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http://www.skolfilm.com/rattigheter.aspx
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-forlarande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/filmer-1.155088
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http://www.levandehistoria.se/film/agnes?project=235
Filmklipp om Agnes som blir mobbad i skolan, där hennes klasskamrater ignorerar henne och
läraren inte gör något åt situationen. Ingår i materialet “Spelar roll” (1.02 min)
http://www.youtube.com/watch?v=ruBqetaMd5g
http://nobystanders.me/
Killar berättar om sina erfarenheter av att bli mobbade, att vara mobbare samt att vara bystander
som tar ställning mot mobbning. (2.03 min)

https://www.youtube.com/watch?v=XmnmA1w0piI&t=17s
Kortfilm baserad på barn- och ungas berättelser om mobbning. Denna film handlar om Erik som
ständigt blir utsatt för knuffar och slag i skolan. (8.21 min)
https://www.youtube.com/watch?v=-lHiJZk5rcA&spfreload=5
Kort filmklipp från Friends om nätmobbning och hur mobbarna numera ständigt kan vara
närvarande genom nätmobbning. (1.00 min)
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https://www.youtube.com/watch?v=i9m-A-Wi2Vg
Utbildningsfilm från Machofabriken, med en övning att reflektera och bryta maskulinitetsnormer.
(1.56 min)

http://www.youtube.com/watch?v=clDrraxwIWA&list=TLirKL-3JQOyc
Hårda ord som känns som en käftsmäll. (0.50 sekunder)

http://www.youtube.com/watch?v=h1FREMJiLmw
Inslag om våldtäkten i Bjästa där en 14-årig flicka blev våldtagen på en skoltoalett, och där vänner
och vuxenvärlden svek efter att hon anmält våldtäkten. Våldtäktsmannen blev dömd.
http://www.youtube.com/watch?v=xXH6zenZ1hw
Prästen i Bjästas synvinkel på våldtäkten i Bjästa.
https://www.youtube.com/watch?v=UWVN-3yURtE&t=2s
Kortfilm om en tjej vars pojkvän slår henne. (6.20 min)

https://vimeo.com/42535209
Unga hbtq-personer pratar om kränkningar, hatbrott och brist på trygghet som de upplevt i skolan
och familjen när de kommit ut. (2.41 min)
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http://www.tv3play.se/program/livet-blir-battre/262302
https://www.viafree.se/program/samhalle/livet-blir-battre/sasong-2/avsnitt-3
Dokumentär om Anton Hysén, världens enda öppet homosexuella elitspelare i fotboll. 24 min in är
det tidningar över hela världen som skriver om honom. 36 min in håller han ett tal. (43 min)

https://www.youtube.com/watch?v=jtRtnvwBCqs
Ny kampanjfilm från MÄN producerad 2017. Vad gör du när du ser våld? (2.50 min)
https://www.youtube.com/watch?v=WgwF8N326lw&t=18s
Ett kortfilmklipp om en kille som är åtalad för sexuellt ofredande och som beskyller sina handlingar
på att ”det var ett skämt.” (3.46 m
https://www.youtube.com/watch?v=Ow-tcvoNzpA&t=38s
Film baserad på en historia inskickad till Fatta Man om att bryta normen om lilla skeden. (4.17 min)
https://www.youtube.com/watch?v=Mz0S4a-dCY0
En kortfilm om ett bråk där killen inte vill slåss utan vill ringa polisen istället. (3.02 min)
https://www.youtube.com/watch?v=k0s55hLUvGU
Några killar blir misshandlade på träningen/träningsläger, en av vännerna väljer att avböja träningen
pga detta. (4.28 min)
https://www.youtube.com/watch?v=tuCQAfVhs88
Män pratar om att engagera sig och för samtal kring vilken slags manlighet vi vill ha. Det börjar med
mig. Och dig. NU! (1.14 min)
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https://www.youtube.com/watch?v=pjXtCs040z8
Fatta Mans låt om kampen för en ny manlighet fri från sexuellt våld. (4.22 min)
https://www.youtube.com/watch?v=6i0JAfxbbKc
Animerad film om samtycke – jämför det med att dricka te. (2.58 min)
https://www.youtube.com/watch?v=rknZ9qWh7n0&t=5s
Kortfilm om en flicka som läser upp ett brev för sin pappa om vad som förväntas kunna hända
under hennes uppväxt, och vad han och andra män/pojkar kan göra för att motverka detta. Ett
viktigt budskap som berör alla. (5.00 min)
https://vimeo.com/album/3556470/video/239444110
Två killar är på en fest och samtalar kring om och hur de borde göra något när de misstänker att en
annan killkompis är på väg att våldta en tjej.
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https://www.youtube.com/watch?v=fA0H5LKnko8&sns=em
En film där tjejer i 15-årsåldern läser berättelser om sexualiserade kränkningar till våldtäkt
https://www.facebook.com/FreudianSlipProd/videos/1706971089360491/
Satirfilm om mäns reaktioner på #metoo

