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Till redaktionen för ”15” på SVT 

 

Ända sedan lågstadiet har min allra största önskan i livet varit att få en flickvän. Trots det har jag ald-

rig lyckats få något ens i närheten. I stället tvingades jag under min uppväxt att passivt se på medan 

mina jämnåriga fick närmare och närmare relationer. Detta ledde till åtskilliga besök hos kuratorer, 

psykologer och psykiatriker, månader inlagd på sjukhus (sluten psykiatrisk vård), och sedan många år 

tillbaka går jag på antidepressiv medicin. 

I dag är jag 24 år och får jag ångest varje gång jag påminns om att personer i min ålder eller yngre 

”redan” har börjat med sexuella relationer. Jag kan inte ta in det; det är obegripligt för mig. Jag har 

därför väldigt svårt att vistas bland folk, i synnerhet där det finns många ungdomar, eftersom jag då 

ständigt ser och hör exempel på sådana relationer. Jag kan inte heller läsa tidningen eller se på ny-

heterna på TV, eftersom det ofta förekommer reportage om ungdomars sexuella relationer. 

Detta är också ämnet för det här brevet. Överallt talas det om sex 

och förhållanden, och alla tycks tro att alla tonåringar och vuxna har 

sex och förhållanden. I synnerhet tonåringar. Det är politiskt korrekt 

att förutsätta det. På startsidan på SVT.se kan man läsa om 15-

åringar som har ”problem” med att ”få upp den” vid samlag, och 

just nu är rubriken (längst upp till höger på startsidan på svt.se) 

Elina 15 år: ”Jag ligger med någon varje helg” 

Jag känner mig djupt kränkt av samhällets osynliggörande av mig. 

Inte nog med att hela mitt liv varit – och är – en väldigt tung resa, 

utan sedan så låtsas samhället som om mitt problem inte ens existe-

rar. Jag vill berätta att personer som jag existerar, och jag vill att vår existens erkänns. Förutsätt inte 
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att alla har tillgång till kärlek och närhet, och var lite varsamma med hur öppet ni talar om sex bland 

unga och mycket unga människor. För en del av oss är hela ämnet ett helvete. 

Jag känner mig djupt kränkt av SVT:s (och andra mediers) ständiga matande om att alla ungdomar 

har – och skall ha – sex. Snälla, var lite varsamma! 

 

Andreas Rejbrand 

 

 

 

 

PS. Jag bifogar ett exemplar av min bok. Läs den. Även om jag inte tror att det föreligger någon risk 

för det, så vill jag påpeka att jag inte vill att ni gör en ”15-film” om boken. Det är inte det att jag inte 

vill ha uppmärksamhet – det vill jag – utan det handlar om att jag inte tror på konceptet. 

Boken har en egen webbplats: www.ändlöslängtan.se (eller www.andloslangtan.se). 

Ni är mycket välkomna att ge boken (eller någon av ovanstående adresser) vidare till eventuella 

lämpliga mottagare på SVT. 

http://www.ändlöslängtan.se/
http://www.andloslangtan.se/

