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Män & kärlek, exempelvis om den heterosexuella relationen och 
faderskap/föräldraskap, om separationer och skilsmässor, om 
våld i relationer, arbetsfördelning i hemmet och ansvaret för 
kontakt med familj, släkt och vänner. 

Män & vänskap, exempelvis om hur en kommunicerar med andra, 
grupptryck, ensamhet och alkoholnorm. 

Män & ego, exempelvis om misstänksamhet, egoism, avundsjuka, 
utseende, status, hävdelse och jargong. 

Män & skörhet, exempelvis om svaghet, rädslor och krav, att inte 
leva upp till det som anses ”manligt”, att känna saker som anses 
”omanligt” och om att dölja stora delar av sig själv för att passa in 
och accepteras.

Män & flyktvägar, exempelvis om alkohol och narkotika, jobb och 
porr.

Män & sex, exempelvis om kåthet, sexuell drift, sexualisering, porr, 
potens/impotens, närhet, beröring, intimitet och övergrepp.

Innan ni börjar samtalen, glöm inte bort att ladda ner och läsa 
igenom ”instruktionsguiden” som finns på killmiddag.se så att ni 
alla har koll på hur samtalen hålls för att på bästa sätt vara trygga, 
inkluderande och ge maximal effekt.

Samtalsguiderna som följer rymmer följande teman:

Om du arrangerar en offentlig killmiddag, glöm inte bort att även 
ladda ner och läsa igenom guiden "komma igång" som finns på 
killmiddag.se



Män & kärlek

       Ända sen jag gick i lågstadiet har jag känt en 
enorm press på mig – att jag borde ha en flickvän. 
För mig blev det jobbigt eftersom jag inte hade 
någon att prata med den pressen om. Det blev också 
jobbigt eftersom jag samtidigt inte visste hur jag 
skulle göra för att få en flickvän. Till exempel 
förstod jag inte hur mycket jobb det krävs för att 
vårda en relation mellan två personer.  

Hur olika en kan vara och att jag då behöver kompromissa. Det är liksom en helt ny 
person som jag behöver förhålla mig till och ta hand om – och samtidigt ta hand om 
mig själv.
 Det fanns alltså mycket jag behövde jobba på och jag har sårat en hel del 
människor genom åren. Men jag vet att ju mer jag pratar om kärlek och förhållanden 
desto bättre kan jag behandla de jag är tillsammans med. Då mår jag också bättre 
själv, för jag gillar ju förhållanden!

Det här är bara en av alla berättelser vi anonymt fått in av män på frågan "Vad skulle 
du vilja prata om, om ingen dömer dig". Vi hoppas den kan inspirera dig att våga 
öppna upp och prata från hjärtat i följande samtal. Detta tema kretsar kring vad 
kärlek är, förhållanden, kommunikation och arbetet inom ett kärleksförhållande.  

Uppvärmningpåståenden – svara JA/NEJ om de stämmer på dig:

       Jag har älskat någon

       Jag har känt mig älskad av en partner

       Jag tycker att jag kan mycket om kärleksrelationer

       Jag har känt mig otillräcklig i en kärleksrelation

       Det är svårt att dela lika på ansvaret i/för en relation



Hur känns det för dig att vara kär? 
Möjlig följdfråga: Måste du vara i ett förhållande för att vara nöjd med ditt liv?

Brukar du vara den som tar upp saker, som behöver pratas om, i relationer? 
Till exempel om någon av er är sårad eller missnöjd över något.
Möjlig följdfråga: Vad kan du göra för att vårda kärleksrelationer? Ge gärna exempel.

Har du tagit en partner för givet någon gång?
Möjlig följdfråga: Har du gjort eller gör du saker som kan skada dina relationer? 
Ge gärna exempel.

Har du erfarenheter av en kärleksrelation som tagit slut? Vad hände med dig då?
Möjlig följdfråga: Varför tror du att det tog slut? Förstod du anledningarna då?

Har någon sagt till dig att det är jobbigt att du inte tar hand om dig själv? 
Möjlig följdfråga: Om en partner mår dåligt under en lång tid, hur hanterar du det?

