
 
 

Proposition 1: Verksamhetsplan för  

RFSU Stockholm 2021 
BAKGRUND 
2020 var ett omvälvande år för föreningen, som skapade nya möjligheter att 
omformulera verksamheten, revidera och tänka nytt. Samtidigt slogs återigen ett 
medlemsrekord. Det innebär att verksamheten för 2021 har mycket att förvalta och  
bygga vidare på.  

 
Inför 2021 ser styrelsen ett behov att gå tillbaka till RFSU:s rötter och fokusera på vårt 
grunduppdrag: sexualupplysningen. Vi ser att det är en arena vi utmanas på där vi, 
tillsammans med hela förbundet och andra allierade organisationer, behöver bevaka och 
säkerställa allas rätt till kunskap om sin kropp och sexualitet och allas rätt att vara, välja 
och njuta. 
 
Styrelsen har också under året identifierat ett tydligt behov av att revidera och uppdatera 
föreningens styrdokument, i syfte att göra styrningen av organisationen mer hållbar och 
transparent för både medlemmar, förtroendevalda och anställda. 
 
RFSU Stockholm har haft stora ambitioner när det kommer till det politiska påverkansarbetet. 
Vi har bland annat tagit fram två omfattande politiska program som sätter riktningen för 
politiken och vi skriver fram påverkansarbete som en viktig verksamhet för föreningen. Det är 
huvudsak något positivt, men som kan bli tungrott, inte minst i en förening där det politiska 
arbetet ska utföras på helt ideell basis.  
 
Till årsmötet presenterar styrelsen också ett nytt strategidokument. I målbilden för 2023 i detta 
dokument står att RFSU Stockholm inte ska nöja sig med ett ”litet” påverkansarbete. För att 
möjliggöra det ser styrelsen ett behov av att korta startsträckan för kommande styrelser. Vi ser 
även att arbetet att hålla våra politiska dokument uppdaterade och relevanta är ett arbete som 
tar tid från det faktiska politiska arbetet. Styrelsen vill därför att föreningens åsiktsdokument 
ersätts av ett fokusområde i föreningens verksamhetsplan. Fokusområden är något som även 
tidigare funnits i verksamhetsplanen, men då enbart med ett verksamhetsfokus. Nu vill vi 
kombinera det med ett tydligare politiskt fokus. Fokusområdet ska vara en aktuell 
sexualpolitisk fråga, som sätter en tydlig riktning för såväl verksamheten som styrelsens 
politiska arbete. Genom en sådan förändring effektiviserar vi vårt politiska arbete, samtidigt 
som medlemmarna får ett mer direkt inflytande över vilken politik föreningen kommer bedriva. 



 
 

STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET  
att     ersätta RFSU Stockholms kommunpolitiska program och RFSU Stockholms 

landstingspolitiska program med ett fokusområde i verksamhetsplanen.  
 

att    anta verksamhetsplanen för 2021 i sin helhet. 

 

Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 

2021 
DET SEXUALUPPLYSANDE UPPDRAGET  
RFSU Stockholm är Stockholmsregionens största sexualupplysande aktör, där upplysningen i 
hög grad riktar sig till unga. Vi kommer att fortsätta verka inom skolan som är vår största arena 
för samtal, men också möta unga på fritidsarenan, inom idrotten, kulturen eller i hemmet. 
RFSU Stockholm kommer också att fortsätta rikta sig till vuxna i ungas närhet och 
yrkesverksamma, såsom lärare, elevhälsa, fritidsledare eller familjehem.  
 
RFSU Stockholms verksamhet kommer att fortsätta att utgå från normmedvetet perspektiv och 
strävan efter att vara inkluderande och relevant för så många som möjligt. Vi arbetar särskilt 
med frågor som rör våldsprevention och tillgänglighet.  
 
Vi kommer att fortsätta använda RFSU-pedagogiken där vi reflekterar och diskuterar 
tillsammans med unga och möts i dialog, med ungas verklighet i fokus. RFSU-pedagogiken har 
utgångspunkten att sexualiteten kan vara en källa till glädje och njutning, den inkluderar 
lustperspektiv och egenmakt, och skambelägger inte genom pekpinnar.  
 
Sexualupplysning och sexualundervisning sker effektivast i ett ekosystem. Flera olika aktörer 
behöver möta ungas funderingar och behov, i olika kanaler och vid återkommande tillfällen. 
RFSU Stockholm kommer fortsätta att verka på flera arenor och för flera målgrupper, alltid 
med ungas sexuella hälsa i fokus. RFSU Stockholm har ett särskilt fokus på att möta riskutsatta 
unga och unga som lever i socioekonomiskt utsatta områden. Vi kommer att fortsätta utveckla 
våra modeller för att bidra till en helhetssyn och ha beredskap att främja ungas sexuella hälsa 
på fler arenor och med fler metoder.  

