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Tack för 2020! 
Det finns mycket att säga om 2020. För RFSU Stockholm har det varit ett unikt och omtumlande 
år, som medfört både stora utmaningar och framgångar. För oss har året präglats av en pandemi 
som haft effekter på alla delar av vår verksamhet, där vi tvingats tänka nytt, anpassa och ställa om. 
På vissa områden har det varit tungt, på andra har den digitala omställningen visat sig fungera 
över förväntan och vi har trots de begränsningar pandemin inneburit kunnat nå ungefär 4500 
personer i Stockholm med vår sexualupplysningsverksamhet! På kansliet har vi startat upp 
flera nya projekt som kommer ligga till grund för en massa spännande verksamhet framöver. Ett 
exempel är projektet Äkta man?, som är ett samarbetsprojekt med Svenska dövidrottsförbundet 
(SDI), Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) och Riksteatern Crea (scenkonst på teckenspråk).

Något som imponerat under året är hur medlemsgrupperna kunnat fortsätta bedriva sin 
verksamhet och lyckats upprätthålla engagemang, trots att restriktionerna begränsat. Dessutom 
är vi nu fler än någonsin: vid årsskiftet hade RFSU Stockholm 1626 medlemmar – ett historiskt 
rekord!

En annan faktor som satt en tydlig prägel på vår verksamhet är den debatt om hårt sex och porr 
som blossade upp under 2020. Frågan blev högaktuell, och tyvärr blev RFSU flera gånger en 
måltavla för debattörer. RFSU:s hållning är generellt att inte bidra till ytterligare polarisering: vi 
vill stå för ett nyanserat samtal där frågor inte förenklas. Därför har vi i allra högsta grad arbetat 
med frågan. Flera utbildande insatser har gjorts: i basverksamheten, med medlemmarna och från 
förbundskansliets håll.

Under året har en ny strategi för föreningen arbetats fram som beskriver RFSU Stockholms 
strategiska målbild för 2025. Förhoppningen är att denna strategi kan hjälpa oss att arbeta mer 
långsiktigt och fokuserat och vara ett stöd i att få alla delar i organisationen att jobba mot samma 
mål.
 
Sammanfattningsvis har det varit ett händelserikt år. Ett år som visserligen varit överraskande 
och omtumlande, men som visat oss att vår förening är stabil och stark och full av engagerade 
människor som brinner för allas rätt att vara, välja och njuta. Det har varit en stor ära att få leda 
just en sådan organisation under pandemiåret 2020.
 
Tack!
Lina Fridén, ordförande och Sanna Vanno, vice ordförande

Tack för 2020! 
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Innehållsförteckning
Det här är RFSU Stockholm

RFSU Stockholm är RFSU:s största 
lokalförening med över en tredjedel 
av förbundets medlemmar. 2020 
har på många sätt varit ett unikt 
och pandemidrabbat år, trots det 
har RFSU:s medlemsantal stadigt 
ökat och RFSU Stockholm har slagit 
medlemsrekord med så många som 
1626 medlemmar! 

Vi arbetar med följande tre friheter 
som utgångspunkt: rätten att vara, 
välja och njuta. Målet är att alla ska 
ha rätt att bestämma över sin egen 
kropp och sexualitet. Vi träffar unga 
och pratar sex och relationer i skolan, 
på fritidsgårdar, på festivaler och andra 
områden i Stockholms län. Vi ordnar 
medlemsföreläsningar, studiecirklar 
och bjuder in till medlemskvällar och 
debatter. Vi delar ut kondomer, driver 
kampanjer samt håller diskussioner 
kring sex och relationer.

RFSU Stockholms verksamhet drivs 
ideellt av våra medlemmar samt av våra 
tiotal anställda. Tillsammans arbetar 
vi på olika sätt med frågor som rör sex, 
sexualitet och sexualpolitik.
RFSU Stockholm är en del av RFSU, en 
ideell organisation som sedan starten 
1933 arbetar med sexualupplysning 
och sexualpolitik. RFSU är 
partipolitiskt, fackligt och religiöst 
obunden och verkar för att sprida en 
kunskapsbaserad och öppen syn på 
sexual- och relationsfrågor.
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Styrelsen
arbetsutskottet
Arbetet i arbetsutskottet har under året till stor del handlat om att bevaka, hantera och planera 
för coronapandemins konsekvenser på organisationen. Utskottet har dessutom berett och 
planerat styrelsemöten och samt hanterat arbetsgivarfrågor.

Organisationsutskottet
Organisationsutskottet, eller strategikommittén som utskottet först kallades, arbetade under 
året i huvudsak med att ta fram den strategiska målbild för 2025 som lagts fram till årsmötet 
2021. Arbetet skedde under ledning av Teddy Bornestad från Centigo, som processledde 
strategiarbetet under våren 2020. Utöver detta inledde utskottet ett arbete med att se över 
föreningens styrdokument. Detta arbete kommer ligga till grund för vidare revidering av dessa 
dokument under 2021.

Politiska utskottet
Det politiska utskottet har under året lagt tid och energi på att utveckla föreningen påverkansar-
bete. Det arbetet grundar sig i att utskottet under den första halvan av verksamhetsåret försökte 
lokalisera oss i de politiska dokumenten, för att sedan kunna välja frågor att driva. Under arbetets 
gång kunde vi konstatera att föreningens politiska dokument är svåra att orientera sig i och tun-
grodda för en ideell styrelse. Utskottet har utifrån det konstaterat att det behövs en ny struktur 
för föreningens påverkansarbete, där politiken snarare utgår från en eller ett par frågor, än från 
två stora politiska program. Utifrån det har utskottet diskuterat en ny, mer effektiv struktur för 
föreningens politiska arbete. 
 
Även föreningens politiska arbete har påverkats av covid-19. Dels försvårades arbetet av att 
utskottet aldrig har träffats, av att vi haft svårare att träffa andra och att olika påverkansforum 
ställts in eller blivit svårtillgängliga. Mer indirekt har arbetet även påverkats av att föreningen 
behövt lägga sina resurser på annan verksamhet.

