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RFSU Stockholms årsmöte 2021 antog ett strategiskt dokument för föreningens arbete fram till 
år 2025.  
 
RFSU Stockholm strategi för arbetet fram till 2025 innehåller fem målområden - organisation, 
medlemmar,  politisk påverkan, finansiering och strategiska allianser.  
 
Varje målområde är indelade i tre delar - målbild 2025, “Det innebär att…” och “Vad göra 
annorlunda?”. Dessa delar ska förstås som målet för RFSU Stockholm, hur RFSU Stockholm 
behöver arbeta för att nå målet samt vad som behöver göras annorlunda från hur RFSU 
Stockholm arbetar idag.   
 
Strategin sträcker sig över ett antal verksamhetsår och strategin ska fungera som en brygga 
mellan verksamhetsåren för att långsiktigt sträva mot de mål som är uppsatta. Strategins innehåll 
ska därmed genomsyra verksamhetsplaner för styrelse och kansli och föreningen som helhet.  
 
Strategin för 2025 ska användas jämte övriga policydokument för RFSU Stockholm som 
exempelvis stadgar, arbetsordningar och verksamhetsplaner. Målen som formuleras i strategin 
omfattar både styrelsen och kansliets arbete och förutsätter ett nära samarbete mellan olika delar 
av RFSU Stockholm samt RFSU nationellt.  
 
 



RFSU Stockholms 
strategiska målbild 

2025
RFSU Stockholm är den självklara 

källan till kunskap inom sexualpolitik. 
RFSU Stockholm har relevanta och 

tydliga politiska förslag och 
ställningstaganden för allmänhet, 
politiker och andra beslutsfattare. 

RFSU Stockholm arbetar utifrån ett 
antal lokala mål och är såväl proaktiva 

som reaktiva i regional- och 
kommunpolitiska frågor. 

Politisk 
påverkan

Medlemsbasen växer exponentiellt och 
kännetecknas av en ökad mångfald. 
Engagemanget bubblar tack vare att 

tröskeln för att engagera sig är låg och 
att alla medlemmar känner sig välkomna. 
Medlemmarna känner både stolthet och 

ägarskap över medlemskapet och 
fungerar som naturliga ambassadörer.

Medlemmar

RFSU Stockholm har långsiktiga 
samarbeten med organisationer 
som är öppna för att arbeta mot 

samma mål. Detta stärker både oss 
och våra samarbetsparters och för 

oss närmre visionen om ett 
samhälle där ömsesidighet och de 
tre friheterna (välja, vara, njuta) är 

norm. 

Strategiska 
allianser

RFSU Stockholms prioriterade 
sakfrågor styr i hög grad hur 

verksamheten finansieras. Ett aktivt 
arbete med att bredda finansieringen 
har ökat utrymmet för att utforma 

verksamheten utifrån de frågor vi vill 
driva

Finansiering

RFSU Stockholm är en organisation 
som är utformad för att främja 

samarbete mellan medlemsorganisation, 
styrelse och kansli. Resurser och roller 

anpassas löpande för att ge 
förutsättningar att nå de strategiska 

målen.

Organisation



Politisk 
påverkan

RFSU Stockholm är den självklara 
källan till kunskap inom sexualpolitik. 
RFSU Stockholm har relevanta och 

tydliga politiska förslag och 
ställningstaganden för allmänhet, 

politiker och andra beslutsfattare. RFSU 
Stockholm arbetar utifrån ett antal 

lokala mål och är såväl proaktiva som 
reaktiva i regional- och 

kommunpolitiska frågor. 

Målbild 2025

Det innebär att…
• Det finns en politisk motor som präglas av samarbete. Rutiner och processer möjliggör idédebatt, 

idéutveckling, aktivism och opinionsarbete. Tröskeln för medlemsengagemang är låg. Vi är en 
snabbfotad organisation och fångar snabbt upp frågor där vi kan bidra till förändring för allmänhet, 

politiker och andra beslutsfattare.

• Ett antal mål på region- och kommunnivå följs upp kontinuerligt för att synliggöra framsteg och visa 
att det opinionsbildande arbetet gör skillnad. Frågor är prioriterade utifrån den förändring vi vill se. 
Program och riktlinjer för politiskt arbete är på plats, med utsedd ytterst ansvarig där så behövs. Det 

finns ett resurssatt ansvar för att verkställa de politiska målen.

• RFSU Stockholm ingår i ett sexualpolitiskt nätverk med politiker på region- och kommunnivå och 
bjuds in i andra aktörers kanaler och opinionsbildande aktiviteter. Vi sätter återkommande frågor på 

agendan i olika forum, genom exempelvis seminarier, panelsamtal, forskningsrapporter och nyhetsbrev.

• RFSU Stockholm ingår i RFSU:s större politiska vision och politiska arbete. Samordning med 
förbundet gör att vi kan agera smart och effektivt. Det är klargjort vilka frågor som drivs av 

lokalföreningen och vilka som drivs av förbundet.



