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Vision	2020	
–	Delmål	för	perioden	2020-2021,	samt	förlängning	
 
 

 

Övergripande kommentar: 

Vid kongressen i juni 2019 gick RFSU in i den sista tvåårsperioden av arbetet under Vision 2020 (som 
beslutades av kongressen 2013). De fem övergripande mål som då beslutades har inte förändrats. Vissa 
förändringar och tillägg har dock gjorts under åren gällande de delmål som finns under varje huvudmål.  

Samtidigt har RFSU under 2018 påbörjat ett större arbete för att genom en deltagande process formulera nya 
mål och strategier för nästa period från 2022 och framåt.   

Kongressen beslutade, med detta som bakgrund, att endast genomföra smärre förändringar i delmålen, samt 
att Vision 2020 fortsatt ska vara RFSUs styrande dokument för verksamheten även under år 2021. 
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Mål	1.	RFSU	är	en	tydlig	och	känd	arena	för	engagemang	
 

Till 2020 är målen att: 

1.1. RFSU:s medlemsantal har trefaldigats sedan 2013. Medlemmar och andra aktiva 
över hela landet bedriver ett synligt upplysnings- och sexualpolitiskt arbete inom ett 
flertal av RFSU:s frågeområden. 

1.2. RFSU uppfattas som en inkluderande medlemsorganisation där individer har 
möjlighet att göra skillnad. 
 

Delmålen för 2021 är: 

1. RFSU har stabila och långsiktigt hållbara lokalföreningar med kraft att bedriva 
en verksamhet som uppfattas som meningsfull och engagerande av nuvarande 
och potentiella medlemmar. 

2. RFSU uppfattas som en öppen medlemsorganisation där individer kan delta 
med sitt engagemang på olika nivåer. 

3. RFSU har en mångfacetterad och livskraftig bas av medlemmar. 

4. Medlemmarnas olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara och sprids aktivt 
inom RFSU 

5. Det finns ett flertal sätt att stödja och engagera sig i organisationen, i såväl 
nationella som internationella frågor, på lokal och nationell nivå.  

 

 

 

 

 

 

Delmålen för 2019 var: 

1. RFSU har stabila och långsiktigt hållbara lokalföreningar med kraft att rekrytera fler medlemmar.  

2. RFSU uppfattas som en öppen medlemsorganisation där individer kan delta med sitt engagemang 
på olika nivåer. 

3. RFSU har en mångfacetterad och livskraftig bas av medlemmar. 

4. Medlemmarnas olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara och sprids aktivt inom RFSU. 

5. Det finns ett flertal sätt att stödja och engagera sig i organisationen, i såväl nationella som 
internationella frågor, på lokal som nationell nivå.  
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Mål	2.	RFSU	är	en	inflytelserik	sexualpolitisk	aktör	på	både	lokal,	
nationell	och	internationell	nivå	
 

Till 2020 är målen att: 

2.1. RFSU har bidragit till att sexualpolitik är ett väletablerat begrepp och 
politikområde i Sverige. 

2.2. RFSU:s idéprogram har gjort avtryck inom den nationella, regionala och lokala 
politiken. 

2.3. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en tydlig del av svensk utrikes- 
och biståndspolitik samt debatt. 
 

 

Delmålen för 2021 är: 

1. RFSU driver ett framgångsrikt opinions- och påverkansarbete på lokal nivå. 

2. RFSU bedriver ett framgångsrikt opinions- och påverkansarbete på nationell 
nivå och bidrar till vidareutvecklade sexualpolitiska positioner i Sverige, inom 
EU och i det globala ramverket för mänskliga rättigheter. 

3. RFSU följer upp Sveriges nationella och internationella åtaganden inom 
området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

4. RFSU:s medlemmar, allmänhet och centrala samhällsaktörer får en ökad 
kännedom om kopplingarna mellan sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter och minskad fattigdom. 

 

 

 

 

Delmålen för 2019 var: 

1. RFSU driver ett framgångsrikt opinions- och påverkansarbete på lokal nivå. 

2. RFSU bedriver ett framgångsrikt opinions- och påverkansarbete på nationella nivå och bidrar till 
vidareutvecklade sexualpolitiska positioner i Sverige, inom EU och i det globala ramverket för 
mänskliga rättigheter. 

3. RFSU följer upp Sveriges nationella och internationella åtaganden inom området sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. 

