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Trots att sexualkonservativa, moralistiska och reaktionära krafter vinner mark står vi inom RFSU 
Stockholm trygga i våra grundvärderingar. Vi fortsätter kämpa för en saklig, vetenskapligt 
förankrad sexualupplysning som utgår från berörda målgruppers egna funderingar och behov. 
Kort sagt: vi står upp för allas rätt att välja, vara och njuta. Detta tål att upprepas i en alltmer orolig 
omvärld, där HBTQI-personers och kvinnors rättigheter ifrågasätts, samtidigt som tillgången och 
kvaliteten på sexualupplysning fortfarande är bristfällig, förlossningsvården uppvisar stora brister 
och så vidare. Listan kan göras lång.

Vi som jobbar med dessa frågor dagligen förstår att det ibland kan verka tröttsamt, kanske till 
och med hopplöst, att läsa tidningen och varje dag bombarderas med nya hot eller problem. 
Samtidigt är det viktigt att inte ge upp. För tillsammans står vi starka inom RFSU Stockholm. Och 
du som medlem kan lita på att vi aldrig kommer tillåta sexualpolitiken att gå åt repressivt håll i vår 
stad – aldrig.

Under 2020 valde hela 1761 personer att vara medlemmar vilket är ett nytt rekord! Med dessa 
medlemmar i ryggen har vi synts på demonstrationer, skrivit debattartiklar och remissvar, träffat 
politiker och gjort vår röst hörd i viktiga sexualpolitiska frågor. 

Vår verksamhet växer i alla avseenden, inte minst vårt kansli som dagligen jobbar med att 
genomföra vår sexualupplysing och projektverksamhet som når över hela Stockholmsregionen. 
Under året har vi exempelvis anställt en biträdande verksamhetschef och administratör för att 
kunna hantera den ökande efterfrågan på vår expertis inom SRHR-frågor. Nu är vi beredda att 
växa ytterligare!

Sammantaget så bedömer vi att föreningen står starkare än den gjort på länge under sin snart 
90-åriga historia. Vi vill därför tacka alla som är med oss och möjliggör denna utveckling, 
däribland våra medlemmar, informatörer, förtroendevalda, anställda, finansiärer, andra 
organisationer inom RFSU-förbundet och övriga bundsförvanter. Vi hoppas få fortsätta vårt 
livsviktiga arbete tillsammans med er, för allas rätt att bestämma över och njuta av sin kropp och 
sexualitet. 

Med värme,
Henric Nummi-Södergren, ordförande    Aurora Brännström, vice ordförande.  

RFSU stockholm flyttar fram positionerna
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Innehållsförteckning
Det här är RFSU Stockholm

RFSU Stockholm bildades 
1933 och är RFSU:s största 
lokalförening. Vid 2021 års 
slut hade föreningen 1761 
medlemmar, vilket är en 
dryg tredjedel av förbundets 
medlemmar.

Föreningen bedriver 
sexualupplysningsarbete 
med hälsofrämjande och 
preventivt fokus, med skolor 
i Stockholms län som största 
målgrupp. Andra viktiga delar av 
verksamheten är lokalpolitiskt 
arbete, samverkan med andra 
civilsamhällesorganisationer i 
regionen och ideell verksamhet 
i föreningens många 
medlemsgrupper. 

RFSU Stockholms arbete utgår 
ifrån de tre centrala friheterna: 
frihet att vara, frihet att välja och 
frihet att njuta.
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Politisk påverkan
Enligt den strategiska målbilden för politisk 
påverkan ska RFSU Stockholm ha resurser 
och rutiner som möjliggör att både anställda 
på kansliet, förtroendevalda i styrelsen 
samt medlemmar enkelt kan engagera sig 
och påverka politiskt. Två år av pandemi 
och restriktioner har medfört utmaningar 
för det lokalpolitiska arbetet men trots det 
har organisationen under året flyttat fram 
positionerna och deltagit i flertalet politiska 
debatter.

Styrelsen och kansliet har under 
verksamhetsåret etablerat en gemensam 
mediebevakning. Styrelsen har också ett 
politiskt utskott som har det huvudsakliga 
ansvaret för att driva det politiska arbetet, 
som varit mycket aktivt. Exempelvis har 
RFSU Stockholm deltagit i ett webbinar 
om porrdebatten och frågan om porrfilter, 
skrivit en debattartikel i ETC om RFSUs 
roll som sexualupplysare i skolor, deltagit i 
rundabordssamtal om sexualundervisningen 
med skolborgarrådet, författat ett antal 
remissvar, samt bjudit in lokala regionpolitiker 
till ett sexualupplysningspass som ägde rum i 
februari 2022.

RFSU Stockholms styrelse har gjort 
bedömningen att det blir enklare för 
föreningens medlemmar att engagera 
sig politiskt om det erbjuds tillfällen att 
träffa andra medlemmar. En stor del av 
medlemsverksamheten är politisk då den bidrar 
till att skapa samhörighet och trygga rum för 
marginaliserade grupper och normbrytare. 
Inför nästa år kommer RFSU Stockholm 
förhoppningsvis kunna erbjuda fler tillfällen 
att träffas fysiskt igen och ambitionen är att 
involvera medlemmarnas input i arbetet med 
att spika en aktuell påverkansfråga inför valet 
2022.

Under årsmötet 2021 antog RFSU Stockholm en strategisk målbild för åren 2021–2025. Strategin 
riktar in sig på fem övergripande målområden. Under det gångna verksamhetsåret har RFSU 
Stockholm arbetat aktivt för att uppnå de högt ställda ambitionerna inom respektive område. 
Nedan presenteras de framsteg som gjorts under året.

Finansiering 
Under verksamhetsåret har både styrelsen 
och kansliet arbetat fokuserat för att 
bredda organisationens finansiering. RFSU 
Stockholm bedriver en stor projektverksamhet, 
som paketerats för en rad nya finansiärer. 
Detta har gett resultat – bland annat har 
RFSU Stockholm fått sitt första anslag 
från myndigheten MUCF. Utöver de nya 
finansiärerna så har RFSU Stockholm sett 
ökande anslag från flera redan existerande 
finansiärer, vilket inneburit en ordentlig 
ökning av intäkterna med 27% jämfört med 
fjolåret. Sist men inte minst har beslut fattats 
om en övergripande placeringsstrategi för 
organisationens kapital, vilket säkerställer att 
pengarna fortsätter växa på ett stabilt och 
etiskt sätt.

Styrelsen har i sitt arbete också gjort en 
granskning av möjliga privata finansierings- 
källor (primärt stiftelser), samt utfört en 
benchmarking om hur andra civilsamhälles- 
organisationer inom sexualpolitikens område 
arbetar med finansieringsfrågan. Inför nästa 
verksamhetsår kommer underlaget kunna 
användas till att söka nya medel och 
förhoppningsvis ytterligare bredda 
organisationens finansiering.