Har du någon gång märkt att du har mer makt i en kärleksrelation?
Möjlig följdfråga: Om en närstående person gör dig riktigt arg, vad gör du då?

Vad tycker du vore läskigt med att bli förälder? Om du redan är förälder, vad 
tyckte du var läskigt innan du blev det?
Möjlig följdfråga: Är du rädd att kärleksrelationen till din partner kommer att 
förändras av att bli förälder?

Att få en kärleksrelation att fungera kräver ofta mycket ansträngning. Hur ser du 
till att det arbetet fördelas jämt mellan dig och din partner 
Möjlig följdfråga: Har du någon gång misslyckats med detta? Hur känns det? 

Hur viktigt är det att definiera vilken typ av relation du har med den du är kär i? 
Möjlig följdfråga: Varför tycker du/tycker du inte att det är viktigt?

Skulle du kunna bli vän med en person du tidigare haft ett romantiskt förhållande 
med? Hur gör du om du vill bli det?
Möjlig följdfråga: Är det lika okej att din partner är kompis med sitt ex? 

Hur behöver en relation vara för att du ska känna dig trygg i den?
 Möjlig följdfråga: Hur gör du för att din partner ska känna sig trygg i en relation 
med dig?

Har du blivit intresserad av någon annan när du varit i en exklusiv kärleksrelation? 
Hur hanterade du det? 
Möjlig följdfråga: Har det någonsin lett till otrohet? Har du i sådana fall berättat 
detta för din partner? 

Hur uttrycker du kärlek (ex: beröring, ord, presenter, vara hjälpsam, sex)?
Möjlig följdfråga: Hur vill du att kärlek uttrycks till dig?

Frågor

Fördjupningsfrågor



Män & vänskap

       Jag och min kompis “A” har känt varandra i 
över 10 år nu. När vi träffades hängde vi mest runt 
planlöst. Vi drack en hel del, drog på fester och 
hängde runt i området. Det var när vi var fulla som vi 
kom varandra nära. Vi snackade om våra trasiga 
familjer, livet – och ibland vad vi kände inför 
varandra. Jag kommer fortfarande ihåg den kväll 
då “A” sa att han älskade mig, något som gav en 
grym jäkla känsla.

Vi lärde oss efter några år att vi kan prata om känslomässiga saker även när vi är 
nyktra. Vi kunde säga vad vi betydde för varandra utan alkohol. Fast det finns fort-
farande ett motstånd i mig varje gång jag säger att jag älskar honom – det känns 
som att jag inte får. När jag mår riktigt dåligt är det som att det tar stopp. Jag kan 
inte ens prata med “A”. Jag isolerar mig och känner mig ensam. Det känns som att 
det inte finns någon väg ut ur ensamheten och att det inte finns någon som jag kan 
prata med. Jag vet ju egentligen att det inte är så, det finns massa fina människor 
som vill vara nära och ge stöd. Det bara känns som att jag är den enda på jorden – 
och att ingen kan förstå mig.

Det här är bara en av alla berättelser vi anonymt fått in av män på frågan "Vad skulle 
du vilja prata om, om ingen dömer dig". Vi hoppas den kan inspirera dig att öppna 
upp och prata från hjärtat i följande samtal. I det här temat får du prata om hur det 
är att vara vän med en annan man och om det skiljer sig från vänskap med personer 
av andra kön. Du får också prata om hur du kan komma vänner nära och prata om 
känslomässigt svåra saker. Du får prata om att stötta någon, om alkoholnormen, om 
ensamhet och om hur män som grupp agerar och påverkar sin omgivning. 

Uppvärmningpåståenden – svara JA/NEJ om de stämmer på dig:

       När jag kramar en annan man avslutar jag ofta med en klapp på ryggen

       Jag vågar visa känslor bland andra män även när jag är nykter 

       Jag tror att mina manliga kompisar skulle vilja ha en närmare vänskap med mig

       Jag har skedat med en killkompis 

       Jag är kompis med killar på samma sätt som med kompisar som inte är män

      



Vad tycker du är bra med att ha kompisar? 
Möjlig följdfråga: Vad saknar du i dina vänskaper med andra killar/män?

