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INTRODUKTION
RFSU har tre huvudsakliga dokument som styr

organisationen. De beslutas av kongressen
och gäller hela RFSU.

1. Stadgarna beskriver hur RFSU är organiserade och 
hur beslut fattas i organisationen. 

2. Idéprogrammet beskriver RFSU:s grundläggande 
värderingar. 

3. Sextanten beskriver vår riktning – vår vision för 
världen och hur vi ska ta oss dit. 

År 2033 fyller RFSU 100 år. Vi kommer då att kunna fira 
ett sekel av hårt arbete och viktiga segrar. Samtidigt be-
höver vi hela tiden utveckla våra insatser och utmana oss 
själva för att fortsätta vara en kraft för en värld där alla är 
fria att bestämma över sin kropp och sexualitet. Sextan-
ten ska hjälpa RFSU att vara en relevant 100-åring. 
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Varför heter styrdokumentet 
då Sextanten? Jo, Sextanten 
är en stjärnbild vid ekvatorn 
och ett instrument som 
används för att navigera 
till sjöss genom att mäta 
solens eller andra himla-
kroppars höjd över horison-
ten. Namnet associerar alltså 
till att hitta vägen framåt – och 
självklart ska namnet på RFSU:s 
styrdokument innehålla ordet ”sex”.

Sextanten innebär tre stora förändringar för RFSU: 

ETT RFSU SOM ARBETAR TILLSAMMANS 
FÖR EN GEMENSAM VISION

En av RFSU:s främsta styrkor är vår bredd av verk-
samheter och arbetssätt. För att ta tillvara på det och 
säkerställa att vi tillsammans är starkare än summan av 
våra delar behöver vi arbeta ihop som ett RFSU. Därför 
samlar vi hela RFSU för vår vision och gemensamma 
mål och vad vi vill uppnå i världen.

RFSU ÄR STARKARE TILLSAMMANS MED ANDRA
Med de ökade utmaningarna i samhället, ett polarise-
rat samhällsklimat och ett minskat demokratiskt ut-
rymme blir ett starkt civilsamhälle allt viktigare. RFSU 
behöver gå samman med andra som delar vår vision. 
Motståndet mot våra frågor är stort och vi blir starkare 
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tillsammans. Då ökar våra möjligheter att driva på de 
samhällsförändringar vi ser behövs för att stärka sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och för 
att bidra till en hållbar utveckling.

RFSU ÄR RELEVANT FÖR FLER
Genom att samarbeta mer med andra möter och lär vi 
av en mångfald av olika perspektiv och erfarenheter. 
Vi tror och hoppas att det ska göra oss relevanta för 
fler. RFSU ser konsekvenserna av ojämlikhet och vi 
behöver tydligare arbeta för och med de som drabbas 
mest. Det gör vi genom att tillsammans med andra 
kämpa mot en gemensam vision där ALLA oavsett 
makt och resurser är fria att bestämma över sin kropp 
och sexualitet. I framtiden kommer RFSU:s verksamhet 
och prioriteringar än mer präglas av ett intersektionellt 
perspektiv på makt.
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VISION

Sextanten innehåller RFSU:s vision – den värld som 
RFSU kämpar för och vill ska bli verklighet. 

“En värld där alla är fria att bestämma
över sin kropp och sin sexualitet”

Visionen är kort och kärnfull för att kunna kommas  
ihåg av alla. I visionen fokuserar vi på allas rätt 
till sin kropp och sin sexualitet. RFSU ska med 
andra ord ha ett brett fokus och rikta sig 
till många. Men i ordet alla ligger ock-
så att ingen ska lämnas utanför. 
RFSU ska därför, utifrån en 
intersektionell maktanalys, 
göra prioriterade insat-
ser för grupper som 
utsätts eller riskerar att 
utsättas för diskrimi-
nering och/eller är i 
en situation där deras 
sexuella och repro-
duktiva rättigheter 
kränks.
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EFFEKTMÅL

I Sextanten finns också fem effektmål som beskriver 
vad som behöver hända i Sverige och i världen för att 
visionen ska kunna bli verklighet: 

Beslut får arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) och hållbar utveckling att gå 
framåt. 