https://www.youtube.com/watch?v=_o8auwnJtqE
Kortfilm om barn på nätet: vad som kan hända, personlig säkerhet online samt hur en skyddar sin
identitet. (8.33 min)

http://www.youtube.com/watch?v=bRMflDypg_Q
Killen som kör bilen och smsar blir tillsagd att det är farligt, sedan backar andra vänner och håller
med om att det är farligt. (0.30 sekunder)
http://www.youtube.com/watch?v=8WnAH2j4Ywg
Några arbetskollegor på en byggarbetsplats peppar sin kollega med ett fint sms och applåder. (0.30
sekunder)
http://www.youtube.com/watch?v=GfckuG5_Wpg
En ny tjej börjar i klassen, och alla skickar vänförfrågningar till henne. (0.30 sekunder)
http://www.youtube.com/watch?v=CQD0eYAdL7U
Halebop reklam där de bryter mot maskulinitetsnormer. (0.30 sekunder)
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http://www.youtube.com/watch?v=bJwr-Por6E4
Hårda killar som skriver fina sms. (0.30 sekunder)
https://www.youtube.com/watch?v=nyDGnjlsZ1k
En musik- och dansvideo med en grupp tjejer som juckar. (3.26 min)
https://www.youtube.com/watch?v=8oJThqOMSaY
Kort filmklipp med tre barn och en berättarröst som talar om de olika barnens rättigheter av att
bestämma och styra sina egna liv. (0.48 min)

http://www.youtube.com/watch?v=5P4eVjwVd_U&list=PL182E8A887C1A2259
Killar som tar avstånd från nedlåtande kommentarer. En positiv film om män som tar avstånd som
uppmanar andra män att ändra sitt beteende. (2.17 min)

https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg
Danskt filmklipp om generaliseringar/kategoriseringar. (3.00 min)

https://www.youtube.com/watch?v=xfyiZtg_IUQ&list=PLyNE9qvyU5xChiWYHwJLy8vyaM28ZnHk&index=2
Ett filmklipp om fördomar kring funktionsvariationer. (14.19 min)
https://www.youtube.com/watchv=jD8tjhVO1Tc&index=6&t=0s&list=PLnBwY47sQF4aLT47m
ZGH6nRoZIKo6qKa_
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https://www.youtube.com/watch?v=TZrrs5xrCEE
Ett filmklipp om heteronormen och homosexualitet, handlar bland annat om bögskämt. (14.13 min)
https://www.youtube.com/watch?v=XQKGigb5l28:
En skotsk kortfilm om homofobi. (7.02 min)
http://www.youtube.com/watch?v=iQi6NymyZoM
Ett coolt och kort norskt filmklipp om pojkar som gillar pojkar, en kille bjuder upp en annan kille.
(0.50 sekunder)
http://www.youtube.com/watch?v=2O7IW1CP0jA
Ett inslag från ABC News där de gjort ett socialt experiment med skådespelare som skall föreställa
ett heterosexuellt par samt ett homosexuellt par som hånglar på allmän plats i USA. Vad blir
reaktionerna? (5.41 min)
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=oOUL__LBV48&NR=1
En film där två unga killar kysser varandra. OBS måste ha ett Youtube konto pga åldersrestriktioner.
http://youtu.be/pxoCpZHl7xo:
Halebops hockeyreklamfilm. (0.30 sekunder)
http://www.youtube.com/watch?v=A4YghiZxHfw
Trailer till filmen” Summer Storm” som handlar om killar som gillar killar. (1.48 min)
http://youtu.be/lrJxqvalFxM
En engelsk kortfilm om att ge stöd till en kille som gillar killar. (4.24 min)
http://www.youtube.com/watch?v=hjzy4XieS9Q
En kortfilm om två unga killar som gillar varandra - en kille blir slagen och en annan kille hjälper
honom. (14.07 min)
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https://allout.org/en/actions/lovealwayswins
Kort filmklipp angående Rysslands protester mot hbtq-personer innan och under Vinter OS. (1.58
min)
https://www.youtube.com/watch?v=Gd0IWP3TiNA
Mårten Andersson och Mattias Brunn läser monologer från teatern NO TEARS FOR QUEERS.
(4.57 min)

