårig, det vill säga 

under 15 år, när övergreppet begicks. 

Med samlag menar man både vaginala, orala och 
anala samlag, men även då man till exempel för 
in föremål eller fingrar vaginalt eller analt på en 
annan person. 
Det som beskrivs som våld i lagstiftningen 

 behöver inte vara fråga om något grovt våld. En-
ligt rättspraxis kan det räcka att gärningsman-
nen med hjälp av sin kropp trycker ner brotts-
offret eller med våld pressar isär hennes ben. 
Att befinna sig i hjälplöst tillstånd kan innebära 
att man är drogad eller kraftigt berusad, att man 
sover, är medvetslös eller att man på grund av 
funktionshinder, sjukdom eller kroppsskada inte 
kunnat freda sig. 
Våldtäkt mot barn innebär att någon har samlag 
med eller genomför en annan allvarligt sexuellt 
kränkande handling med en person som är un-
der 15 år. Här krävs det inte att det förekommit 
våld eller hot för att det ska dömas för våldtäkt. 
Bestämmelsen omfattar också fall där barn mel-
lan 15 och 18 år utnyttjas av närstående eller 
andra personer med särskilt ansvar för dem, till 
exempel ens förälders nya partner.



Kan man bli  
våldtagen av den  
man är ihop med?

Det kan vara extra svårt att sätta ord på vad 

man har varit med om när man har blivit utsatt 

för övergrepp av någon man är tillsammans med 

och kanske är kär i. Ändå visar statistiken att en 

stor del av våldtäkterna sker i det egna hemmet 

och att den som utsätter en ofta är någon man 

har en nära relation till. 

De allra flesta mail om övergrepp som har kommit 

till okejsex.nu beskriver just våldtäkter som har 

begåtts av den man är tillsammans med.
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  För ett tag sedan var jag hemma hos min 
pojkvän och tanken var att vi skulle plugga. 
För ovanlighetens skull ville han ha sex och 
inte jag, så jag sa nej. Han fortsatte ändå, 
fastän jag sa nej hela tiden och försökte dra 
undan hans händer (han är starkare än mig). 
Det gick ganska snabbt och jag var ledsen 
efteråt. När han märkte det ångrade han sig 
och sa förlåt, att det inte skulle hända igen. 
Jag vet inte riktigt vad jag ska rubricera 
händelsen som? Han säger att det var ett 
missförstånd, att han trodde att jag ville att 
han skulle fortsätta, fastän jag sa nej. Jag 
har sagt att det inte gör något, att vi ska 
glömma det, för att inte påfresta förhållandet, 
men jag känner mig skitotrygg av att tänka 
på det. 

SVAr: Han borde ha lyssnat på ditt nej och du är 

absolut inte paranoid. Det du var med om är en 

kränkande handling och en våldtäkt. Han kallar 

det för ett missförstånd men du var ju tydlig med 

att du inte ville. Det kan vara svårt och göra ont 

att inse att någon man tycker om kan göra en illa. 

Du kanske ska prata med någon, t.ex. en kurator 

på en ungdomsmottagning om det du var varit 

med om för att sortera lite tankar kring ert förhål-

lande och hur du vill ha det. Det är inte okej att 

göra som han gjorde och det är därför du känner 

som du gör. 

  Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det 
här. Jag har försökt att förtränga allt så 
länge att det blir svårt att sätta ord på vad 
som hänt. Men jag träffade en kille för ett 
tag sedan, min första stora kärlek. Han såg 
otroligt bra ut, charmig som bara den och jag 
föll på en gång! 
Han visste att jag aldrig haft sex förut, vi 
pratade om det en del. Det kändes bra att 
kunna diskutera det med honom och att han 
förstod. Från att vi blev tillsammans till vi 
hade sex tog två månader. Det var jag som 
tog steget, eftersom att han sagt att jag 
skulle säga till när jag var redo, då han inte 
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ville tränga sig på. Vilken drömkille! 
Men sedan: vi var på en fest. Så fort han blir 
påverkad blir han så ”på” och ville pussas och 
ta hela tiden. Jag sa åt honom att sluta, var 
riktigt sur på honom då. Jag började dricka. 
När det slog till gjorde det det ordentligt. Han 
fixade skjuts hem till honom. När vi kom fram 
hade jag i princip däckat i bilen. Han bar ut 
mig ur bilen och till hans säng. 
Någon gång mitt i natten vaknar jag av att 
han lägger sig på mig, jag var som sagt inte 
riktigt vid medvetande (det var som att jag 
var där, men ändå inte) men vaknar upp då 
han kommer in i mig. Det gjorde otroligt ont! 
Jag sa nej men jag hade ingen kraft att få 
bort honom. Till slut rullar han av, vänder sig 
om och somnar. 
Jag gör ingenting. Jag ligger bara kvar. 
Tankarna rullar runt – vad är det för fel på 
mig? Jag grät inte, skrek inte. Jag kunde väl 
ha knuffat bort honom? 
Jag kan inte förklara hur det hela var efteråt. 

Så svårt att sätta ord på det. Jag gick till 
skolan, umgicks med mina kompisar. Men 
skolresultaten sjönk drastiskt och hela tiden 
kändes det som att jag gick runt med en 
hemlighet, någonting fult. Vet inte ens om 
jag överdriver? Överreagerar!? All den här 
ovissheten skrämmer mig.

SVAr: Vi förstår att det är svårt att sätta ord på det 

som hänt och det är jättebra att du skriver till oss 

nu. Din pojkvän utnyttjade att du var i ett hjälp-

löst tillstånd. Övergreppet du varit med om är en 

våldtäkt. Om du vill finns möjligheten att polisan-

mäla även fast det gått en tid. 

Det känns som att du anklagar dig själv för 

att du inte gjorde mer motstånd, är det så? En 

vanlig reaktion vid sexuella övergrepp är att man 

”stelnar”, det är en vanlig överlevnadsinstinkt vid 

svåra situationer. Dessutom var du ju väldigt full 

och vaknar upp av att han utsätter dig. Det är 

inte ett dugg konstigt att reagera som du gjorde! 

Kom ihåg att det var han som gjorde fel. Du har 

blivit sviken av någon som du litade på och som 
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ville tränga sig på. Vilken drömkille! 
Men sedan: vi var på en fest. Så fort han blir 
påverkad blir han så ”på” och ville pussas och 
ta hela tiden. Jag sa åt honom att sluta, var 
riktigt sur på honom då. Jag började dricka. 
När det slog till gjorde det det ordentligt. Han 
fixade skjuts hem till honom. När vi kom fram 
hade jag i princip däckat i bilen. Han bar ut 
mig ur bilen och till hans säng. 
Någon gång mitt i natten vaknar jag av att 
han lägger sig på mig, jag var som sagt inte 
riktigt vid medvetande (det var som att jag 
var där, men ändå inte) men vaknar upp då 
han kommer in i mig. Det gjorde otroligt ont! 
Jag sa nej men jag hade ingen kraft att få 
bort honom. Till slut rullar han av, vänder sig 
om och somnar. 
Jag gör ingenting. Jag ligger bara kvar. 
Tankarna rullar runt – vad är det för fel på 
mig? Jag grät inte, skrek inte. Jag kunde väl 
ha knuffat bort honom? 
Jag kan inte förklara hur det hela var efteråt. 

Så svårt att sätta ord på det. Jag gick till 
skolan, umgicks med mina kompisar. Men 
skolresultaten sjönk drastiskt och hela tiden 
kändes det som att jag gick runt med en 
hemlighet, någonting fult. Vet inte ens om 
jag överdriver? Överreagerar!? All den här 
ovissheten skrämmer mig.

Svar: Vi förstår att det är svårt att sätta ord på det 

som hänt och det är jättebra att du skriver till oss 

nu. Din pojkvän utnyttjade att du var i ett hjälp-

löst tillstånd. Övergreppet du varit med om är en 

våldtäkt. Om du vill finns möjligheten att polisan-

mäla även fast det gått en tid. 

Det känns som att du anklagar dig själv för 

att du inte gjorde mer motstånd, är det så? En 

vanlig reaktion vid sexuella övergrepp är att man 

”stelnar”, det är en vanlig överlevnadsinstinkt vid 

svåra situationer. Dessutom var du ju väldigt full 

och vaknar upp av att han utsätter dig. Det är 

inte ett dugg konstigt att reagera som du gjorde! 

Kom ihåg att det var han som gjorde fel. Du har 

blivit sviken av någon som du litade på och som 
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betydde väldigt mycket för dig. Det är på ett sätt 

ett dubbelt svek. 

