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2018 var året då vi träffade rekordmånga med vår sexualupplysning. Otroliga 8044 personer, 
varav cirka 7000 var unga. Vi ser det som ett bevis på att fler har förstått vårt uppdrag - att jobba 
för stockholmares rätt att vara välja och njuta. Det är särskilt våra Vill du?-pass, som handlar 
om gränser, inkännande, ansvar och utforskande, som efterfrågas på många skolor. Vi har ett 
kompetent kansli som utvecklar nya projekt och driver vår verksamhet framåt. Vi är också väldigt 
stolta över att vår verksamhetschef under året uppmärksammats för sitt starka ledarskap och 
blivit nominerad till priset Årets mångfaldschef 2019, som kommer delas ut på en gala arrangerad 
av tidningen Chef. 

2018 var också en valrörelse och ett valresultatet som visade att konservativa och rasistiska 
åsikter vinner mark. Vårt uppdrag blir därmed alltmer aktuellt. Vi har fortsatt vårt arbete att föra 
samtal med Stockholms landstingspolitiker och följa förlossningsskadorna, där Stockholms län är 
bland de sämsta vad gäller andel allvarliga förlossningsskador för förstföderskor.

Våra medlemsgrupper gör oss till en folkbildande organisation. Den kompetens och det 
engagemang för sex- och relationsfrågor gör oss unika. Läs mer om medlemsgruppernas 
verksamhet längre ner i denna verksamhetsberättelse!

2018 var slutligen året då vi flyttade in i nya egna lokaler på Alsnögatan på Södermalm och blev 
sambos med RFSL Stockholm. Alla inblandade trivs och vi ser fram emot fortsatta samarbeten 
och utbyten!

Tack för i år!
Balder Navier Sarmentero, ordförande & Lina Rengius Persson, vice ordförande

För alla stockholmares rätt 
att vara, välja och njuta!
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Innehållsförteckning
Det här är RFSU Stockholm

RFSU Stockholm är RFSU:s 
största lokalförening med drygt 
en tredjedel av förbundets 
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 medlemsutbildningar, 
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 kunskapsbase- rad 
och öppen syn på sexual- och 
relationsfrågor.
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Styrelsen

På årsmötet i februari 2018 valdes en styrelse med en ordförande och åtta ledamöter

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under den gångna mandatperioden. Arbetsutskottet har 
i regel träffats inför styrelsemöten. Dessutom gick styrelsen en styrelseutbildning i början av 
perioden. Arbetet i styrelsen har mellan mötena skett genom fyra utskott: arbetsutskottet (AU), 
engagemangsutskottet (EU), kommunikationsutskottet (KU) och politiska utskottet (PU). Alla 
ledamöter har ingått i ett eller flera utskott. 

Ordförande Balder Navier Sarmentero, omval

Vice ordförande Lina Rengius Persson, nyval

Kassör Julia Utne, avgick i september, nyval

Sekreterare Martina Hallin, nyval

Sofia Abrahamsson, omval

Frida Gumpert Herlofson, omval

Sanna Thedvall, nyval

Sara Sjölander, nyval

Isa Chen, avgick i april, nyval

Arbetsutskottet

Övriga styrelseledamöter

På bilden: Styrelsen som valdes på årsmötet 2018. Sara Sjölander saknas på bilden.
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Styrelsen
arbetsutskottet
Utöver arbetet med att förbereda styrelsemöten har arbetsutskottets huvudsakliga fokus under 
året varit att inleda arbetet med att se över föreningens möjligheter till långsiktig och stabil 
finansiering, utöka informatörsverksamheten och få en tydligare förankring i hela länet. Arbetet 
har lett till ett antal förslag på utvecklingsområden och nya strategier, exempelvis ett mer riktat 
arbete mot Stockholms kranskommuner, och kommer fortsätta undet 2019.

Engagemangsutskottet

På bilden: Engagemangsutskottets ledamöter Sara och Frida blåser bubblor på 
Barnvagnsmarschen.

I samband med Barnvagnsmarschen fick evenemangsutskottet i uppdrag att medlemsvärva 
samt ta fram roliga programpunkter för att peppa personer som deltagit i marschen att stanna 
kvar i Humlegårdsparken och hänga med RFSU Stockholm. Under EU-mötet i maj togs beslut 
om att ta fram en tipspromenad, anordna ett bebisdisco samt ha ett bord med Ottar samt 
RFSUs valmanifest inför valet 2018. På marschens samlingsplats vid Raoul Wallenbergs torg 
fanns Frida och Sofia på plats för att medlemsvärvning. Ordförande Balder höll tal tillsammans 
med arrangörerna från förbundet och sedan gick marschen mot Humlegården. Framme i 
Humlegården tog de andra programpunkterna vid, med tal på scen, tipspromenad och babydisco. 
Personer från marschen och andra besökare i parken valde att hänga med RFSU Stockholm.

Engagemangsutskottet har också deltagit i andra medlemsvärvande evenemang under året 
och ansvarade för att tillsammans med RFSL Stockholm arrangera ett vintermingel i december. 
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Styrelsen

På bilden: RFSU Stockholms ordförande Balder Navier Sarmentero håller tal på 
Barnvagnsmarschen.

Kommunikationsutskottet
Kommunikationsutskottet har under året haft uppdraget att se över föreningens externa 
kommunikation och lägga grunden för att ta fram en kommunikationsstrategi. Detta är ett arbete 
som kommer fortsätta under nästa år.