https://www.facebook.com/mucf.se/videos/p.1291734314213790/1291734314213790/?type=2&t
heater
Unga hbtq-personer berättar vilka faktorer som gjort att det kunnat vara sig själva samt hjälpt dem
att må bra. (1.00 min)

https://vimeo.com/109709538
Filmklipp om hur en kan göra ungdomsfotboll inkluderande på ett normkritiskt sätt. (7.16 min)
http://www.youtube.com/watch?v=fPfiU8lXges
En skämtsketch med Erik och Mackan där de har klätt ut sig till kvinnor och lagt ut på dejtingsidor.
De har fått många som tagit kontakt, och de berättar om hur det känns. Ett klipp som kan vara en
tankeställare. (5.14 min)
http://youtu.be/Ulb3tZU8vsk
Komedisketch om två sportkillar som är gay men kämpar emot det. Rolig och sätter fokus på
normer och motstånd. (4.42 min)
http://www.svt.se/fittstim--min-kamp/gubbslemslaten-2014
Musikvideo av Tiffany och Bianca Kronlöf feat. Belinda Olsson. (4.00 min)
https://www.youtube.com/watch?v=CnOJgDW0gPI
En kortfilm om att vända på normen där gay är norm och inte heterosexuell. (19.12 min)
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http://vimeo.com/18985647
En trailer om kvinnors objektifiering. (2.47 min)
http://www.youtube.com/watch?v=bUr9UfusUcM#t=61
Filmen handlar om en grupp ”ninjor” som sett Uppdrag Ninjas film Bechdeltestet och blivit
upprörda över att världen fortfarande inte kommit längre när det gäller jämställdhet. Ninjorna
uppmärksammar hur obechdelliga deras skolböcker är som gör att vissa människor förblir helt
osynliga. (5.42 min)
http://www.ur.se/Produkter/175171-Om-det-var-du-Om-tjejer-inte-far-ligga
Kortfilm från UR om unga, värderingar och ombytta roller kring sex. (4.04 min)
http://www.youtube.com/watch?v=gImPB1jzvSY&feature=youtu.be:
En svensk kortfilm om genusnormer med omvända roller. (6.46 min)
https://www.youtube.com/watch?v=yOcxexv0uzE
Ett inslag från Nyhetsmorgon där en grupp män skall ”öva sig att bli riktiga män.” (3.40 min)
http://www.youtube.com/watch?v=3F3CFusRB6g
Komediklipp med skådespelerskan Bianca Kronlöf med hennes karaktär ”Snubben”. (4.16 min)
http://www.ur.se/Produkter/175169-Om-det-var-du-Sminkoffret
Kortfilm från UR om unga, värderingar och ombytta roller. (4.56 min)
http://www.youtube.com/watch?v=hc45-ptHMxo
En trailer för filmen the Mask You Live In som handlar om hur maskulinitet konstrueras i USA. De
tre farligaste orden – ”Be a Man”. (3.09 min)
http://www.youtube.com/watch?v=mPAmjWtHHYs
Film om hur det blir som det blir med kön, hur könsnormer formas och hur det skall motverkas.
(2.27 min)
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http://www.ur.se/Produkter/175167-Om-det-var-du-Tjalla
Kortfilm från UR om unga, värderingar kring misshandel. (2.30 min)
http://www.ur.se/Produkter/175173-Om-det-var-du-Tristess
Kortfilm från UR om unga, värderingar och psykisk misshandel. (3.45 min)
https://www.youtube.com/watch?v=jn5_JpYsX0w&feature=youtu.be
Kön – vad blev det? (1.48 min)
https://www.youtube.com/watch?v=p5LRdW8xw70&sns=em¨
Film om Norge som världen mest jämställa land – en halvtimme långt - som handlar om historien
fram till idag.
https://www.facebook.com/proctergamble/?hc_ref=ARSMGPGy8_Adj__jPbGFF6SbW66Gvl6V
A8kHhqBTfjKmM7opS7wY43_n3DWV9MSpzUE&fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg
https://www.youtube.com/watch?v=vNNhh2VcqTo
https://www.youtube.com/watch?v=4hsUgBU0c8g
https://www.facebook.com/ATTNVideo/videos/1812636229041330/
https://www.facebook.com/tanktill/videos/1633857756664030/?hc_ref=ARQSNuLYML5pnbzh
MI8UrACZr-siOwdeQCkK_Zm6JIYvuezpDzIT4uEHQyfeqRqO2CE&fref=nf
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http://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE
Ett filmklipp om skönhetsideal där en modell blir fotograferad och redigerad. (1.11 min)
https://www.youtube.com/watch?v=STeHV7eRgvs
Musikvideo med Fronda om en tjej som har ätstörningar samt pressen att försöka leva upp till
stereotypa normer. (4.04 min)