Du frågar om du överdriver/överreagerar och det 

är inte på något sätt konstigt att du reagerar när du 

blivit utsatt för det du berättar om. Det är vanligt att 

man skäms, att man känner sig instabil, har nära 

till gråt, har svårt att koncentrera sig exempelvis 

i skolan etc. Det skulle vara bra om du får någon 

att prata med om det här. Många ungdomsmot-

tagningar har kuratorer som är vana ta hand om 

unga utsatta kvinnor. Du kan också vända dig till 

din tjejjour. Du låter som en insiktsfull tjej och vi är 

övertygade om att du kommer att kunna gå vidare 

och börja må bättre även om det kanske tar lite tid.

  Jag har varit tillsammans med en kille i drygt 
ett år, en underbar tid. Men för ett tag sedan 
hände något som jag inte kan komma över. Vi 
bö rjade hångla. Hans händer hamnade innan
för tröjan och trosorna och så småningom 
var de inuti mig. Jag ville verkligen inte! 
Jag försökte få bort hans händer men jag 

våldtäkter i anmälningsstatistiken:
■  I 80 procent av fallen känner offer och 

förövare varandra. Den största gruppen, 
en tredjedel av fallen, sker i en nära 
relation. Den som begår våldtäkten är då 
ofta någon man är tillsammans med.

■  De flesta, ungefär 75 procent av våldtäk
terna, sker inomhus. Över hälften begås i 
offret eller förövarens eget hem.
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lyckades inte. Han borde ha förstått att jag 
inte ville för jag kämpade emot. Han fattade 
inte att jag menade allvar förrän han märkte 
att jag grät. Han sa förlåt och försökte krama 
mig men jag bara knuffade undan honom. 
Vi är fortfarande tillsammans, men jag kan 
inte låta honom ta på mig längre. Varje gång 
hans händer går i ”fel riktning” så blir jag 
jätterädd och blir helt avtänd. Kan man kalla 
det här för våldtäkt? Jag menar, vi hade ju 
aldrig samlag, men han försökte ju med våld 
trots att jag gjorde motstånd.

Svar: Du berättar om situationen på ett sätt som 

gör det lätt att förstå att det är jättejobbigt för dig 

nu. Din kille som du älskar och litade på gick över 

dina gränser på ett sätt som absolut inte är okej. 

Du kämpade emot men han fortsatte och inte 

förrän han märkte att du grät så slutade han. Fast 

han sa förlåt och du säger att du förlåtit honom så 

finns allt det här kvar hos dig och det är inte kon-

stigt alls. Det är ett övergrepp som du varit med 

om, både känslomässigt och sexuellt. 

Du har rätt att bli lyssnad på och 
respekterad. Du har rätt att vilja ha 
sex på ett sätt men inte på ett annat. 
Du har rätt att börja ha sex men ändra 
dig och backa. Du har rätt att uttrycka 
vad du tycker är skönt och bli mött 
i det. Kort sagt du har rätt till din 
kropp, dina känslor och ditt nej! 
Ur ett svar från en tjejjour
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Att bli utsatt när man 
är full eller sover

En annan väldigt vanlig typ av mail till 

 okejsex.nu handlar om att man har blivit ut-

satt för våldtäkt eller andra sexuella kränk-

ningar när man har druckit mycket alkohol 

eller när man sover. Ibland kanske man inte 

ens kommer ihåg vad det var som hände.

Du frågar om man kan kalla det här för våld-

täkt och lagen är tydlig på den punkten; om man 

tränger in i någon, oavsett om det är med könet, 

fingrarna eller ett föremål, så är det att rubricera 

som våldtäkt. Du visade tydligt att du inte ville 

och det betyder ju att han hade sex med dig fast 

du inte ville, dessutom använde han tvång/våld 

vilket också gör det till våldtäkt rent juridiskt. Det 

vi aldrig kan svara på är om det skulle leda till 

fällande dom för våldtäkt om du skulle välja att 

anmäla, för det är en juridisk process som vi inte 

är inblandade i. 

Du blir rädd och nervös nu när hans händer går 

”i fel riktning” och det är lätt att förstå. Din tillit till 

honom är skadad och det är viktigt att du funderar 

över om du vill vara tillsammans med honom och 

hur du vill ha det. Det är i så fall viktigt att han kan 

lyssna och ta in hur du upplevde det och om han 

är beredd att inse hur fel det var av honom att göra 

så. Du har rätt till din kropp. Du har rätt att säga 

nej och bli lyssnad på. Du har rätt till dina käns-

lor. Du har också rätt till att vara med någon som 

respekterar dig och det du säger. 
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  Han ringde efter en ambulans som kom men 
jag sa åt dem att gå. Jag var fortfarande jätte 
full, jag spydde och jag var helt borta. Till slut 
däckade jag i sängen. Jag kommer knappt ihåg 
någonting men jag kommer svagt ihåg att han 
hade sex med mig och jag låg bara helt livlös 
på mage. Då jag kvicknade till såg jag att han 
satt vid datorn. Då jag mindes vad han hade 
gjort blev jag ledsen och frågade hur han 
kunde göra så mot mig. Han säger att jag har 
sagt ”knulla mig” men jag har inget minne av 
det. Det värsta är att han sa ”jag har en bra 
advokat så det spelar ingen roll”. Jag älskar 
verkligen honom och jag väljer liksom att tro 
på hans sida av vad som hände. Men nu vill 
jag gärna veta om det här var våldtäkt?

Svar: Du beskriver hur du varit väldigt berusad 

och inte riktigt varit medveten om vad som har 

hänt. Din pojkvän har också lagt märke till hur 

full du varit och ringt till ambulansen. Alltså 

måste han ha förstått att du inte hade koll på vad 

du gjorde och inte gjorde. 

Han borde ha förstått att man inte har sex med 

någon som varken kan säga ja eller nej. Det är en 

våldtäkt att ha sex med någon som befinner sig i 

hjälplöst tillstånd, som bland annat handlar om 

att vara så berusad att man inte kan freda sig. Du 

skulle kunna polisanmäla honom, något han ver-

kar vara medveten om. Jag förstår att du känner 

dig utnyttjad och är ledsen, sårad och besviken på 

din kille. Han uttrycker också brist på känslor när 

han säger att han har en bra advokat, det tyder ju 

på att han vet att det han gjort varit fel. 

Hur tänker du kring att du väljer hans sida? Vi 

tycker att det är en varningssignal att han försöker 

övertala dig till att det var ditt eget fel och att han 

skyller ifrån sig. Det tyder på brist på respekt från 

honom för dig som person. Hur tänker du om 

det? Du är värd så mycket mer än så. Vad får dig 

att tycka att du inte är värd mer? Ta lite tid och 

fundera över er relation och gå inte med på att ta 

någon skit!



Kan man både vilja och inte vilja ha sex på en 
och samma gång? Det är tillåtet att tveka och 
då är det bra om man tar tid på sig med be
slutet. Stressa inte på någon med att fatta ett 
beslut. Och respektera beslutet som kommer. 

Alla människor har i varje stund rätt att fatta 
nya beslut om vad de vill eller inte vill. Det 
finns inget ”den som ger sig in i leken får 
leken tåla”, särskilt inte när det gäller sex.
Att man vill något ena dagen betyder inte att 
man vill samma sak nästa dag, även om det är 
med samma person. 
Att det känns bra för någon när man börjar ha 
sex innebär inte att det känns bra fem minuter 
senare. 

Titta på din partner, lyssna på din partner, ver
kar det kännas bra för henne/ honom? Om du 
är osäker – fråga! Var lyhörd för vad hon/han 
uttrycker, både med kropp och med ord. 

I situationer när det kan bli extra svårt att 
både visa och uppfatta signaler, till exempel 
om det finns alkohol med i bilden, eller om det 
är fler än två personer som har sex – var extra 
noga med att kolla av att det känns bra för alla 
inblandade, hela tiden! Blir du osäker på om 
det känns bra för någon – avbryt. Blir du orolig 
att du själv druckit så mycket att du kan missa 
signaler – avbryt.

Från www.okejsex.nu
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  Min pojkvän och jag har snart varit tillsam
mans i två år. I början var allt okej. Men sen 
jag miste min oskuld med honom så har allt 
gått över styr. Vi har alltid sex, fast jag inte 
vill. Jag vågar inte säga nej till honom. Jag 
vet inte varför, jag vågar bara inte. Jag ligger 
bara och ger honom så han kan få njuta. Han 
börjar på mig när jag sover men jag vaknar 
förstås, men jag låtsas sova så han ska sluta. 
Men han gör inte det. Utan bara fortsätter. 
Jag vet inte om jag har några känslor kvar 
för honom men vill heller inte göra slut. Jag 
mår inte bra efter det och jag är ofta ledsen. 
Jag vill ha råd och fakta om vad detta är 
egentligen. En kompis till mig sa att jag blivit 
våldtagen. Är det verkligen så illa? Snälla, 
hjälp mig. 