Utskottet har under året deltagit i dialog med förbundet och andra lokalföreningar om hur RFSU 
ska förhålla sig till debatten kring porr och innehållsfilter, samt hur dessa debatter påverkar RF-
SU:s handlingsutrymme på lokal nivå.
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Styrelsen
Medlemsutskottet
Medlemsutskottets verksamhet 2020 har ställt om totalt. När planeringen gjordes kunde ingen 
förutspå att hela året skulle präglas av en global pandemi.

Förra året drog ett stort arbete med att arrangera större arrangemang igång. Exempelvis  star-
tades en föreläsningsserie och sexquiz på Baras ställe. Under 2020 har allt tvingats flytta in på 
Zoom vilket både varit negativt och positivt. Exempelvis är det inte samma sak att quiza framför 
datorn vilket ledde till beslutet att lägga ner sexquizen, men å andra sidan har digitaliseringen 
möjliggjort nationell uppslutning även på föreläsningar RFSU Stockholm arrangerat lokalt. De 
arrangemang som hållits digitalt är:

Digital sexquiz på Instagram stories, 24 mars
Den omåttligt populära pubquizen provade att flytta in på Instagram. 90 personer svarade på 
minst en fråga. 

Digital mensquiz på internationella mensdagen, 28 maj
I samarbete med MENSEN och RFSU Göteborg arrangerades en special edition av sexquizen för 
att uppmärksamma internationella mensdagen.

Lunchföreläsning med HEMMA-projektet, 4 juni
Linus Lundby och Ellen Nordlund berättade om erfarenheter från HEMMA-projektet. 
18 personer deltog. 

Linus Lundby och Ellen Nordlund
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Styrelsen
Medlemskväll om “Maskuliniteter - inblick, utblick och utveckling!” 4 mars 
Andreas Åsander från RFSU:s förbundskansli pratade om hur vi kan påverka och förändra 
maskulinitetsnormer, samt vad RFSU gör på området. 20 personer deltog. 

Kvällsföreläsning och frågestund med Lovette Jallow, 30 november
Aktivisten och författaren Lovette Jallow berättade om rasism inom gynekologins historia och 
vården. 60 personer deltog.

Medlemskväll och panelsamtal om pordebatten 19, november 
Lina Fridén, Sanna Vanno, Kalle Röcklinger och Hans Linde deltog i ett panelsamtal om den 
pågående porrdebatten för att berätta mer om RFSU:s ställningstaganden. 44 personer deltog. 

Medlemsutskottet har också ordnat med att skaffa verktyget Plandisc som har testats under året 
och förhoppningsvis ska börja användas på riktigt nästa år. 

I november samordnade Sanna Vanno som var sammankallande för medlemsutskottet 
återrekryteringskampanjen där nära 200 personer som varit medlemmar men inte betalat 
årets medlemsavgift ringdes upp av styrelseledamöter och VVN-ambassadörer. I och med 
denna rundringning återrekryterades ett stort antal av de som annars skulle riskera att falla ur 
medlemsregistret. 

MEDLEMSVERKSAMHET
RFSU Stockholms eldsjälspokal
RFSU Stockholms Eldsjälspokal 2020 tilldelades Nathalie Slagestrand för Queer Wednesdays 
på Rågsvedskrog. Motivering löd; “Under ett år där vi fått uppleva hur Stockholm blivit mindre 
tolerant, behövs motkraften som mest. Istället för att tyst bara läsa rapporterna om hbtq-
trakasserier på krogar, eller svälja det bittra pillret som nedsläckningen av flera queervänliga 
krogar i innerstan innebar, fanns det de som skapade alternativ. Plötsligt både såg någon till att 
regnbågsvärmen och rummet där alla är välkomna uppstod bara några tunnelbanestationer bort. 
Lill-lördag har flyttat till orten.”



8

MEDLEMSVERKSAMHET
Stockholm Pride Summer stream
I och med covid-19 tvingades även Stockholm Pride ställa om och blev istället ett tre dagar långt 
digitalt event Stockholm Pride Summer Stream. RFSU Stockholm deltog på flera olika sätt, bland 
annat med en hälsning under lördagens digitala prideparad från styrelsen och ett uppvisande av 
det sexualpolitiska kubbspelet som tagits fram med VVN-ambassadörerna. Fox Foxhage pratade 
om sin uppsats “Manus för makt och njutning - intervjuer med unga vuxna BDSM utövare”. Även 
en picknick arrangerades i tantolunden av BDSM och fetischism-gruppen, ett tillfälle att samla 
både nya och gamla medlemmar i gruppen.  

Sexualupplysning för vuxna
Hösten 2020 drog studiecirkeln Sex och relationer – sexualupplysning för vuxna igång. 
Målet med studiecirkeln var att skapa samtal om sex och relationer som utgår från kunskap 
och erfarenheter. Det finns en idé om att barn och unga behöver sexualundervisning men 
sexualiteten utvecklas genom hela livet och att kunna prata om den är grundläggande för att ha 
ett lustfyllt sexliv som man själv trivs med. Inför varje träff fick deltagarna digitalt material, filmer 
och bilder att läsa eller ta till sig. Utifrån materialet skapade vi gemensamma resonemang, lyfte 
frågor och diskuterade svar. Studiecirkeln hade fem övergripande teman som diskuteras på varsin 
träff:

Njutning och lust i hela kroppen 
Fokus på de mer biologiska delarna av sex, hur ser kroppen ut,  vilka likheter finns mellan 
könsorganen osv.

Vad är sex? 
Fokus på olika typer av sexualitet, hur man kan ha sex, vad som kan vara njutbart för olika 
personer osv.

Kommunikation kring sex 
Fokus på att komma ut, hur man pratar med en partner, vad som är viktigt för en god relation, hur 
man flirtar osv. 