http://www.youtube.com/watch?v=0XnzfRqkRxU#t=60
Kanske världens bästa mensreklam från HelloFlu. (1.46 min)
https://www.youtube.com/watch?v=NEcZmT0fiNM
Kanske världens bästa mensreklam nr 2 från HelloFlu. (2.19 min)

http://www.youtube.com/watch?v=Q81bsGI-JcY
Animerad brittisk kortfilm om en 13-åring som blir mobbad i skolan. (1.44 min)
http://www.youtube.com/watch?v=eeqQCyQOCPg
En tecknad film om hur en kan ingripa vid mobbning. (4.00 min)
http://www.youtube.com/watch?v=2VfRxxUO12o
Ett filmklipp ut en film om nätmobbing. (9.00 min)
http://www.youtube.com/watch?v=LGfS1unD_o4
En röd ballong som först symboliserar ensamhet och utanförskap, men som sedan förenas med
andra färgglada ballonger. (1.22 min)
http://www.youtube.com/watch?v=bjxjiHWm0fI&feature=c4overview&list=UUv2X3R30cWi5cenA7qAkw-Q
Filmklipp med en kille som plockar fram elaka ord när han ska gå och lägga sig. (1.00 min)
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http://community-matters.org/news-and-media/watch/end-the-silence
Amerikanskt filmklipp om antimobbning. (3.05 min)
http://www.youtube.com/watch?v=nno8yGolB7U&list=TLMve2alIdkxQ
En kille som blir utskrattad på fotbollsplanen. (1.01 min)
http://www.youtube.com/watch?v=0rqOayETxdQ&list=TL3kFPx_vTtxo
En tjej som sjunger om att vara utanför. (1.10 min)
https://www.youtube.com/watch?v=VTf5k6LEmi8
Filmklippet är från Polisens antimobbningsprojekt från år 2014 som är riktad till årskurs 3 i
grundskolan. (5.18 min)
http://www.youtube.com/watch?v=jg5_eOKDZQM&list=TLzIy3zs89LEM
Filmklipp med en kille som kommer hem från skolan med en massa skällsord och taskiga ord ur
väskan, men tillslut har någon sagt hej. (1.02 min)
http://www.youtube.com/watch?v=KyWjgJv2sAc&list=PL85E07371E12802AA
Kortfilm om två killar varav ena blir mobbad, och den andra vill bli vän men han som blir mobbad
med törs inte. (6.53 min)
http://www.youtube.com/watch?v=F2Fo6C6RQnM&list=TL9iqjj7l4avc
En tjej som aldrig blir inbjuden till någon aktivitet, men tillslut säger någon hej. (0.46 sekunder)
http://www.youtube.com/watch?v=RrsD_BObRWE&list=PL85E07371E12802AA
Kortfilm om Emma som är utstött från sin klass som ofta går hem ensam från skolan. (7.20 min)
http://www.youtube.com/watch?v=__C7sd_UDU0
Ett filmklipp som illustrerar hur ord gör ont. En tjej möter några andra tjejer i skolan som hon först
tror menar väl om, men som sen skickar taskiga meddelanden till henne. (0.47 sekunder)
http://www.youtube.com/watch?v=IM87nv08HOk&list=TLBhSjE0Hjig0
En rödhårig kille som blir retad i skolan. (0.50 sekunder)
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http://www.youtube.com/watch?v=5Tr51ng6uAM
En engelskspråkig kortfilm om mobbning. (12.55 min)
http://www.youtube.com/watch?v=Fw1o8DE4wpk&list=TLYE6FM62DgOs
Kort filmklipp på vuxna som gör som barn. (0.45 sekunder)
https://www.youtube.com/watch?v=QhOXx3JRlMM
Vanlig mobbingsituation bland barn och unga iscensätts av vuxna på arbetsplats (1:16)
http://www.youtube.com/watch?v=XmnmA1w0piI&feature=share&list=PL85E07371E12802AA
Kortfilm om Erik som blir mobbad som är rädd för att gå till skolan där han ofta utsätts för sparkar
och slag. (8.21 min)
http://www.youtube.com/watch?v=VHf4XyQnmsE&list=PL85E07371E12802AA
Kortfilm om Jonna vars föräldrar är drogmissbrukare, som blir mobbad i skolan pga detta. (6.37
min)
http://www.youtube.com/watch?v=R1aJEMrK744&feature=c4overview&list=UUv2X3R30cWi5cenA7qAkw-Q
Filmklipp om en tjej som blir knuffad på gympan. (45 min)
http://www.youtube.com/watch?v=QXowcrBZPjA&list=TL5zz_4qKNK38
Filmklipp om hur det kan vara en mardröm för en som blir mobbad att gå till skolan. (0.52
sekunder)
http://www.ur.se/Produkter/179817-Idrottens-himmel-och-helvete-Utanforskap-hot-och-vald
Film om kränkningar och utanförskap inom idrotten. (53.21 min)
http://www.youtube.com/watch?v=3PLj3tXXMMc&list=PL85E07371E12802AA
Kortfilm om acceptans. (13.42 min)
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http://www.youtube.com/watch?v=k_pLmq8d7Mk
En svensk kortfilm om näthat. Kända kvinnliga profiler läser upp ett litet urval av de mail och
kommentarer de har fått. (6.17 min)