Svar: Jättebra att du skriver till oss, så som du 

berättar ska du inte behöva ha det. Du verkar ha 

en bra kompis, kan du prata med kompisen och 

få stöd i hur du ska göra?

Att ha sex med någon som sover och varken 

kan säga ja eller nej är våldtäkt och räknas som 

att man är i hjälplöst tillstånd. Vid de allra flesta 

våldtäkter som sker är förövaren en pojkvän eller 

någon man har en nära relation med.

Har du någon gång försökt säga att du inte vill 

ha sex? Hur reagerar han när han får ett nej oav-

sett vad det gäller? Förstår att du inte vågar säga 

nej, men man kan säga nej med kroppsspråket 

också. Om ens partner bara ligger där och låter 

det ske så borde en lyhörd pojkvän med en okej 

syn på sex undra vad som är fel istället för att bara 

fortsätta. 

Vår erfarenhet är att när en relation börjar bli 

ojämställd och det förekommer våld och kränk-

ningar av detta slag så är det svårt att förändra. 

Att lämna honom är ett sätt att försvara sig själv 

och sin rätt till kroppslig integritet. Vilket inte är 

så lätt om man har en pojkvän som inte res-

pekterar att man säger ifrån. Du kan komma att 

behöva hjälp för att våga fatta ett beslut. Hör av 

dig till en tjejjour nära dig så kan du få stöd och 

hjälp. Det är jätteviktigt att du kan prata med 

någon du litar på som kan hjälpa dig att reda ut 
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vad du känner, du ska inte behöva vara ensam i 

det här!

  Vi gick och la oss klockan tolv ungefär på 
natten och jag var såklart jättetrött. Så jag 
la mig ner bredvid och jag fick underbara 
muskulösa varma armar kring mig, det var 
helt underbart. Jag höll på att somna och 
märkte aldrig hans hand ner i mina byxor. 
Klart att jag blev upphetsad av det, det var 
ju mysigt men när han sedan frågade om jag 
ville ha sex sa jag bestämt nej, jag kände mig 
inte redo helt enkelt. 
Men han tjatade och tjatade men varje gång 
sa jag nej väldigt bestämt. Sedan somnade 
jag för att han tröttnade väl på att tjata men 
sedan kommer det värsta. Jag vaknar av en 
smärta mellan benen och vaknar till min fasa 
med honom uppe på mig. Jag blev jätterädd 
och knuffade bort honom. 
Nästa morgon när jag vaknade så var han 
hur gullig som helst och var helt plötsligt så 

känslig, han sa ju såklart förlåt och jag tog 
emot ursäkten. 
Nu har jag en kille som jag vart tillsammans 
med länge, det känns jättebra och vi hade 
sex först efter fyra månader då båda ville. 
Jag har aldrig vågat berätta för någon om 
händelsen men nu när jag läste på denna 
sida kom det upp i mitt huvud väldigt kraftigt 
igen. Ville bara få det ur mig helt enkelt. 
Skriv gärna svar om jag gjorde fel eller om 
det var han.

Svar: Vilket svek du varit med om, det var min 

första tanke. Men min andra tanke var att bli glad 

för att du hittat en bra kille nu. Vad härligt!

Du undrar om du gjorde fel. Svaret är bestämt 

NEJ. Du har inte gjort något fel, du sa ju klart och 

tydligt ifrån att du inte ville. Det han gjorde mot dig 

räknas som våldtäkt. Att sova likställs med att vara i 

hjälplöst tillstånd enligt lagen. Det kan polisanmä-

las och det kan det fortfarande om du vill och orkar.

Vad bra att du mailade oss och berättade. 

Det är jätteviktigt att få prata om och bearbeta 
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obehagliga händelser. Att sätta ord på det onda. 

Kanske ska du berätta för din kille vad som hänt 

dig. Det bestämmer du förstås själv men jag tror 

att det kan kännas skönt för dig att han känner till 

det. Han blir säkert ledsen för din skull men också 

glad att du har så mycket förtroende för honom så 

att du kan berätta för honom. Tänk på saken. 

  Jag låg där och var helt chockad och rädd. 
Jag låtsades att jag fortfarande sov. Sedan 
så gjorde han samma sak igen. Då la jag mig 
hopkurad på sidan och fortsatte låtsassova 
ett tag. Sen gick jag upp och kissade och la 
mig på madrassen nedanför. På morgonen 
vågade jag inte visa att jag egentligen hade 
varit vaken. Han trodde ju att jag sov under 
hela tiden. Så jag försökte spela normal. Men 
nu känns det som om det var mitt fel. Han 
kanske blev upphetsad av min genomskinliga 
pyjamas eller av att jag masserade honom. 
Men jag menade ju inget sådant. 
Nu verkar det som att ingen varken tror mig 

Enligt svensk lagstiftning är det att räkna 
som våldtäkt om någon har utfört ett 
samlag eller därmed jämförlig handling 
med någon som befinner sig i hjälplöst 
tillstånd.
Att befinna sig i hjälplöst tillstånd kan 
innebära att man är drogad eller kraftigt 
berusad, att man sover, är medvetslös 
 eller att man på grund av funktions
hinder, sjukdom eller kroppsskada inte 
kunnat freda sig.
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och att mina kompisar inte tycker att det här 
är något farligt. Jag tycker det är hemskt, 
överdriver jag? 

Svar: Vad bra att du skriver till oss. När jag läser 

ditt mejl så tänker jag direkt att det han gjorde 

mot dig var fel. Att göra något sexuellt med någon 

som sover är ett övergrepp eftersom den perso-

nen inte kan skydda sig, säga nej. Det låter som 

att du hamnade i ett chocktillstånd när det hände 

och det enda sättet du kunde hantera det på var 

att låtsas fortsätta sova. Det är ett vanligt sätt ”stå 

ut” med något som är jättejobbigt och obegripligt. 

Jag menar, du somnade hos din killkompis och 

vaknade upp till ett övergrepp – att inte veta hur 

man ska reagera då är lätt att förstå. Du gjorde 

vad du kunde och hoppades att han skulle sluta, 

till slut gick du iväg. 

Du funderar på om det som hände var ditt fel, 

om din pyjamas eller massagen hetsade upp ho-

nom. Den som blir upphetsad har själv ett ansvar 

för hur han eller hon ska hantera den upphets-

ningen – det är ju inte så att bara för att man är 
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Kan en kille bli våldtagen? 
Kan en tjej våldta?

Ser man på anmälningsstatistiken begås nästan 

alla våldtäkter av killar och män och de allra 

flesta som utsätts är tjejer och kvinnor. Men är det 

hela sanningen? De flesta våldtäkter polisanmäls 

aldrig. Men vi vet att det bland sexualbrotten som 

inte anmäls finns killar som har blivit utsatta och 

våldtäkter som begås av tjejer och kvinnor. Det 

är precis lika hemskt för den som har blivit utsatt 

och ibland ännu svårare att prata om. Våldtäkter 

kan också ske kille mot kille och tjej mot tjej, till 

exempel i en kärleksrelation.

upphetsad så har man rätt att bli tillfredsställd. 

Om en person vill ha sex och den andre inte vill 

då är det ju den som inte vill som ska respekteras. 

Jag hör också att en annan jobbig sak är hur 

det har blivit i och med att andra fick reda på 

det – det som är privat och ganska känsligt har 

nu andra människor en massa åsikter om och det 

är aldrig kul. Dina kompisar säger att ”det var väl 

inte så farligt” men de var inte där. Du var där och 

du vet vad du upplevde och det räcker. 

Jag undrar om du kan tänka dig att gå till någon 

vuxen, skolkurator, någon på ungdomsmottag-

ningen eller ta kontakt med någon tjejjour för att 

få prata igenom det här ordentligt? Vår erfarenhet 

är att det är skönt att få det bakom sig. Du har rätt 

till din kropp, till dina känslor och till att få sova 

ifred utan att bli utsatt för övergrepp. Det var han 

som gjorde fel!



94

  Är det ett brott ifall en tjej tvingar en att ha 
sex om man inte vill?