Politiska utskottet
RFSU Stockholms politiska påverkansarbete har drivs av politiska utskottet som under året 
bestått av ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och en tidigare styrelseledamot. Under 
året har vi träffat tre landstingsledamöter och en kommunpolitiker i Stockholm. Vi har även 
deltagit i en årlig hearing om förlossningsvården, som arrangeras av ansvarigt landstingsråd. 
Utöver det har vi spridit våra landstings- och kommunpolitiska program till fler politiker. Vi har 
fått en debattartikel tillsammans med förbundet om förlossningsskador publicerat i Dagens ETC. 
Vi deltog även en dag med utställartält på Järva politikvecka i juni.
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Fokusområden under 2018
Under 2018 har vi haft tre fokusområden, val 2018, Europride 2018 i Stockholm och 
kommunikation.

Val 2018
2018 var det val till kommun, landsting och riksdag. Vi jobbade främst inför valet och fick 
en debattartikel publicerad i Dagens ETC den 20 mars. Debattartikeln skrev vi ihop med 
förbundsordförande Hans Linde och handlande om förlossningsskador. Det är andra året i rad 
vi debatterar förlossningsskador som är bland de högsta i Stockholm bland förstföderskor. 
Vi har även träffat landstings- och kommunpolitiker och samtalat utifrån de krav vi ställer i 
våra kommun- och landstingspolitiska program. Vi har bland annat träffat landstingsråd för 
Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi deltog även dag på Järva politikvecka i juni. 

På bilden: styrelseledamoten Sanna, förbundsordförande Hans och medlemmen Signe kam-
panjar inför valet.

Europride i Stockholm 2018
RFSU Stockholm deltog med utställartält i Pride Park, I paraden, tillsammans med förbundet, i 
Pride Parade och med ca 10 seminarier i Pride House arrangerade av våra olika medlemsgrupper, 
främst BDSM- och fetischismgruppen och fria relationsgruppen samt kansliet.

Kommunikation
Fokusområdet innebar att se över behovet av en samlad kommunikationsstrategi. Vi har under 
året inte fullt ut lyckats resurssätta de behov vi ser med kommunikationsinsatser för föreningen. 
Styrelsen har dock lagt ett förslag om att anställa en kommunikatör i verksamhetsplanen för 
2019.
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MÅL 2018
På årsmötet antogs en verksamhetsplan som lyfte fram tre visionära mål: att vara en tydlig 
och känd arena för engagemang, att vara en inflytelserik sexualpolitisk aktör, samt att vara en 
modern sexualupplysare. 

MÅL 1: RFSU Stockholm är en tydlig och 
känd arena för engagemang

• RFSU Stockholm har 1500 medlemmar.
• RFSU Stockholm arbetar strategiskt med att bredda rekryteringen till föreningen. 
• Det finns många former av engagemang för gamla och nya medlemmar.

Reflektion kring mål 1
Den 31 december 2018 hade RFSU Stockholm 1184. Den 31 december 2017 hade RFSU Stock-
holm 1 321 medlemmar och 2016 var det 1230. Målet på 1500 medlemmar har vi haft i några år 
men inte lyckats nå. Den enskilt största orsaken i år att vi har tappat medlemmar jämfört med 
tidigare år är att medlemssystemet under året har havererat mellan två olika leverantörer och det 
därmed inte har funnits smidiga lösningar för att bli medlem som sms eller swish.

Vi har deltagit med medlemsvärvande insats under barnvagnsmarschen för första gången samt 
även deltagit när RFSU förbundet lanserat RFSU dokumentär. Under året har vi delvis saknat 
föreningssekreterare och därmed inte kunnat stötta medlemsgrupperna eller utvecklat medlem-
sengagemanget i den omfattning vi hade önskat.

MÅL 2: RFSU Stockholm är en inflytelserik 
sexualpolitisk aktör

• Vi bjuder in och blir inbjudna till samtal med ledande politiker och beslutsfattare på olika nivåer 
i Stockholms län.    
• Vi syns kontinuerligt i den mediala debatten och i forum där våra frågor lyfts.
• Vi utarbetar en samlad strategi i form av en valplattform, där syfte, mål och aktiviteter slås fast 
inför valrörelsen 2018.

Reflektion kring mål 2
Det arbete som det politiska utskottet bedrivit under året har bidragit till att uppfylla delmålen 
inom mål 2; vi har deltagit i möten och samtal med politiker på lokal och regional nivå, fått en 
debattartikel publicerad och varit utställare på Järvaveckan. Utskottet har också varit aktiva i att 
sprida RFSU Stockholms kommun- och landstingspolitiska program till Stockholms politiker.

I samband med valet var vi på medborgarplatsen och Sergels torg och kampanjade med 
pruttkuddar för att uppmärksamma förlossningsskador. Vi pratade med alla partier utom SD. 
Genom att prata med och presentera RFSUs tankar kring valet till de politiker och partipolitiskt 
engagerade personer som stod i stugorna fick vi intressanta svar på respektive partis syn på 
mödravården i 2018 års valrörelse.
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MÅL 2018
Mål 3: RFSU Stockholm är en modern 

sexualupplysare
• Vi genomför kontinuerlig kvalitetssäkring och utvärdering av samtliga områden inom 
sexualupplysningen.
• Genom att informera 5 000 ungdomar/unga vuxna om säkrare sex, relationer och kroppen, 
förbättrar vi den sexuella hälsan i länet.

Reflektion kring mål 3
Under 2018 har vi träffat otroliga 8044 vara runt 7000 av dem var unga med vår 
sexualupplysning. Kansliet driver flera olika projekt och det genomförs ständig metodutveckling. 
Under 2018 har en extern utvärdering av basverksamheten genomförts och resultaten väntas i 
början av 2019. 