Sexuella hjälpmedel, tillbehör och annat som påverkar sex 
Fokus på mer strukturella saker som påverkar sex, exempelvis aborträtt men också 
preventivmedel, sexleksaker osv. 

Psykologiska aspekter av sex 
Fokus på hur interna och personliga saker påverkar sex. Avslutas med quiz med frågor från hela 
cirkeln!

Cirkeln togs fram och leddes av Sanna Vanno och arrangerades i samarbete med ABF Stockholm. 
Den pågick mellan 23 september och 28 oktober och 9 personer var anmälda.
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MEDLEMSVERKSAMHET
Medlemsgrupper
VVN-ambassadörerna

VVN, vara-, välja- och njuta-ambassadörerna, 
finns för att tillgängliggöra engagemang för 
alla som vill engagera sig i RFSU Stockholm. 
VVN-ambassadörerna är tänkta att fungera 
som styrelsens, framför allt medlemsutskottets, 
förlängda arm för att alla förfrågningar ska 
kunna mötas. Deras huvuduppdrag är att 
representera och informera om RFSU:s 
grundidé och vision, RFSU Stockholms 
verksamhet, sprida sexualpolitisk kunskap samt 
värva nya och vårda existerande medlemmar. 
Detta kan göras på många olika sätt, 
exempelvis genom informationsbord, mingel 
vid interna event, synlighet på Stockholm Pride 
eller liknande.

Under året som gått har VVN-ambassadörerna 

haft lite olika uppdrag. Exempelvis:

Årsmötet, 29 februari
Fyra VVN-ambassadörer deltog och agerade 
trivselvärdar för medlemmar. 

Digital VVN-träff, 29 mars
En ny person utbildades och vi pratade om hur 

vi kan hålla igång VVN-träffarna digitalt. 

Digital VVN-träff, 31 maj
En ny person utbildades och vi pratade om 
sommarplaner för VVN.

Picknick och sommarplanering, 24 juni
Sju VVN-ambassadörer samlades i 
Blomparken, åt falafel och drack läsk. 
Planerade inför sommarens parkhäng.

Parkhäng, 2 augusti
VVN och Ungdomsgruppen 
arrangerade tillsammans ett parkhäng i 
Rålambshovsparken. Inför hänget hade Even 
Baldvinsson och Sanna Vanno skapat ett 
sexualpolitiskt kubbspel. Cirka 10 personer 
kom och spelade kubb, tog till sig sexualpolitisk 
information, fikade och umgicks. 

Tält på Bandängsfestivalen, 12 och 14 augusti
Sammanlagt fem VVN-ambassadörer deltog 
och engagerade besökare under två dagar på 
festivalen. Framförallt delade tidningen WOW! 
ut till barn och föräldrar. 

Barnvagnsmarschen, 22-25 oktober
Även barnvagnsmarschen blev annorlunda 
detta år. Istället för stora gemensamma 
marcher hölls barnvagnspromenader och 
barnvagnsmackar där deltagare i marschen 
kunde hämta regnskydd och väskor. Fyra av 
VVN-ambassadörerna planerade att arrangera 
barnvagnsmackar. Tyvärr blev en sjuk i sista 
stund, men tre mackar blev av.  

Återrekrytteringen, 10-19 november
Nära 200 personer ringdes upp av fyra 
VVN-ambassadörer och lika många 
styrelseledamöter i början av november. 
Genom kampanjen återrekryterades många 
medlemmar som annars gått utan medlemskap. 
VVN hade även planerat för ett flertal uppdrag 
på skolor, men dessa har tyvärr fått ställas 
in i sista stund på grund av pandemin och 
skolornas regler kring att ta in folk utifrån. 
Sammanlagt finns 13 utbildade och aktiva 
VVN-ambassadörer vid årsskiftet. 

VVN-ambassadörerna på Bandängsfestivalen

Delar av det sexualpolitiska kubbspelet skapat av Sanna 
Vanno och Even Baldvinsson
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MEDLEMSVERKSAMHET
Medlemsgrupper
Love and peace united
Love and peace united är RFSU Stockholms 
och Stockholms Freds gemensamma 
fotbollslag. 2020 blev som bekant ett 
märkligt år där vårsäsongen fick ställas in, 
men höstsäsongen blev i alla fall av. I år gick 
det inte lika bra som förra året, men laget är 
nöjda och hamnade på en 4:e plats. Laget 
bestod under säsongen av 20-25 spelare och 
spelade 7-Fotboll Mix vardag söder - Division 3. 
Sponsringen från RFSU Stockholm har rullat på 
i mer än 10 år, och medlemsgruppen tackar för 
det ihållande stödet! 

Kulturgruppen
Kulturgruppen har ägnat sig åt kultur med 
sexualpolitiskt innehåll; böcker, poddar 
och film och hade planerat för bland annat 
teaterbesök innan coronan slog till med full 
kraft. 
Sex personer har varit aktiva under året, en 
liten minskning jämfört med 2019. Därtill fanns 
ytterligare en grupp personer som via e-post 
fick information om verksamheten och en 
rad tips inom sexkulturområdet. Tre träffar/
aktiviteter hann genomföras. Snittet på antal 
deltagare per träff var fem.

Året 2020:  
7 januari: Vårplanering. Diskussion om pjäsen 
”Älskarinnor”, som gruppen såg i november 
2019, böckerna Claudine i skolan av Colette 
och En farlig flickas dagbok av Djuna Barnes, 

den franska biofilmen ”Porträtt av en kvinna i 
brand” av Céline Sciamma (december 2019), 
samt en första diskussion om poddar med 
sexinnehåll. 
5 februari: Filmkväll på RFSU Sthlm; gruppen såg 
”Leva. Älska”  om regnbågsboende för seniorer. 
SVT:s “Orgasmgarantin” hanns inte med, utan 
gavs istället i hemläxa
3 mars: Vi diskuterade Saskia Vogels ”Älskarna”, 
”Orgasmgarantin” och så en kritisk granskning 
av poddarna Sex på riktigt (Marika Smith), Alla 
våra ligg och Modette.