Svar: Ja, det är ett brott om en tjej tvingar en kille 

att ha sex. Det är inte okej på något sätt och lika 

straffbart som om en kille tvingar en tjej. Eller om 

en kille tvingar en kille eller en tjej tvingar en tjej.

Dessvärre så är det så att många killar inte 

vågar/orkar anmäla om de utsatts för sexuellt 

övergrepp eller våldtäkt. Vi på tjejjourerna tror att 

det bland annat hänger ihop med en gammal bild 

av killars sexualitet som går ut på att ”killar alltid 

är kåta och därför bara ska tacka och ta emot om 

en tjej vill ha sex” – detta är ju såklart inte sant! 

Alla, både killar och tjejer, har rätt till sina 

känslor och sin kropp. Alla har rätt att säga ja eller 

nej till sex och att bli lyssnad på och respekterad. 

Alla har rätt att bli tagna på allvar då de berättar 

om eller anmäler ett sexuellt övergrepp. Killar 

som anmäler hjälper också till att visa att det visst 

finns och att det är lika angeläget att motverka 

som när en tjej blir utsatt, såklart!

Är det något mer du funderar över eller behöver 

Många av de hjälpinstanser som finns 
för personer som har utsatts för sexu
ella övergrepp riktar sig både till utsatta 
tjejer och killar. Det finns också hjälp
instanser som riktar sig särskilt till utsat
ta killar eller till homosexuella, bisexuella 
och transpersoner. Om du har utsatts för 
ett sexuellt övergrepp på grund av din 
sexuella läggning räknas det som ett hat
brott, det är något som samhället anser 
vara extra allvarligt.
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med mig” är viktigt och något som man kan 

behöva stöd i – tror du att du behöver det? Du kan 

kontakta en kurator/psykolog som i samtal med 

dig kan stötta och stärka din tro på rätten att säga 

nej till sex – hur låter det tycker du?

Det hon gör är dessutom olagligt! Har du 

funderat på att polisanmäla henne? Det är något 

som du kan bolla med en eventuell kurators- eller 

psykologkontakt också. Vi vill peppa dig att veta 

att du har rätt till dina känslor, till din kropp och 

till ditt nej!

prata om? Det finns en nystartad killjour i Stock-

holm som än så länge finns på www.killjouren.se 

och besvarar mejl från killar. Du är också varmt 

välkommen att skriva tillbaka hit. 

  För inte så länge sedan så var jag tillsam
mans med en underbar tjej. Vårt förhållande 
var helt normalt förutom en sak. Min flickvän 
tvingade mig till att ha sex med henne 
jätteofta och gick jag inte med på det så 
tvingade hon mig genom att slå mig. När 
jag inte hade lust så hotade hon alltid med 
att göra slut med mig och jag älskar henne 
verkligen.

Svar: Det låter som att din flickvän inte respekte-

rade ditt nej och det är aldrig okej! Att tvingas till 

sex är en oerhörd kränkning och att bli hotad och 

slagen likaså. Jag blir osäker på om ni fortfarande 

är tillsammans eller inte men kan mycket väl leva 

mig in i svårigheten att vara med någon som man 

älskar men som också behandlar en illa. 

Att hitta till sin gräns för ”det här är inte okej 



Det är aldrig ditt fel 
om du blir utsatt

Tyvärr är det vanligt att den som har blivit 

utsatt för övergrepp lägger skuld på sig 

själv. Det handlar ofta om värderingar i sam-

hället som lägger mer ansvar på brottsoffer 

som har utsatts för våldtäkt än på andra 

brottsoffer. Det är aldrig ditt fel om någon 

utsätter dig för kränkningar!

Kom ihåg:
■  Att hångla betyder inte ja till sex. 
■  Att ha sex en dag betyder inte ja till sex 

nästa. 
■  Att vara full betyder inte ja till sex. 
■  Att vara tillsammans med någon betyder 

inte ja till sex. 
■  Att följa med någon hem betyder inte ja 

till sex. 
■  Att inte skrika eller slåss betyder inte 

ja till sex. 
■  Att flirta betyder inte ja till sex. 
■  Att sova betyder inte ja till sex. 
■  Att inte säga nej betyder inte ja till sex. 

Från www.okejsex.nu
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  Jag var med om en våldtäkt för ett tag sedan 
och det var jättejobbigt. Det jobbigaste var 
att jag blev så himla rädd och chockad att 
jag inte klarade av att göra motstånd, jag 
blev helt paralyserad. Jag skäms så mycket 
över det och det känns som att jag får skylla 
mig själv som inte gjorde något åt det. Det är 
också jobbigt att jag inte kommer ihåg precis 
vad som hände. 

Svar: Det du beskriver är inte alls ovanligt. När 

man är med om saker som kroppen inte riktigt 

orkar hantera så stänger man av sitt medvetande 

och det är en skyddsmekanism som kroppen 

styr över själv. Då kan man för att skydda sig 

själv stänga av alla känslor och handlingar och 

bara vilja ha det överstökat. När man känner sig 

maktlös så kan man ofta reagera med att inte göra 

motstånd för att skydda sig och inte utsätta sig för 

ännu större fara. Det är likadant med minnet. Sa-

ker som inte hjärnan klarar av att bearbeta göms 

undan och förträngs för att klara av att gå vidare. 

Ansvaret och skulden för det som hände ligger 

helt och hållet på honom och inte alls på dig. Det 

som hände var inte ditt fel, och du hanterade det 

på det bästa sätt du kunde. Alla reagerar olika i 

olika situationer. 

  För cirka ett år sedan följde jag med en kille 
hem, jag ville inte ha sex och sa nej flera 
gånger, men ändå blev det som han ville. Jag 
vet det är som han säger: Man följer inte med 
någon hem som man inte vill något med. Men 
jag blev så himla rädd och allt kändes bara 
allmänt fel. Det värsta har kommit nu efteråt. 
Varje gång jag ska komma nära en kille, kom
mer de där hemska bilderna fram i huvudet 
på mig. Jag känner mig äcklig, smutsig och 
trasig…

Svar: Att följa med någon hem betyder INTE ja till 

sex. Att han säger så beror förmodligen på att han 

vet att det inte var okej att göra som han gjorde 

och han vill skylla ifrån sig.

När man har haft en sådan här obehaglig upp-

levelse, varit med om värsta sveket, då är det svårt 
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att inte tänka på allt det dåliga när man kommer 

i samma situation. Även om det inte är så egent-

ligen. De flesta killar respekterar sina partners. 

Men jag förstår. Du skriver att du känner dig trasig 

och det förstår jag absolut men kom ihåg – du har 

inte gjort något fel. Du är inte smutsig eller äcklig. 

Han respekterade inte dig, han hade sex med dig 

mot din vilja. Det är ett övergrepp.

Jag tror att du är i behov av att prata med nå-

gon. Det är viktigt att få berätta och bearbeta sina 

känslor. Har du någon vuxen i din närhet som 

du kan prata med? Föräldrar, någon släkting, en 

lärare, kurator/skolsyster? Tjej- och kvinnojourer 

finns över hela landet. Något du också kan göra 

är att skriva. Sätt dig ner, i lugn och ro, och skriv 

ner vad som hände och hur du kände. Var ärlig 

mot dig själv. Det brukar kännas bättre att få sätta 

ord på det onda. Om, och när, du känner för det 

kan du låta någon du litar på att läsa din berät-

telse så de lättare kan förstå hur du mår och stötta 

dig. Ingen ska behöva råka ut för sådant här och 

du ska inte bära på det ensam. Det finns en väg 

tillbaka. Du är en tuff tjej, du vågade berätta för 

oss, eller hur? 

  En gång när jag var på fest blev jag jättefull 
och hade ingen kontroll. Då var det några 
killar som gick på mig och började tafsa på 
mig på sätt jag inte alls tyckte om. Jag sa 
ifrån men de slutade inte. Det ena ledde till 
det andra… 
När något sådant händer säger vissa att man 
får skylla sig själv för att man har druckit, el
ler är det inte så? De säger att man inte ska 
dricka om man inte kan ha kontroll. Vissa tror 
mig inte för att jag drack. Vad ska jag göra?

Svar: Det är aldrig tillåtet att kränka eller utnyttja 

någon oberoende om den personen är full eller 

inte. Det är mot lagen, ska aldrig accepteras och 

det kan anmälas. Är det något du har funderat 

på? Du har absolut inte dig själv att skylla, en åsikt 

som en del kan uttrycka som lägger skulden på 

tjejen i stället för på de som har utnyttjat någon. 
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Försök att inte ta åt dig av de som inte tror dig, du 

vet vad som hände och du har rätt.