På bilden: Sanna delar ut informationsmaterial på Barnvagnsmarschen
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MEDLEMSVERKSAMHET
RFSU Stockholms medlemspriser och eldsjälspokalen
Eldsjälspokalen 2018 gick till fotografen och trans- och queer aktivisten Freja Lindberg som 
under 2017 nått ut till sina 58 000 följare på hens olika kanaler genom sin aktivism och sin konst. 
På både sitt Instagram-konto och Youtube-konto använder Freja sin röst för att öppet prata om 
sexualitet, njutning och identitet. Genom att öppet prata utifrån sina egna erfarenheter har Freja 
uppmanat och inspirerat sina följare att göra detsamma. Genomgående under hela 2017 har Freja 
arbetat upplysande och hen har varit en viktig röst i debatterna kring sexualitet, njutning och 
identitet. 

ÅRETS VARA går till en medlem som bidrar till RFSU Stockholms sexualupplysande arbete, på 
etablerade eller nya arenor. Årets vara 2018 gick till Malisa Kay. Utan nya krafter som tar över fall-
er tyvärr många fantastiska engagemang. Lika mycket som vi uppmuntrar nya ideer välkomnar vi 
även en fortsättning på existerande initiativ. Vulvagruppen startades redan 2009 men låg några 
år i damm och glömska där dess framtid länge såg torr och ostimulerad ut. Det vill säga tills förra 
året då Malisa Kay med sin sprudlande energi och målmedvetna bestämdhet självmant tog sig an 
rollen som projektledare. Vulvagruppen har sedan dess vibrerats av skratt, växt av nyfikenhet och 
skapat en intim öppenhet som fått varje deltagare att känna sig trygg.
     
ÅRETS VÄLJA går till en medlem som bidrar till att flytta fram positionerna i RFSU Stockholms 
lokalpolitiska arbete, genom dialog och/eller aktivism. Årets välja 2018 gick till Amanda Net-
scher. Hela sex år satt hon i styrelsen, de sista två åren som ordförande. Sen dag ett har Amanda 
å föreningens vägnar flitigt och nitiskt arbetat med politisk påverkan. Hon har antagligen också 
slagit rekord i antal lunchdejter med Stockholms olika politiker. Som tack för Amandas fouttröt-
tliga engagemang för lokal såväl som nationellt sexualpolitiskt arbete har utnämdes Amanda till 
Årets Välja.
     
ÅRETS NJUTA går till en medlem som bidrar till RFSU Stockholm som medlemsorganisation, 
som inspirerar till och möjliggör ideellt engagemang i föreningen. Årets njuta 2018 gick till Ulf B. 
Andersson som genom ett mångårigt engagemang i RFSU Stockholm inspirerat och möjliggjort 
ideellt engagemang i föreningen genom ett outtröttligt arbete i kulturgruppen. Många medle-
mmar har deltagit i de oräkneliga musee-, konst- och biobesök samt bokcirklar som arrangerats 
i gruppen. Ulf delar även med sig av sin kunskap och omvärldsbevakning genom sina nyhetsbrev 
om kultur och sexualitet.
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MEDLEMSVERKSAMHET
Medlemsgrupper
Kulturgruppen
Kulturgruppen har ägnat sig åt kultur med 
sexualpolitiskt innehåll; böcker, teater, dans 
och utställningar. Nio personer var aktiva under 
året, en klar minskning jämfört med 2017. Därtill 
fanns ytterligare något dussin personer som via 
e-post fick information om verksamheten och 
en rad tips inom sexkulturområdet. Åtta träffar/
aktiviteter genomfördes, en klar minskning 
jämfört med 21 träffar under år 2017. Snittet på 
antal deltagare per träff var knappt fyra, också 
en minskning.

Under året har vi haft bokcirklar kring 
böckerna ”Just nu är jag här” av Isabelle Ståhl, 
”Bitterfittan 2” av Maria Sveland, “100 om 
dagen” av Anna Bengtsdotter, “Argonauterna” 
av Maggie Nelson, “Nuckan” av Malin Lindroth, 
samt ”Rosenregimen” av Elin Bengtsson. Vi 
har också besökt utställningarna NormForm 
på ArkDes/Moderna och “Nakenakter” 
på Thielska galleriet, samt teater- och 
dansföreställningen FATTA! med Cleo och 
JUCK och improvisationsteatern “Hetero”. 

BDSM- och fetischismgruppen 
Gruppen har bestått av sju personer som 
deltagit regelbundet och ett antal fler mer 
sporadiska deltagare. Åtta protokollförda 
möten har hållits under året. Tiden för möten 
är numera den tredje onsdagen i månaden, 
mellan klockan 18 och 19. Möten annonseras 
på kalendariet på nätcommunityt darkside.se. 
Möten är diskussion om gruppens inriktning, 
planering av aktiviteter, så som deltagande i 
BDSM-relaterade events på olika håll i Sverige. 
Gruppen kommunicerar genom ett slutet 
nätverk på 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. 

Benämningar och namn på gruppen, F som i 
Fetisch 
Under året har gruppen haft diskussioner kring 
beteckningen BDSMF. Begreppet uppfattas 
som en ihopklumpning av begrepp som 
faktiskt är olika. Gruppens beteckning under 
året har efter diskussioner ändrats till “RFSU 
Stockholms BDSM- och fetischismgrupp”, 
eftersom fetisch är ett separat begrepp 
från BDSM. Vi har valt det namn vi har för 
att vi inte vill medverka till stereotypisering 
och spridande av fördomar. Begrepp har en 
normerande inverkan vi har därför valt att skilja 
på dem. 