Ungdomsgruppen 
Ungdomsgruppen har under 2020 åter startat 
upp, efter en tids inaktivitet. Gruppen har 
under året testat olika sätt att ordna träffar 
och fortsätter utveckla aktiviteter med målet 
att de ska ha en låg tröskel för deltagande. 
Utöver enklare möten via Zoom har gruppen 
ordnat träffar där deltagarna diskuterat och 
sett sexualpolitiska filmer och dokumentärer 
tillsammans online. Det har varit ett lugnt 
år, men en viktig möjlighet gruppen fick 
var att representera RFSU vid Amnestys 
demonstration för aborträtt i Latinamerika.

Love and peace united 2020

Banderoller från ungdomsgruppens deltagande i demon-
stration för aborträtt i Latinamerika
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MEDLEMSVERKSAMHET
Ungdomsgruppen 
Ungdomsgruppen fortsätter att bolla nya 
och innovativa sätt att ses under pandemin 
och hoppas kunna fungera som en enkel 
väg in i RFSU Stockholm för ungdomar som 
vill engagera sig i sexualpolitik och träffa 
likasinnade, samt som en kanal för unga i 
Stockholm att mötas och utbyta erfarenheter 
och kunskap kring SRHR, HBTQI+, mångfald 
och mycket mer!

BDSM och fetischism-gruppen  
Målet med gruppen är att sprida kunskap om 
vad BDSM och Fetischism är och inte är, och 
fungera som referensgrupp för diskussioner 
och input om Kink, Fetischism och BDSM-
frågor. Gruppen har bestått av cirka sex 
personer, men flera personer har deltagit i 
aktiviteter under året.

Möten
Under 2020 har gruppen mötts via Zoom den 
tredje onsdagen varje månad.  På mötena 
diskuterades gruppens inriktning och planering 
av aktiviteter, exempelvis deltagande i olika 
evenemang

Kommunikation
Gruppen kommunicerar internt genom 
ett slutet nätverk på nätcommunityt 
darkside.se. “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 
Gruppen har tyvärr fått ställa in flera aktiviteter 
under året, men en del aktiviteter har 
genomförts. Till exempel har sex gruppmöten 
hållits, varav tre var fysiska i början av året. 
Övriga möten genomförde digitalt, vilket 
fungerat okej. Gruppen höll också i en picknick 
den 24 juli i Tantolunden för att fira den årliga 
BDSM-dagen. Eventet annonserades på 
www.darkside.se och cirka 40 entusiastiska 
deltagare dök upp under dagen. Stockholm 
Pride ersattes med en digital tredagars festival 
och en av gruppens medlemma deltog med 
en föreläsning ”Sexualitet bortom kön - om 
fetischism, heteronormativitet och lag” som 
hölls i Kinkykvarteret, sön 2 aug. 

Bokcirkel och filmcirkel 
Den bokcirkel som startade 2019 har fortsatt 
in under 2020 med boken “Säg inte det 
här till någon” av Ariel Held, men planen på 
filmvisning med efterföljande diskussion stötte 
tyvärr på svårigheter att göras digitalt.

Referenslista med ”Kinky Aware Professionals” 
Listan finns sedan 1 september 2018 i form 
av ett profil på Darkside.se; ”Kinkvänliga_
behandlare”. Profilen har hittills haft 3063 
besökare. Sidan uppdateras kontinuerligt och 
har just nu 16 behandlare listade.
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MEDLEMSVERKSAMHET
Fria relationsgruppen
Fria Relationsgruppen har under året bedrivit 
varierande verksamhet som har resulterat i 
totalt sex medlemsaktiviteter. Den löpande 
verksamheten bestod av två fysiska möten 
med allmänna samtalsgruppen, ett fysiskt möte 
med existentiella samtalsgruppen, ett digitalt 
möte med existentiella samtalsgruppen och 
två enskilda onlinesessioner i den existentiella 
samtalsgruppens anda. Utöver detta planerade 
gruppen ytterligare ett tiotal aktiviteter som 
fick ställas in till följd av för få deltagare och 
andra coronarelaterade orsaker. 

I december deltog också Fria 
Relationsgruppens samtalsledare Martina 
Hallin i ett digitalt seminarium arrangerat av 
RFSU:s Forskarnätverk. Temat var flersamhet 
och det var flera RFSU-medlemmar som 
visade intresse för vår grupp efteråt. En 
annan rolig sak var att Fria Relationsgruppens 
kontaktuppgifter framgick när Martina Hallin 
intervjuades för Ottar-bilagan Lust i december 
och att vår gruppledare fick ta emot Årets 
Njuta-pris för sitt arbete med gruppen. En 
annan häftig sak är att engagemanget för 
våra samtalsgrupper är så stort att det alltid 
har gått att hitta efterträdare för allmänna 
samtalsgruppen när tidigare samtalsledare har 
valt att gå vidare med annat. Hela fem personer 
har genom åren antagit uppdraget!

Träffar 2020
18/2 Existentiell samtalsgrupp
2/3 Allmän samtalsgrupp
21/4 Existentiell samtalsgrupp - Digitalt
7/9 Allmän samtalsgrupp
3/11 Enskild onlinesession med Martina Hallin
1/12 Enskild onlinesession med Martina Hallin 

Vulvagruppen 
Vulvagruppen har under 2020 åter startat 
upp och höll sitt första möte i oktober 2020. 
Nya medlemmar rekryterades och i nuläget 
är det sju aktiva personer i gruppen. Fokus för 
gruppen har varit att arbeta med smärttillstånd 
och diagnoser som vestibulit, vaginism, 
endometrios och uretrit. 