http://www.youtube.com/watch?v=b0Ti-gkJiXc&list=PL182E8A887C1A2259
En Youtube film med exempel på hur en kan jobba med rasism – vilket också kan peppa kring
genusfrågor (2.59 min)
https://www.youtube.com/watch?v=PCO6mQPPFgY&list=PLyNE9qvyU5xChiWYHwJLy8vyaM28ZnHk&index=6
Ett filmklipp om rasism som behandlar normer om vem som anses vara svensk. (14.39 min)
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/berattelser-och-projekt/high-five/
Dokumentärfilm om rasism av en 14-årig kille. (1.09 min)
https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450
Microaggression som myggor. (1.57 min)

https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=nC3uMIpKZOU
Kortfilmer på engelska eller svenska som beskriver begreppet ”samtycke” och kroppslig integritet
för yngre barn.
https://www.youtube.com/watch?v=c2m7utBFD4M
Kortfilm om ”samtycke” och kroppslig integritet för yngre barn.
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https://www.youtube.com/watch?v=WaiVX7BHnSE
Kort filmklipp på en pojke som inte kan ta ett Nej från en flicka. (1.58 min)
http://www.youtube.com/watch?v=KUxL1-rueuA#t=42
Panelsamtal med FATTA om samtycke. (9.45 min)
https://www.facebook.com/femifamiljen/
Analys av tjatromantik i TV-serien SKAM, specifikt om förhållandet mellan William och Noora och
hur William inte accepterar ett Nej. (4.15 min)
https://www.facebook.com/femifamiljen/videos/1293342327371514/
Analys av tjatromantik i TV-serien SKAM. (3.37 min)
https://www.youtube.com/watch?v=WczeCcrIzHg
Ett filmklipp om att inte vilja hångla/ha sex ännu, men att det förväntas av en att viljan skall finnas.
(2.27 min)
https://www.youtube.com/watch?v=QgGSumPkgZ8
Ett kort filmklipp som syftar till att leda till mer ömsesidigt sex och förre övergrepp. (1.43 min)
https://www.youtube.com/watch?v=WIO1NpQkz3s
Ett kort filmklipp om vad som är skillnaden på att ta initiativ till sex eller att tjata. (1.34 min)
https://www.youtube.com/watch?v=tl0yBIz9X84
Ett filmklipp om att göra saker som en egentligen inte vill. (2.03 min)
https://www.youtube.com/watch?v=DKTgyBfZC10
Hur kan en kommunicera, och vilka ord kan en säga vid sex? OBS visar content varning på
Youtube, en måste logga in för att se videon.
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http://www.youtube.com/watch?v=gygY6mOWGlw
RFSU om heterosex. (2.36 min)
http://www.youtube.com/watch?v=JsxeFOH6Jt8
Animerad informationsfilm från RFSU om hur en kan få orgasm på olika sätt. (3.02 min)

https://www.youtube.com/watch?v=uFKAFo_etkE&index=11&list=PL63C09A16A6231FCA
En kort faktafilm på engelska om att skicka bilder/sexting. (1.13 min)
https://www.youtube.com/watch?v=hqezbib5qpQ
Ett informationsklipp om hur en ska skydda sig på nätet. (2.58 min)
http://www.youtube.com/watch?v=3caBQyEOFzM
En sketch med ett par som skickar bilder till varandra. (0.31 sekunder)

