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”Låt vuxenleksaker inkluderas i friskvårdsbidraget” 
Vuxen.se lyfter vikten av sexuell hälsa i ny kampanj 

 
 
Det är ingen hemlighet att det finns ett väl förankrat stigma kring sexuell hälsa och vuxenleksaker, inte heller att den sexuella 
hälsan faktiskt har en stor påverkan på vårt välmående i stort. Påklistrade ideal, skam och okunskap kring sexuell hälsa har 
idag blivit ett samhällsproblem. Ett samhällsproblem Vuxen.se nu vill åtgärda tillsammans med Sveriges alla företag genom 
att uppmana till att sexuell hälsa ska inkluderas inom friskvårsbidraget. Därför skriver grundarna av Vuxen.se, som ägs av 
Purefun Group AB, ett öppet brev där de uppmanar företagare i Sverige att bidra till förändring.  
 
Idag, 19 november 2021, startar Vuxen sin kampanj att uppmärksamma sexuell hälsa i friskvårsbidraget genom 
#Friskvårdsupproret. En kampanj där de uppmanar både Sveriges alla företag och Skatteverket att godkänna bland annat 
vuxenleksaker på friskvårdsbidraget med målbilden att lyfta dialogen kring sexualitet i stort och få människor att 
uppmärksamma att sexuell hälsa precis lika mycket som den fysiska och psykiska.   
 
Sexuell hälsa är idag en undangömd hälsofråga vilket tyvärr resulterar i ökade stigman. Svaret, hävdar Vuxen, är inte att prata 
mindre om detta outtalade samhällsproblem, utan snarare tvärt om - att prata och utbilda mer. Stigmat kring sex innebär att vi 
många gånger varken diskuterar eller utforskar vår sexuella hälsa eller våra specifika preferenser. Men sexuell hälsa handlar inte 
om att försöka passa in i en mall eller rätta sig i ledet, utan det handlar om de miljontals möjligheter som finns att vara intim på. 
Att hitta vad som känns rätt för dig (inte samhällsnormen) och ditt sätt att njuta. Det är en hälsofråga – till och med en mänsklig 
rättighet. 
 

- Vi hävdar att stigmat är både föråldrat och till och med skadligt, det är dags för förändring! Med detta säger vi 
naturligtvis inte att man behöver prata sex hela tiden och med alla, det är trots allt ett intimt ämne. Men vi som 
samhälle frågar inte heller någon som går till psykolog eller rehab om specifika detaljer. Däremot är dessa allmänt 
accepterade och prioriterade hälsofrågor att prata om och vi vill förflytta dialogen även till sexuellt välmående. Det är 
en hälsofråga och till och med en mänsklig rättighet, säger Michael Ahlén, grundare av Vuxen.se och Purefun Group AB.  

Läs mer om #Friskvårdsupproret på HÄR  
 
Ladda ned samtligt material för kampanjen HÄR   
 
 
För mer information kontakta 
Carl-Magnus Öhrstedt, Marknadschef Purefun Group AB 
Mail: carl@purefun.se  
Telefon: 0700 36 60 00 
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