4. RFSU:s medlemmar, allmänhet och centrala aktörer får en ökad kännedom om kopplingarna 
mellan sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och minskad fattigdom
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Mål	3.	RFSU	är	en	modern	sexualupplysare	i	hela	landet	
 

Till 2020 är målen att: 

3.1. RFSU bidrar till att ny kunskap inom sexualupplysning och sexualpolitik tas fram 
och sprids.  

3.2. Vår sexualupplysning engagerar människor inom och utanför RFSU, via direkta 
möten och via olika kanaler.  

3.3. Ideellt aktiva och sakkunniga medverkar till att utbilda i sexualitet, hälsa och 
rättigheter för relevanta målgrupper. 
 

 

Delmålen för 2021 är: 

1. Organisationens kunskaper och erfarenheter inom sexualupplysning tas tillvara 
och sprids till andra aktörer. 

2. Sexualupplysare inom RFSU erbjuder utbildningsinsatser inom ett flertal 
prioriterade områden och via utvecklade verktyg och kanaler.  

3. RFSU:s sexualupplysning når ut till fler målgrupper i Sverige. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Delmålen för 2019 var: 

1. Organisationens kunskaper och erfarenheter inom sexualupplysning tas tillvara och sprids till 
andra aktörer. 

2. Sexualupplysare inom RFSU erbjuder utbildningsinsatser inom ett flertal prioriterade områden 
och via utvecklade verktyg och kanaler. 

3. RFSU:s sexualupplysning når ut till fler målgrupper i Sverige. 
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Mål	4.	RFSU	är	en	progressiv	partner	för	sexuell	och	reproduktiv	hälsa	
och	rättigheter	i	världen	
 

Till 2020 är målen att: 

4.1. RFSU är en internationell nätverkare som bidrar med kontakter och öppnar 
dörrar och möjligheter för andra organisationer och aktörer. 

4.2. RFSU uppfattas internationellt som en expert på frågor om sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. 

4.3. RFSU samarbetar globalt med progressiva organisationer som driver frågor om 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

 

 

Delmålen för 2021 är: 

1. RFSU bidrar till ökad kapacitet hos internationella partnerorganisationer och 
till resultat som bidrar till förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. 

2. RFSU utvecklar och sprider kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter till relevanta internationella aktörer inom ramen för RFSU:s 
internationella program. 

3. RFSU bygger och stöttar nätverk nationellt och internationellt för att påverka 
nationella, regionala och globala processer kring sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter.  

 

 

 

 

Delmålen för 2019 var: 

1. RFSU bidrar till ökad kapacitet hos internationella partnerorganisationer och till resultat som 
bidrar till förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.  

2. RFSU utvecklar och sprider kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter till 
relevanta internationella aktörer inom ramen för RFSU:s internationella program. 
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Mål	5.	RFSU	är	en	nytänkande	aktör	som	vidgar,	fördjupar	och	sprider	
kunskaper	i	kliniska	frågor	
 

Till 2020 är målen att: 

5.1. Kliniken har medverkat till ökad kunskap och utveckling inom de områden där 
behoven har identifierats. 

5.2. Kliniken upplevs som tillgänglig av alla, inklusive de målgrupper vars behov inte 
tillgodoses vid andra mottagningar. 

5.3. Klinikens kunskaper och erfarenheter når ut brett och blir användbara för många. 

 

 

Delmålen för 2021 är: 

1. Kliniken har medverkat till ökad kunskap och utveckling inom de områden där 
behoven har identifierats. 

2. Kliniken upplevs som tillgänglig av alla, inklusive de målgrupper vars behov 
inte tillgodoses vid andra mottagningar. 

3. Klinikens kunskaper och erfarenheter når ut brett och blir användbara för 
många. 

 

 

 

 

 

 

 

Delmålen för 2019 var: 

1. Kliniken har medverkat till ökad kunskap och utveckling inom de områden där behoven har 
identifierats. 2. Kliniken upplevs som tillgänglig av alla, inklusive de målgrupper vars behov inte 
tillgodoses vid andra mottagningar. 3. Klinikens kunskaper och erfarenheter når ut brett och blir 
användbara för många. 4. Kliniken breddar sin kompetens genom att erbjuda sexologisk behandling 
med fler inriktningar än den psykodynamiska. 

 