Gruppen har, förutom ett uppstartsmöre 
i RFSU:s lokaler på Alnögatan, hållit i fyra 
digitala möten under hösten 2020. Tanken 
är att återgå till fysiska möten så fort det är 
möjligt igen. Gruppens första aktivitet var 
en studiecirkel som kommer att pågå även 
under våren 2021 och där vi kommer ses var 
tredje vecka. Syftet med studiecirkeln är 
att öka gruppens kunskap internt om olika 
typer av smärttillstånd. Vi har skapat ett 
dokumentationssytem på Drive där vi samlar 
tips i form av litteratur, forskning, poddar 
och dokumentärer som vi fördjupar oss i 
och sammanställer. Frågeställningar som 
bearbetats mellan och under mötestillfällena är 
bland annat:

• Vad innebär dessa olika typer av diagnoser? 

• Hur påverkar det en? 

• Varför finns det så lite forskning och 
information kring detta i samhället men 
framförallt inom vården? 

• Hur upplever vårdsökare bemötandet inom 
vården?

• Vilka typer av heteronormativa 
föreställningar finns kring dessa diagnoser och 
hur påverkar det rätten till vård och hälsa?

• Vad kan en göra för att bli smärtfri och hur 
skulle dessa sjukdomar kunna förebyggas på 
olika vis?

Vi har även startat upp ett Instagramkonto 
under namnet “Fittan i fokus” där vi kommer 
att dela en del av det insamlade material och 
information vi samlat på oss. 
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Anställda under 2020

Noah Elstad, verksamhetschef

Ellen Nordlund, projektledare sexualupplysning

Jessica Djäken, projektledare sexualupplysning

Linus Lundby, projektledare sexualupplysning

Malin Lorensson, projektledare sexualupplysning 

Emma Sylvén Cornelius, projektledare sexualupplysning (tom 29/2) 

Hanna Weber Vernét, projektledare sexualupplysning

Malin Kvitvær, projektmedarbetare sexualupplysning

Maral Erdebilci, administratör och projektmedarbetare 

Helene Delilah, administratör

Anna Diop, administratör

Elin Öberg, administratör

Isabel Lind, vik. föreningssekreterare och projektledare sexualupplysning 

Mimmi Ahlén, teckenspråkstolk

Elin Bengtsson, föreningssekreterare, tjänstledig
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Kansliets verksamhet 2020

När 2020 började hade kansliet en ny struktur 
på plats efter utvecklingsarbetet 2019, sam-
tidigt som det också har fortsatt under året 
med att finjustera olika delar av den. I mars 
slog coronapandemin till och det har självklart 
påverkat verksamheterna i mycket hög omfat-
tning. Mycket tid har ägnats omplanering, om-
prioritering och att hitta nya arbetssätt. Vi har 
ändå lyckats väl med att nå ut under året, delvis 
för att vi hann ha många pass under första kvar-
talet, och för att vi kunde vara verksamma un-
der sommaren och bland annat hade sexualup-
plysning på sommarskola. Under höstterminen 
ökade också möjligheterna att erbjuda digitala 
pass, främst till vuxna, men arbetet med att ta 
fram digitala upplysningspass för skolverksam-
heter ledde också till att vi kunde börja erbjuda 
pass på distans under slutet av året. 

Sammantaget har kansliverksamheterna träf-
fat omkring 4 500 personer, varav drygt 3200 
unga och omkring 1 000 vuxna som arbetar 
med unga.

Under året har personalgruppen haft flera 
workshops för att kunskapshöja och hitta strat-
egier för att fortsätta arbetet med antirasism. 
Vi arbetar för att skapa en långsiktig förän-
dring där alla i personalgruppen tar ansvar och 
är medvetna om vad en kan göra i sin roll för 
att motverka rasistiska strukturer och få till en 
ökad representation på arbetsplatsen, samt i 
andra delar av vår medlemsorganisation. 

Under 2020 har kansliet arbetat hårt med att 
bredda finansieringsbasen och skrivit många 
olika ansökningar varav de flesta blivit bevil-
jade. Det har lett till flera nya projektstarter och 
många nya givande samarbeten, och vi ser fram 
emot lite extra att fortsätta utveckla arbetet i 
Järvaområdet. 

Basverksamheten och Vill du?
Basverksamheten och Vill Du? har i år träffat 
totalt 2831 unga i högstadiet och gymnasiet i 
Stockholms län, under sammanlagt 219 pass. 
Vi har även hållit i fem fortbildningar för sam-
manlagt ca 130 lärare och lärarstudenter. Vad 
gäller informatörer så har vi i år samverkat mer 
över projektgränserna inom Team Skola, se mer 
under Lättare Svenska.

Pandemin har gjort att vi ligger strax under våra 
mål. Under våren beslutade vi att inte lägga 
tid på att ta fram digitala baspass, och hoppa-
des på att kunna nå målen under hösten. När 
pandemins andra våg ledde till att vi behövde 
ställa in pass även på hösten så bestämde vi, 
tillsammans med övriga lokalföreningar, att ta 
fram digitala versioner av pass. Arbetet med 
dessa har pågått under slutet av året så att de 
kan testas och så småningom bokas i början av 
nästa år. Digitalisering av andra delar av verk-
samheten har skett löpande under året, bland 
annat har vi tagit fram digitala föreläsningar för 
lärare, digitala informatörskvällar samt hål-
lit delar av en informatörsutbildning digitalt 
(främst inom ramen av ett annat projekt, men 
det kommer ligga basverksamheten till gagn).

Något annat som påverkat verksamheten 
under året är debatten om hårt sex och porr. Vi 
har gjort utskick till alla skolor i Stockholms län 
för att förklara hur vi pratar om porr med unga. 
Detta ledde till en stor efterfrågan på person-
alföreläsningar, vilket vi delvis kunnat möta 
med digitala föreläsningar med fler platser. De-
batten ledde också till att vårt förbundskansli 
tagit fram specifika pass med fokus på porr, och 
vi har flera informatörer som fortbildats i detta 
pass.

