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

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
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Politiska, juridiska och finansiella 
beslut i Sverige och globalt främjar 
SRHR och hållbar utveckling för 
alla människor oavsett makt och 
resurser. 

Normer och attityder i Sverige och 
globalt ger människor större möjlig-
het att bestämma över och njuta av 
sin kropp och sexualitet.

Människor i Sverige och globalt har, oavsett makt och resurser, 

förbättrad tillgång till kvalitativ 
och jämlik sexuell och reproduktiv 
vård.

ökade möjligheter att organisera 
sig och påverka för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.

ökad kunskap om kropp
och sexualitet.

 Normer kring kropp, sexualitet och relationer skapar stärkta och jämlika förutsättningar för lust, njutning och ömsesidighet och präglas inte av rasism eller andra maktordningar.
 Agenda 2030 genomförs i sin helhet med ett SRHR-perspektiv, i Sverige och globalt.
 Ökad samverkan mellan civilsamhällets aktörer lokalt, nationellt och globalt bidrar till SRHR och ett vidgat demokratiskt utrymme. 
 Människor har ökad möjlighet att leva, forma relationer och bilda familj på det sätt som de önskar, utan att hindras av diskriminerande lagstiftning rörande kön, sexualitet, könsidentitet och andra maktordningar.
 Stärkt tillgång till kvalitativ och jämlik sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård för alla människor oavsett makt och resurser med särskilt fokus på människor som utsätts för rasism.
 Alla barn och unga, oavsett livssituation, har jämlik tillgång till sexualupplysning och kunskap om sexualitet, kropp och relationer.
 Människor har, oavsett makt och resurser, tillgång till laglig och säker abort och abortstigmat har minskat.
 Människor har, oavsett ålder och resurser, tillgång till och kunskap om preventivmedel utifrån behov.
 Kvinnors, barns och hbtqi+-personers sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter begränsas inte av könsbaserat våld som till exempel skadliga sedvänjor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

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. 

Engagemang och perspektiv
RFSU har en inkluderande kultur där fler 
människor med olika perspektiv och erfarenheter 
vill och kan engagera sig i och tillsammans med 
RFSU för att bidra till visionen.
RFSU får in fler nya perspektiv och erfarenhet-
er genom samarbete med en ökad mångfald av 
aktörer.
RFSU bygger allianser för att säkra genomföran-
det av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
med ett SRHR-perspektiv samt bidra till ett vidgat 
demokratiskt utrymme.
RFSU är en växande medlemsrörelse i hela Sverige 
som genom kunskap, engagemang och påverkan 
bidrar till visionen.

Trovärdighet
RFSU är och upp-
fattas även fort-
sättningsvis som en 
kunnig, nyanserad 
och modig aktör 
inom SRHR.
RFSU har ett star-
kare varumärke och 
kommunicerar som 
ett RFSU genom 
sexualupplysning, 
påverkansarbete, 
opinionsbildning och 
produkter. 

Kunskap och metodutveckling
RFSU utvecklar mer och ny kunskap inom SRHR genom 
sina verksamheter: klinisk verksamhet, sexualupplysan-
de samtal, medlemsverksamhet, internationell samver-
kan och kartläggning av människors konsumtionsmöns-
ter. RFSU tar också del av och bidrar till forskning.
RFSU förbättrar sina metoder vad gäller att bedriva 
effektivt påverkansarbete, engagera människor, skapa 
opinion samt förändra attityder och beteenden på lokal, 
nationell och internationell nivå.

RFSU har ökad kunskap om intersektionella feministis-
ka och antirasistiska perspektiv. Perspektiven används 
för att syna och motarbeta de makthierarkier som 
begränsar marginaliserade gruppers tillgång till SRHR 
såväl som inflytande i RFSU.

Resurser
RFSU tar tillvara 
kunskap och möj-
liggör ett hållbart 
och långsiktigt 
engagemang för 
förtroendevalda, 
medlemmar och 
andra engagerade i 
RFSU:s arbete.
RFSU har ett håll-
bart och långsiktigt 
medarbetarskap för 
alla anställda inom 
RFSU.

Ekonomisk inriktning
RFSU har fler olika 
inkomstkällor för att 
minska RFSU:s eko-
nomiska sårbarhet.
RFSU har ökat 
egenfinansieringen 
av verksamheten för 
att öka sin självstän-
dighet.
RFSU förvaltar sitt 
eget kapital på ett 
långsiktigt och håll-
bart sätt.

Samordning
RFSU:s olika delar 
stärker varandra 
genom ökad 
förståelse för var-
andras roller och 
förutsättningar.
RFSU har en 
effektiv intern 
kommunikation 
och koordinerar 
planering, ge-
nomförande och 
uppföljning mellan 
RFSU:s olika delar.