Arbete utifrån den strategiska målbilden
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Organisation 
RFSU Stockholm har under året växlat upp den 
organisatoriska utveckling som pågått i flera 
år och som syftar till att stärka upp strukturer 
och styrsystem i en komplex och omfattande 
verksamhet. Den 1 september 2021 tillsattes 
tjänsten biträdande verksamhetschef på 40% 
som ett led i att möta de nuvarande behoven 
på kansliet, då verksamheten vuxit i takt med 
antalet projekt och anställda ökat under flera 
år. Parallellt med detta undersöker styrelsen 
möjligheten för en mer långsiktig styrning, 
genom exempelvis tvååriga verksamhetsplaner.

Styrelsen har också vidareutvecklat sitt arbete 
genom framtagandet av en ny arbetsordning 
och införandet av regelbundna utvärderingar 
av styrelsearbetet. På så sätt har styrelsen 
under året kunnat identifiera vägar att 
ytterligare effektivisera sitt arbetssätt och 
formerna för beslutsfattande.   

Flera förbundsgemensamma processer pågår 
också där två särskilt bör lyftas fram:
Sextanten och läranderesan. Sextanten är ett 
nytt övergripande styrdokument för RFSU-
förbundet som fastställdes av kongressen 
2020. Styrdokumentet syftar bland annat 
till att stärka och samla hela organisationen 
i en gemensam strategisk inriktning till år 
2033. Förberedelser pågår för en gemensam 
implementering från och med nästa år. 

Läranderesan är en stor satsning på 
kunskapshöjning och förändringsarbete 
rörande antirasism, där alla delar i förbundet 
ingår. Alla anställda och förtroendevalda 
inom hela RFSU deltar i en grundutbildning 
om fyra halvdagar som ett första steg. 

RFSU Stockholms verksamhetschef 
ingår i läranderesans styrgrupp och 
grundutbildningen har utvecklats av anställda 
på RFSU Stockholm och RFSU Göteborg. 

RFSU Stockholm har också under 2021 
avslutat ett gemensamt projekt med RFSU 
Malmö, Göteborg och Uppsala som syftade 
till att stärka upp säkerhetsrutiner och 
-policys, vilket har gett god utdelning lokalt 
och bidragit till utvecklingsarbete inom hela 
organisationen. Flera kunskapshöjande 
workshops har genomförts, bland personal, 
förtroendevalda och informatörer. 

Medlemmar 
Arbetet med medlemsaktiviteter har varit högt 
prioriterat under det gångna året, samtidigt 
som den rådande pandemin kraftigt begränsat 
föreningens möjligheter att nå ut genom 
fysiska evenemang.

Ett av flera sätt som RFSU Stockholm arbetat 
för att engagera medlemmar är genom digitala 
föreläsningar och en aktiv närvaro på sociala 
medier. Det senare nämnda har varit möjligt 
tack vare kommunikationspraktikanter som 
kunnat göra fina storys och inlägg om saker 
som varit på gång i föreningen. Sammantaget 
har detta möjliggjort för RFSU Stockholm 
att nå ut bredare med de föreläsningar, 
panelsamtal och träffar som anordnats och 
också slagit medlemsrekord!

Föreningens styrelse har under året beslutat 
att undersöka vad det är som medlemmarna 
vill ha ut av RFSU Stockholm som 
medlemsorganisation genom en 
engagemangsenkät. Kortfattat visade 
resultatet att det finns ett starkt engagemang 
att bygga vidare på, samtidigt som en viss del 
av medlemmarna efterfrågar mer information 
om hur de kan själva kan delta i RFSU 
Stockholms verksamhet. Styrelsen kommer 
fortsätta arbeta med enkäter under kommande 
år, och det har även tagits initiativ till att lyfta 
arbetssättet på förbundsgemensam nivå.
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Strategiska allianser 
Under året har RFSU Stockholm prioriterat 
ett närmare samarbete med olika aktörer i 
civilsamhället. Utfallet av detta har bland annat 
varit synligt i föreningens påverkansarbete, 
där RFSU Stockholm till exempel deltog 
och talade på en manifestation om 
förlossningsvården som Sveriges Kvinnolobby 
anordnade tillsammans med flera andra 
kvinnorättsorganisationer.   

Även i kansliets dagliga verksamhet har 
samverkan med olika externa parter spelat en 
viktig roll – exempelvis författas en gemensam 
projektansökan om rasism i förlossningsvården 
med Afrosvenskarnas Riksförbund som 
förhoppningsvis kommer lämnas in under 
första halvåret 2022. 

Ett annat exempel på det relationsbyggande 
arbetet är att ordförande deltagit i ett 
ledarskapsutvecklingsprogram för ideell 
sektor, där styrelseledamöter från en lång rad 
civilsamhällesorganisationer deltar och knyter 
kontakter inför framtida verksamhet.

Sist men inte minst har föreningen arbetat 
aktivt med att sondera möjligheten till 
samarbeten med olika offentliga partners. Ett 
exempel är Centrum för epidemiologi och 
samhällsmedicin, en nyinrättad enhet inom 
regionen, som kansliet inlett diskussioner med 
kring samverkan.    
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Arbete utifrån verksamhetsplan 2021
Nedan presenteras det arbete som bedrivits för att uppnå målen i 2021 års verksamhetsplan. 
I RFSU Stockholms verksamhetsplan finns två olika typer av mål. Den ena typen av mål 
är “fokusområden”, vilket är den mest omfattande och resurskrävande typen av mål som 
kopplar an direkt till föreningens kärnverksamhet. Den andra typen av mål är “prioriterade 
utvecklingsområden” som är fler till antalet och snarare utgör mer avgränsade satsningar på olika 
teman. Då verksamhetsplanen för 2021 togs fram innan den strategiska målbilden för 2021–2025 
var färdigställd och antagen, så finns det vissa överlappande målsättningar mellan de båda 
styrdokumenten.

Fokusområde: Den sexualupplysande 
verksamheten 
RFSU Stockholm har under året fortsatt arbeta 
för att stärka föreningens roll som en viktig 
aktör för sexualupplysning i Stockholm. En 
viktig dimension i detta arbete har varit 
samverkan med externa aktörer, med 
förbundskansli och med andra kansliföreningar 
inom RFSU. 

RFSU Stockholm har startat upp ett långsiktigt 
arbete med Husbygårdsskolan som kommer att 
fortsätta in i 2022. Det samarbetet innebär att 
båda parter tar ett gemensamt helhetsgrepp 
kring sexualundervisningen och utbildar 
både lärare och elevassistenter samt ger 
sexualupplysning till elever. 

På grund av rådande debatt kring transvården 
har föreningen under 2021 särskilt satsat 
på att stärka transkompetensen hos 
informatörerna genom en fortbildning med 
kunskapsfördjupning. RFSU Stockholm har 
också fortsatt att utveckla och tillgängliggöra 
den digitala sexualupplysningen eftersom även 
2021 blev ett år i pandemins tecken. 