Utvecklingsgruppen ägnade vårens träffar till att se 
över våra metoder om porr i baspasset. De har 
kommit med förslag på förtydliganden, utveck-
lingar och ordval. Vi hoppas att detta kan ligga 
till grund för en uppdatering av dessa metoder 
under 2021. Under hösten sågs gruppen för 
reflekterande samtal kring att möta frågor och/
eller motstånd mot HBTQI+.
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Lättare svenska 
Under 2020 har Lättare Svenska-projektet 
trots pandemiläget genomfört en hel del 
sexualupplysande verksamhet, och för första 
gången lagt den största insatsen under 
sommaren. Vi hade sju klasser inbokade för 
vårterminen varav fyra kunde genomföras 
som planerat. Resterande behövde behövde 
helt eller delvis ställas in. Av den anledningen 
planerade vi om verksamhetsåret och la allt 
krut på årets sommarskola. Under två veckor i 
juni och juli 2020 träffade vi femton klasser på 
sommarskolan och med den insatsen kunde vi 
i det stora hela nå våra antalsmål vilket känns 
glädjande. Sammanlagt har vi träffat 250 
språkintroduktionselever under 2020. 

Vi har också deltagit på det nationella LS-
nätverket under året samt genomfört en 
fortbildande insats med fokus på tro och 
sexualitet för våra informatörer. Projektet har 
också i högre grad samverkat tillsammans 
med bas- och Vill du? projekten för att kunna 
kunskapshöja RFSUs informatörer, bland annat 
har fortbildande föreläsningar med tema porr, 
sensibilitet och BDSM genomförts, samt en 
workshop med fokus på lust med Marika Smith 
och en föreläsning om tro och sexualitet med 
Salar Shalmashi.

På grund av pandemin genomfördes en 
halv (digital) Lättare Svenska-fortbildning 
då restriktionerna förhindrade att kunna 
genomföra en fysisk workshopdag. 

Fritidsgårdsprojektet  
Fritidsgårdsprojektet har under sitt andra 
verksamhetsår trots pandemin lyckats 
fortbilda sex informatörer och genomföra 
10 sexualupplysande pass. Sammanlagt 
har vi mött 74 ungdomar i flera olika 
stadsdelsförvaltningar med fokus på 
socioekonomisk utsatthet såsom Skarpnäck, 
Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Kista-
Rinkeby, Hässelby-Vällingby och Bromma. 
Vi har även lyckats genomföra två så kallade 
“killgrupper”, en under våren och en under 
hösten med sammanlagt 49 respektive 45 

deltagare. Syftet med killgrupperna är att 
utmana maskulinitetsnormer och machokultur, 
samt lyfta ömsesidighet och kommunikation. 

Vi har dessvärre fått ställa in flera planerade 
personalutbildningar under året, men 
genomförde en utbildning på två dagar 
där totalt 23 fritidsledare från Skarpnäck 
och fritidsledarstudenter vid Skarpnäcks 
folkhögskola deltog. 

Soc (Socialt arbete)  
Vi har för första gången inom ramen för vår 
finansiering av Folkhälsomyndigheten haft 
möjlighet att jobba med SRHR inom socialt 
arbete, detta med målsättningen att öka unga 
placerades sexuella hälsa. 

Ett femtontal socialarbetare från kommuner 
inom nordvästra delarna av Stockholms 
län har deltagit i vår digitala utbildning 
på tema Arbeta med sexuell hälsa inom 
familjehemsvården. Genom denna interaktiva 
kurs har deltagarna fått ökad kunskap om 
bland annat normer och bemötande, sexuell 
utsatthet, ömsesidighet och kommunikation, 
HBTQI+ och ungas sexualvanor. En betydande 
del av utbildningen ägnades också åt att 
jobba med implementering av frågor som rör 
sexuell hälsa i det vardagliga arbetet inom 
familjehemsvården.

Vi har också lagt grunden för en satsning på 
nätverksträffar för yrkesverksamma inom 
socialt arbete som ska genomföras nästa år. 
Likt ett upplägg som RFSU Malmö jobbat 
utifrån ska vi bjuda in till träffar som en arena 
för erfarenhetsutbyte och kunskapslyft kring 
frågor som rör sexuell hälsa inom socialt arbete. 
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Allmänna Arvsfonden-projekt 
Hemma - sexualupplysning för familjehem  
Hemma-projektet fick möjlighet till förlängning 
under hela 2020 och projektet avslutades 31 
december. Vi har under året satsat på spridning 
av våra utbildningar och metodmaterial. 

I januari 2020 lanserades vår egen sida på 
RFSU:s hemsida (www.rfsu.se/familjehem). Här 
finns information om projektet och tillgång till 
allt metodmaterial.

Under 2020 genomfördes 10 
utbildningstillfällen för familjehem och 16 
utbildningstillfällen för yrkesverksamma i 
familjehemsvården (familjehemssekreterare, 
barnsekreterare, socialsekreterare och 
konsulenter). Vi har utbildat i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Uppsala, Knivsta, 
Trollhättan och Visby. Ungefär hälften av 
utbildningarna har genomförts digitalt.

I samarbete med Knas Hemma, en 
ungdomsorganisation för unga inom 
samhällsvård, har vi genomfört en workshop 
om SRHR för 10 ungdomar.

Vi har deltagit vid två konferenser, 
Socialtjänstdagen (dec 2020) samt 
Barnrättsdagarna (nov 2020 - feb 2021) där 
vi har presenterat vårt material och berättat 
om projektet. Vi har blivit intervjuade av 
webbplatsen familjehemmet.se: https://
familjehemmet.se/artiklar/rfsu-vill-staerka-

placerade-ungdomars-sexuella-haelsa/ 

På grund av att planerade fysiska utbildningar 
istället genomfördes digitalt skapades 
ekonomiskt utrymme för oss att göra ett 
fysiskt utskick med vårt skriftliga material 
till familjehemsenheter i samtliga svenska 
kommuner. 

