Vision 2020 – delmål 2019
Fastställd av kongressen 2017

Vision 2020 är ett dokument för övergripande styrning av samtliga delar av RFSUs
verksamhet. Det togs fram under 2012 då alla delar av riksförbundet involverades, det vill
säga lokalföreningar, medlemsorganisationer, lokalt och centralt anställda samt personer
anställda och engagerade i RFSU AB. Vi ställde oss frågan vad vår verksamhet ska
kännetecknas av och vad vi ska vara kända för år 2020. Utifrån de svar som kom in vid olika
möten inom organisationen togs ett förslag fram och Vision 2020 antogs vid kongressen
2013.
Vision 2020 består av två olika delar, dels fem övergripande mål för verksamheten fram till år
2020 och sedan delmål för de kommande två åren. Delmålen ska hjälpa oss att hålla rätt
riktning så att vi når de övergripande målen till 2020. De övergripande målen antogs 2013
och kan inte ändras, däremot kan de delmål som tas vid kongresserna ändras. Vid kongressen
2013 antogs alltså delmål fram till år 2015. Vid kongressen 2017 antogs de delmål som vi
jobbar efter just nu fram till kongressen 2019. Detta är med andra ord de sista delmålen som
antagits inom denna strategi.
Kongressen 2017 beslutade även att inleda ett nytt strategiskt arbete med sikte på 2033, då
RFSU fyller 100 år.
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RFSU:s strategiska inriktning fram till år 2020, med delmål 2017-2019
Vision 2020 är Riksförbundet för sexuell upplysnings övergripande strategiska verksamhetsplan.
Visionen beskriver var RFSU bör befinna sig år 2020 och ska vägleda oss i vårt arbete. Den antogs av
kongressen 2013 och ger oss gemensamma mål för hela organisationen att sträva i samma riktning
mot när vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt. Planen beskriver RFSU:s vision och
värdegrund, uppdrag, kärnverksamhet och mål. Dokumentet har utarbetats av representanter från
lokalföreningar och medlemsorganisationer samt personal på förbundskansliet och kliniken och
förbundsstyrelsen, efter beslut av kongressen 2011.
Vision 2020 innehåller fem övergripande mål för RFSU år 2020, men även delmål. Delmål för 2017
antogs av kongressen 2015 och nya delmål för år 2019 antogs av kongressen 2017. Delmålen
beskriver vad verksamheten ska kännetecknas av år 2019 för att vi ska kunna nå de övergripande
målen år 2020.
Planen styr kansliet och styrelsens årliga verksamhets- och budgetplanering. Den är även kopplad till
en långsiktig finansieringsplan som gör det möjligt att uppfylla visionen. Förbundskansliet och
förbundsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet. Planen är också vägledande för lokalföreningarnas
arbete. Olika delar av organisationen arbetar med olika mål; en lokalförening kan välja att främst
fokusera på ett av målen, medan förbundsstyrelsen, förbundskansliet och kliniken ska arbeta mot
samtliga fem mål. Som utgångspunkt för hela organisationens värderingar och ställningstaganden har
vi vårt idéprogram. Vision 2020 talar om hur vi når dit.
Om RFSU
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en partipolitiskt och religiöst obunden
medlemsorganisation som arbetar med sexualpolitiska frågor lokalt, nationellt samt internationellt.
RFSU:s utgångspunkt är en bejakande syn på sexualitet. I fokus för vår verksamhet står främst
sexualupplysning och förebyggande insatser mot sexuellt överförbara sjukdomar, oönskade
graviditeter och sexuellt våld, liksom opinionsbildande arbete i genusfrågor och för aborträttigheter,
rättigheter för homo- och bisexuella samt trans- och queerpersoner (hbtq). RFSU äger RFSU AB och
en del av företagets vinst går till vårt upplysningsarbete.
Vision och ändamål
Allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. RFSU:s värdegrund och ställningstaganden
finns formulerade i vårt idéprogram och i våra stadgar. Idéprogrammet och Vision 2020 är vid sidan
av stadgarna förbundets två övergripande styrdokument.
RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och
samhälle och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad.
RFSU har ett frihets-perspektiv och rättighetsperspektiv på sexualitet som utgår från allas frihet att
vara, frihet att välja och frihet att njuta. RFSU ska vara en arena för engagemang kring dessa tre
friheter.
Strategiskt inriktningsmål 2020
I Sverige har RFSU år 2020 stärkt sin ställning som kunskapsbank inom sexualupplysning,
påverkansaktör för sexuella rättigheter och som en tydlig och känd arena för engagemang med
möjlighet till engagemang runtom i landet.
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RFSU för ett brett samtal om sexualitet som engagerar människor både inom och utanför
organisationen. Vår organisation är en betydelsefull aktör i sexualpolitiska frågor, som deltar aktivt
både i den allmänna debatten och i mer formella sammanhang. Vi spelar också en viktig roll som
bevakare av att frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) får en framträdande
plats i det svenska utvecklingssamarbetet och i det internationella påverkansarbetet. För dem som vill
stödja vårt arbete finns ett flertal kanaler för detta.
(Målen är inte rangordnade, men numrerade för att gå att hänvisa till.)
Övergripande mål
−

Mål 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang

−

Mål 2: RFSU är en inflytelserik sexualpolitisk aktör på både lokal, nationell och internationell
nivå