Hur brukar du och dina manliga kompisar reagera när du eller någon annan 
försöker prata om något jobbigt/känsligt?
Möjlig följdfråga: Är några ämnen svårare att prata med dina manliga vänner om 
–  jämfört med att prata med vänner som inte är män?

Vad får dig att känna dig ensam?
Möjlig följdfråga: Om du varit ensam en längre period i ditt liv, varför tror du att 
det blev så?

Tänk på en situation där du har känt ett starkt grupptryck. Hur kändes det?
Möjlig följdfråga: Har du gjort något du senare ångrat, på grund av grupptryck?

Om du börjar på ett nytt jobb/skola/förening och träffar en ny person som du vill 
umgås med – som kompis, utanför det sammanhanget – vad gör du då? 
Möjlig följdfråga: Vad tror du behövs för att en vänskapsrelation ska hålla?

Säger du någonsin till dina vänner att du älskar dem och att de är viktiga för dig?
Möjlig följdfråga: Vad mer gör du för att vårda relationen till vänner? Planerar du 
och tar initiativ till umgänge?

På vilket sätt kan män i grupp prata eller bete sig så att andra känner sig ovälkomna?
Möjlig följdfråga: Hur kan du göra så att alla känner sig välkomna?

Om du fick i uppgift att fråga en manlig vän om han skulle kunna tänka sig att 
ligga mage mot mage och kramas, och sedan göra det – hur skulle det kännas?
Möjlig följdfråga: Brukar du rent fysiskt visa närhet till dina vänner? Hur gör du det?

Känns det obekvämt att vara med män utan att ha en planerad aktivitet?
Möjlig följdfråga: Kan du umgås med andra utan att ha någon planerad aktivitet?

Kan det vara så att du oftare gör aktiviteter med kompisar som är män, men oftare 
pratar med kompisar som inte är män?
Möjlig följdfråga: Vad tror du att dina vänner som inte är män känner kring det?

Om du är besviken/arg på en vän, kan du säga det? Vad krävs för att du skulle 
våga det?
Möjlig följdfråga: Gör du detta oftare när/om du dricker alkohol? 

Har du någon vän att prata med gällande saker som det finns ett stigma kring?
Till exempel porr, sorg eller psykisk ohälsa.
Möjlig följdfråga: Om inte – vad tror du det leder till?

Förändras sättet du pratar när du är bland bara män? Hur?
Möjlig följdfråga: Förändras sättet du pratar om du bara är med icke-män? Hur?

Frågor

Fördjupningsfrågor



Män & ego

       Ända sen jag och de omkring mig kom i puber-
tetsåldern har jag haft problem med min kropp. 
Den har för lite hår och skägg, jag har för liten kuk 
och det har varit för lite muskler. Det är inte bara 
kroppen som ska vara manlig –  jag ska även bete 
mig manligt. Knulla mycket, vara proffs på bilar, 
datorer och bygg – och jag ska vara vara hård, 
känslolös och osårbar.

Jag lärde mig fort att om jag letade “fel” hos andra kunde jag lättare komma undan 
själv. Om jag skrek att någon annan var omanlig eller en fjolla blev jag själv inte 
offer för folks ord och blickar – istället fick jag status och blev en del av gruppen. 
Och även om jag inte alltid attackerade andra så jämförde jag mig alltid med dem, 
vilket jag fortfarande gör.
 Jag trodde det här beteendet var nödvändigt när jag gick i högstadiet – för att 
överleva i den hårda miljön. Jag har tyvärr märkt att jag haft samma beteende i 
mina kompis- och kärleksrelationer. Jag har varit väldigt svartsjuk på mina part-
ners när de till exempel pratat om sina sexliv innan mig. Då har jag har gett syrliga 
kommentarer och betett mig kyligt. Jag har räknat hur många jag legat med och 
jämfört med min partner – för att se om jag kan slappna av eller om jag behöver 
känna mig hotad. Det har även lett till att jag försökt kontrollera mina partners och 
att jag har försökt hålla koll på dem och vilka de är med. 