När det gäller att dricka alkohol så kan det för-

stås finnas andra skäl att vara försiktig, till exem-

pel av den enkla orsaken att det inte är bra för ens 

kropp, därför kan det så klart vara bra att känna 

till sin egen gräns. Men inte som ett argument att 

man ska slippa bli utsatt, det är inte ditt ansvar 

utan den som gör något mot dig. Det är din kropp 

och ingen har rätt att göra något med den mot din 

vilja, glöm inte det!

Vad är okej  
i en relation?

Att bli bemött med respekt i en 

kärleks relation handlar inte bara om 

det som händer i sängen, utan också 

om hur relationen ser ut överhuvud-

taget. Det kan också vara svårare att 

känna vad som är ett okej beteende 

sexuellt om relationen i övrigt innebär 

att man får sin självkänsla sänkt. 

En bra relation får dig att växa,  

inte att krympa!
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  Han bestämde över allt jag gjorde, jag fick 
inte umgås med mina kompisar eller med 
mina syskon, han brukade kalla mig slampa, 
hora. Jag fick inte ha vilka kläder jag ville 
ibland. Han kunde bli sur om jag pratade i 
tele fon, han kollade jämt igenom den, radera
de nummer och sms. Han var också våldsam, 
han kunde hota med att slå mig och han tog 
tag i mig så jag fick blåmärken på armarna. 
Jag blev väldigt tyst och vågade knappt träffa 
mina kompisar.  
Nu mår jag bättre, men jag blir deprimerad 
ibland. Jag har fått tillbaka mitt självförtroen
de igen, men visst har det väl satt sina spår. 
Jag har inte pratat om allt han har gjort mot 
mig med mina kompisar, bara att vi bråkade 
väldigt mycket. 

Svar: Bra att du känner dig starkare nu och att du 

vill prata om det. Du skriver att du fått ditt själv-

förtroende tillbaka vilket är jättebra men det är 

fortfarande viktigt att du får prata om det som har 

hänt dig så du kan må så bra som du är värd! 

Vad starkt gjort av dig att du berättar det här för 

oss, det är skönt att få sätta ord på saker som hänt 

och tankar man både har haft och som fortfa-

rande finns hos dig. Vår erfarenhet på tjejjouren 

säger oss att du har gjort något som har varit det 

allra bästa för dig, nämligen att lämna den här 

killen som helt klart inte har varit bra för dig. Att 

leva med rädsla och att bli isolerad är inget sätt 

att leva. Du har rätt till ditt eget liv och nu kan du 

ta det tillbaka! Du skriver att ditt självförtroende 

är på väg tillbaka, vilket är jätteviktigt, du har rätt 

att må bra! Vad tror du om att nu när du mår lite 

bättre och har fått tillbaka lite styrka, våga berätta 

vad som hänt och vad du varit med om för dina 

vänner? Ibland kan det kännas lättare att göra det 

och det kan säkert kännas skönt för dig att de vet 

vad du har varit med om? 

  Hejsan! Jag är väldigt kär i en tjej som 
förolämpar mig och utnyttjar mig inför mina 
vänner. Jag älskar henne verkligen och kan 
inte säga nej till henne… vad ska jag göra? 
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Min kompis såg nu i helgen hur hon behand
lade mig och han berättade det för henne 
och det gjorde att vi gjorde slut. Men jag har 
fortfarande svårt att säga nej och sluta träffa 
henne. MVH Daniel

Svar: Hej Daniel! Du berättar om en tjej som du 

är kär i och som behandlar dig väldigt dåligt. Jag 

blir upprörd när jag hör vad hon gör mot dig. Har 

ni pratat någon gång om hur hon behandlar dig 

eller om vad det är för slags relation ni har? 

Kom ihåg att ingen har rätt att göra dig illa eller 

kränka dig! Har du någon du kan prata med om 

det här, kanske med någon av dina vänner som 

ser hur hon behandlar dig? Det låter som att du 

har kompisar som bryr sig om dig och står upp för 

dig. Vad bra! Det är värt väldigt mycket. 

Kärlek kan vara väldigt svårt. Som du skriver 

kan det vara så att man vill ha någon så mycket 

att man är beredd att göra nästan vad som helst 

för att få ha den personen kvar. Några tips då kan 

vara dels att göra en plus- och minus-lista där du 

skriver upp positiva och negativa saker med den 

relation ni har, eller att du bara utgår från dig själv 

och funderar över vilken slags relation du skulle 

vilja ha – vad är viktigt för dig i ett förhållande, 

hur vill du att din partner ska vara? Du kan också 

sätta upp delmål, kanske att säga ifrån i något 

som inte är så stort men där du ändå hävdar din 

egen rätt. 

Stå på dig! Kom ihåg att du själv har rätt att 

bestämma över ditt eget liv. Du är värdefull och 

ingen har rätt att göra dig illa.



En relation ska få dig att må bra. Oavsett om det 
är en kort affär eller ett mångårigt förhållande 
ska du alltid fråga dig själv: 
Får jag respekt? Är den här relationen bra för 
mig? Det är lätt att hamna i ett destruktivt för
hållande, det kan hända alla. Därför är det vik
tigt att uppmärksamma de varningssignaler som 
kan vara tecken på att du lever i en destruktiv 
relation. 

Känner du igen dig? 
■  Känner du dig nervös när din partner är i 

närheten? 
■  Anpassar du ditt beteende för att han/hon 

inte ska bli arg? 
■  Får din partner dig att känna dig dum, ointel

ligent, knäpp eller dålig? 
■  Känner du dig pressad att ha sex? 
■  Tänker du mer på hur din partner mår än på 

dig själv? 
■  Känner du dig otillräcklig, oavsett vad du gör? 

■  Undviker du att säga emot din partner? 
■  Hindrar han/hon dig från att göra vad du vill? 
■  Kritiserar eller förödmjukar han/hon dig öppet 

inför andra? 
■  Är han/hon svartsjuk? Försöker han/hon kon

trollera ditt liv? 
■  Blir du anklagad för att flirta med andra fast 

du inte gör det? 
■  Undviker du att träffa familj och vänner för 

att slippa konflikter med din partner? 
■  Har din partner skrämt dig med hjälp av våld 

eller ett hotfullt beteende? 
■  Har din partner hotat med att skada sig själv 

eller ta sitt liv om du gör slut? 

Känner du igen dig i en eller flera av dessa 
punkter är du i en relation som du antagligen 
inte mår bra av. Kanske behöver du lämna din 
partner. Det vet du bäst själv. Behöver du hjälp 
finns den att få.

Från www.okejsex.nu



Sexuella 
trakasserier

Det har också kommit mail till  okejsex.nu 

som inte handlar om sex utan om att bli 

utsatt för kränkningar, trakasserier och 

övergrepp i skolan. Du har rätt att känna 

dig trygg överallt, även i skolan. Skolan 

är skyldig att agera om det kommer fram 

att någon blir utsatt för trakasserier.
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  Varje dag i skolan säger någon någonting 
eller gör något som alla tjejer tycker är 
kränkande. Jag råkar också ut för det, de 
drar ner byxorna på en mitt framför alla, 
tafsar och nyper en i rumpan. Brottar ner 
en i en soffa och börjar jucka på en. Sådant 
där otrevligt. Det händer många, men jag tar 
åt mig väldigt lätt, kanske är det därför jag 
reagerar så starkt på det. Det känns som att 
de gör det för att de tycker att jag är en hora 
eller något, de kallar mig det bakom ryggen, 
bara för att rykten gått omkring. Rykten som 
inte ens är sanna. Det känns hemskt, för alla 
de här killarna är ändå mina vänner. Och 
vänner borde inte göra så.

Svar: Det är sant som du säger, vänner och skol-

kompisar borde inte göra så!! Det är inte konstigt 

att du reagerar på det du ser runt omkring dig 

och själv upplever. Skolan är er arbetsplats och 

där har ni rätt att känna er trygga. Man ska inte 

behöva höra dåliga ord om sig, få rykten spridda 

om sig eller bli tagen på kroppen mot sin vilja. 

De borde inte göra så och de behöver få höra att 

de beter sig på ett dåligt sätt som skadar andra. 

Kanske kan du prata med andra tjejer som har 

blivit utsatta, det är garanterat inte bara du som 

mår dåligt av det här även om inte alla kanske vå-

gar säga eller visa det. Det är lättare att säga ifrån 

om man är flera! Har du/ni tjejer kunnat prata 

med någon vuxen i skolan om detta? T.ex. med 

kurator, skolsköterska, lärare eller rektorn. Det är 

faktiskt så att skolan är skyldig enligt lag att mot-

arbeta och sätta stopp för sexuella trakasserier, så 

ni tjejer har rätten på er sida. Ni ska inte behöva 

finna er i den nuvarande situationen.