Aktiviteter 
Gruppen har hunnit med många aktiviteter 
under året, exempelvis Stockholm Fetisch Fair 
i mars, där medlemmar från gruppen deltog 
med ett informationsbord, och Göteborg S/M 
Weekend & Fetisch Fair i maj. Där arrangerades 
föreläsningar under rubrikerna ”Samtycke och 
BDSM” samt ”Psykisk Dominans”. Dessutom 
ordnades workshop och föreläsning om 
flogging. Dessa föreläsningar hölls även i 
Kinkykvarteren under Stockholm Pride, 
där gruppen även bland annat bidrog med 
diskussion och debatt på tema samtycke och 
BDSM, samt paneldebatten ”Psykologer pratar 
kommunikation och kink”. Utöver detta deltog 
medlemmar från gruppen som volontärer 
inom “prova på” inom Kinkykvarteret och 
volontärade i RFSU Stockholms tält. Under 
prideparaden deltog även gästen Svein 
Skeid från Norge som uppmärksammade 
att WHO under 2018 tagit bort diagnoserna 
fetishism och sadomasochism från sin globala 
klassifikation.

BDSM- och fetischismgruppen deltog också 
på den första årliga Kinkbash i Stockholm i 
oktober. Kinkbash är en informations- och 
försäljningsmässa med kinkyinriktning som 
hölls första gången 2018. Gruppen deltog på 
Kinkbash med eget informationsbord med 
material från RFSU och bemannade under hela 
mässan. Vi fick bra kontakt med olika deltagare 
och hade många bra samtal under dagen!
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MEDLEMSVERKSAMHET
Möte med det nationella “Fetischism- och BDSM-
nätverket” 
David deltog i mötet som hölls i slutet av 
november. Det blev två trevliga dagars 
diskussioner hos RFSU Malmö vilket ledde 
till att det nationella “Fetischism- och 
BDSM-nätverket”. återupptagits efter 
en längre tids vila.Under dagarna hölls 
seminarier om samtyckeslagstiftning och 
fetischism. Vi fick en insikt i förbundets 
framtagande av informationsmaterial för 
yrkesverksamma i samarbete med RFSL. 
Arbetsgrupper för att titta på frågor relaterade 
till diskrimineringslagstiftning, översyn av 
hemsidetexter och motioner om avhållande 
av användande av det stereotypiserande 
och engagemangskrokbenande begreppet 
“BDSMF” formades. Ypperligt arrangerat av 
bland annat. Lila Johansson och Emil Rissve!

Arbete med broschyrer 
Sedan tidigare finns en BDSM-broschyr 
i A5 format. Inom gruppen har det under 
året funnits en idé om att komplettera och 
uppdatera broschyren, samt att ta fram en 
separat broschyr om fetischism. Vi vill gärna att 
det så småningom ska bli broschyrer i RFSU:s 
praktikaformat. Arbetet med broschyrerna 
har pågått under året och arbetet med dem 
kommer att fortsätta under 2019. 

Referenslista med ”Kinky Aware Professionals” 
En diskussion har förts om en svensk 
variant av den amerikanska NCSF (National 
Coalition for Sexual Freedom) https://www.
ncsfreedom.org/key-programs/kink-aware-
professionals-59776 Många efterfrågar 
psykologer, psykoterapeuter och andra 
behandlare som har en grundläggande kunskap 
kring BDSM och fetischism, för att öka chansen 
till ett bra och fördomsfritt bemötande. I 
samarbete med BDSM-psykologerna har vår 
grupp därför påbörjat en lista som går att nå via 
profilen ”kinkvänliga_behandlare” på darkside.
se sedan 1 september 2018. Profilen har hittills 
haft 1376 enskilda besökare. Räknar vi med att 
den varit aktiv sen 1 september blir det nästan 
17 nya besökare per dag. 

BIPOC;X  WOMXN
BIPOC;X WOMXN (uttalas bipox) är en 
medlemsgrupp för kvinnor och transpersoner 
som rasifieras. Vi träffas i ett tryggt rum för 
att öppet diskutera de problem och fördomar 
som personer som rasifieras i vår grupp ofta 
får utstå. I februari gick några av oss även på 
förhandsvisningen av filmen “Vad ska folk 
säga?”. Vi var också på Konstfackutställningen 
“Brown island in the white sea” som arragerats 
av icke-vita konstnärer på Konstfack. I mars 
arrangerade vi en medlemsträff som gästades 
av Mistress Eden från Fuckförbundet. 
Hon berättade om sina erfarenheter som 
sexarbetare Sverige och om Fuckförbundets 
verksamhet. I april arrangerade vi en träff 
kring #metoo och vilka som syns i debatten 
och diskuterade utifrån boken Me too, så går 
vi vidare: röster, redskap och råd. I maj gick vi 
gick tillsammans på Teater Tribunalen och såg 
föreställningen “Hjärtans fröjd” som handlar 
om aborträtten.

Internationella gruppen
Under året har gruppen haft 10 aktiva 
medlemmar. Medlemmarna har träffats och 
diskuterat aktuella ämnen såsom #metoo 
och Trumps Gag Rule får för följder för 
hjälporganisationer. Gruppen arrangerade 
också en föreläsning av Anna Hedin, som 
jobbat med sexualupplysning till barn, 
unga, föräldrar och lärare i Guatemala 
genom Individuell Människohjälp (IM). 
Anna berättade generellt om samhället och 
utmaningarna i Guatemala och El Salvador, 
inte minst vad gäller kvinnors utsatthet och 
det starka abortmotståndet - och om hur en 
grupp organiserade kvinnor arbetade emot 
detta förtryck för att kräva sina reproduktiva 
rättigheter. 
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På bilden: Från internationella gruppens 
uppstartsmöte i början av 2018. 

Under året har internationella gruppen också 
arbetat med att ta fram en projektplan för ett 
projekt om tillgången till säker abort i Ghana, 
som förhoppningsvis kan förverkligas under 
2019. 