Det här är bara en av alla berättelser vi anonymt fått in av män på frågan "Vad skulle 
du vilja prata om, om ingen dömer dig". Vi hoppas den kan inspirera dig att öppna 
upp och prata från hjärtat i följande samtal. I det här temat får du prata om hur ditt 
ego påverkar dig själv och andra. Du får prata om misstänksamhet, avundsjuka, 
status, hävdelse och utseende. 

Uppvärmningpåståenden – svara JA/NEJ om de stämmer på dig:

      Jag har varit svartsjuk när någon jag varit kär i har umgåtts med andra

      Jag har ett bra självförtroende

      Jag har behandlat någon illa för att få status

      Jag tycker det är svårt att erkänna när jag har gjort något fel

      Jag tycker det är svårt att lita på andra män



När blir du avundsjuk/svartsjuk och hur känns det? Ge gärna ett exempel.
Möjlig följdfråga: Vad gjorde du av svartsjukan? Hur vill du agera i framtiden?

Brukar du tänka på delar av ditt utseende som manliga/omanliga? Hur, i sådana fall?
Möjlig följdfråga:  Är du nöjd med din kropp och ditt utseende? Varför, varför inte?

Finns det egenskaper och saker som en man “ska kunna”, som du känner att du 
inte klarar av?
Möjlig följdfråga: Hur känns det? Vad gör det med din självkänsla?

Hur känns det om någon ifrågasätter dig inför andra? Till exempel på sociala medier.
Möjlig följdfråga: Brukar du gå i försvarsställning eller har du lätt för att ändra 
åsikt om du inser att du har fel? Brukar du visa att du tvivlar?

Har du svårt att säga förlåt eller be om ursäkt till andra? 
Möjlig följdfråga: Om du har svårt med det, vad gör du istället för att säga förlåt 
eller be om ursäkt? 

När har du känt att du inte lever upp till bilden av hur en man ska vara?
Möjlig följdfråga: Vad har du gjort då för att få bort den känslan? 

Brukar du jämföra dig med andra män? Hur?
Möjlig följdfråga: Brukar du känna dig misstänksam, missunnsam eller avundsjuk 
mot andra män? Varför tror du att du känner så? 

Hur känns det för dig när någon i din närhet försöker hävda sig eller trycka ner 
dig för att själv få status? Ge gärna exempel på när det har hänt.
Möjlig följdfråga: Har du gjort så själv? Vad hände?

Hur känns det för dig när du misslyckas eller förlorar bland andra män?
Möjlig följdfråga: Vad skulle kunna få dig att känna annorlunda?

Hur reagerar du när en partner pratar om sexuella erfarenheter som hen haft 
innan dig/vid sidan av dig? 
Möjlig följdfråga: Varför tror du att du känner så?

Hur skulle du vilja hantera din svartsjuka på ett bra sätt?
Möjlig följdfråga: Hur skulle du kunna uppnå detta?

Gömmer du egenskaper, beteenden eller delar av ditt utseende för andra?
Möjlig följdfråga: Gömmer du något specifikt – för att det känns omanligt?

Tror du att du bidrar till att göra andra män osäkra på sig själva? Hur?
Möjlig följdfråga: Finns det situationer då du gör detta medvetet?

Frågor

Fördjupningsfrågor



Män & skörhet

       Varför tar det emot så jäkla mycket att gråta 
framför en kompis? För ett tag sen, när jag höll på 
att förstöra förhållandet med min sambo, behövde 
jag prata med någon. Jag valde en kompis jag kände 
att jag kunde vara öppen med och frågade om hen 
ville träffas. Men jag vågade ändå inte säga rakt ut 
att jag mådde dåligt och behövde hjälp. Väl där 
undvek jag att prata om det så länge det bara gick. 

Men till slut öppnade jag upp och såklart möttes mina tårar med kram och tröst. 
Jag tänker på alla gånger jag inte tagit steget och berättat för en vän när jag mår 
dåligt. Det finns många saker som inte ens mina närmaste vänner vet, om mig. En 
förutsättning för att få stöd eller hjälp när jag är ledsen är att jag själv öppnar upp 
och visar hur jag mår. Men samtidigt känns det svårt att vara ledsen inför andra.