Fokusområde: Medlemsutveckling 
RFSU Stockholm har under året inrättat en engagemangsstrategigrupp med närvaro från 
både styrelse och kansli som arbetat fram en strategi för frågorna. Fokus har varit att behålla 
medlemmar, värva medlemmar, värva med mångfald, samarbeta med andra aktörer, möjliggöra 
och uppmuntra engagemang och att jobba med antirasism. Strategigruppen har satt upp 
konkreta nyckelresultat kopplat till dessa områden som även följts upp regelbundet i samma 
konstellation. Några av de planerade aktiviteterna har fått revideras på grund av den rådande 
pandemin, men majoriteten av nyckelresultaten har uppnåtts. Se också ”medlemmar” ovan.
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Stärka samverkan med andra aktörer 
RFSU Stockholm har under året upparbetat kontakt och stärkt samverkan med flera aktörer. Se 
också ”strategiska allianser” ovan.

Revidera och uppdatera föreningens styrdokument 
En fullständig genomlysning av organisationens styrdokument har genomförts. Baserat på detta 
har styrelsen utvecklat en behovslista på styrdokument som behöver framtas eller uppdateras 
framöver. 

Breddad finansieringsbas 
Under året har finansieringsbasen breddats med två nya finansiärer och mängden fria medel har 
ökat som ett resultat av ökat antal medlemmar samt en utökad föreläsningsverksamhet. Se också 
”finansiering” ovan.

Breddad rekrytering 
RFSU Stockholm har under året rekryterat mycket lite, men de tillsättningar som gjorts har 
haft fokus på att bredda representationen och inflytande i organisationen. Organisationen gör 
också avvägningar avseende vilka projekt och samarbeten som inleds för att främja fler olika 
kontaktytor och nätverk. Även när det gäller rekryteringen av informatörer har organisationen 
gjort insatser för att kunna nå nya målgrupper, till exempel genom riktad närvaro på Järva. 

Digitalisering
Under 2021 har stor en del av den sexualupplysande verksamheten fortsatt behövt vara 
digital. Detta gäller såväl sexualupplysningspass för unga som fortbildningar för skolpersonal, 
lärarstudenter, samhällskommunikatörer och RFSU Stockholms  egna informatörer. 
Organisationen har arbetat med att ta tillvara de lärdomar som coronapandemin gett i form av att 
skapa tillgänglig sexualupplysning för föreningens målgrupper.

Antirasism 
Arbetet med antirasism har pågått i flera år och har under 2021 växlats upp och till exempel lyfts 
in i kansliets arbete med nyckelresultat. Kansliet har arbetat med kompetenshöjande insatser, 
men också med att utveckla nya arbetssätt, nya projekt och söka andra nätverk än de redan 
etablerade. Se också ”Läranderesan” ovan.
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Styrelsen
Ordförande Henric Nummi-Södergren

Vice ordförande Aurora Brännström

Kassör Sara Westfahl

Sekreterare Martina Hallin

Ledamot Aya Ayash

Ledamot Andreas Bergfeldt

Ledamot Ronja Sannasdotter

Ledamot Sanna Vanno

Ledamot Viktoria Vikk Lindén

SUPPLEANT Filippa Bejhed

SUPPLEANT Elin Rost

RFSU Stockholm i siffror 2021
antal unga organisationen nått med sexualupplysning    5193
antal projekt organisationen bedriver               11
antal medlemmar           1761
antal medlemsgrupper                8
antal anställda                17
antal deltagare i medlemskvällar/föreläsningar       352
antal vuxna (lärare, fritidsledare, socialtjänst mfl)     1124
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Medlemsverksamhet 
RFSU Stockholms Eldsjälspokal
RFSU Stockholms Eldsjälspokal 2021 tilldelades Elin Lucassi för att hon under ett år då vi behövt 
vistas online mer än vanligt fört öppna, ärliga och faktagranskade inlägg och serier. Hon har med 
humor, allvar och integritet lyst upp åsiktskorridorer och skapat en nyanserad, eftertänksam och 
konstnärlig diskussion om aktuella och sexualupplysande frågor. 

Medlemsaktiviteter 
Under 2021 har RFSU Stockholm arrangerat och samarrangerat en rad lyckade föreläsningar, 
aktiviteter och panelsamtal för medlemmar. De flesta genomfördes precis som 2020 online 
till följd av coronapandemin. En fördel med att genomföra medlemsaktiviteter online är att 
deltagandet ökat, en nackdel är att en värdefull möjlighet för föreningens  medlemmar att 
mingla, känna gemenskap och skapa kontakter har minskat.  

Låt oss prata om fetischism – sexualitet bortom kön! 
David Jatko föreläste om den sexuella minoritet 
“fetischism” som förknippar någon sak – något 
annat än kön – med känslor, attraktion, passion 
och begär. 36 personer deltog. 

Stora fittfesten 
Tillsammans med författarna bakom Fittskrift 
– en antologi om fittor arrangerade RFSU 
Stockholm en heldag i ABF-huset med 
föreläsningar och panelsamtal om lustanatomi, 
fittsmärta, språk och sex. Dessutom var 
grafittikonstnären Carolina Falkholt på plats och 
berättade om sina uppmärksammade Grafitta-
konstverk. Cirka 60–70 personer deltog. 

Panelsamtal om sexuellt våld som vapen i Tigray 
Tillsammans med Tigray Relief Sweden 
ordnade RFSU Stockholm ett panelsamtal för 
att uppmärksamma hur sexuellt våld används 
som vapen i konflikt och i Tigray-kriget.  
55 personer deltog

Föreläsningsserie med RFSU, RFSU Stockholm och ABF Stockholm 
RFSU Stockholm arrangerade under våren 
2021 två av de fem öppna föreläsningarna 
och panelsamtal i denna serie. Ett om om att 
prata sex och relationer med din tonåring – en 
föreläsning för föräldrar med cirka 1500 unika 
visningar och ett panelsamtal om Svart kärlek, 
vänskap och normer med cirka 1000 unika 
visningar. Båda går att ta del av i efterhand via 
Youtube.

Filmvisning på internationella aborträttsdagen: the Seventeen 
Under Internationella aborträttsdagen den 
28 september bjöd RFSU Stockholm in till 
en gratis filmvisning av the Seventeen på 
Zita folkets bio med efterföljande samtal 
mellan regissören Celina Escher och 
förbundsordförande för RFSU Hans Linde.  
40 personer deltog.

Tvångssterilisering av döva personer i Finland 
Maija Koivisto, doktorand vid Helsingfors 
universitet, föreläste om de steriliseringslagar i 
Finland som ledde till att så många som 7 530 
döva kvinnor steriliserades mellan 1935–1970. 
25 personer deltog. 

Engagera dig sexualpolitiskt! 
Under 2021 erbjöds tvådagarsutbildningen 
“Engagera dig sexualpolitiskt!” för medlemmar. 
Vid tillfället deltog elva personer och 
utbildningen genomfördes digitalt.

Barnvagnsmarschen Kista torg 
Barnvagnsmarschen var även detta 
år annolunda arrangerad på grund 
av coronapandemin. Men VVN-
ambassadörerna (se beskrivning nedan 
under ”medlemsgrupper”) arrangerade 
“barnvagnsmackar” på Kista torg där det var 
möjligt att hämta regnskydd, väskor och pepp 
under två eftermiddagar. Vid de två tillfällena 
närvarade sammanlagt tre VVN-ambassadörer 
och två styrelseledamöter. 
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Body Rights 2030 – folkbildning för en hållbar global 

utveckling 
RFSU Stockholms styrelseledamot Sanna 
Vanno pratade om hur sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter hänger ihop med en 
hållbar, global utveckling, samt FN:s mål i 
Agenda 2030. 24 personer deltog. 