En representant från gruppen deltog även i 
RFSU:s studieresa till Georgien i oktober. 

På bilden från vänster: Ida Leden 
(gruppmedlem), Anna Hedin (föreläsare), 
David Ehrnebo (gruppledare). I bakgrunden: 
Kvinnor Anna arbetade med i Guatemala.

Fria relationsgruppen
Fria Relationsgruppen har under året 
bedrivit varierande verksamhet som 
resulterat i hela 24 aktiviteter under året. 
Den löpande verksamheten resulterade i nio 
möten med allmänna samtalsgruppen, en 
bokcirkel och åtta möten med existentiella 
samtalsgruppen. Utöver det arrangerade 
gruppen fyra workshops/föreläsningar på 
Pride. Sist men inte minst har gruppens 
styrgrupp haft en träff under hösten, där vi 
ytterligare diskuterat vår framtida riktning och 
informationsstruktur. Internt har även två av 

gruppens nyckelpersoner deltagit i Normkritisk 
utbildning, arrangerad av RFSU Stockholm.

På den administrativa fronten har vi berikat vår 
offentliga dropboxmapp med en historik över 
ämnen som diskuterats i våra bokcirklar, en 
lista över böcker tillgängliga för utlåning och 
tidningsintervjuer med gruppens företrädare. 
Vi har fortsatt arbetet med att se över våra 
informationsdokument - både vad gäller 
information till nya medlemmar och interna 
lathundar för våra samtalsledare. Planer 
finns också på en uppdaterad version av vårt 
informationsmaterial “Frågor och svar om 
öppna relationer”. I övrigt har året präglats av 
en hel del GDPR-frågor och praktiska frågor 
kring lokalbytet.

Love & Peace United
Lova & Peace United är RFSU Stockholms och 
Stockholm Freds gemensamma fotbollslag. 
Under året har laget träffats och tränat på 
måndagar i Västberga. 

Ungdomsgruppen
Under våren ordnade ungdomsgruppen 
Stockholm ett Normbingo. Inför detta skapade 
vi bingobrickor med förslag på hetero- och 
tvåsamhetsnormer och annat som ofta hittas 
i film. Vi såg Charlies änglar och fick bra 
diskussioner efteråt då brickorna fylldes på 
snabbt under filmens gång. Bingobrickorna är 
skapade digitalt så att fler kan vara med och 
utveckla dem eller använda dem själva. 

Gruppen hjälpte också till i RFSUs tält i 
Pridepark i Stockholm. Vi bjöd in till att spela 
Snabbis och till diskussion om hur en kan 
engagera sig sexualpolitiskt. Det blev många 
fina samtal och diskussioner och många 
kondomer utdelade. Vi ordnade även ett 
photobooth i tältet, många ville fotografera sig 
med klittan! 

I övrigt har ungdomsgruppen setts för fika, 
Snabbis-spelande och planering av events. I 
december avslutade vi året med sexualpoltiskt 
julpyssel.
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RFSU Stockholms kansli har under året bestått av 16 medarbetare samt en verk-
samhetschef:

Noah Elstad, verksamhetschef

Ellen Nordlund, projektledare sexualupplysning

Helene Delilah Ribjer, administratör

Hanna Weber Vernét, projektledare sexualupplysning

Malin Kvitvær, projektledare 

Jennie Persson, projektmedarbetare Teckna sex (slutade 30/11)

Jessica Djäken, projektledare 

Linus Lundby, projektledare sexualupplysning

Hanna Öfors, projektmedarbetare Sex i rörelse

Malin Lorensson, projektledare sexualupplysning

Tobias Holmberg, projektledare Sex i rörelse

Sophie Gunnarsson, projektledare Sex i rörelse (slutade 30/6)

Emma Sylvén Cornelius, projektledare Hemma

Anna Diop, administratör

Elin Öberg, administratör

Stina S. Lundin, vik föreningssekreterare och administratör (slutade 30/11)

Elin Bengtsson, föreningssekreterare, tjänstledig
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Kansliets verksamhet 2018
2018 har varit förändringarnas år på många sätt 
för RFSU Stockholm. Den 1 februari 2018 tog vi 
äntligen steget och flyttade, ifrån för små och 
hämmande lokaler på Eriksbergsgatan till nya, 
nybyggda, tillgängliga lokaler på Alsnögatan 
7, tillsammans med RFSL Stockholm. Vi har in-
gått samboskap med förhoppningar om en lång 
gemensam samvaro och nya synergieffekter! 
Hela lokalen används av båda organisationer-
nas medlemmar, medlemsgrupper och personal 
och ger möjlighet för nya samtal och samar-
beten för framtiden. 

RFSU Stockholms kansliverksamhet har vuxit 
betydligt de senaste två åren, och under hösten 
2018 var 16 personer anställda som mest. Att 
växa ställer såklart helt nya krav på rutiner och 
organisation, och en hel del utvecklingsarbete 
har också ägt rum, vad gäller till exempel ar-
betsmiljöfrågor och administrativa system. Just 
som vi stänger böckerna för 2018 har kansliet 
börjat gå mot en större organisationsutveckling 
för att uppdatera de arbetssätt som inte längre 
möter behoven av en högintensiv och om-
fattande verksamhet. 

Vi har fler verksamheter/projekt än någonsin 
tidigare och vi har sett en stor ökning i verk-
samheter som också riktar sig till vuxna. När vi 
sammanfattar året har vi nått drygt 8 000 per-
soner med direkta insatser, varav drygt 7 000 
unga! Sedan har ännu fler såklart nåtts av allt 
fantastiskt metodmaterial vi släppt ifrån oss!