Det här är bara en av alla berättelser vi anonymt fått in av män på frågan "Vad skulle 
du vilja prata om, om ingen dömer dig". Vi hoppas den kan inspirera dig att öppna 
upp och prata från hjärtat i följande samtal. I det här temat får du prata om känslor 
och rädslor – och om hur du kan hantera dem. Du får prata om att våga visa dig svag 
och om att vara stark nog att be om hjälp.

Uppvärmningpåståenden – svara JA/NEJ om de stämmer på dig:

       Jag har fått höra “är du man eller mus?” (eller dylikt) när jag visat rädsla eller
       varit ledsen

       Det är svårt att vara ledsen bland andra män 

       Jag är en annan person bland vänner jämfört med när jag är med min familj

       Jag visar mig sårbar framför folk jag inte känner

       Om jag är på bio med en manlig vän kan jag gråta till filmen utan att skämmas



När grät du senast? Beskriv gärna vad som hände.
Möjlig följdfråga: Om någon såg det, hur reagerade den personen?

Hur ofta gråter du? 
Möjlig följdfråga: Hur kan du göra för att bli bättre på att gråta?

Vilka känslor får du när kompisar/partner/familj gör dig illa? Ge gärna exempel.
Möjlig följdfråga: Visade du personen att den hade gjort dig illa? Hur i sådana fall?

Kommer du ihåg senast du såg en kompis gråta? Vad hände?
Möjlig följdfråga: Behandlar du manliga kompisar annorlunda än kompisar som 
inte är män, när de visar sig sköra? 

Har du lätt att bli arg och irriterad?
Möjlig följdfråga: Har du någon gång ångrat att du blev arg och irriterad i en situa-
tion? Hur skulle du vilja ha reagerat istället?

Visar du dig ofta skör/sårbar/arg när du är alkoholpåverkad? Varför? 
Möjlig följdfråga: Vilka konkreta metoder kan du använda för att våga visa dig 
skör utan alkohol?  

Vågar du söka stöd eller prata ut med andra män – när du behöver hjälp eller är ledsen? 
Möjlig följdfråga: Känns det annorlunda att prata med någon som inte är man? 

Har du någon gång sökt hjälp för ditt mående? 
Möjlig följdfråga: Hur upplevde du den erfarenheten?  

Frågor

Har du några känslor som du aldrig eller sällan visar för någon? Vilka?
Möjlig följdfråga: Varför tror du att du inte vågar visa dessa känslor? Och vad tror 
du att det leder till?

Är du ett bättre stöd för någon om du själv känner att du kan visa dig sårbar?
Möjlig följdfråga: Hur tror du att dina relationer till kompisar/familj/kollegor 
påverkas om du aldrig visar dig sårbar, till exempel ledsen/rädd?

Är det lättare för dig att visa att du är ledsen för personer du nyligen träffat – än 
för gamla vänner? 
Möjlig följdfråga: Om ja, varför tror du att det är så?

Hur reagerar du när andra är ledsna eller behöver stöd på något sätt? Är du en 
person som andra kan ”gråta ut” hos?
Möjlig följdfråga: Vad kan du göra för att andra ska känna sig bekväma med att 
“prata ut” med dig?

När kände du dig dum senast? Kanske bortgjord? Att du inte hade koll på läget?
Möjlig följdfråga: Tycker du det är svårt eller jobbigt att visa den typen av känslor 
framför andra män?

Fördjupningsfrågor



Män & flyktvägar

       Relationen till min pappa är något jag flytt 
ifrån länge. Vi funkar inte ihop och det känns som 
att han inte lyssnar, han säger saker jag blir ledsen 
av, tar energi och lägger över massa ansvar på mig 
utan att kolla om det är okej. När det började bli 
knackigt med min pappa i tonåren, hade jag inga 
verktyg att hantera relationen. 

Jag har under stora delar av mitt liv varit nedstämd under långa perioder, vilket 
gjorde att jag hade ännu svårare att hantera problemen med min pappa. 
 Det jag gjorde istället var att isolera mig från folk, från min familj och min 
pappa. Under tiden använde jag också mycket droger, alkohol, dataspel och porr. Jag 
tänkte inte då att det var för att hantera det jobbiga med pappa, men idag, när jag 
fått distans, använder jag inte droger längre och jag dricker alkohol ytterst sällan. 

