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Projekt för schysst sex och 
mot sexuella trakasserier 

Uppe: Artiklar i lokalmedierna om fair sex-projektet. 
Nere från vänster: Slutseminarium för Fair sex 2012. Workshopledarna Liselott Lindén och Katja Söderbäck. 

Under 2011 och 2012 har Ålands 
fredsinstitut genomfört projektet Fair 
sex i åländska gymnasie- och hög-
stadieskolor med finansiering från 
Ålands landskapsregering. Sedan 
2011 har interaktiva workshops om 
Fair sex hållits för samtliga stude-
randen i årskurs två på gymnasiet. 
Efter den uppmärksammade ”Hälsa 
i Skolan”- rapporten 2011 som bland 
annat visade att en stor andel tjejer i 
de åländska högstadie- och gymna-
sieskolorna hade utsatts för sexuellt 
våld, fortbildade Ålands fredsinstitut 
samtliga lärare på högstadie- och 
gymnasienivå i arbete mot sexuella 
trakasserier och sexuellt våld. 

Fair sexworkshopens syfte är att 
uppmuntra till samtal om sex och 
relationer, ömsesidighet, respekt och 
jämställdhet för att förebygga sexuellt 

våld och att främja positiva sexuella 
upplevelser bland unga. Workshopen 
fokuserar på frågor som ömsesidig-
het, gränssättning, bra-känsla, att 
lyssna efter ett ja, ryktesspridning, 
gråzoner, sexuella övergrepp samt 
de förväntningar som finns på killar 
respektive tjejer när det kommer till 
sex. Workshopen är interaktiv där 
de unga tillsammans med utbildade 
workshopledare under två tillfällen á 
75 minuter problematiserar sexuella 
förväntningar och könsnormer.

Erfarenheterna och utvärderingarna 
från workshoparna visar att eleverna 
välkomnar denna typ av diskussio-
ner och att det finns ett behov av att 
diskutera frågor kopplade till sex och 
relationer.

Personalen har fortbildats om hur 
man arbetar för en skola fri från 

sexuellt våld och sexuella trakas-
serier. Fortbildningen skedde under 
tre tillfällen och var ett viktigt första 
steg. Fortbildningen visade dock att 
kunskapen bland lärarpersonal om 
sexuella trakasserier och diskrimine-
rande normer är begränsad, det sak-
nas initiativtagande från ledningen att 
driva arbetet, och engagerad skolper-
sonal efterfrågar fortsatt utbildning 
och stöd från experter för att kunna 
fortsätta driva arbetet mot sexuellt 
våld. För att arbetet ska bli långsik-
tigt måste det integreras i skolornas 
ordinarie verksamhet och inkluderas i 
handlingsplaner och rutiner.

Projektet har väckt intresse även 
utanför Åland och har bland annat 
presenterats för två ministrar i Fin-
lands regering.

Projektet Fair sex 2012 har inkluderat workshoppar med elever och fortbildning för skol-
personal. Projektet hade som målsättning att förebygga sexuellt våld och främja positiva  

sexuella upplevelser bland unga på Åland. 

Under hösten 2012 har Ålands Fredsinstitut haft fortbildning med samtliga lärare, skolhälsovårdare och rektorer på högstadiet och gymnasiet om hur man arbetar för en skola fri från sexuellt våld och sexuella trakasserier. Fortbildningen skedde under tre tillfällen och var ett viktigt första steg. Fortbildningen visade dock att kunskapen bland lärarpersonal om sexuella trakasserier och diskriminerande normer är begränsad, det saknas initiativtagande från ledningen att driva arbetet, och engagerad skolpersonal efterfrågar fortsatt utbildning och stöd från experter för att kunna fortsätta driva arbetet mot sexuellt våld. För att arbetet ska bli långsiktigt måste det integreras i skolornas ordinarie verksamhet och inkluderas i handlingsplaner och rutiner.