Normer och attityder förändras så att 
fler kan bestämma över och njuta av 

sin kropp och sexualitet.

Alla, oavsett makt och 
resurser, har förbättrad 

tillgång till kvalitativ 
och jämlik sexuell 

och reproduktiv 
vård. 

Alla kan organise-
ra sig och påverka 
för sexuell och 

reproduktiv hälsa 
och rättigheter. 

Alla har ökad kunskap 
om kropp och sexualitet.
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INRIKTNINGSMÅL

Sextanten hjälper RFSU att sätta mål för verksam-
heten. För att uppnå effektmålen har RFSU inrikt-
ningsmål som visar vilka frågor RFSU ska prioritera. 
Inriktningsmålen guidar vår verksamhet fram till 2025. 
Gemensamt för målen är insikten om att RFSU behöver 
göra mer för alla människor, oavsett makt och resurser. 

Normer
Det är lättare för alla människor att känna lust 
och njuta, utan att de begränsas av rasism eller 
diskriminering.

Det här målet handlar framför allt om att vidga normer 
och motverka förtryckande strukturer och visa att vi 
inte kan förstå sexualitet utan att förstå hur den 
påverkas av rasism och andra maktstrukturer. 

SRHR och AGENDA 2030
Sambandet mellan SRHR och hållbar utveckling 
blir tydligt i arbetet med att uppnå FN:s globala mål, 
Agenda 2030. 

Det här målet handlar om att skapa en tydligare kopp-
ling mellan de globala hållbarhetsfrågorna och sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter. De globala må-
len kan inte uppnås om inte SRHR skyddas, respekteras 
och tillgodoses men det är också så att klimatkrisen och 
andra hållbarhetsfrågor påverkar SRHR.
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Demokratiskt utrymme och civilsamhällessamverkan
Organisationerna inom civilsamhället samarbetar 
mer. På så vis stärks både demokratin och människors 
engagemang för SRHR.

För att människor ska kunna göra sin röst hörd krävs 
yttrandefrihet, laglig rätt att organisera sig, mötesfrihet 
och fri, oberoende media. Det finns ett påtagligt hot 
mot det civila samhället och aktivister, vars rättigheter 
och säkerhet riskerar att begränsas ytterligare fram-
över. Detta kallas ibland för krympande demokratiskt 
utrymme. 

Familjepolitik
Fler människor kan leva ihop och bilda familj utan
att hindras av diskriminering på grund av till exempel, 
kön, könsidentitet eller sexualitet.

I målet finns en medveten prioritering av diskrimineran-
de lagstiftning kring kön, sexualitet och könsidentitet. 
Målet fokuserar på lagstiftning, snarare än sociala nor-
mer, kring hbtqi+. I arbetet inkluderas lagstiftning som 
grundar sig i en tvåsamhetsnorm.

Hälso- och sjukvård
Alla har tillgång till bra hälso- och sjukvård, särskilt 
de människor som utsätts för rasism.

En tillgänglig hälso- och sjukvård är avgörande för att 
människor ska kunna tillgodogöra sig sina sexuella och 
reproduktiva rättigheter. I målet är förslaget att RFSU 
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riktar in sitt arbete på särskilt utsatta grupper vars 
tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjuk-
vård behöver förbättras med fokus på människor som 
utsätts för rasism.

Barn och unga
Alla barn och unga får bra sexualupplysning som ger 
kunskap om sexualitet, kropp och relationer. 

I detta mål lyfter vi fram vikten av att barn och unga 
generellt får förutsättningar att kunna fatta beslut kring 
sin sexualitet, kropp och relationer. Med begreppen 
”alla” och ”jämlik” vill vi göra det tydligt att det särskilt 
handlar om att nå de barn som riskerar att annars inte 
får den kunskap som de har rätt till.

 Abort
Alla har tillgång till lagliga och säkra aborter. Att 
behöva göra abort är inte längre lika skamfullt och 
tabubelagt.