Det här är bara en av alla berättelser vi anonymt fått in av män på frågan "Vad skulle 
du vilja prata om, om ingen dömer dig". Vi hoppas den kan inspirera dig att öppna 
upp och prata från hjärtat i följande samtal. I det här temat får du prata om problem 
du flyr ifrån, och vad det innebär för den psykiska hälsan – samt vad du skulle vilja 
ändra på.

Uppvärmningpåståenden – svara JA/NEJ om de stämmer på dig:

       Jag klandrar mig själv när jag flyr från problem

       Jag tycker det känns jobbigt att söka hjälp för mina problem

       Jag kan fly från jobbiga situationer på ett sunt sätt

       Jag dricker mer alkohol under perioder då jag mår dåligt

       Jag känner någon som lider av alkohol-/drogmissbruk



Ibland agerar vi ologiskt när vi mår dåligt. Istället för att försöka lösa problemen 
så gör vi andra saker – för att slippa tänka och känna så mycket. Kan det vara så 
för dig ibland? Vad gör du då?
Möjlig följdfråga: Vilka flyktvägar har du använt/använder du, av följande:
(Du kan säga alla – och ge egna exempel.)

Tittar du mycket på porr? Varför och när gör du det? Hur mår du innan/efter?
Möjlig följdfråga: Använder du mycket alkohol/droger? Varför och när?

Om du ser att en manlig kompis mår dåligt, kanske att den överkonsumerar 
alkohol/träning/jobb eller något annat, vad gör du? Pratar du med honom?
Möjlig följdfråga: Vad skulle du göra om kompisen vägrar att prata om det?

När du gör saker för att slippa må dåligt – hur påverkar det människorna runtom
kring dig? Ge gärna exempel.
Möjlig följdfråga: Tänker du mycket på hur du påverkar andra när du mår dåligt?

Vad blir konsekvenserna när du flyr från problem istället för att lösa dem?
Möjlig följdfråga: Har du någon gång fått nya problem just därför att du undviker 
eller ignorerar grundproblemet?

Har du någon gång flytt från jobbiga känslor genom att överprestera genom till 
exempel jobb/studier? Ge gärna exempel.
Möjlig följdfråga: Vad borde du ha gjort i situationen?

Om du har upplevt problem i relationen med en förälder/vårdnadshavare – hur 
har det känts?
Möjlig följdfråga: Har du kunnat hantera situationen? Hur vill du hantera den?

Vem får du stöd av när du känner dig pressad/trängd/ledsen? Och hur tar du hand 
om den personen när den själv mår dåligt?
Möjlig följdfråga: Om du inte har en sådan person i ditt liv, hur kan du bygga en 
sådan relation?

Finns det något i ditt liv just nu som du känner att du vill fly från?
Möjlig följdfråga: Vad kan du göra för att lösa eller hantera problemet på ett bra sätt?

Vad kan du göra för att undvika ett flyktbeteende hos dig själv?
Möjlig följdfråga: Om du inte klarar av att lösa ett problem, vad kan du göra för att 
problemet inte ska få dig att må så dåligt?

Finns det vissa problem du tycker är svårare att hantera än andra? Till exempel 
relationer, krav på prestationer, stress, sorg och så vidare.
Möjlig följdfråga: Varför tror du att just de problemen är svåra att hantera?

Har du någon gång flytt från problem genom att låtsas att de inte finns?

Frågor

Fördjupningsfrågor

porr        jobb        alkohol        droger        träning        spel



       Senaste tiden har jag funderat på varför jag har 
sex. Jag har märkt att det är jättesvårt för mig att 
veta om jag vill ha sex eller inte. Det har hänt 
väldigt många gånger att jag under sex har tappat 
lusten men ändå fortsatt. Jag har förstått nu att det 
krävs att jag är kåt och att de jag vill ha sex med är 
kåta för att det ska finnas ett skäl att göra något 
sexuellt.