Panelsamtal om porr och porrfilter
RFSU Stockholm bjöd in sex forskare och 
praktiker för att samtala om porrdebatten, porr 
och porrfilter. I panelen deltog Paula Dahlberg, 
Elza Dunkels, Siri Lindqvist och Sanna Vanno. 
Samtalet modererades av Helena Meyer. 41 
personer deltog. 

Bilden är tyvärr inte tagen 2021. Utan 2019. På den tiden man kunde samlas i stora folksamlingar och vara nära varandra.

MEDLEMSVERKSAMHET

Stockholm Pride 
Under Stockholm Pride 2021 arrangerade RFSU Stockholm tre panelsamtal och seminarium. Alla 
evenemang gick att delta i direkt från Pride House eller via Zoom.

Polyparaplyet – existentiellt, psykologiskt, juridiskt 

och personligt 
Vilka begrepp ryms under begreppet 
“polyparaplyet”? Vad innebär det att leva 
“poly”? I ett panelsamtal lyftes vanliga begrepp 
och andra myter. I panelen deltog RFSU 
Stockholms styrelseledamot Martina Hallin, 
samt Tanja Suhinina och Martin Candell. 
Samtalet modererades av styrelseledamot 
Aurora Brännström. 55 personer deltog. 
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Medlemsgrupper 
VVN-ambassadörerna
VVN-ambassadörernas uppdrag är att värva, 
välkomna och vårda medlemmar i RFSU 
Stockholm. På grund av pandemiläget har den 
typen av verksamhet i stort uteblivit men några 
aktiviteter har ändå hållits av gruppen. 

Barnvagnsmarschen
VVN-ambassadörerna arrangerade och deltog 
vid två olika “barnvagnsmackar” på Kista torg. 
Dessutom gick de barnvagnspromenader och 
bidrog till alla de steg som gicks för att stoppa 
mödradödligheten.

Filmvisning av The seventeen på Zita biografen 
På aborträttsdagen visade RFSU Stockholm 
The seventeen på Zita biografen. Vid detta 
tillfälle stod VVN-ambassadörer vid bokbordet 
i foajén. 

Återrekrytering
En återrekryteringskampanj genomförde 
för de medlemmar som är på väg att falla ur 
medlemsregistret. Till aktiviteten tillfrågades 
VVN-ambassadörer om att hjälpa till med 
ringandet.

Love and peace united
Love and peace united är RFSU Stockholms 
och Stockholms Freds gemensamma 
fotbollslag. Laget spelar 7-Fotboll Mix vardag 
söder – Division 2 och alla kan vara med i 
fotbollslaget oavsett tidigare erfarenhet. 
Under 2021 spelade Love and Peace United 
återigen en hel säsong efter att under 2020 ha 
fått korta säsongen på grund av covid. Det var 
en spännande säsong med stora framsteg och 
laget har gått upp en division till division 2.

Kulturgruppen 
Kulturgruppen ägnar sig åt kultur med 
sexualpolitiskt innehåll, men fick ställa in 
sin verksamhet under de första vågorna 
av pandemin. Hösten 2021 återupptogs 
verksamheten och livliga diskussioner hölls på 
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Gunnarssons Specialkonditori på Götgatan 
(eftersom RFSU Stockholms kontor var 
fullbokat). Därtill gjordes ett uppskattat 
besök på museum; Fotografiska, som hade 
en stor utställning med naket på foto. Antalet 
deltagare per träff var i snitt nästan fem.

23 augusti: Kulturgruppen träffas för planering 
och beslutar att återuppta verksamheten i höst.  

29 september: Kulturgruppen träffades på 
Fotografiska och såg ”Nude”, en omfattande 
utställning med stor geografisk bredd 
där kvinnliga fotografer tog sig an naket. 
Därtill diskussion om SVT-dokumentären 
”Pornfluencers”.

18 oktober: Kulturgruppen diskuterar serier: 
“The Adventures of a Lesbian College School 
Girl” och ”Blå är varmaste färgen”, serieboken 
som kom på svenska innan filmen.

1 december: Kulturgruppen diskuterar Hanna 
Johanssons roman ”Antiken”, ett triangeldrama 
mellan en mor, hennes tonårsdotter och 
moderns yngre väninna.

15 december. En tung litteraturafton: 
Kulturgruppen gör en jämförande studie 
mellan Agneta Klingspors ”Inte skära bara 
rispa” (1977) och Sofia Rönnow Pessah (2019) 
och diskuterar skillnader och likheter i 
skildringarna av sexuella möten och respektive 
tidsanda.
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Fittfesten 
Den 13 november hölls bokrelease för antologin 
Fittskrift på ABF-huset där RFSU Stockholm 
var samarbetspartner. VVN-ambassadörer 
bjöds in att värva medlemmar och hålla 
bokbord. 

Ungdomsgruppen 
Under våren 2021 har Ungdomsgruppen 
fortsatt att hålla digitala träffar, samt även en 
fysisk sommaravslutning med picknick. Under 
hösten har träffarna varit mer sporadiska, 
men också erbjudit gruppens medlemmar 
möjligheten att gå på teatern ”Våren vaknar” 
som gick på Kulturhuset Stadsteatern i 
Vällingby i slutet på året. 

Ungdomsgruppen hoppas att 2022 kan öppna 
upp för fler möjligheter att ses fysiskt och 
att anordna fler, liknande event tillsammans 
med gruppen. Gruppen har även under 2021 
startat upp en egen Discord-server, där man 
kan gå med och diskutera alltifrån filmer och 
böcker till sexualpolitiska frågor med andra 
medlemmar. Man hittar oss på Discord lättast 
genom att söka på ”Ungdomsgruppen” i 
appen!

BDSM och fetischism-gruppen
Målet med gruppen är att sprida kunskap om 
vad BDSM och fetischism är och inte är. Att 
existera som en möjlig referensgrupp för RFSU 
med diskussioner och input om kink, fetischism 
och BDSM-frågor. Gruppen har genom åren 

deltagit i event med till exempel bokbord, att 
stötta RFSU:s aktiviteter på Pride, samt varit 
bollplank till akademiska uppsatser. Under året 
har gruppen bestått av cirka 3–5 personer.

Möten
Gruppens möten hålls i RFSU:s lokaler kl 18–19 
onsdagar. Möten annonseras på kalendariet 
på nätcommunityt darkside.se. Under mötena 
har diskussioner förts om gruppens inriktning, 
planering av aktiviteter, såsom deltagande i 
BDSM-relaterade events på olika håll i Sverige. 
Under året har gruppen använt zoom-möten.

Kommunikation
Gruppen kommunicerar internt genom 
ett slutet nätverk på darkside.se i “RFSU 
Stockholms BDSM- och fetischismgrupp”. 
Där hålls diskussioner och läggs 
mötesnoteringar. Medlemmar i nätverket 
är de som aktivt deltagit i möten under 
året. Gruppen har också en användarprofil; 
RFSUsthlmsBDSMFetischismgrupp.
För extern kommunikation finns mejladress: 
fetischism-bdsm@rfsu.se.