  Det är killar som har tafsat på mig i skolan 
och en vuxen har också gjort det. Vad ska jag 
göra? 

Svar: När jag läser dina rader blir jag upprörd. Det 

är ingen som har rätt att tafsa på dig om du inte 

vill, varken killarna i skolan eller en vuxen! Du har 

rätt till din kropp och det är du som bestämmer 

vem som ska få röra vid den, ingen annan! 
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Det är killarna som är ansvariga för sitt beteende 

– de går över din gräns och det är aldrig okej.

Vi på tjejjouren brukar lära ut en 3-stegsövning 

för att få stöd i att komma ihåg vad man kan säga 

om någon gör saker som man inte gillar – jag skri-

ver den här så kan du titta och se om du tycker 

det verkar vara något för dig; 

1)  Du tafsar på mig (eller Du tar på min kropp).

2)  Det gör mig förbannad (eller ledsen eller annat 

ord som passar dig…).

3)  Jag vill att du slutar (eller Lägg av med det eller 

liknande).

Gå sedan därifrån… Innan du säger det så ta ett 

djupt andetag och kom ihåg att du har rätt till din 

kropp!

En annan sak som jag tänker på är att prata med 

någon bra vuxen på skolan. Du ska inte behöva 

hantera det här själv. Skolan är skyldig att skydda 

dig från kränkande handlingar och att se till att de 

vuxna som jobbar i skolan är schyssta och bra… 

Att du har blivit utsatt av någon vuxen på skolan är 

extra allvarligt. Vem kan du prata med? 

  Jag känner mig trakasserad av en tjej som 
har skrivit påståenden som att jag rakar 
pungen, helt offentligt på Internet. Är det 
okej? Jag mår ju dåligt av det. Sebastian

Svar: Det är inte okej att den här tjejen skriver 

så om dig. Kan du berätta för henne att det hon 

gör är fel? Eller kan du prata med någon vän eller 

vuxen om det här? Hur skulle det kännas? Du är 

värdefull och har rätt att må bra!

  Hej igen! Jag har berättat för henne att det 
inte är okej och hon verkar sluta. Jag har 
även bokat in en tid hos min kurator på 
skolan. Tack för stödet!

Svar: Vad modig du är som berättat för henne och 

att du bokat en tid hos kuratorn! Lycka till, vi hejar 

på dig!



vad är sexuella trakasserier? 
Sexuella trakasserier i skolan är ett uppträdande 
av sexuell natur som kränker ett barns eller en 
elevs värdighet. 
Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, 
förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspe
lande och som nedvärderar barnet eller eleven. 
Sexuella trakasserier kännetecknas av att de är 
ovälkomna. Det är den som är utsatt som avgör 
vad som är kränkande och vad som gör att skolan 
känns otrygg. 
Skolan är skyldig att arbeta förebyggande mot 
sexuella trakasserier och att se till att trakasseri
erna upphör om de förekommer. Om du blir utsatt 
för diskriminering eller kränkande behandling i 
skolan kan du vända dig till någon av ombuds
männen mot diskriminering eller till Skolverket.

Från www.jamombud.se

Att bli utsatt  
av en vuxen

Mycket av det vi ibland kallar för sexuella 

trakasserier är också en brottslig handling, 

något som kallas för sexuellt ofredande. Det 

är du som bestämmer vad som är kränkande 

för dig! Om man blir utsatt för något sådant 

av en vuxen i ens närhet, särskilt om det är 

någon man måste träffa igen, kan det vara 

svårt att prata om det. Du har rätt att få 

hjälp med att få stopp på detta. Ingen har 

rätt att ta på din kropp när du inte vill det!
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  Min handbollstränare har många gånger under 
den senaste tiden tagit på mig. Det känns 
inte så bekvämt. En gång kom han och satte 
sig bredvid mig. Han tog sin hand på mitt 
lår och drog den upp mellan benen, sedan 
frågade han hur det kändes. Jag blev helt 
stel i kroppen och visste inte vad jag skulle 
göra. Sedan kom de bara ur mig ”nä det 
känns inte så bra” då tog han bort handen. 
Jag har pratat med min mamma om det och 
sa att jag inte ville träna mer, hon bli sur på 
mig och sa att man inte fick säga så, för han 
har alltid varit trevlig. Vad tycker ni jag ska 
göra. Är det bara jag som inbillar mig att han 
tar på mig onormalt eller gör han det?

Svar: Ingen har rätt att röra dig när du inte vill. Du 

har rätt till din kropp, till dina känslor och till ditt 

nej! När han tar på dig på ett sätt som inte känns 

bra och du säger det till honom så har du varit jätte-

modig – det är han som gör fel och han som verkli-

gen borde sluta upp med det han gör med dig. 

När du berättar för din mamma så verkar det 
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som att hon inte tar in hur allvarligt det är att en 

vuxen man tar på dig på det sättet – jag kan tänka 

mig att du blev besviken på din mamma då, du 

hade behövt stöd och hjälp, inte att mamma blev 

sur. 

Kanske kan det hjälpa dig både i kontakten 

med den här mannen och med din mamma om 

vi berättar att det han gör inte bara är olämpligt 

utan också olagligt. Det kallas för sexuellt ofre-

dande och är straffbart enligt svensk lag. Tror du 

att du skulle kunna säga något i den här stilen till 

din mamma ”jag har pratat med en vuxen (eller 

med tjejjouren om du vill säga det) som säger att 

det han gjort mot mig är olagligt. Jag vill att du sä-

ger till honom att du vet vad som hänt och att det 

aldrig mer får hända”. Skulle det funka tror du? 

Säg åt henne att det är jätteviktigt att hon lyss-

nar på dig. Berätta också vilken hjälp du vill ha 

av henne. Om du vill och orkar är det här också 

något du kan anmäla. 

Det här kanske låter jättestort och jobbigt att 

orka med på egen hand? Finns det i så fall någon 

annan bra vuxen nära dig som skulle kunna stötta 

dig? Om det finns en tjejjour i närheten av där du 

bor så kan någon därifrån hjälpa till eller någon 

ifrån ungdomsmottagningen, en lärare eller nå-

gon kompis förälder – har du någon som du tror 

att du skulle kunna prata med? 

Du frågar i slutet av ditt mejl om du inbillar dig 

att han tar på dig på ett obehagligt sätt – när det 

känns obehagligt eller fel, då är det fel! Lita på dig 

själv och på vad du känner. Du vet själv bäst vad 

som är okej och vad som inte är okej. Peppa dig 

själv att våga fortsätta säga ifrån och kanske hota 

med polisanmälan eller att berätta för någon an-

nan vuxen om han inte lägger av. Du har rätt att 

känna dig trygg!

  Min tränare i fotbollslaget brukar titta på oss 
när vi duschar efter träningarna. En gång sa 
han till mig att jag hade en gullig snopp och 
tog på den. Det var ingen annan där inne just 
då. Jag hatar min tränare, vad ska jag göra? 

Svar: Jag förstår att du tycker att det är jobbigt och 

det han gör är absolut inte okej! Du beskriver att 
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han både talar om och tar på din snopp, vilket 

känns kränkande för dig. Vad tänker du om att 

säga till honom på ett bestämt sätt att du inte vill 

att han ska göra det? Skulle du klara det? Det är 

en jobbig situation eftersom han är din tränare 

och någon som jag antar att du träffar någon eller 

några gånger i veckan? Har du några andra träna-

re där som du skulle kunna prata med? Eller nå-

gon lagledare eller så? Jag vet inte hur gammal du 

är, men jag tänker att du skulle behöva säga det 

här till någon annan vuxen som kan hjälpa dig. 

Finns det någon vuxen i din närhet som du litar 

på? Du ska inte behöva ha det så som du har det 

nu och det bästa är om du helt enkelt kan säga 

till honom. Det är inte heller lagligt det han gör 

och du skulle kunna anmäla honom för sexuellt 

ofredande. Hur skulle du känna inför det? Att bli 

så kränkt som du blivit ska ingen behöva bli, och 

du kan bara själv bestämma vad du ska göra. Om 

du går i skolan så kanske du kan gå till kuratorn 

för att prata om det här? Skriv gärna tillbaka till 

oss om du vill det! Lycka till och ta hand om dig!