Basverksamheten och Vill du?
2018 har varit ett förändringarnas år för 
Basverksamheten. Vi har fått utökade me-
del för att träffa unga med våldspreventiva 
insatser, och därmed kunnat hålla i fler Vill 
Du?-pass, vi har utvecklat vårt ordinarie sexu-
alupplysnings-upplägg, utökat vårt samarbete 
med förbundskansliet och även tagit in en 
extern aktör för att utvärdera vår verksamhet. 
Sist, men inte minst, har vi även kunnat hälsa en 
ny kollega till arbetsplatsen som administratör 
inom Vill Du?-verksamheten.
Sammanlagt under 2018 har vi träffat 4295 

elever baspass och 1794 elever med Vill Du?-
pass. Utöver dessa ordinarie skolpass träffade 
och pratade vi även med runt 100 unga på ung-
domsfestivalen Livet är en festival. Det innebär 
att vi i år har träffat sammanlagt 6189 unga med 
sexualupplysning. 
Vi har också träffat personal. Vi har vidareutbil-
dat 30 lärare, 50 fritidspedagoger, 30 blivande 
lärare på Stockholms Universitet och även 
varit ett stöd till Hagsätraskolans sex och sam-
levnadsgrupp.

Vi uppdaterar oss själva
RFSU förbundskansli jobbar för att landets 
lokalföreningar ska kunna samverka i större 
utsträckning och ha fler gemensamma rutiner. 
För oss blev det startskottet för att se över våra 
rutiner och landade i att vi har utvecklat vår in-
formatörsutbildning och att vi har tagit fram ett 
standardiserat pass-upplägg för våra sexualup-
plsysningspass. Detta är även ett led i att kunna 
kvalitetssäkra vår verksamhet. 

Då Folkhälsomyndigheten beviljade oss me-
del för att genomföra en extern utvärdering av 
basverksamheten har vi under hösten haft ett 
samarbete med utvärderingskonsulten Splitvi-
sion research. De har observerat våra baspass, 
pratat med elever lärare och informatörer och 
vi ser mycket fram emot att ta del av resultaten 
i början av 2019 så att vi kan ta ytterligare steg i 
kvalitetssäkringen av vår verksamhet. 

Under året utbildades 10 nya informatörer, och 
18 informatörer fortbildades i vårt Vill Du-ma-
terial.
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En utökning av våldsprevention
För andra året i rad fick vi 2018 medel från 
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. I 
år beviljades vi nära det dubbla beloppet, vilket 
möjliggjorde att anställa en administratör, att 
hålla fler pass och att också träffa lärare för att 
prata om hur man kan motverka sexuellt våld 
och jobba för ömsesidigt, sjyst, sex! 

Lättare svenska 
När vi ser tillbaka på Lättare svenska-verksam-
hetens 2018 så kan vi konstatera att uppdra-
gen har rullat in som tidigare, informatörerna 
har gjort ett strålande jobb (som alltid) och vi 
har överträffat målet som satts för året. Un-
der våren undervisades totalt 301 elever på 
introduktionsprogrammen i Stockholms län. 
Målet för året var 250 elever men tack vare 
nära samarbete mellan Finnas där och Lättare 
svenska har vi fått möjlighet att träffa något fler 
elever än beräknat. 10 nya LS-informatörer har 
tillkommit till verksamheten efter en fortbild-
ningshelg för informatörer i februari.

På bilden: informatörsutbildning för Lättare 
svenska

Vi har även satsat på kvalitetssäkring under 
2018 vilket bland annat har bestått av att vi 
har erbjudit mer stöd och fler träffar för våra 
informatörer, en ökad nationell samverkan 
mellan LS-verksamheter inom RFSU, samt 
genomgång och skruvande av administrativa 
rutiner och system. Vi har även bidragit till, och 
tagit del av, Utvecklingsgruppen som består av 
informatörer som vill engagera sig mer i verk-
samheten genom att exempelvis delta i fort-

bildning, ta specialuppdrag och bidra till meto-
dutveckling. Det här har varit en start på något 
som vi upplever är roligt och utvecklande för 
informatörerna och som underlättar och stärker 
vår verksamhet. Utvecklingsgruppen fortsätter 
därför under nästa år!

Nytt för i 2018 har varit att vi i en betydligt 
större omfattning än tidigare har bidragit till 
kunskapshöjning av yrkesverksamma som 
möter vår målgrupp (barnmorskor, kuratorer 
och skolpersonal). Vi har fortsatt vår dialog 
med personal på ungdomsmottagningar ge-
nom rutinmässig kontakt i samband med våra 
skolpass men även genom att föreläsa på ett 
nätverksmöte för länets ungdomsmottagning-
ar. Skolpersonal möter vi främst i samband med 
våra skolpass och de får då möjlighet att både 
auskultera undervisningen samt medverka 
till att hålla viss undervisning med stöd av det 
introduktionsmaterial som vi skickar ut inför 
besöken. Vi har även föreläst för lärare under 
hösten under en utbildningsdag hos KCSH 
(Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa). 
Sammantaget har vi med dessa insatser träffat 
ca 120 yrkesverksamma under året.

Finnas där
Finnas där är ett samverkansprojekt mellan 
RFSU Stockholm och Framtid Stockholm som 
är en del av Stockholms stad. Tillsammans har 
vi tagit fram en processutbildning som riktat 
sig till boendepersonal som arbetar med nyan-
lända ungdomar i Stockholms län för att stärka 
ungas psykiska och sexuella hälsa. Målet med 
utbildningen har varit att ge boendepersonal 
ökad kunskap, nya verktyg och möjlighet att 
praktiskt öva och medvetet reflektera över sina 
färdigheter. Utbildningen har dessutom gett 
möjlighet till att nätverka och utbyta erfaren-
heter med personal från andra boenden. 
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Vi har också utvecklat informatörspass och 
utbildat informatörer för att hålla sexualup-
plysning med metoder anpassade för boende-
miljö då vi i samband med utbildningsinsatsen 
till personal erbjudit ungdomarna som bor på 
boende möjlighet att få sexualupplysning från 
RFSU Stockholm. 

