
Två berättelser om sexuella trakasserier

Lyssna och diskutera!

Lyssna och diskutera 
När du växer upp har du rätt att känna dig trygg. Det 
gäller i ditt hem, i skolan, i stallet eller var du än be-
finner dig. Ibland kan det vara svårt att prata om så-
dant som gör att man känner sig otrygg. Det kan göra 
att man håller saker inom sig eftersom ingen verkar 
prata om det. Men det är viktigt att vi vågar prata 
om det som ibland kan kännas lite obekvämt. Kan vi 
prata om det så har vi större chans att förebygga och 
upptäcka när något är fel. 

På vår hemsida ridsport.se/ungdom hittar du två 
berättelser som handlar om sexuella trakasserier. 
Berättelserna kan användas som en introduktion till 
diskussionsfrågorna som du hittar på nästa sida. Den 
andra berättelsen är en fortsättning på den första.

Ni väljer om ni vill lyssna på den första eller bägge.
För att diskussionerna kring berättelse 2 ska bli 

så bra som möjligt rekommenderar vi att deltagarna 
inte är yngre 12 år. 

Till ungdomsledaren
Det kan vara svårt och jobbigt att prata om 
sexuella trakasserier. Känner du dig obekväm 

med att leda ett sådant samtal ska du alltid ta hjälp 
av en vuxen. Det är också bra att någon vuxen 
finns i närheten och är medveten om att ni kommer 
att ha dessa diskussioner. Du som ungdomsledare 
är väldigt viktig, men du är aldrig ytterst ansvarig 
och ska alltid ha en vuxen att vända dig till om du 
känner att det behövs. 

Behöver du stöd i ditt arbete som ungdoms-
ledare kan du även vända dig till BRIS. De har 

en telefonlinje som riktar sig till just idrottsledare 
och du når dem på 077-44 000 42. 
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Diskussionsfrågor

Berättelse 1
  Vad tror du händer mellan Felicia och Nils nu?

  Varför tror du att Felicia skickar bilden till Nils? Hade hon kunnat göra  
något annorlunda?

  Tror du att det är vanligt att man tvingas/övertalas att skicka bilder?

  Är det någon skillnad på om en kille tvingas skicka bilder på sig själv? 

  Vilka risker finns det med att skicka bilder/videos till en annan person  
via nätet?

  Hur hade du reagerat om du hade hamnat i en liknande situation  
som Felicia? 

Berättelse 2
  Vad hade hänt om Felicia hade berättat för en vuxen i första skedet?

  Vad hade du gjort om detta hände dig? 

  Det Nils har gjort är brottsligt och måste polisanmälas av en annan 
vuxen. Vilken vuxen i din närhet skulle du kunna vända dig till om detta 
hände dig? Varför är det viktigt att berätta för en vuxen?

  Alla har ett behov av att någon tycker att man är fin, att man får 
 bekräftelse. På vilket sätt är bekräftelsen som Felicia fick mindre bra?

  Nils gick över gränsen på flera sätt. Vilka? 

  Om du vore Wilma, hur skulle du kunna stötta Felicia? 

  Hur påverkades situationen av att Nils var Cupcakes ägare och Felicias 
 tränare? Kan samma situation uppstå på andra ställen än i stallet? 
Vilka?
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