Jag har också haft sex av riktigt dåliga skäl: för att vara manlig, för att det förväntas 
av mig, för att få status och så vidare. Alltså massa andra skäl än att jag är kåt i 
stunden. Jag har så svårt att lämna alla de skälen och tankarna utanför – när jag 
ligger med någon.
 Jag har inte heller varit bra på att lyssna på de jag vill ha/har sex med. Det tog 
mig alldeles för lång tid att förstå vad samtycke är och att det är grunden för allt sex. 
Att det är mitt ansvar att aktivt leta efter signaler på att en annan person vill ha sex 
med mig. Om jag är osäker ska jag fråga eller sluta. Ska jag vara helt ärlig är jag inte 
helt säker än idag på hur jag ska kolla av samtycke på bästa sätt.

Det här är bara en av alla berättelser vi anonymt fått in av män på frågan "Vad skulle 
du vilja prata om, om ingen dömer dig". Vi hoppas den kan inspirera dig att öppna 
upp och prata från hjärtat i följande samtal. I det här temat får du prata om sex, 
sexualisering, kommunikation, kåthet, prestationskrav, porr, samtycke med mera.

Uppvärmningpåståenden – svara JA/NEJ om de stämmer på dig:

      Jag har känt mig sexuellt otillräcklig

      Får jag chansen att ligga så tar jag den

      Jag har tappat lusten under sex utan att avbryta sexet 

      Jag har inte varit tillräckligt lyhörd i sexuella situationer

      Jag skulle kunna prata om porr med min mamma

Män & sex



Har du känt att det finns prestationskrav/förväntningar på dig när det gäller sex? 
Hur påverkas du av det?
Möjlig följdfråga: Varför vill/ville du ha sex första gången?

Har du velat prata om det sexliv du delar med en person – men inte kunnat?
Möjlig följdfråga:  Vad tror du att det leder till?

Brukar du kolla på porr? Hur tror du att det påverkar dig och din syn på sex?
Möjlig följdfråga: Vad har porr lärt dig att andra gillar/tänder på hos män? Tror du 
det stämmer i verkligheten?

Har du gått över en annan persons gräns någon gång?
Möjlig följdfråga: Tänk efter – har du tjatat på/övertalat någon till att ha sex med dig?

Hur ser du till att personen du frågar känner sig bekväm med att inte säga ja till sex? 
Möjlig följdfråga: Hur märker du om någon visar dig samtycke till något sexuellt? 

Har du tagit initiativ till sex fast du egentligen inte hade lust? Varför?
Möjlig följdfråga: Hur ser du till att du bara har sex när du vill/känner lust? Hur 
mår du efter sex då du inte haft lust? 

Har du upplevt att din kropp inte svarar på “rätt sätt” under sex? T.ex. haft svårt 
att bli/förbli hård/våt? Om ja, hur kändes det?
Möjlig följdfråga: Finns det några specifika situationer där det här händer oftare? 

Tycker du att ett förhållande måste innehålla mycket sex för att vara bra?
Möjlig följdfråga: Har du haft sex för att du tror att det ska hålla ett förhållande vid liv? 

Frågor

Har du någon gång velat testa något nytt, sexuellt, men inte vågat? Hur skulle du 
kunna göra för att våga testa?
Möjlig följdfråga: Hur reagerar du om personen du har sex med vill testa något nytt?

Har du någon att prata med om sex? 
Möjlig följdfråga: Hur ser du till att vara en bra samtalspartner till personer som 
vill prata om sex med dig? Har du varit en dålig samtalspartner någon gång?

Om du haft sex, tänk på den senaste gången. Var det skönt för dig? Var det skönt 
för den du hade sex med?
Möjlig följdfråga: Hur tar du ansvar för att sex är skönt för de du har sex med? Och 
hur kan du veta att det är skönt? 

Är du rädd för något när du ska ha sex? 
Möjlig följdfråga: Hur skulle det kännas att berätta detta för en sexuell partner?

Känner du att det är svårt att vara intim/nära andra utan att det är kopplat till sex?
Möjlig följdfråga: Har du haft sex ändå, fast du egentligen bara ville vara nära någon?

Fördjupningsfrågor