Aktiviteter
Ordet även för detta Corona-år 2021 har varit 
“Inställt!”, trots det lever gruppen vidare och 
aktiviteter har genomförts.

Gruppmöten 
15 gruppmöten har hållits, varav åtta var 
bokcirkelträffar där en bok med koppling till 
gruppens mål diskuterades. De flesta möten 
har genomförts digitalt, men två träffar kunde 
genomföras fysiskt i oktober.

BDSM picknick 24 juli Tantolunden på Internationella BDSM-

dagen ”24/7”
Gruppen arrangerade återigen en picknick i 
Tantolunden 24 juli på BDSM-dagen ”24/7”. 
Eventet annonserades på www.darkside.se och 
cirka 40 entusiastiska deltagare dök upp under 
dagen. Eventet hölls alkoholfritt i enlighet med 
RFSU:s policy.

MEDLEMSVERKSAMHET
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Stockholm Pride 2021, Parken och Kulturhuset
Även 2021 blev ett annorlunda år för 
Stockholm Pride och ett begränsat fysiskt 
Pride House genomfördes. Ingen officiell 
närvaro av gruppen.

Bokcirkel och filmcirkel
Gruppen har under 2021 fortsatt med 
bokcirkel-träffar, och gruppen har även sett 
två filmer så som Crash samt den nya svenska 
filmen Pleasure.

Referenslista med ”Kinky Aware Professionals”
Listan finns sedan 1 september 2018 i form 
av ett profil på Darkside.se; ”Kinkvänliga_
behandlare” https://www.darkside.se/profil.
php?id=282315. Profilen har hittills haft 3705 
besökare. Sidan uppdateras kontinuerligt och 
har just nu 18 behandlare listade.

Fria Relationsgruppen 
Fria Relationsgruppen har under året bedrivit 
varierande verksamhet som har resulterat i 
totalt 14 medlemsaktiviteter. Den löpande 
verksamheten bestod under våren 2021 av fyra 
digitala träffar med allmänna samtalsgruppen 
och fyra enskilda onlinesessioner med den 
existentiella samtalsgruppen. Under hösten 
2021 genomfördes fyra fysiska träffar med 
allmänna samtalsgruppen och två fysiska träffar 
med existentiella samtalsgruppen. 

Gruppen har över 260 prenumeranter på 
vårt löpande nyhetsbrev och allmänna 
samtalsgruppen är mer populär än någonsin 
med konstant fullbokade träffar. Förutom 
en del problem med lokalbokning har 
verksamhetsåret flutit på smidigt och gruppen 
tycker att det är hemskt roligt att ha kunnat 
återuppta de fysiska träffarna efter tre terminer 
med endast digitala möten.

Martina Hallin, som är medlem i gruppen tillika 
styrelseledamot i RFSU Stockholm, har också 
belyst Fria Relationsgruppens kärnfrågor i flera 
andra sammanhang under året. På World Pride 
föreläste Martina på temat ”Modiga relationer”, 

arrangerade en existentiell samtalscirkel och 
agerade moderator under panelsamtalet 
”Queer familjebildning”. Hon har även gästat 
Kropp och Själ i P1 på temat flersamhet 
och Mötet i SVT på temat “Tvåsamhet eller 
flersamhet”?

Fittan i fokus
Gruppen har under våren 2021 fortsatt det 
arbete som startades upp i oktober 2020, där 
fokus har varit informationssamling kring olika 
former av smärttillstånd och diagnoser som 
vestibulit, vaginism, endometrios och uretrit. 
Under våren var det tre aktiva medlemmar i 
gruppen och det hölls fem möten, varav två var 
digitala och tre fysiska. 

Tre av dessa möten var en del av studiecirkeln 
som startades upp under hösten 2021, där 
gruppen diskuterade material såsom forskning, 
litteratur, poddar och dokumentärer kopplat till 
de diagnoser medlemmarna intresserat sig för. 
Under vårens studiecirkel upplevde gruppen 
att det fanns ett stort intresse för samtal kring 
egna erfarenheter och upplevelser av att leva 
med någon av dessa diagnoser, vilket gjorde 
att fokus flyttades lite från att sammanställa 
material till att bli en samtalsgrupp. 

MEDLEMSVERKSAMHET
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Frågor som bearbetats mellan och under 
möten har varit bland annat: 
- Vad innebär dessa olika diagnoser för mig?
-Hur tar det sig uttryck och hur påverkar det 
en?
-Hur påverkar bristen på forskning och 
kunskapsbrister inom vården en? 
-Vad kan en göra för att bli smärtfri och hur 
skulle dessa sjukdomar kunna förebyggas på 
olika vis?

Under hösten 2021 har gruppen åter varit 
vilande. 

Internationella gruppen 
Våren 2021 mitt under pandemin startades 
internationella gruppen upp efter några års 
vila. Under året hölls totalt sex träffar, tre under 
vårterminen och tre under höstterminen. Det 
har varit alltifrån två till sju taggade deltagare 
på träffarna som präglats av delande och 
diskussioner. 

Vårens träffar bestod av planering för hur 
gruppens utformning skulle se ut och vilka 
teman gruppen skulle fokusera på under 
hösten. Gruppen uppmuntrades även att titta 
på vissa filmklipp till nästa tillfälle som följdes 
upp med diskussionsfrågor. 

Höstens tema blev mens och preventivmedel 
i en internationell kontext och varje pass 
inleddes med en fördjupad presentation från 
någon medlem av gruppen följt av diskussioner. 
Träffarna berörde hormoner, menscykeln 
och preventivmedel när Emelie, som även 
arbetar som barnmorska på Södersjukhuset, 
delade sina erfarenheter. Temat var Mens inom 
biståndet när Elin presenterade en studie 
hon genomfört samtidigt som hon arbetade 
på EBA. Mens och sexualundervisning var 
temat när Hanna höll en workshop utifrån sina 
erfarenheter av arbete på organisationen My 
period is awesome.
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Noah Elstad, verksamhetschef

Ellen Nordlund, projektledare sexualupplysning

Jessica Djäken, projektledare sexualupplysning

Linus Lundby, projektledare sexualupplysning och biträdande verksamhetschef*

Mahmud Muhammed, extratjänst

Malin Lorensson, projektledare sexualupplysning

Mimmi Ahlén, teckenspråkstolk (t.o.m. aug)

Patrik Nordell, projektledare Äkta man

Maral Ardabilchi, projektmedarbetare och vik. projektledare

Helene Delilah Ribjer, administratör

Anna Diop, administratör (T.o.m. november)

Elin Öberg, administratör

Isabel Lind, vik. föreningssekreterare och projektledare Sex i rörelse

Elias Tebibel, projektledare Äkta man

Hanna Weber Vernét, projektledare sexualupplysning

Malin Kvitvær, projektledare äkta man

Romel Belcher,  vik. skådespelare Äkta man

Josefine Blomberg, teckenspråkstolk (fr.o.m. sep)

Moremi Agbaje, projektmedarbetare och vik. administratör

Elin Bengtsson, föreningssekreterare, tjänstledig
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Kansliets verksamhet 
Kansliets verksamhet är i mycket hög ut-
sträckning organiserad i projekt, där några är 
omfattande och långvariga och andra kortare 
eller mer avgränsade. De största verksamheter-
na under 2021 har varit Basverksamheten & Vill 
du? samt arvsfondsprojekten Kan vi prata och 
Äkta man. Den största volymen möten med 
unga och ungas vuxna sker inom basverksam-
heten, men RFSU Stockholms medarbetare 
möter numera också många fritidsledare, famil-
jehem, socialtjänst, nyanlända vuxna med flera. 
Under året har ett helt nytt projekt startat med 
medel från MUCF, som har flera nya arbetssätt 
som kansliet hoppas mycket på, läs mer nedan!