 



 
 

FOKUSOMRRÅDE 2021: SEXUALUPPLYSNING  
Sexualupplysningen är kärnan i RFSUs verksamhet och RFSU Stockholm är en viktig aktör på 
området i huvudstadsregionen. Med det sagt finns det anledning att utveckla vårt arbete med 
frågan, inte minst på en politisk nivå.  
 
RFSU har ett varumärke som kunskapsspridare, något som bör värnas och nyttjas än mer i ett 
påverkansarbete även lokalt. För att fortsätta vara den aktör som skolor och andra fortsatt 
vänder sig till krävs både att vi fortsätter utveckla vår verksamhet och bedriver politiskt arbete i 
frågan. Det blir inte minst aktuellt då andra aktörer nu gör anspråk på att ta rollen som 
sexualupplysare.  
 
I sexualupplysningen ingår att lyfta flera av de ämnen är aktuella i det sexualpolitiska debatten, 
såsom porr och maskulinitet. Vi ser ett behov av att vara uppdaterade, fortsätta utveckla 
metoder och ha dialog om RFSU:s ställningstaganden och erfarenheter inom 
sexualupplysningen. Det behöver finnas en trygghet i föreningens åsikter i aktuella frågor och 
därför bör även intern upplysning vara prioriterad.  
 
Samtidigt behöver unga fördjupad förståelse och kunskap om sexualitet. Vi behöver till exempel 
fortsätta problematisera porrfrågan och vara en nyanserad röst som möter unga människor där 
de är och de frågor de har, utan skuld- och skambeläggande.  
 
RFSU Stockholm är en viktig aktör inom sexualupplysningen i Stockholm och det ska vi 
fortsätta vara.  
 

MEDLEMSUTVECKLING 
2020 slog RFSU Stockholm återigen medlemsrekord och vi är nu långt fler medlemmar än 
någonsin tidigare. Det ställer nya krav på oss som förening: krav på inkludering, introduktion, 
dialog och möjligheter till engagemang. RFSU Stockholm ska därför under 2021 verka för att 
utveckla sin medlemsverksamhet ytterligare och arbeta för att behålla de medlemmar vi redan 
har och samtidigt möjliggöra för fler att hitta till RFSU. 
 

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN UNDER 

2021  
Utöver ovanstående verksamhet vill vi också särskilt utveckla följande:  

 
- Stärka samverkan med andra aktörer 
Vi ser behov av att stärka samverkan med andra aktörer för att nå ut bredare med vår 
verksamhet, föra in fler perspektiv i vår organisation samt bilda allians kring våra 



 
 

sakfrågor. Det kan t.ex. ske genom att delta i nätverk, skapa egna eller samarbeta med 
andra aktörer kring verksamhet.  
 
- Revidera och uppdatera föreningens styrdokument  
Dokumenten behöver på ett tydligare sätt relatera till varandra och uppdateras i 
förhållande till att föreningen vuxit och förändrats de senaste åren.  
 
- Breddad finansieringsbas 
Vi ska under 2021 ansöka om medel för vår verksamhet hos minst en ny finansiär samt 
sträva efter att öka föreningens fria medel.  
 
- Breddad rekrytering 
Vi ser ett fortsatt behov av att arbeta för att mångfalden i Stockholms län ska återspeglas 
i alla delar av RFSU Stockholm. Vi ser behovet av att verka strategiskt för mångfalden 
och representationen på alla nivåer: personal, informatörer, medlemmar och 
förtroendevalda. Med mångfald syftar vi främst på diskrimineringsgrunderna och/eller 
idag underrepresenterade grupper i RFSU Stockholm.    
 
- Digitalisering 
RFSU Stockholm vill vara en tillgänglig mötesplats och folkbildare, därför ser vi ett 
behov av att stärka vår digitala närvaro och räckvidd. Vi vill nå ut på fler sätt och genom 
fler plattformar till många olika målgrupper, för engagemang, medlemsvärvning eller 
vid sexualupplysande insatser. Tillgänglighet syftar också på de faktiska möjligheterna 
att kunna delta eller tillgodogöra sig informationen. Vi behöver både anpassa och 
digitalisera existerande arbetssätt, liksom ta fram nya former för att möta behoven av 
digitalisering. Under 2021 bör föreningen även i möjligaste mån fånga upp erfarenheter 
och lärdomar av det digitala arbetet under coronapandemin. 
 
- Antirasism 
RFSU Stockholm har i flera år arbetat med antirasistiska frågor och det har fått 
genomslag i många delar av verksamheten. Samtidigt finns mycket kvar att göra och är 
en viktig demokrati- och legitimitetsfråga. Vi ser därför ett behov av att fokusera extra 
mycket under året på att lyfta in erfarenheter och perspektiv från icke-vita personer i 
organisationen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