Med denna formulering visar RFSU på vikten av att 
arbeta med abortstigmat. Här lyfts även vikten av 
tillgången till abort oavsett makt och resurser, då vi vet 
att resurser är avgörande för möjligheten att få en säker 
abort i de flesta länder. Just  tillgången lyfts fram istäl-
let för rätten till laglig abort. Gjorda framsteg vad gäller 
aborträtten i Sverige behöver fortsatt skyddas.
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Preventivmedel
Alla har tillgång till preventivmedel. 

Vikten av att fler får tillgång till preventivmedel som 
passar dem, oavsett ålder och resurser är en fråga 
som RFSU driver i Sverige och som är fortsatt rele-
vant. I Sverige bidrar RFSU AB tydligt till detta mål. 
Arbetet med tillgång till preventivmedel skulle också 
kunna vara intressant för RFSU att börja inkludera i 
det internationella arbetet. Preventivmedel är inte en 
s.k. ”motvindsfråga” (en fråga som kan upplevas som 
kontroversiell) vilket övriga frågor är som RFSU driver 
internationellt. 

Könsbaserat våld
Könsbaserat våld och hedersrelaterat våld och 
förtryck begränsar inte längre kvinnors, barns 
och hbtqi+-personers hälsa och rättigheter.

Liksom att RFSU arbetar främjande med lust, ser vi 
också hur kränkningar av SRHR ofta används som ett 
maktmedel för att begränsa människors möjligheter 
att vara, välja eller njuta både i Sverige och internatio-
nellt. RFSU vill tillsammans med andra organisationer 
som driver frågorna, bidra till att förebygga att särskilt 
kvinnors, flickors och hbtqi+-personers SRHR-rättig-
heter kränks i form av könsbaserat våld såsom skadliga 
sedvänjor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
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UPPDRAG

RFSU:s uppdrag beskriver det som alla inom RFSU ska 
göra för att visionen ska bli verklighet. RFSU:s uppdrag 
finns också i stadgarna. 

“Genom kunskap, engagemang och påverkan 
bidrar RFSU till en värld där alla människor 

är fria att bestämma över och njuta
 av sin kropp och sin sexualitet”

STRATEGIER

Sextantens strategier beskriver hur RFSU ska agera 
för att bidra till förändring på en övergripande nivå.

KUNSKAP
Bygga kunskap och medvetenhet

om kropp, sexualitet och relationer.

ENGAGEMANG
Skapa opinion samt engagera
människor och civilsamhället.

PÅVERKAN
Bidra till utformning av lagar, ramverk

och system samt utkräva ansvar.
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ORGANISATORISKA MÅL

De organisatoriska målen beskriver hur RFSU ska 
arbeta fram till 2025. De fokuserar på frågor som vi 
främst ska arbeta med inom vår organisation, 
men även tillsammans med andra. 

Engagemang och perspektiv
RFSU har en inkluderande kultur som gör att fler vill 
och kan engagera sig, både som medlemmar och på 
andra sätt.

RFSU samarbetar med fler olika aktörer med olika 
perspektiv och erfarenheter. 

RFSU är en växande medlemsrörelse.

En inkluderande kultur är en förutsättning för att fler 
ska bli en del av RFSU och bidra till visionen. Detta ska 
även speglas i RFSU:s samarbeten där vi vill att våra 
samarbeten bidrar med perspektiv som vi själva inte 
har. Genom att kroka arm med fler kan vi bygga starka 
allianser. Eftersom medlemmar är centrala för att RFSU 
ska kunna nå sin vision vill vi också bli fler medlemmar i 
hela Sverige. 

Trovärdighet
RFSU uppfattas som en kunnig, nyanserad och modig 
aktör.

RFSU har ett starkt varumärke och kommunicerar 
som ett RFSU genom alla sina verksamheter.
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Det här målet handlar om hur RFSU uppfattas utåt. 
RFSU ska fortsätta att vara en kunnig och nyanserad 
organisation inom svåra frågor. RFSU:s varumärke 
är viktigt för att vi ska få genomslag för våra frågor, 
och det är viktigt att vi uttrycker samma kärnbudskap 
oavsett vilken del av RFSU som kommunicerar. 