Totalt har vi spridit 472 exemplar av våra 
Reflektionsfrågor (riktar sig till yrkesverksamma 
i familjehemsvården som möter familjehem i 
handledning, utbildning eller liknande), samt 
1493 exemplar av Handboken (riktar sig till 
familjehem).

Hemma - sexualupplysning för familjehem  
En viktig del av spridningsarbetet har varit 
att implementera verksamheten hos övriga 
lokalföreningar inom RFSU. Vi valde att satsa 
på de föreningar som har anställd personal 
och fick till samarbeten med RFSU i Uppsala, 
Göteborg och Malmö. Tillsammans har vi 
arrangerat utbildningar för familjehem och 
socialtjänst och medarbetare från respektive 
lokalförening har auskulterat utbildningarna. 
Nu kan vi därför erbjuda utbildningar i samtliga 
dessa städer (och såklart digitalt i hela landet). 

Efter nästan fyra års verksamhet har över 200 
familjehem och nästan 500 yrkesverksamma 
inom familjehemsvården fått ökad kunskap och 
verktyg till förtroendefulla samtal om sex och 
relationer med familjehemsplacerade unga. Vi 
är väldigt tacksamma och glada för varenda ett 
av dessa möten. 

Handboken som tagits fram inom projektet Hemma

472 exemplar av Reflektionsfrågorna har spridits under 
året.
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Allmänna Arvsfonden-projekt 
Äkta man   
I augusti i år påbörjades ett nytt treårigt 
arvsfondsprojekt: Äkta man?, som är 
ett samarbetsprojekt med Svenska 
dövidrottsförbundet (SDI), Sveriges dövas 
ungdomsförbund (SDUF) och Riksteatern Crea 
(scenkonst på teckenspråk). Projektets syfte är 
att erbjuda en plattform för att diskutera och 
utmana maskulinitetsnormer inom framförallt 
dövcommunityt i Sverige, och att göra det 
på idrottens arenor, på ungdomsgårdar 
och genom kultur. Det visionära målet som 
projektet jobbar mot är ett dövsamhälle fritt 
från våld, och att genom projektets aktiviteter 
påverka destruktiva attityder, normer och 
beteenden och på så sätt förebygga våld. 
Projektidén kommer från en av RFSU 
Stockholms teckenspråkiga skolinformatörer. 

Projektets uppstartsmånader präglades 
givetvis mycket av corona och de restriktioner 
som funnits, så alla fysiska planerade träffar 
med projektets målgrupp ställdes in. Däremot 
genomförde vi en digital heldagsutbildning 
för SDI:s landslagsledare, som blev mycket 
uppskattad trots de begränsningar som ett 
digitalt seminarium innebär. Det var också 
flera som uttryckte uppskattning över att 
få lära sig mer om HBTQI+ och mänskliga 
rättigheter, samt att få möjlighet att diskutera 
med varandra om situationen inom deras olika 
idrotter. 

Kortare projekt 
PLUS   
Under 2020 vann RFSU Stockholm 
Stockholms stads upphandling om ett 
uppdrag att ta fram innehåll till deras 
föräldraskapsstödsprogram för tonårsföräldrar. 
Programmet heter ABC Tonår och består av 
flera delar som alla har fokus på att stärka 
relationen mellan föräldrar och tonårsbarn. 
Vi bidrar genom att ta fram innehållet till en 
uppföljande träff som heter “Kärlek i tonåren” 
och handlar om hur man som förälder kan vara 
ett stöd för sina barn när det kommer till sex, 
kärlek och relationer.

Som en del av träffen ingår en faktafilm 
på ca 10 min som nu har spelats in och ska 
färdigställas inom kort. Uppdraget för PLUS 
sträcker sig till mars 2021.

Här finns en intervju med projektledaren Linus 
om arbetet: https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/
nara-dig/interna-rfsu-nyheter-ny/2020/
rfsu-stockholm-stottar-tonarsforaldrar-att-ta-
snacket/ 
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Kortare projekt 
Skarpnäck folkhögskola    
Med hjälp av medel från Folkbildningsrådet 
kunde Skarpnäcks Folkhögskola ta in RFSU 
Stockholm under hösten. RFSU Stockholm har 
under november och december varit gästlärare 
på Skarpnäcks Folkhögskola för studenter som 
går andra året på skolans fritidsledarutbildning. 
Kursens fokus var samtal med unga om 
sexualitet, och innehållet i kursen kan likställas 
med innehållet i en informatörsutbildning. 
Studenterna som genomfört kursen har 
möjlighet att fortsätta sitt engagemang hos 
RFSU som skolinformatörer.
RFSU Stockholms informatörer har också mött 
fem andra klasser på Skarpnäcks Folkhögskola 
med målgruppsanpassad sexualupplysning. 
Bland annat har vi anpassat sexualupplysning 
riktad till personer som pluggar till 
serietecknare, personer som pluggar för att 
förbättra sin svenska och personer som har sin 
dagliga verksamhet på Konstskolan Linnéa. 

Vi har även föreläst för alla lärare på 
Skarpnäcks Folkhögskola. Trots en stor 
utmaning med att med knapp tid ställa om 
helt till digitala insatser har har det varit ett 
lyckat projekt. Förutom att vi har förankrat 
samarbetet med Skarpnäcks Folkhögskola 
ytterligare, har vi med hjälp av detta projekt 
också mycket praktisk erfarenhet av digital 
utbildning, och digitala pass med oss in vår 
egen sexualupplysande verksamhet för 2021. 

