
 

 

I veckan sändes programserien Hårt sex av Uppdrag granskning. En serie om 

unga, porr och hårt sex. Programmet tar upp hårt sex som en trend bland 

unga. Vi i FSUM anser att det är viktigt att tydliggöra att sexuella handlingar 

som sker mot ens vilja är sexuella övergrepp och behöver benämnas som det 

för att inte svika ungdomar.  

I programserien kritiseras ungdomsmottagningen för att inte fånga upp ungdomar som utsatts för 

våld. FSUM menar att en förutsättning för att de som utsatts för våld ska få det stöd och den hjälp de 

behöver är att våldet upptäcks. Vi vet att många våldsutsatta inte självmant berättar om hur de mår 

eller vad de upplevt och därför måste vi vuxna fråga. Forskning visar att den våldsutsatte oftast 

svarar sanningsenligt först när någon ställt frågan flertal gånger. På ungdomsmottagningen har vi 

chans att skapa relation över tid då vi har återkommande besök med ungdomarna.  

Att ungdomar behöver bolla sina tankar, funderingar och erfarenheter av sex och porr är inget nytt 

för oss som arbetar på ungdomsmottagningen. På våra ungdomsmottagningar runt om i landet finns 

lång erfarenhet av att möta ungdomar i dessa frågor. På mottagningarna i enskilda samtal men även 

på andra arenor såsom skolor och fritidsgårdar.  

- Vi brinner för ungas rätt till god psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa säger FSUM:s ordförande Lilo 

Lindquist. Ungdomsmottagningens ambition är att alltid arbeta på den unges uppdrag och förmedla 

kunskap, information, vård och stöd. 

Vi vill att ungdomsmottagningen ska vara den självklara platsen att komma till för att prata om 

sexualitet, porr, våldsutsatthet och även aggressivitet. Men vi behöver vara ödmjuka och strävar 

därför efter att ständigt förbättra oss inom olika områden gällande ungdomars hälsa. Vi 

vidareutvecklar våra kunskaper och metoder för att möta ungdomarna där de befinner sig.  

Många av Sveriges ca 260 ungdomsmottagningar använder systematiskt screeningformulär som 

frågar om våld och våldsutsatthet. Ungdomsmottagningen fångar upp mycket och vi hjälper många. 

För många ungdomar är ungdomsmottagningen den plats de först vågar berätta om sina 

erfarenheter.  

Som en nationell organisation som representerar Sveriges ungdomsmottagningar välkomnar FSUM 

fortsatta nyanserade samtal om ungas rätt till information, stöd och hjälp.  

RFSU är en av FSUMs samarbetspartners och tillsammans har vi utbildat ungdomsmottagare från 

hela landet i hur man kan prata med unga om porr och även hur vi ska få fler killar att komma till 

ungdomsmottagningen. Läs gärna på RFSUs hemsida om Uppdrag Granskning och få stöd i att våga ta 

snacket med ungdomar om sex, porr och relationer.  

FSUMs Styrelse  

https://www.mynewsdesk.com/se/rfsu_-_riksforbundet_for_sexuell_upplysning/pressreleases/rfsu-om-svt-s-uppdrag-granskning-om-unga-och-sex-faa-inte-panik-ta-snacket-istaellet-3236853