Kunskap och metodutveckling
RFSU utvecklar mer och ny kunskap inom SRHR 
genom olika verksamheter. RFSU tar också del 
av och bidrar till forskning.

RFSU förbättrar sina metoder för opinionsbildning 
och påverkansarbete. RFSU blir också bättre på att 
engagera människor. 

RFSU har mer kunskap om intersektionella femi-
nistiska och antirasistiska perspektiv. Kunskaperna 
används för att förstå varför vissa grupper inte har 
tillgång till SRHR. RFSU försöker också förstå och 
ändra på hur makt skapas inom organisationen. 

Spetskompetens inom SRHR är en framgångsfaktor 
för RFSU, och vi utvecklar kunskap genom alla våra 
verksamheter. Det här måste vi fortsätta med. Det är 
också viktigt att vi utvecklar våra arbetssätt för att att 
få genomslag. För att bli en organisation som på riktigt 
synliggör och arbetar med maktordningar, så måste vi 
först bygga mer kunskap om intersektionalitet, makt 
och ojämlikheter. 
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Resurser
RFSU tar tillvara kunskaper som finns bland förtroen-
devalda, medlemmar och andra engagerade. Det går 
att engagera sig på ett hållbart och långsiktigt sätt 
inom organisationen, både som ideellt engagerad och 
som anställd. 

Ideella och anställda är avgörande resurser för att nå 
RFSU:s vision. Därför är det viktigt att såväl anställda 
som medarbetare har en god och hälsosam miljö att 
arbeta inom. 

Ekonomisk inriktning
RFSU har fler olika inkomstkällor och ökad egen-
finansiering. RFSU förvaltar sitt eget kapital på ett 
långsiktigt och hållbart sätt. 

Idag finansieras den största delen av RFSU:s idé-
burna verksamhet av bidrag från myndigheter. 
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Intäkter från RFSU:s kapital och RFSU AB är också 
viktiga intäktskällor. Vi vill hitta finansiering för den 
idéburna verksamheten från fler håll för att öka vårt 
oberoende och kunna jobba långsiktigt. En del av det 
här arbetet handlar om att RFSU ska säkerställa att vi 
tar hand om organisationens kapital på ett ansvarsfullt 
och hållbart sätt.  

Samordning
RFSU:s olika delar stärker varandra genom ökad 
förståelse för varandras roller och förutsättningar.

RFSU har en effektiv intern kommunikation och ko-
ordinerar planering, genomförande och  uppföljning 
mellan RFSU:s olika delar.

För att bli ett RFSU krävs samordning. För  att samord-
ningen ska fungera så krävs bra kommunikation och en 
samordnad planering och uppföljning. 
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HUR KOMMER SEXTANTEN ATT ANVÄNDAS? 
RFSU rymmer många olika typer av verksamheter och 
logiker – lokalföreningar som drivs helt av ideella kraf-
ter, en klinik som arbetar med hälsovård, kanslier med 
anställda, en internationell verksamhet med ett 40-tal 
partners i olika länder. Inom RFSU finns också RFSU 
AB som säljer kondomer, glidmedel, graviditetstester, 
sexleksaker, intimvård med mera, och vars överskott 
finansierar verksamhet inom RFSU. Eftersom förutsätt-
ningarna skiljer sig åt mellan RFSU:s olika delar är det 
varken möjligt eller önskvärt att ha en alltför detaljerad 
övergripande styrning. Sextanten fokuserar därför på 
att RFSU delar vision, strategier och gemensamma 
prioriteringar som beskriver den förändring som orga-
nisationen vill bidra till. Sextanten omfattar hela RFSU 
– lokalföreningar, förbundskansli, klinik, och AB. Alla 
delar av RFSU behövs för att förverkliga vår vision. Alla 
har olika roller och förutsättningar, och kommer därför 
att arbeta med Sextanten på olika sätt.
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RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)
Box 4331, 102 67 STOCKHOLM
www.rfsu.se • info@rfsu.se
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