TIA (Tidiga insatser för asylsökande)   
Tidiga insatser för asylsökande (TIA) är ett 
ettårigt projekt som startade i september 2020 
med syfte att öka kunskapen om SRHR bland 
vuxna och unga vuxna asylsökande i Sverige. 
TIA har, precis som flera andra projekt detta år 
jobbat i motvind, med tanke på covid-19 och 
de nya restriktioner som trädde i kraft under 
senare delen av hösten. Av de tre planerade 
samtalscirklarna under hösten kunde endast 
en genomföras med Midsommargårdens 
“Te och samtalsgrupp för kvinnor”. De fem 
kvinnorna som deltog under de två tillfällen 
uttryckte att informationen de fått varit 

mycket hjälpsam. I utvärdering efter avslutade 
samtalsträffar uttryckte en deltagare det så 
här: “All information var viktig. Det hjälper mig 
acceptera hur jag är, nya ord och kulturella 
skillnader. Tack så mycket!”. En annan 
deltagare uttryckte det såhär: “Att det finns 
hjälp att få och organisation för att support 
kvinnor.”.
Vi har även, tillsammans med RFSU Uppsala, 
fortbildat sex informatörer med LS-erfarenhet 
att leda framtida samtalscirklar med 
asylsöskande. Läkare i Världen deltog under 
denna fortbildning med sina erfarenheter av att 
möta målgruppen. 

UPOS (Upplysning på olika språk)  
Under 2020 har RFSU Stockholm genomfört 
UPOS på uppdrag av RFSU-förbundet. 
För första gången har personal från RFSU 
Stockholm både rekryterat och utbildat 
samtalsledare för träffar på olika språk. 
Rekryteringen påbörjades innan sommaren och 
gick väldigt bra trots den pågående pandemin. 
Vi lyckades få en bra blandning av språk, bland 
annat arabiska och persiska. 
Med hänsyn till Corona-pandemin bestämde 
projektets utbildare sig för att hålla en av 
utbildningsträffarna på kansliet och den andra 
digitalt. Detta var en strategi för att minska 
potentiell smittspridning. Inför utbildningen 
hade det rekryterats fem personer men med 
kort varsel behövde två av deltagarna ställa in 
på grund av sjukdom. 
Totalt utbildades tre personer inom UPOS. 
Dessvärre lyckades inte en av dem arrangera 
egna träffar efter utbildningen på grund 
av sjukdom (både samtalsledaren själv och 
dennes deltagare blev sjuka). Men de andra 
två höll i tre träffar var som har fått väldigt 
fina utvärderingar. En av dessa arbetar för 
Stadsmissionen i Linköping och har under 
sina träffar sexualupplyst för utsatta EU-
migranter som besöker Stadsmissionens öppna 
verksamhet. UPOS projektledare hoppas på 
att utbilda fler anställda inom Stadsmissionen 
under 2021 för att få ännú mer spridning av 
filmerna och den viktiga informationen om 
sexuell hälsa.



19

KANSLIET
Kortare projekt 
Delmos     
Med finansiering från Delegationen mot 
segregation (Delmos) samarbetar vi med Kista 
Sports Club och Fryshuset Husby i ett projekt 
i Järva. Målet är att minska de konsekvenser 
av segregation som visar sig i form av sämre 
hälsa, med fokus på den sexuella hälsan. RFSU 
Stockholms del i projektet är att genomföra 
en informatörsutbildning med unga ledare 
från Järvaområdet som efter utbildningen ska 
hålla pass på skolor och fritidsgårdar i området. 
Därtill genomför vi ett helhetskoncept 
på Husbygårdsskolan där vi utbildar och 
handleder personal samt sexualupplyser för 
eleverna. 

Projektet initierades av RFSU Stockholm 
då vi identifierat att vi har svårare att nå ut 
med vår verksamhet i utsatta områden. Vi 
samarbetar därför med organisationer som 
har lokal anknytning och erfarenhet av arbete 
med målgruppen. Ett långsiktigt syfte är att 
engagera de ungdomsledare som utbildas 
inom projektet i RFSU Stockholms ordinarie 
arbete för att på så sätt få in erfarenheter och 
egenskaper som idag saknas i vår organisation
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Fortbildning Sex i rörelse
I januari 2020 fortbildades 11 informatörer under två dagar inom projektet Sex i rörelse som sedan 
slutade 31 januari. Syftet med utbildningen var att öka kunskapen om sex, funktion och att bryta 
mot normen. Informatörerna fick även möjlighet att ta del av två passupplägg att diskutera dessa 
ämnen med skolungdomar.  

Skapa bra-känsla
Under 2020 har också en “Skapa bra-känsla” bokning skett - ett arvsfondsprojekt som sedan fler 
år avslutats. Tillsammans med Fanzingo genomförde RFSU Stockholm sexualupplysning med an-
imerad film som metod för fyra klasser i årskurs nio på Enskede skola i oktober. Syftet med “Skapa 
bra-känsla” är att unga själva får välja tema och skapa filmer för att berätta om om vad de lärt sig 
kopplat till sex och relationer. Det var en lyckad insats, och glädjande att den hanns med under 
tiden det var möjligt att vara på plats fysiskt. 

Digitala personaldagar 
I september arrangerades RFSUs nationella personalkonferens för andra gången någonsin. Un-
der dessa två dagar träffades medarbetare från alla Sveriges lokalföreningar för att dela idéer, 
utbyta erfarenheter med varandra och för att skapa kontakter mellan kollegor i olika delar av 
organisationen. Konferensen genomfördes helt och hållet via digitala plattformar, vilket var både 
spännande och lärorikt, men det var också tråkigt att inte kunna ses fysiskt.

Sandra Dahlén 25 år av sexualupplysning med RFSU Stockholm 
Under vinteravslutningen för informatörer uppmärksammades att Sandra Dahlén sexualupplyst 
med RFSU Stockholm i hela 25 år. För lång och trogen tjänst tilldelades hon en guldglittrande 
klitoris.  Läs intervju med Sandra Dahlén här. 

Sandra Dahlén och guldglittrande klitoris. Foto till vänster: Saga Berlin, foto till höger av Anna Diop.


