
2.  Reflektionsövningar 
    C .  ”Synl iggör” 

Tidsåtgång: 30 min 
Informationsblad för samtalsledaren

Ö
vn

ing  1 .  S e xuel la  trakasser ier

Förberedelse 
• Läs igenom instruktionerna så du är förberedd.
• Läs igenom viktiga poänger i förväg.
• Skriv ut informationsbladet så du har det framför dig när du ska hålla i övningen.

Gör så här 
• Titta tillsammans på filmen ”The coworker”.  

Filmen hittar ni här:  https://www.youtube.com/watch?v=W794cMGPafA
• Deltagarna diskuterar sedan diskussionsfrågorna i smågrupper. 
• Samla upp reflektionen och låt några av grupperna delge hur de resonerat . 
• Centralt under helgruppsdiskussionen är att belysa hur mannen i filmen gör sig skyldig till sexuella  

trakasserier.  
• Viktigt att diskussionen får stå i fokus.  Samtidigt som du som samtalsledare är aktiv i att lagen rörande 

sexuella trakasserier synliggörs så att det blir tydligt för deltagarna hur mannen agerar gränsöverskridande.  

Spelregler
Påminn gruppen om spelreglerna. Fullständig version av spelreglerna finns under del 2 och 3 på hemsidan.
• Utgå ifrån att ”alla” finns i rummet (de av oss som..).
• Kom ihåg att alla har olika erfarenheter och förkunskaper så visa respekt.
• Provtänk och tolka varandra snällt.
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Til l  samtals ledaren,  v ikt iga poänger att  få  med
• Människor är sällan överens om när mannen i filmen går över gränsen. Med hjälp av lagen kan vi tillsam-

mans förstå hur mannen, väldigt tidigt i filmen beter sig gränsöverskridande. Vi skapar således en gemensam 
referensram för vad som är okej och inte.

• Det är fler maktordningar som samspelar i klippet utöver kön. Kvinnan är ny på arbetsplatsen och en får 
känslan av att han ”lär upp” henne. 

• Vi har alla med oss föreställningar om vad ett sexuellt övergrepp är, vem som utsätts och vem det är som 
utsätter. Det gör att det i vissa fall är så att gränsöverskridande beteenden, exempelvis mot en man, av en 
kvinna, inte ses på som lika ”allvarligt”. Det ligger också i maskulinitetsnormer att kunna ”ta saker som en man” 
eller för den delen undvika att vara ”en fjolla”. 

• Betona att mannen gör sig skyldig till hela sex av nio handlingar rörande lagen om sexuella trakasserier. 
• Även att detta sker vid minst 17 tillfällen under filmens gång. 

Tidpunkter  varpå mannen begår ol ika  

former av sexuel la  trakasser ier  i  f i lmen
• Tafsningar (1.32, 2.58, 3.00)
• Rykten
• Kommentarer och skämt (0.22, 1,03, 1.55) 
• Skällsord och smeknamn (0.50, 2.05) 
• Bilder och teckningar
• Sexuella anspelningar, förslag och frågor (0.22, 1.03, 2.58)
• Beröring, tafsningar och kroppsspråk (juckrörelser) (0.25, 1.32, 2.53, 3.00)
• Blickar (0.50, 1.06)
• Offline och online
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