Kansliet genomför också flera mindre samar-
beten som till exempel med Fritidsledarlinjen 
på Skarpnäcks folkhögskola eller med Stads-
teatern Vällingby, samt verkar som utbildnings- 
och handledarstöd för samhällskommunikatörer 
 i ett uppdrag för CSO. 

Basverksamheten och Vill du?
Basverksamheten och Vill du? har under 2021 
mött 2652 elever med bas- och Vill du?-pass, 
samt ytterligare 1300 elever med sexualupp- 
lysning i annan form. Bland annat har verk-
samheterna samverkat med Kulturhuset Stad-
steatern Vällingby (läs mer om Våren vaknar), 
genomfört en stor digital föreläsning på Kungs- 
holmens Västra gymnasium för 1000 elever 
och föreläst om porrens nyanser i Vallentuna.

Basverksamheten och Vill du? har också nått 
600 skolpersonal med föreläsningar och work-
shops med fokus på främjande sexualunder-
visning. Främst har lärare och lärarstudenter 
deltagit men också elevhälsan och ibland hela 
skolans personal. 
Under 2021 fortsattes det att lägga särskilda 
resurser på socioekonomiskt utsatta områden. 
Basverksamheten har tillsammans med Delmos- 
projektet förankrat samverkan med Husby-
gårdsskolan under året och i den samverkan 
också testat en helt ny insats där projektme-
darbetarna arbetat med elevassistenter som 

yrkesgrupp. Under Vecka SEX 2021 sändes 
också en inspelad föreläsning med fokus på 
inkluderande sexualundervisning utifrån ett 
HBTQ-perspektiv med sexualupplysarna Chris-
toffer Strokirk och Jessica Djäken. Föreläsnin-
gen finns på UR-play fram till 2023 och har 
under året även sänts på Kunskapskanalen. 
https://urplay.se/program/221419-ur-sam-
tiden-vecka-sex-sexualundervisning-for-al-
la-sa-inkluderar-du-hbtq-perspektivet

En utveckling som skett utifrån rådande pan-
demisituation är att en stor del av insatserna 
till både elever och personal har genomförts 
digitalt. Förutom att RFSU Stockholm nu kan 
erbjuda både baspass och Vill du?-pass digitalt 
har den digitala utvecklingen också gjort att 
föreningen under 2021 samverkat mer med an-
dra lokalföreningar nationellt i båda projekten, 
vilket har gett ett mervärde för RFSU:s infor-
matörsverksamheten i stort.

Ett undantag för 2021 är att det inte genom-
förts någon informatörsutbildning i basens 
regi. Basen har istället stöttat Delmos- och 
Skarpnäcksprojekten som utbildade infor-
matörer i respektive projekt under 2020 för 
att få in deras informatörer i RFSU Stockholms 
basverksamhet. För befintliga informatörer har 
det gjorts en särskilt kompetenshöjande insats 
med fokus på trans samt en fortbildande insats 
med fokus på empatisk kommunikation. 

Lättare svenska (LS)
Projektet syftar främst till att träffa gym-
nasieelever i språkintroduktionsklasser. På 
grund av restriktioner i skolor som inte tillät 
besök från utomstående har projektet inte 
kunnat träffa så många elever som önskat. 
Det togs även ett gemensamt beslut mellan 
lokalföreningar att inte ta fram digitala pass, 
på grund av att digitala pass blir svårare för 
elever som håller på att lära sig svenska. Som 
LS-informatör behöver en hela tiden känna av 
rummet, stämma av med eleverna och använda 
kroppsspråk på ett sätt som blir svårare eller 
omöjligt i ett digitalt rum. 
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När restriktionerna väl lättade träffade projektet 
188 elever och fick äntligen ut informatörerna 
från 2020 års fortbildning på pass och därmed 
in nya personer i projektet. Under våren deltog 
projektledarna i en digital nätverksträff med 
övriga RFSU och i oktober blev det äntligen 
dags för en fysisk nätverksträff i Malmö. RFSU 
Stockholms förhoppning inför 2022 är att kom-
ma tillbaka till Lättare Svenska projektet med 
nya informatörer, lite metodutveckling och 
klassrum utan restriktioner! 

Fritidsgårdsprojektet 
Fritidsgårdsprojektets verksamhetsår har också 
präglats av pandemin. Genom att hålla en 
digital utbildning av 45 fritidsledare från En-
skede-Årsta-Vantör kunde en del av verksam-
heten fortgå under våren på ett smittsäkert vis. 
Hösten inleddes med en fortbildning där fyra 
informatörer deltog. Utöver dem utbildades 
och handleddes två informatörer individuellt 
för att kunna möta efterfrågan på pass. Totalt 
genomfördes 19 pass med 185 deltagande 
unga. 

Projektet fokuserar på ungdomar boende i 
socioekonomiskt utsatta områden. Under 
hösten har projektet varit närvarande i sju olika 
stadsdelsförvaltningar. Även målet om att 
erbjuda minst två pass till unga med funktion-
shinder har nåtts. Utifrån de utvärderingar som 
genomförts är ungdomarna väldigt nöjda med 
besöken; i snitt ger de de sexualupplysande 
passen 4,75 i betyg av 5 möjliga, och hela 95 
% angav att de lärt sig något nytt. Utöver de 
ordinarie passen inleddes ett arbete med kill-
grupper, där två erfarna informatörer samtidigt 
utvärderade metoder från Handboken i ma-
skuliniteter – ett material framtaget av RFSU 
Göteborg. Tyvärr kunde inte samtliga träffar 
genomföras med anledning av interna utman-
ingar på den aktuella fritidsgården. Under två 
tillfällen deltog totalt elva unga. Under det sista 
kvartalet hölls i ytterligare två personalutbild-
ningar; en för fritidsledare på Egalia och en för 
Skarpnäcks folkhögskola.

Soc (Socialt arbete)
RFSU Stockholm har inom ramen för verk-
samhetsbidraget från Folkhälsomyndigheten 
kunnat fortsätta arbetet med att stärka ungas 
familjehemsplacerades sexuella hälsa även 
detta år. Genom utbildningsinsatser riktade 
mot familjehem samt yrkesverksamma inom 
familjehemsvården har vuxna som befinner 
sig nära målgruppen rustats till att samtala 
med ungdomarna om sex och relationer samt 
att även på andra vis stötta deras sexuella och 
reproduktiva hälsa. Ett hundratal personer 
inom verksamheten har utbildats och ett antal 
socialtjänstverksamheter har fått hjälp med – 
och metoder för – att inkludera SRHR-frågor i 
utredning, handledning och i sin yrkesvardag.