Under 2018 har 83 boendepersonal genomfört 
processutbildningen Finnas där. Vi har också 
tagit fram och genomfört en kortare utbild-
ningsinsats för 18 familjehem. Våra informatörer 
har mött 236 ungdomar med vår sexualup-
plysning anpassad för målgruppen. 
Finnas där kommer att fortsätta under 2019 
och kommer att bredda sin målgrupp och 
erbjudas till alla ungdomar och personer som 
jobbar med placerade unga i Stockholms län. 

Arvsfondsprojekten
Teckna sex
Det här året var projektets sista år med fi-
nansiering från Arvsfonden och avslutades i 
december 2018. I mars hade vi ett gemens-
amt lanseringsmingel med projektet Skapa 
bra-känsla för att lansera våra respektive 
metodmaterial. 

Projektledarna Malin Kvitvær för Teckna sex 

och Jessica Hansson för Skapa bra-känsla.

Under året genomförde vi en 
informatörsutbildning med nytt upplägg - en 
kombination av basinformatörsutbildningen 
samt fortbildningen på lättare teckenspråk. 
Syftet med det upplägget är att kunna möta 
fler av de förfrågningar vi får in, där de flesta 
gäller pass på lättare teckenspråk vilket 
tidigare inte har varit i proportion med antalet 
teckenspråkiga basinformatörer jämfört med 
lättare teckenspråks-informatörer. Upplägget 
gav positivt resultat och mottogs väl bland 
informatörerna. Under hösten 2018 kunde vi 
som en följd tacka ja till nästan alla bokningar vi 
fick in. 

Under året tog vi också fram ett internt material 
till våra lättare teckenspråks-pass. Det var dels 
en översättning till teckenspråk av övningen 
“Brev om rättigheter” från Lättare svenska-
materialet, och dels ett metodunderlag som 
använder sig av Picto-bilder.  

Ytterligare något att framhålla är vårt 
seminarium på Pride House under sommaren, 
som hade temat “Sexualupplysning på 
teckenspråk från ett rättighetsperspektiv”. 
Under året har vi träffat: 9 deltagare i 
LSS-verksamheter, 39 unga, 94 elever 
på SFI/TFI (teckenspråk för invandrare) 
samt 19 ungdomsledare. Vi har också haft 
externa föreläsningar och seminarier för 
yrkesverksamma teckenspråkstolkar samt 
på teckenspråkstolksutbildningar, för totalt 
ungefär 80 personer. En siffra som är värd att 
framhålla är att den av Okej?-filmerna med 
högst visningsantal på RFSU:s Youtube-kanal 
har över 50 000 visningar, och det är filmen 
“Kan vi inte bara mysa?”.
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Hemma - sexualupplysning för familjehem
Hemma-projektet är inne på sitt andra 
projektår av tre (året sträcker sig till och 
med sista februari). Under året har vi främst 
arbetat med metodutveckling, som till 
exempel utveckling av utbildningsfilmer 
tillsammans med produktionsbolaget Verket. 
Filminspelningarna kommer äga rum under 
våren och till sommaren förväntas arbetet 
vara färdigt så att vi kan börja använda 
filmerna under kommande utbildningar. 
Stort fokus har även legat på arbetet med 
familjehemsutbildningen som vi även har 
testat och reviderat under hösten. Totalt har vi 
utbildat 50 familjehem, 54 personer.

Till vår hjälp i metodutvecklingen har vi bland 
annat haft en liten grupp familjehemsplacerade 
unga som vi har träffat vid ett antal tillfällen 
under året. Vid dessa tillfällen har vi diskuterat 
innehållet i såväl filmer, utbildning som skriftligt 
material. Dessa möten har varit oerhört givande 
och roliga och vi är så stolta och tacksamma 
över ungdomarnas bidrag! 

Vi har även fått input till metodutvecklingen 
från såväl familjehem som yrkesverksamma 
inom Socialtjänsten. Ett sånt lite oväntat 
tillfälle att prata föräldraskap, sexualitet och 
hur vi kan stötta våra unga inträffade under 
våren då vi träffade ett gäng föräldralediga 
och deras bebisar i Tensta tillsammans med 
Svenska för baby. 

På bilden: projektet Hemma på Svenska med 
babys verksamhet i Tensta

Under hösten genomfördes de första 
sammanhängande utbildningarna för 
familjehem. Totalt har vi genomfört tre 
familjehemsutbildningar i Stockholm, Örebro 
och Södertörnskommunerna och ytterligare 
tre kommer äga rum innan projektåret är slut. 
Utbildningarna har gått väldigt bra och vi har 
verkligen uppskattat de många fina och ofta 
personliga möten som skapats mellan oss och 
deltagarna och deltagarna sinsemellan. 

Strax innan ledigheterna kring jul och nyår 
så började vår nya projektmedarbetare 
Emma, som kommer att ansvara för arbetet 
med utbildningen för yrkesverksamma 
inom Socialtjänsten. Det kommer att bli ett 
spännande arbete och vi planerar en första 
testomgång av den utbildningen i maj.  
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Sex i rörelse 
Nu är Sex i rörelse inne på sitt tredje och sista 
projektår. 2018 har använts till att möta den 
primära målgruppen och öka medvetenheten 
och kunskapen på olika sätt. Det har handlat 
om såväl skräddarsydda workshops (totalt ca 
40 personer) som en veckovis samtalscirkel 
(ca 5 personer ). Under senvåren arrangerades 
dessutom ett läger under namnet Det spritter 
i kroppen där vi under fem dagar lyfte sådant 
som rör sex, kärlek, kroppen och självkänsla. På 
lägret deltog 7 personer som själva lever med 
en normbrytande funktionsvariation.  I Maj 
anordnades också en konferens som riktade 
sig till yrkesverksamma som i sin profession 
kommer i kontakt med personer och frågor som 
rör sexualitet och funktion. På den deltog ca 
100 personer, av dessa hade ca 50 stycken en 
egen normbrytande funktionsvariation. 