Att bli utsatt av någon 
i familjen eller släkten

När det är någon i familjen eller släkten som 

utför övergreppen är det ofta extra svårt både 

att sätta ord på vad det är som händer och att 

klara av att berätta för någon annan. Kanske vill 

man skydda sin familj utåt, man är rädd att göra 

andra familjemedlemmar ledsna, att man inte ska 

bli trodd eller att man ska utsättas för något 

ännu värre om man berättar. Att bli utsatt av 

vuxna i sin närhet är något som är extra allvar-

ligt- sveket är stort och det är ofta något som 

pågår under lång tid. Därför är det också extra 

viktigt att våga berätta för någon om vad som 

händer så att man får hjälp.
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  När jag var liten utsattes jag för sexuella 
övergrepp av min mammas pojkvän. Detta 
lever med mig idag också och jag har inte 
vågat berätta för någon. Nu är jag 17 år 
gammal och när jag träffar nya pojkvänner 
eller ”strul” så blir allt så stelt. Jag vill så 
gärna komma över det här och jag önskar att 
jag kunde prata med någon. Men det känns 
jättetungt och svårt. Hjälp mig snälla!

Svar: Vad bra att du skriver till oss. Nu har du ju 

berättat för någon. Även en lång resa börjar med 

ett steg och nu är det första steget taget. Tufft. Vet 

din mamma om det här och är hon fortfarande 

tillsammans med samma kille? Att tvinga till sig 

sex eller utföra sexuella handlingar med en un-

derårig (under 15 år) är brottsliga handlingar och 

kan anmälas. Och anmäla kan man göra även om 

det är länge sedan det hände. 

När man varit med om en så obehaglig upple-

velse som du behöver man någon att prata med. Jag 

förstår att du är rädd men det kan bli bättre. Om du 

inte har någon vuxen i din närhet (mamma, släk-

ting, lärare) så kan du berätta för skolans kurator 

eller skolsköterskan. Du kan också gå till en ung-

domsmottagning. Det är oftast kostnadsfritt och de 

har både läkare och andra personer du kan prata 

med. Du kan också kontakta en tjejjour i din närhet. 

Gå inte och bär på det här själv. Dela det med nå-

gon. Ta kontakt med en jour eller mottagning redan 

nu. Du behöver stöd och hjälp. Något du kan göra 

själv är att skriva ner dina upplevelser. Sätt dig ner, 

i lugn och ro, och skriv ner precis som det hände. 

Bara för dig själv. Var ärlig. Sätt ord på det onda. Att 

skriva hjälper dig att reda ut dina känslor och det 

brukar kännas bra. Om du sedan vill visa vad du 

skrivit för någon kan du ju ta ställning till senare. 

Ingen ska behöva vara med om sådant som 

du har råkat ut för och det är inte konstigt att det 

känns tungt. Du behöver bearbeta dina upple-

velser och känslor men det finns hjälp att få och 

det går att gå vidare. Ibland måste man ta små, 

små myrsteg men det leder ändå framåt. Våga 

ta kontakt, våga dela med dig och du kommer 

att upptäcka att det är många som både vill och 

orkar lyssna. Var rädd om dig! 
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  Detta hände ungefär för tre år sedan. Min 
morbror skulle skjutsa mig in till stan. Men 
så körde han åt ett helt annat håll och stan
nade. Han började knäppa upp sina byxor, så 
började han smeka sig själv samtidigt som 
jag satt bredvid honom. Han frågade om jag 
ville känna. Och det är så klart att jag inte 
ville! Jag satt där och undrade om jag skulle 
öppna bildörren och springa därifrån eller 
sitta kvar och titta bort. Jag vet inte om han 
gjorde något brott. Men jag mådde asdåligt 
efteråt och han har också försökt igen. 

Svar: Vad bra att du skriver till oss och berättar 

om det som hänt dig. Det är ingenting som du ska 

behöva bära på egen hand. Det han gjorde mot dig 

är inte okej. Du tvingades att ta del av hans sexuella 

handling mot din vilja. Om han hade varit en bra, 

vettig vuxen så hade han insett det. Att det dess-

utom var din morbror kan jag tänka mig gjorde det 

svårare och ännu mer förvirrande för dig – en män-

niska som finns i din familj. Det han gjorde var fel 

på alla sätt. Du ska inte behöva ha det så här!

Du frågar om det är ett brott och jag gissar att 

om det skulle anmälas så skulle det rubriceras 

som ”sexuellt ofredande” vilket är ett brott och 

kan ge straff på böter och/eller fängelse. Om du 

funderar på att anmäla så finns det möjlighet att 

få stöd och hjälp på närmaste tjejjour, ungdoms-

mottagning eller liknande. När man anmäler ett 

brott kan man be polisen om ett målsägandebi-

träde som kan delta vid förhör och stötta under 

eventuell rättegång. Detta är kostnadsfritt.

Att få prata om det som hänt är jätteviktigt. Att 

bli lyssnad på och bli trodd, det har du rätt till. 

Det är viktigt att du berättar för någon du litar på 

och att du får slippa träffa din morbror om du 

tycker att det är obehagligt. Ibland kan det kännas 

som att det är man själv som ”förstör” när man 

berättar om en sådan här sak i familjen. Kom ihåg 

att det är han som bär hela skulden för det här 

och du har inget att skämmas över.



När familjen försöker 
kontrollera din 

sexualitet
Det kan ibland skapa slitningar när man både vill 

ha en bra relation med sin familj och samtidigt få 

vara den man är. Vi har fått mail som handlar om 

att man inte tycker att föräldrarna förstår, att 

man inte får vara sig själv eller ha de relationer 

man vill ha. Det finns också både tjejer och killar 

som får stora delar av sin tillvaro inskränkt av 

familjemedlemmars eller släktingars åsikter om 

hur de bör leva, eller som får uppleva våld, hot 

eller andra kränkningar i det egna hemmet. Du 

har rätt att få vara dig själv och bli respekterad 

för det överallt, även i din familj. 

vad är ett sexuellt övergrepp?
Sexuella övergrepp är ingen juridisk term utan 
bygger snarare på tanken om varje människas 
fullständiga rätt till kroppslig integritet och själv
bestämmande.
Alla sexuella handlingar som görs mot dig, inför 
dig eller som någon får dig att göra och som du 
inte själv velat vara med om är sexuella över
grepp. Alla sexuella handlingar som görs mot dig, 
inför dig eller som någon får dig att göra när du 
är barn är sexuella övergrepp, oberoende av vad 
du själv upplevde att du ville eller inte. 
Det är du och ingen annan som avgör vad som är 
emot din vilja, eller vad som är en sexuell hand
ling. Handlingar som utåt sett inte ser sexuella ut 
kan ändå vara sexuellt laddade. En handling som i 
ena stunden kan vara välkommen och njutbar kan 
vid ett annat tillfälle vara ett övergrepp, trots att 
det kanske är samma person som utför handling
en. I slutänden är det bara du som kan bestämma 
vad det är som du har varit med om.
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  Mamma kommer hata mig… jag är BÖG! Men 
mamma har berättat för mig förut att hon 
hatar homosexuella. Men det hände faktiskt 
något mycket pinsamt igår. Det var en söt 
kille som är ca 14 år som frågade mig snällt 
”Är du bög?” Alltså mamma stod bredvid… Jag 
var tvungen att skrika på honom ”Nej! Var i 
helvete fick du det ifrån?” Sedan svarade han 
tillbaka ”Oj, mmen du är söt”. Jag mår dåligt 
att leva i garderoben. 

Svar: Vad bra att du skriver till oss. Du berättar att 

du är bög och att din mamma inte skulle accep-

tera det. Det låter som en jobbig situation! Hur 

är det med de andra i din familj? Hur skulle de 

reagera tror du om de visste? Vad tror du att din 

mamma skulle säga om hon fick reda på att du 

gillar killar? 

Hur ser ditt kontaktnät ut annars, har du kom-

pisar du kan prata med? Känner du någon annan 

som inte heller är hetero? 

Jag förstår att du mår dåligt av att vara tvungen 

att leva i garderoben och behöva ljuga om vem du 

är. Det ska du inte behöva göra, du har rätt att få 

respekt för den du är! Har du någon du kan prata 

med, som du kan vara dig själv med? Jag tror att 

det är väldigt, väldigt viktigt att i alla fall ha någon 

som man känner att man kan visa alla delar av 

sig själv för. Vad tänker du om det? Du kan också 

vända dig till RFSL, www.rfsl.se för att få stöd och 

hjälp och kanske få kontakt med någon i närheten 

av där du bor.