Medlemmar

Medlemsbasen växer exponentiellt och 
kännetecknas av en ökad mångfald. 
Engagemanget bubblar tack vare att 

tröskeln för att engagera sig är låg och 
att alla medlemmar känner sig 

välkomna. Medlemmarna känner både 
stolthet och ägarskap över 

medlemskapet och fungerar som 
naturliga ambassadörer.

Målbild 2025

Det innebär att…

• Det är lätt att bli – och att fortsätta vara – medlem.

• Vi ökar mångfalden för att stärka relevansen för våra medlemmar, för vår organisation, i samhället samt 
stärka oss i arbetet för att uppnå våra strategiska mål. Vi målgruppsanpassar vår kommunikation för att 
attrahera bredare. Vi utforskar vad som triggar utvalda målgruppers engagemang inom sexualpolitiska 

frågor för att bredda medlemsbasen.

• Vi har en aktiv närvaro i våra kommunikationskanaler för att påminna om allt vi gör.

• Vi uppmuntrar både aktivt medlemskap och stödmedlemskap. Vi skapar förutsättningar för olika 
sorters engagemang.

• Våra medlemmar pratar om RFSU Stockholm med sina vänner.

• Strategiska samarbeten används för att nå nya målgrupper och bredda medlemsbasen.



Finansiering

RFSU Stockholms prioriterade 
sakfrågor styr i hög grad hur 

verksamheten finansieras. Ett aktivt 
arbete med att bredda finansieringen har 

ökat utrymmet för att utforma 
verksamheten utifrån de frågor vi vill 

driva

Målbild 2025

Det innebär att…
• Ett ständigt ökande medlemsantal stärker successivt ekonomin och möjliggör ökad självständighet. 

Vi sätter upp mätbara mål för antal medlemmar i syfte att stärka finansieringen.

• Vi arbetar strukturerat med att öka intäkter för att frigöra en budget att fördela fritt inom 
organisationen. Vi sprider risken i vår finansiering för att inte göra oss beroende av några få finansiärer.

• Vi eftersträvar långsiktig finansiering från offentliga källor där detta ökar möjligheterna för vår politiska 
inriktning. Prioriterade sakfrågor styr i hög grad hur verksamheten finansieras och vilka projekt vi 

driver.

• Vi analyserar löpande hur RFSU Stockholm kan skapa intäkter genom att erbjuda sin kunskap till olika 
aktörer i Stockholmsregionen.

• Vi har en strategi för samarbeten och sponsring från företag med formulerade kriterier för när 
privatfinansiering är förenligt med vår politiska profil.

• Vi har klargjort mellan förbund och lokalförening hur vi kan arbeta med finansiering och insamling.



Strategiska 
allianser

RFSU Stockholm har långsiktiga 
samarbeten med organisationer som är 
öppna för att arbeta mot samma mål. 

Detta stärker både oss och våra 
samarbetsparters och för oss närmre 

visionen om ett samhälle där 
ömsesidighet och de tre friheterna (välja, 

vara, njuta) är norm. 

Målbild 2025

Det innebär att…

• Vi uppfattas som en tillgänglig och naturlig del av civilsamhället. Vi ingår i ett nätverk av organisationer 
som på ett tryggt sätt utbyter information och stärker varandra. Samarbeten med andra organisationer 
berikar oss med nya perspektiv och bidrar till vårt lärande som organisation. De samarbeten vi ingår 

präglas av ömsesidig respekt för varandras olikheter.

• Vi har vägledande riktlinjer med kriterier för under vilka förutsättningar vi kan ingå samarbeten med 
andra organisationer. Vi sätter upp mål för de samarbeten vi ingår.

• Vi för en diskussion med förbundet och med andra lokalföreningar kring samarbetspartners och 
allianser.



Organisation

RFSU Stockholm är en organisation 
som är utformad för att främja 

samarbete mellan medlemsorganisation, 
styrelse och kansli. Resurser och roller 

anpassas löpande för att ge 
förutsättningar att nå de strategiska 

målen.

Målbild 2025

Det innebär att…

• Styrelse och kansli identifierar löpande vilka behov som finns för att uppnå målen och vi anpassar 
resurser efter det. Vi anpassar kontinuerligt roller och arbetssätt för att säkerställa att vi färdas i den 

strategiska riktningen. 

• Samarbetet mellan medlemsorganisation, styrelse och kansli är tydligt och stabilt. 

• Vi har processer för att säkra kontinuitet på såväl kansliet som mellan avgående styrelse och nyvald 
styrelse. Vi uppnår därmed en hållbarhet i organisationen.

• RFSU Stockholm har finansiella förutsättningar att arvodera roller för att verkställa de strategiska 
målen. Styrelseledamöter med särskilt ansvar kan arvoderas.

• Vi samarbetar och utbyter kunskap med förbundet och andra avdelningar.