Den 1 augusti tillsattes ytterligare en 
projektledare och vi blev återigen två personer 
som jobbar i projektet. Sedan dess har vi 
jobbar hårt med att producera och slutföra 
det metodmaterial som projektet ska mynna 
ut i. Det handlar om att producera  innehåll till 
en digital plattform/hemsida. I samband med 
detta har vi även påbörjat arbetet med att öka 
representationen av normbrytande kroppar 
på bild och film. Detta genom att bilderna 
på hemsidan fotograferas för det specifika 
ändamålet och genom de tre diskussionsfilmer 
som vi ska ta fram. Allt detta görs under de tre 
övergripande temana integritet, att njuta med 
kroppen och  att träffa någon. Arbetet med 
detta fortsätter under våren och fram till den 
sista juni 2019 på projektet tar slut. 

Nyfiken 
Nyfiken är ett nationellt projekt finansierat 
av Allmänna arvsfonden som syftar till att 
unga nyanlända (15-25 år) över hela landet 
ska få ökad kunskap om sexualitet, reflektera 
över normer kopplade till sexualitet samt få 
djupare förståelse för dessa normer. Projektet 
drivs av RFSU-förbundet tillsammans med 
lokalföreningarna  i Stockholm, Göteborg, 
Umeå och Malmö.

Under året har vi fördjupat vårt samarbete 
med Statens institutionsstyrelse (SiS). Vi 
har utbildat personalgrupper på 7 olika 
institutioner runt om i landet och även 
träffat intagna unga på merparten av dessa. 
Stockholm har tillsammans med förbundet 
varit de i projektet som haft ansvar för det 
samarbetet och även varit delaktig i de flesta av 
utbildningarna. 

Stockholm har även tagit fram en utbildning för 
socialsekreterare och utbildat ca 40 stycken på 
Uppsala kommun. Totalt har projektet utbildat 
354 personer i personalutbildningar under året 
varav Stockholm har utbildat 110 stycken. 
Projektet har även träffat 631 ungdomar över 
hela landet. Stockholm är dock endast en 
liten del av detta då våra informatörer har 
fullt upp med verksamhet på lokal nivå men 
har ändå bidragit till pass i bland annat Lund, 
Södertälje, Uppsala, Gävle och Kalix. Totalt har 
Stockholms informatörer och projektledare 
mött 33 unga. 

Projektet genomgick i början av året en stor 
personalomsättning. Stockholms projektledare 
fick därför under en stor del av året ta på sig 
att internutbilda nya projektmedarbetare i att 
kunna hålla personalutbildningar. Trots detta 
fick vi mycket extern verksamhet gjort och tack 
vare det står vi starkt rustade inför 2019, som är 
projektets sista år.
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Kongo

På bilden: Linus på plats i Kongo

I juni åkte Linus från kansliet till Burundi och Kongo Kinshasa tillsammans med organisationen 
ASOV. De har sedan tidigare verksamhet i Uvira i östra Kongo Kinshasa där de framförallt arbetar 
med kvinnor. ASOV har på senare tid identifierat att för att komma till bukt med problem som 
sexuellt våld och spridning av HIV räcker det inte att enbart prata med kvinnor utan även män-
nen måste involveras. Därför tog de hjälp av Linus för att hålla en workshop om maskulinitet och 
sexualitet med ett 40-tal män i syfte att få dem engagerade i dessa frågor. Det föll väldigt väl ut 
- vi skapade stort intresse och de flesta uttryckte en önskan om att arbeta vidare och diskutera 
med fler män i deras lokala samhälle, precis i linje med vårt mål! Vi tittar nu på möjligheter till att 
fortsätta samhället och kunna bidra till fortsatt engagemang hos männen i Uvira. 

Utöver maskulinitets-workshopen besökte vi en skola i Kongo och hade sexualupplysning med 
en grupp om ca 25 unga tjejer. Därtill var vi på ett flertal studiebesök i Bujumbura, huvudstaden 
i Burundi, samt medverkade i radio och andra intervjuer för att sprida ordet om vikten av sexu-
alkunskap. 
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På bilden: Linus med workshopdeltagare

Salong Vagina
Under 2018 har Teater Sällskapet och RFSU Stockholm haft ett lyckat samarbete med deras 
föreställning Salong Vagina som det går att  läsa mer om här http://www.salongvagina.se/.
Under november har vi i samband med deras föreställning mött 370 högstadie- och gym-
nasieelever i ett eftersamtal. Eftersamtalen har handlat om lustanatomi och rätten till den egna 
kroppen. 

Fritidsledare Skarpnäck
Under en heldag i maj 2018 utbildade vi 30 fritidsledarstudenter på Skarpnäcks folkhögskola i 
hur man snackar sex med unga på fritidsgård, och vilka metoder man kan använda för att möjlig-
göra de samtalen. Utbildningsdagen blev mycket uppskattad och samarbetet mellan Skarpnäcks 
folkhögskola och RFSU Stockholm kommer att fortsätta under 2019. 

Krimprojektet
Inom Krimprojektet har kanslipersonal deltagit i pass där vi träffat totalt ca 35 unga frihets-
berövade. 