Hör gärna av dig igen, vi finns här! Kom ihåg 

att du är värdefull och du är bra precis som du är! 

Ingen, inte heller i din familj har rätt att göra dig 

illa och du är värd att bli behandlad med respekt 

av alla du möter.

  Jag har verkligen ett stort problem. Mina 
föräldrar tycker att jag är för liten för att ha 
en pojkvän, de är verkligen överbeskyddande! 
Jag MÅSTE verkligen fråga dem innan jag gör 
något. Nu är det så att jag har en pojkvän 
som jag verkligen älskar eller vi är verkligen 
jättekära! Men jag vågar inte berätta för mina 
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föräldrar eftersom jag inte får ha en pojkvän. 
Jag menar jag är ju 14 år… borde jag inte få 
välja om jag har pojkvän eller inte? Men mina 
föräldrar har verkligen förbjudit mig att ha en 
pojkvän. Snälla svara! Vad ska jag ta mig till? 
Är det rätt att de gör så här? 

Svar: Vilken svår situation! Kanske kan du få hjälp 

av någon annan att prata med dina föräldrar? 

Kanske kan du skriva ett brev till dem och förklara 

hur du känner? Vårdnadshavarna (det är ju oftast 

en eller två föräldrar) har rätt att bestämma över 

barns personliga angelägenheter till dess att bar-

net fyller 18 år. Men det står också i föräldrabalken 

att vårdnadshavaren i takt med barnets stigande 

ålder och utveckling ska ta allt större hänsyn till 

barnets synpunkter och önskemål. Att vara fjor-

ton och ha en pojkvän kan man ju tycka är något 

som man borde få ha och själv bestämma kring. 

Vad tror du skulle hända om du berättade för 

dina föräldrar om din pojkvän? Kanske skulle det 

vara lättare att acceptera om de får träffa honom. 

Det vet du bäst, det är svårt att ge dig råd utifrån 

Du äger din kropp, du äger din sexualitet, du 
äger din framtid!
Om du lever i en familj där du inte har möjlig
het att göra egna val, där du inte respekteras 
för den du är eller tvingas till val som att 
 gifta dig, har du rätt att få hjälp. I föräldra
balken står att barn ska behandlas med 
aktning för sin person och sin egenart. Att 
utsättas för våld, hot eller trakasserier i sin 
familj är brottsliga handlingar och kan anmä
las. Längst bak i boken hittar du information 
om vart du kan vända dig. 
När du fyller arton år är du myndig, det inne
bär att du har rätt att fatta egna beslut och 
göra egna livsval. Ingen annan har då rätt att 
bestämma över dina relationer, dina intressen, 
din sexualitet och dina yrkesval.
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Vad kan man göra  
om någon man känner 

har blivit utsatt för 
sexuella övergrepp?

Om någon du känner har blivit utsatt för något 

så är du viktig! Du kan själv vara ett stöd och 

du kan hjälpa den utsatta personen att få den 

hjälp som hon/ han behöver.

att jag inte vet hur din situation ser ut. Du är i en 

ålder när det är dags att du får börja fatta egna 

beslut kring dina relationer och andra val. Jag 

tycker att du ska prata med någon, till exempel en 

kurator på skolan eller ungdomsmottagningen, 

om dina föräldrar och hur du ska gå vidare.
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  Jag har en kompis som har berättat för mig 
att hon har blivit utsatt för vad i alla fall jag 
tycker är en våldtäkt, fast hon kallade det 
inte för det själv. Jag märker att hon mår 
dåligt. Vad kan jag göra för att hjälpa henne?

Svar: Vad bra att du vill hjälpa och stötta din 

kompis! Det finns några saker som är extra viktiga 

när någon man känner har blivit utsatt för något. 

Först och främst så är det bra om du vågar fråga 

henne om vad som har hänt och visar att du verk-

ligen vill lyssna. Fråga gärna flera gånger om hon 

inte berättar, kanske behöver hon lite tid innan 

hon känner sig redo? Samtidigt är det ju viktigt att 

respektera hennes vilja om hon inte vill berätta så 

ta det varsamt. 

Om du tycker att det är en våldtäkt det som hon 

har varit med om är det bra om du säger det. Ofta 

kan det vara svårt att sätta ord på vad man själv 

har varit med om och då kan det vara skönt att 

någon annan gör det. Det är ofta så att när någon 

ska berätta om sexuella övergrepp att man börjar 

”testa”, både inför sig själv och inför den andra, 

genom att berätta någon liten del av det som har 

hänt. Kanske säger man ”han hade sex med mig 

fast jag inte ville det” eller ”han tar på mig på ett 

obehagligt sätt”, snarare än att säga att man blir 

utsatt för övergrepp eller att man har blivit våld-

tagen. 

När hon berättar är det viktigt att visa att du 

tror på henne och var noga med att visa att hon 

inte har något ansvar för det som har hänt, om 

hon själv verkar tycka det. Ifrågasätt inte det hon 

berättar.

Du skriver att du märker att hon mår dåligt 

och hon behöver få prata med någon om det hon 

har varit med om. Kanske kan du ta reda på vad 

som finns i närheten av er dit hon kan vända sig. 

Ofta kan det vara jobbigt att själv behöva leta rätt 

på information när man mår dåligt. Om hon vill 

polisanmäla kan du hjälpa henne att ta reda på 

information om det också om hon vill. 

Förmedla hopp. Det är klart att man mår dåligt 

när man har blivit utsatt för en våldtäkt och det 

kan ta lång tid att gå vidare. Men om man pratar 

om det och bearbetar det så går det att må bra 
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igen. Man kan behöva prata om det lång tid efter-

åt, så fortsätt att finnas där och fortsätt att fråga 

hur hon mår!

Det finns hjälp att få
Det finns många ställen att vända sig till när 

man mår dåligt och har varit med om något 

som man behöver prata om. Här har vi listat 

några sådana ställen. Till många av dessa 

ställen kan både tjejer och killar höra av sig. 

En del av dessa ställen kan du också vända 

dig till om du är orolig för att du har begått 

eller skulle kunna begå ett sexuellt över-

grepp. Gå in på webbplatserna och titta!
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Hitta en tjej- eller kvinnojour nära dig: 
■ www.roks.se 
■  www.kvinnojour.com

Hitta en brottsofferjour nära dig: 
■  www.boj.se

Hitta en BUP- mottagning eller en psykiatrisk  
mottagning nära dig: 
■ www.vardguiden.se 
■  www.bup.nu

Hitta Stödcentrum för unga brottsoffer nära dig: 
■  Gå in på din kommuns hemsida

Hitta en ungdomsmottagning nära dig: 
■ www.vardguiden.se 
■  www.ungdomsmottagningen.se

Hitta en polisstation nära dig: 
■  www.polisen.se

akutmottagningen för våldtagna Kvinnor  
på Södersjukhuset 
■ www.sodersjukhuset.se/avk 
På Södersjukhusets akutmottagning finns även ett 
särskilt handlingsprogram för våldtagna män.

Maria Ungdoms tjej- och killmottagning 
■  www.mariaungdom.nu

rFSL:s brottsofferjour för dig som är homo-, bisexuell 
eller transperson 
■  www.rfsl.se/brottsoffer/

rFSU- kliniken 
■  www.rfsu.se

Team för våldtagna Kvinnor 
■ www.allakvinnorshus.org/valdtagna.htm 
■  Kriscentrum för kvinnor, sök på www.stockholm.se

För dig som har utsatts för övergrepp som barn 
■ www.hopp.org 
■  www.rsci.nu

För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad  
i din familj 
■ www.elektra.nu 
■ www.flicka.nu 
■ www.heder.nu 

För mer information om brottsofferfrågor  
och rättsprocess: 
■ www.brottsofferportalen.se 
■  www.brottsoffermyndigheten.se

För mer information om våldtäkt: 
■ www.okejsex.nu (fram till årsskiftet 2008/2009) 
■ www.bra.se 
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■ www.kvinnofrid.se 
■  Olika kvinno och tjejjourers hemsidor, se ovan

För mer information om sex och kropp: 
■  www.rfsu.se/frageladan.asp

Mailjourer: 
■ Bris www.bris.se 
■ BUP www.bup.nu 
■ Killjour www.killjour.se 
■ RFSL:s brottsofferjour www.rfsl.se/brottsoffer/ 
■ Tjejjour www.tjejjour.se 
■ Rädda barnens krismottagning www.flicka.nu 
■  För dig som är homo bisexuell eller transperson 

och utsatt för hedersförtryck www.heder.nu
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