Del 1:

https://www.youtube.com/watch?v=YxfWaD_8NRs&index=14&list=PL63C09A16A6231FCA
(1.19 min)

Del 2:

https://www.youtube.com/watch?v=cy6z7DO4-Io&index=12&list=PL63C09A16A6231FCA
(1.03 min)

Del 3:

http://www.youtube.com/watch?'v=AL5Y6rJwTuQ&list=PL63C09A16A6231FCA
Tecknade kortfilmer i tre delar om sexting.
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https://www.youtube.com/watch?v=UCDRfNU3tyA
Kortfilm om unga som blir sexuellt exploaterade. (15.37 min)
http://vimeo.com/40436092
Tjej mimar med i sången “Vare Värt De?”. (2.12 min)
https://www.youtube.com/watch?v=HlHlF8MT6kU#t=25
”Sexuella övergrepp mot barn och nedskräpning kan båda leda till böter. Det är en
#SOPIGSTRAFFSKALA” - kampanjfilm med Noomi Rapace. (2.24 min)
https://www.youtube.com/watch?v=NUBRH5nKuGU
Män berättar om sina upplevelser kring sexuella övergrepp och om att bryta tystnaden. (3.44 min)
https://www.youtube.com/watch?t=10&v=AjlkIHhuZ_Q
Kort filmklipp om en man som varit utsatt för sexuellt våld och har svårt för sexuella kontakter och
vänder sig till porr. (1.55 min)
https://www.youtube.com/watch?v=NTeD6jYhbEg
Kortfilm om en man som blivit utsatt för sexuellt våld som barn, som skäms över sin kropp och
som tidigare skuldsatt sig själv för övergreppet. (1.47 min)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aZ1Ts3Mcpkw
Bianca Kronlöf berättar om en situation på t-banan följt av en låt. (6.23 min)
https://www.youtube.com/watch?v=-U8dtaSjmNc
En norsk tecknat filmklipp från 1986 om våldtäktsproblematik. (7.17 min)
https://www.svtplay.se/klipp/13389316/vi-maste-prata-mer-om-sexkoparna?start=auto
Kriminalinspektören Simon Häggström anser att sexhandeln och prostitution i Sverige borde
fokusera på män som köper sex. (12.06 min)
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https://www.youtube.com/watch?v=xLdElcv5qqc
Kända manliga amerikanska och brittiska artister, skådespelare och politiker tar ställning mot sexuellt
ofredande och våldtäkt. (1.00 min)