RFSU Stockholm har även fortsatt driva SRHR-
nätverk för sexuell hälsa inom socialt arbete 
som föreningen startade upp under 2020. Här 
har representanter från familjehemsvården 
inom olika verksamheter inom länet deltagit 
för att ta del av ny kunskap och utbyta erfar-
enheter med varandra. Nätverket har under 
året haft besök av RFSU Malmö som föreläst 
om sex och rusmedel kopplat till socialt arbete 
och Ylva Grönvall från Malmö universitet som 
föreläst om sex mot ersättning kopplat till so-
cialt arbete. 

Tillsammans med RFSU:s förbundskansli, samt 
lokalföreningarna Malmö, Umeå, Göteborg 
och Uppsala har föreningen under året utar-
betat digitala utbildningsupplägg som riktar 
sig till yrkesverksamma inom socialtjänst som 
möter unga och unga vuxna migranter. Dessa 
utbildningar är till för att öka kompetensen 
kring SRHR och denna målgrupp. Utbildning-
arna finns nu tillgängliga för bokning via RFSU 
Stockholms hemsida.  

Allmänna arvsfonden-projekt 
Kan vi prata? 
Vid årsskiftet startade arvsfondsprojektet Kan 
vi prata?. Det övergripande syftet för projektet 
är att öka den sexuella och psykiska hälsan hos 
barn och unga i åldern 9–18 år i Stockholms 
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län. Det kommer att göras genom att utveckla 
material, metoder och sammanhang för förtro-
endefulla samtal om barn och ungas sexuella 
hälsa för föräldrar och andra omsorgspersoner. 

Under våren ägnade projektmedarbetarna sig 
åt kunskapsinhämtning och planering. Projektet 
skrev avtal med författaren Nathalie Simonsson 
samt produktionsbolaget Fanzingo, som leder 
det metodutvecklande arbetet med målgrup-
pen unga 9–18 år. Dessutom inleddes planerade 
samarbeten med föreningar och kommunala 
enheter. Projektet genomförde en digital 
föreläsning för föräldrar i samarbete med ABF 
i maj. Föreläsningen har nästan 1500 visningar 
på Youtube! Här är länken till föreläsningen: 
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1hr-
W5iXRA 

Hösten var en intensiv period i projektet: 40 
gruppledare från Stockholms stads föräl-
draskapstödjande program utbildades, en 
studiecirkel för föräldrar i Tensta genom-
fördes tillsammans med Studiefrämjandet, en 
föreläsning för mammor på Fryshuset arrang-
erades och en träff med pappagruppsledare 
från Män genomfördes. Fanzingo genomförde i 
november den första metodutvecklande in-
satsen tillsammans med ungdomar 15–18 år. 

Tillsammans med förbundet tar projektet fram 
en kommunikationsplan och kommer att visa 
upp projektet och inhämta information från 
allmänheten i RFSU:s olika kanaler framöver. 

Totalt har projektet under året träffat cirka 
100 föräldrar och yrkesverksamma som möter 
föräldrar.

Äkta man 
Arvsfondsprojektet Äkta man ägs av RFSU 
Stockholm och är ett samarbetsprojekt med 
Svenska Dövidrottsförbundet (SDI), Sveriges 
Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Rik-
steatern Crea som producerar scenkonst på 
svenskt teckenspråk. Under våren fortsatte 
digitala träffar och utbildningar, och det togs 

fram två olika passupplägg anpassade för 
skolor respektive idrottsklubbar. Passen tar 
upp ämnen som maskulinitetsnormer och ideal, 
våld, åskådarperspektivet samt relationer och 
samtycke. En pilotträff av detta upplägg ge-
nomfördes också i Härnösand. 

Under hösten genomfördes den första sam-
talsledarutbildningen med tio deltagare. Un-
gefär hälften har hunnit ha egna pass i skolor, 
samt på Frontrunners som är ett internationellt 
ledarskapsprogram för unga döva i Danmark. 

En stor del av arbetet under året har också 
handlat om Knockout, föreställningen som 
producerats i samarbete med Riksteatern Crea. 
Knockout har premiär i januari 2022 och ska då 
på turné med Riksteatern Crea. 

Projektet har bidragit med två artiklar till 
Svenska dövidrottsförbundets medlemstidning 
Dövsport och har berört maskulinitetsideal 
och normer inom dövidrotten. Projektetme-
darbetare har även blivit intervjuade vid två 
tillfällen - ett i Stockholms dövas ungdomsråds 
medlemstidning Handdukis, och en gång i 
Dövas tidning. Patrik Nordell medverkade även 
i ett avsnitt av programmet “Nya perspektiv” på 
SVT som hade temat jämställd idrott. 

Totalt har projektet mött 78 unga och 70 vuxna 
(yrkesverksamma eller andra vuxna i ungas 
närhet). Projektet är treårigt och det andra pro-
jektåret startade 1 augusti 2021.

Kortare projekt
PLUS 
Samarbetet med PLUS-enheten inom Stock-
holms stad inleddes 2020 och avslutades 
2021. Uppdraget har handlat om att ta fram 
innehåll till programmet ABC Tonår, som är ett 
universellt föräldraskapsstöd för föräldrar med 
tonårsbarn. RFSU Stockholm har bidragit gen-
om att ta fram innehållet till en valbar träff som 
heter “Kärlek i tonåren” som handlar om hur 
man som förälder kan vara ett stöd för sina barn 
när det kommer till sex, kärlek och relationer.
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Under året har materialet till “Kärlek i tonåren” 
testkörts, reviderats och färdigställts. Mate-
rialet består av en manual för gruppledare, ett 
föräldramaterial som används under träffen, 
samt en kort utbildningsfilm som spelades in i 
tillsammans med Fanzingo. Det har även tagits 
fram en timmes fortbildning för gruppledare 
som uppdragsgivaren själv ska hålla i. Samar-
betet avslutades med en heldagsutbildning för 
de anställda hos PLUS-enheten i maj 2021.

Materialet har spridits under hösten och fått ett 
fint mottagande enligt PLUS-enheten!

TIA (Tidiga insatser för asylsökande)
TIA är ett projekt som syftar till att öka 
kunskapen om SRHR bland unga vuxna och 
vuxna asylsökande i Sverige. Verksamheten är 
inne på sitt andra år och finansieras av Läns-
styrelsen. Projektet har besökt verksamheter 
som RFSL Newcomers, ABF Södertälje-Nyk-
varn, Midsommargården och Ny gemenskap. 
Under 2021 har nio samtalsgrupper genomförts 
med fokus på sexuell hälsa och rättigheter för 
58 unga vuxna och vuxna asylsökande. Även 
ett handledningstillfälle med informatörer som 

möter målgruppen med fokus på metoder och 
erfarenhetsutbyte har hållits. 