https://vimeo.com/161913191
Filmklipp om att öka kunskapen kring våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar. (1.53 min)
http://www.youtube.com/watch?v=P6fTaFzvyoI
Video på ”hur en dödar en hora på GTA”. (2.36 min)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OJctvteNXLs
Klipp om ”hur en dödar prostituerade” i det populära tv-spelet Grand Theft Auto. (0.57 sekunder)
http://www.youtube.com/watch?v=nQNq5kag1-I#t=14
En kortfilm gjord av Polisen om våldets normaliseringsprocess. (4.12 min)
https://www.youtube.com/watch?v=b_zvNOWkte8
Bra film om barnmisshandel. (9.08 min)
https://www.youtube.com/channel/UCRyG83oI5yTAXSBKOby1tUw
Kort kampanjfilm om att stoppa näthandeln med barn. (0.50 sekunder)
https://www.youtube.com/watch?v=Mmy2IHYq_y8
Öppnings montage till Tough Guise, om våld i media och kris för maskuliniteten. Trigger varning!
Montage med bilder på kvinnor som blivit misshandlade. (2.17 min)
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https://vimeo.com/161922858
Filmklipp om våld i nära relationer i samkönade relationer. (1.42 min)
https://www.youtube.com/watch?v=HPd4fefaUfw
En kortfilm om våld i nära relationer. (20.43 min)
https://www.youtube.com/watch?v=gHSPnzZCTaY
Längre filmklipp om våld i tonårsrelationer/dejting. (12.16 min)
http://www.ur.se/Produkter/175336-UR-Samtiden-Forskning-i-vast-Dejting-och-vald
Psykologiforskaren Emma Sorbring berättar om dejting och våld i tonårsförhållanden. (25.57 min)
http://www.stoppvold.no/
En norsk kortfilm om våld i nära relationer. (30.31 min)
http://www.youtube.com/watch?v=c44bFif6dKs
Kort kampanjvideo där en kvinna blir ”slutshamad” för vad hon har på sig av sin partner. (0.30
sekunder)
https://vimeo.com/161926082
Filmklipp om våld i nära relationer för Kriminalvårdens program IDAP (Integrated Domestic Abuse
Program). (2.11 min)
https://www.youtube.com/watch?v=R1-A7R15uYU
Socialt experiment i en hiss där en “pojkvän” slår och hotar sin flickvän. (2.10 min)
http://www.youtube.com/watch?v=ST9NvC2bs8o
En kortfilm gjord av Polisen om våldets normaliseringsprocess. (5.10 min)
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https://vimeo.com/161921656
Filmklipp om maskulinitet och våld i nära relationer. (1.48 min)
http://www.youtube.com/watch?v=De5cTWWfzcE
Kort kampanjvideo från MTV om våld i tonårsrelationer, ett par tjafsar på en fest. (0.20 sekunder)
http://www.youtube.com/watch?v=WL3rfk2iFww
En kortfilm om våld i nära relationer med en tjej med mycket blåmärken i ansiktet. (1.00 min)
http://www.youtube.com/watch?v=BNGqmSQX4tA
Filmklipp på om kvinnor som berättar om hur män i relationer blir allt mer våldsamma i
kombination med experters kommentarer. (10.04 min)
https://www.facebook.com/kvinnojouren.ellinor/videos/1838432903087152/
Kort filmklipp om en kvinna som är i sitt hem och berättar hur situationen verkligen är bakom den
perfekta fasaden. (3.11 min)
http://www.youtube.com/watch?v=PhuN_dhAW40&list=PL182E8A887C1A2259&index=1
En bystanderfilm, en kille ringer sin flickvän och är väldigt kontrollerande. Lämplig att visa
eventuellt senare i sjuan i samband med sexualiserat våld. (1.00 min)
https://www.youtube.com/watch?v=XKd7icwmuFc
Längre filmklipp om våld inom tonårsrelationer/dejting. (10.07 min)
http://www.youtube.com/watch?v=7T4uEJhzBEE
En kortfilm om en kontrollerande pojkvän som kollar på telefonen. (3.01 min)
https://www.youtube.com/watch?v=Lp2eIjXWzgw
Längre filmklipp om unga och våld. (19.11 min)
https://www.youtube.com/watch?v=nZ11945KwZc
https://www.youtube.com/watch?v=074i9C-6LoA
Filmklippet om unga och våld uppdelat på två.
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Part 1 (8.38 min), Part 2 (10.33 min).
http://www.moviezine.se/film/vi
Trailer till filmen VI som handlar om ett kärlekspar vars relation förstörs pga våld. Länk till att köpa
filmen VI: http://www.swefilmer.com/vi-2013/vi-2013-video_88996d390.html
https://vimeo.com/180575939
Män berättar om våld i nära relationer, om våldsbrott som de har begått samt bortförklaringar där de
påstår sig inte vara förövare. (3.40 min)

https://www.youtube.com/watch?v=AhqI7G_7TvU
En dansk kortfilm om våldtäkt. (4.31 min)
https://www.facebook.com/video.php?v=771608622900628
Sker alla våldtäkter i en mörk park – eller? Ett filmklipp med poliser som utreder våldtäkter bland
unga som förklarar de vanligaste myterna kring våldtäkter. (3.57 min)
https://www.youtube.com/watch?v=mOaa3QTSfCU
Fatta-låten som är baserad på 150 st inskickade historier om våldtäkter. Gestaltar en tjej som blir
utnyttjad och våldtagen. (5.18 min)
https://thescene.com/watch/teenvogue/guys-read-sexual-assault-survival-storiesdanielle?source=player_scene_logo
En film med killar som läser en tjejs berättelser om hennes upplevelser om våldtäkter. (4.56 min)
https://www.youtube.com/watch?v=Zzd2fMEWGY8
En film om våldtäktskultur och rekommenderas att se i sin helhet. (58.32 min)
https://www.youtube.com/watch?v=jSwe292FGes
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=KyuKvELxycs

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2901527613&feature=iv&src_vid=yt
RtcH6JSyU&v=ZdWlExN2_r0&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ffroNXjIUGI
Män laser upp olika berättelser och ska sedan gissa om de kommer från en porrfilm eller är
berättelser om övergrepp från #metoo.