Samtalsträffarna utgår från deltagarnas egna 
behov och önskemål, och har lyft frågor såsom 
att hitta rätt i vården, hur kroppar och könsor-
gan fungerar, STI:er och säkrare sex, reproduk-
tion och preventivmedel, lagar och rättigheter, 
reflektion kring kön, sexualitet och relationer, 
samt hur man kan prata med barn och unga om 
dessa frågor. Till hjälp används Lättare svenska- 
metoder, samt UPOS (Upplysning på olika 
språk).

UPOS (Upplysning på olika språk)
UPOS har haft två upplagor under år 2021. 
Den ena finansierades via förbundskansliet och 
medel från Socialdepartementet där uppdraget 
till RFSU Stockholm var att ta över redan utbil-
dade samtalsledare och ge dem handledning 
samt möjligheten att hålla ytterligare träffar för 
arvode.

RFSU Stockholm anordnade även en egen 
uppsättning av UPOS och under 2021 hade 
organisationen väldig tur med rekryteringen. 
Projektledaren kom i kontakt med kulturdoulor 
i länet och med deras hjälp rekryterades sex 
personer som talar språk som tidigare saknats 
och önskats. Förhoppningen är att fortsätta 
arbeta med dessa samtalsledare under 2022.
 

Delmos
Delmos var ett projekt som drevs i samarbete 
med Kista Sports Club och Fryshuset Husby 
med finansiering av Delegationen mot segre-
gation. Syftet var att minska segregationens 
effekt på SRHR i Järvaområdet. RFSU Stock-
holm utbildade lokala ungdomsledare från 
Järva till informatörer samt tog ett helhets-
grepp om arbetet med sexualundervisning 
på Husbygårdsskolan. Det genomfördes även 
ett omfattande kommunikationsarbete för att 
sprida röster om segregation och SRHR vilket 
bland annat mynnade ut i en artikel i RFSU:s 
medlemstidning Lust, ett antal kortare repor- 
tage på sociala medier och bildmaterial till 
RFSU Stockholms bildbank. 
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MUCF – Det handlar om mig!
Det handlar om mig! är ett nystartat projekt 
med syfte att öka ungas inflytande och mö-
jlighet att engagera sig i frågor kopplat till 
sexuell hälsa och rättigheter (SRHR). RFSU 
Stockholm vill med projektet skapa möjligheter 
för unga från socioekonomiskt mer utsatta 
områden att utifrån sina önskemål och priorite-
ringar lyfta frågor inom SRHR. Hur och på vilket 
sätt engagemanget kommer se ut är något som 
utformas tillsammans med deltagarna, men 
inom ramen för projektet kommer en podd med 
och för unga om sexuell hälsa och rättigheter 
att tas fram. 

Under 2021 har två unga projektmedarbetare 
rekryterats som hjälper oss komma i kontakt 
med cirka tio andra unga, så kallade SRHR- 
ambassadörer. Dessa unga ska under 2022 ta 
del av utbildningar och utforma engagemangs-
former som når ut till andra och fler unga ur 
målgruppen. Vi har under 2021 samverkat med 
Asov Stockholm och Gärigheter för att rekrytera 
projektmedarbetare. 

CSO
RFSU Stockholm genomför sedan i våras en 
kompetenshöjande insats för Centrum för 
samhällsorientering, CSO. Syftet med insatsen 
är att ge samhällskommunikatörer som leder 
kurser i samhällsorientering ökad kunskap 
kring SRHR och en större trygghet i att prata 
om sexualitet och hälsa med sina kursdel- 
tagare. Uppdraget sträcker sig över tre år med 
en merpart av insatserna under 2021.

Under året har en halvdagsutbildning om 
SRHR för samhällskommunikatörerna genom-
förts. Under hösten genomfördes ett tillfälle 
för pedagogisk handledning som utgick från 
utmanande situationer i klassrummet och yt-
terligare ett tillfälle sker i början av nästa år. Det 
har även påbörjats en delaktivitet som kallas 
för “lärande genom observation” där en erfaren 
RFSU-informatör håller en kortare föreläsning 
på engelska i tre olika kurser i samhällsorienter-
ing. En mindre grupp samhällskommunikatörer 
observerade tillfället och fick därmed möjlighet 
att plocka upp pedagogiska knep och kunskap 
från informatören. 
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Övrigt
Digitala personaldagar 
I oktober arrangerades RFSU:s lokalföreningar för tredje året i rad en personalkonferens för per-
sonal från de lokala kansliföreningarna. Syftet var att dela idéer, utbyta erfarenheter och skapa 
kontakter mellan kollegor i olika delar av organisationen. Även detta år genomfördes konfer-
ensen helt och hållet digitalt, och under de två halvdagarna kunde personal ta del av spännande 
föreläsningar och workshops såsom “Mäns sexuella hälsa & maskuliniteter” med Elin Gahm och 
“Frejdig fruktstund för frimodiga” med Marika Smith. 

RFSU Stockholms informatörsverksamhet firar 25 år
I ett reportage berättar tidigare informatörer Fox Foxhage och Helene Delilah, samt en av 
föreningens mest aktiva informatörer i dag, Even Baldvinsson, om informatörsverksamhetens 
utveckling, roliga minnen och vad rollen som informatör betytt för dem. Mycket har hänt sedan 
informatörsverksamheten drog igång hos RFSU Stockholm 1996. Läs hela reportaget här. 

Våren vaknar
RFSU Stockholm samverkade med Kulturhuset Stadsteatern Vällingby och deltog under hösten 
2021 med sexualupplysande eftersamtal till Stadsteaterns uppsättning av den tyske dramatikern 
Frank Wedekinds pjäs “Våren Vaknar” från 1891. Den moderniserade uppsättningen innehöll ord 
som “kuk”, “fitta” och stämsång av Radioheads låt “Creep”, men med samma känslokurva som 
tonåringar känt i alla tider. Föreningens informatörer fanns på plats för att prata om sexualmoral, 
pjäsens betydelse och ungdomarnas frågor. Läs ett reportage om Våren vaknar här. 

Så pratar du sex och relationer på teckenspråk
Varje år arrangerar RFSU Vecka SEX, en kampanjvecka för att sätta ljuset på skolans sexua-
lundervisning. RFSU Stockholm bidrog 2021 bland annat med en föreläsning som gav olika tips 
till lärare för att hålla sexualundervisning på teckenspråk. I och med att döva ungdomar ofta kan 
missa information som hörande ungdomar snappar upp från tv, sociala medier och personer i sin 
omgivning, särskilt om personer i hemmiljön inte kan teckenspråk, är sexualundervisning i skolan 
för döva och hörselskadade extra viktig. Ta del av hela föreläsningen via UR play här.  
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RFSU Stockholms ekonomi är på det hela god, med spridda finansieringskällor och god medlems- 
utveckling. Samtidigt finns en inneboende svaghet i det starka beroendet av projektmedel och 
arbetet med att säkra fria medel fortsätter vara prioriterat. Översikten med intäkter visar tydligt 
att föreningen hämtat upp efter mellanåret 2020, då flera större projektslut sammanföll. 

Översikt intäkter och eget kapital 2011-2021

ekonomisk översikt