https://www.youtube.com/watch?v=RCMy8wJ59JI
Föreläsning med Anna Bredström från konferensen Förebygg.nu den 13–14 november 2013 i
Göteborg. (18.47 min)
https://www.youtube.com/watch?v=GPKBCdeow28
Film om hur en kan förhindra människohandel med barn. (18.18 min)
https://www.youtube.com/watch?v=N8N5emwY-wE
Filmklipp om ett sportlag som har ett programprojekt där de talar om maskulinitetsnormer och
våldspreventivt arbete. (2.03 min)
https://www.youtube.com/watch?v=wY1Bair4QpQ&list=PL182E8A887C1A2259&index=11
En workshop med Joan Tabachnick om aktiva åskådare vid sexuellt våld. (60 min).
https://www.youtube.com/watch?v=ozn6OXMvhaM
Ett filmklipp om att agera tillsammans. (1.00 min)

http://www.youtube.com/watch?v=RorTxDQqngI
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En kortfilm om normer och att ta in ett Bystander perspektiv för
unga/universitetsstudenter. (6.16 min)
https://www.youtube.com/watch?v=wY1Bair4QpQ&list=PL182E8A887C1A2259&index=11
En workshop med Joan Tabachnick om aktiva åskådare vid sexuellt våld. (60 min).
https://www.youtube.com/watch?v=lBbRLfQ5ZDA&index=4&list=PL182E8A887C1A2259
En animerad kortfilm om att lägga sig i, med exempel med studenter i USA. (1.17 min)
http://www.thewitness-film.com/
Trailern till dokumentären om mordet på Kitty Genovese i New York, mordet med 38 vittnen men
där ingen agerade.
http://urskola.se/Produkter/175167-Om-det-var-du-Tjalla

http://www.ungdomsstyrelsen.se/filmer-om-unga-och-jamstalldhet
Samlat filmklippsarkiv från MUCF.
https://www.facebook.com/enkommunfrifranvaldboras/videos/1907696666155209/
En kortfilm framtagen av unga kommunutvecklare i Borås Stad. Filmen vill uppmuntra folk till att
våga ingripa när de bevittnar en våldshandling
https://www.facebook.com/ungfritidsodertalje/videos/841604042682259/
Ett gäng ungdomar från Järna Fritidsgård har skrivit en text som handlar om att killar måste snacka
mer om sexuella trakasserier och tillsammans jobbat för att stoppa det.

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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http://www.gospeakup.com/se/#top
En app att använda som ett sätt att lägga sig i för att skapa trygghet i skolan och på nätet.
http://www.unh.edu/unhtoday/news/release/2017/09/13/unh-launches-usafeus-app-preventsexual-assault-and-improve-response
uSafeUS App to Prevent Sexual Assault and Improve Response

http://www.andrew.cmu.edu/course/53-610/experience.html?nickname=maggan
Ett onlinespel om att lägga sig i.
http://duavgor.se/#duavgor
En hemsida om människohandel och sexhandel.
https://www.facebook.com/makeequal/?fref=ts
https://www.facebook.com/NyansMuslim/?fref=ts
https://www.facebook.com/rapecrisisscot/
Rape crisis center Facebook sida med filmer och filmklipp.
http://www.polismuseet.se/Utstallningar/Webbutstallningar/Hem-ljuva-hem/Filmer-om-brott-inara-relationer/
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https://www.gliffy.com/go/publish/5270249
Flödesschema över samtycke.
http://www.survivortosurvivor.org/
Hemsida med information genom olika medier för offer av våld i nära relationer. Informationsfilmer
finns bland annat.
DOMESTIC VIOLENCE SHELTERS
(17.03 min).
http://www.svarpatal.se/
En hemsida där normbrytande saker sker.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3583560

http://education-portal.com/academy/lesson/defining-the-bystander-effect-kitty-genovese-murderresearch-by-latane-and-darley.html#lesson
Vad är Bystander? Slide show på engelska utreder begreppet.
http://storify.com/EverydaySexism/sky-sports-news-live-q-and-a-with-beth-tweddle-twi/slideshow
En slideshow med sexistiska Twitter meddelanden som Beth Tweddle fick under en Live Q&A.

http://www.youtube.com/user/10ThingsMenCanDo?feature=watch
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http://www.youtube.com/channel/UCqhyli9xD7gex2xiy9L2eGA
http://www.youtube.com/playlist?list=PL182E8A887C1A2259
En samling filmer/klipp om att förebygga våld.
https://www.youtube.com/channel/UCI2RGXNzVcfL-M_v57Toktg
http://www.youtube.com/user/Friendsare2009
http://www.youtube.com/channel/UCpiKAni4x_F9hJLNnsUKDgQ
Samlade filmklipp från kampanjen This is Abuse.

http://violenceofreality.se/
https://www.youtube.com/watch?v=rNtDhjCbXP8
http://www.bethemvp.se
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