−

Mål 3: RFSU är en modern sexualupplysare i hela landet

−

Mål 4: RFSU är en progressiv partner för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i
världen

−

Mål 5: RFSU är en nytänkande aktör som vidgar, fördjupar och sprider kunskaper i kliniska
frågor

−

Kommunikationsarbetet ska stödja dessa mål samt kännetecknas av RFSU:s kärnvärden
(varumärkesplattformen) och ett rättighetsbaserat och normkritiskt förhållningssätt.
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MÅL 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang
RFSU är en stark arena för engagemang med medlemmar över hela landet. Medlemskapet är i sig ett
aktivt ställningstagande till stöd för RFSU:s grundläggande värderingar och insatser. För människor
med ett sexualpolitiskt intresse är RFSU den självklara organisationen att engagera sig i.
Medlemmarna har olika bakgrunder, erfarenheter och intressen och RFSU erbjuder dem många olika
sätt att ge uttryck för sitt engagemang. De ideellt aktiva kan utvecklas genom att delta i olika former
av utbildningar, aktiviteter, upplysnings- och påverkansarbete och bidrar samtidigt till att nå ut till en
bred allmänhet i rollen som sexualupplysare och påverkansaktörer.
Genom lokalföreningarna och andra organisations- och verksamhetsformer har RFSU stark lokal
närvaro. Vi samverkar inom organisationen för att nå bästa möjliga resultat. Resurser mobiliseras och
används i hela organisationen för att generera så mycket verksamhet och engagemang som möjligt.
Förutom medlemskap erbjuds ett flertal möjligheter för att stödja organisationens arbete och det
ideella engagemanget synliggörs i intern och extern kommunikation.
2020 är målet 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.

Delmål 2019: För att nå mål 1 ska verksamheten kännetecknas av att:
1. RFSU har stabila och långsiktigt hållbara lokalföreningar
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.
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Mål 2: RFSU är en inflytelserik sexualpolitisk aktör på lokal, nationell och
internationell nivå
RFSU är en sexualpolitisk organisation som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i
Sverige och internationellt. Arbetet genomförs på ett lokalt, nationellt och internationellt plan. Vi
bjuder aktivt in intresserade till att vara en del av opinions- och påverkansarbetet.
RFSU arbetar med en stor variation av sexualpolitiska frågor: sådana som berör en stor del av befolkningen
likaväl som mer nischade sexualpolitiska frågor. Vi har god förmåga att lyfta fram konkreta lösningar och

modeller, och vi samarbetar med andra organisationer för att flytta fram det sexualpolitiska arbetet.
Vi har en tydlig ideologisk och politisk förankring i vårt påverkansarbete, samtidigt som arbetet
präglas av lyhördhet och pragmatism, vi driver på och ligger steget före. Detta avspeglas väl i våra
åtgärdskrav och lösningar på såväl individ- som samhällsnivå. RFSU har en hög trovärdighet och ett
gott rykte, och vi är efterfrågade som opinionsbildare, påverkansaktörer och samverkanspartner samt
är en självklar remissinstans i sexualpolitiska frågor.
Inom det internationella påverkansarbetet har vi ett stort antal samarbetsaktörer, och genom bland
annat medlemskapet i IPPF arbetar vi aktivt för att flytta fram de sexualpolitiska positionerna på ett
internationellt plan.
2020 är målet 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

Delmål 2019: För att nå mål 2 ska verksamheten kännetecknas av att:
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.
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Mål 3: RFSU är en modern sexualupplysare i hela landet
RFSU talar positivt om sexualitet i olika åldrar och lyfter såväl vardags- som kontroversiella frågor.
En förutsättning för det är en bred och folklig bas. Det är tydligt att vi arbetar för alla människors
sexuella friheter och rättigheter genom hela livet, samtidigt som vi uppmärksammar de grupper vars
rättigheter oftare åsidosätts.
RFSU är en självklar aktör att vända sig till med frågor om sexualitet och vi deltar ofta som upplysare
i media och genom andra aktörers kanaler.
Vårt arbete är nytänkande, normkritiskt och angeläget. Genom kliniken, frågelådan och uppsökande
verksamhet får vi information om människors behov och frågeställningar samtidigt som vi också har
en tydlig förankring i forskning och evidens. Vi uppfattas ha relevanta metoder, kunskaper och
perspektiv på sexualitet, vilket bland annat efterfrågas av yrkesgrupper inom skola, vård och omsorg.
Inom skolans område bevakar vi lärarnas tillgång till utbildning för sexualundervisning samt hur
skolorna arbetar med detta.
Människor har kunskap om att RFSU är en organisation där de själva kan vara aktiva och bedriva
upplysningsarbete. I vår upplysningsverksamhet kan medlemmar, ideellt aktiva och anställda föra
samtal om sexualitet på olika arenor och med olika målgrupper.
2020 är målet 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.

Delmål 2019: För att nå mål 3 ska verksamheten kännetecknas av att
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. RFSUs 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
RFSU arbetar internationellt för att minska fattigdom genom att driva frågor om sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter. RFSU bedriver ett strategiskt långsiktigt utvecklingssamarbete
tillsammans med andra aktörer runt om i världen. För RFSU som partner är öppenhet, ömsesidig
respekt och förtroende viktiga värden. Viljan att lära av varandra är central. Vi har fördjupat våra
internationella samarbeten, för att dels stödja ett rättighetsbaserat arbete, dels inhämta kunskaper och
erfarenheter som stärker vårt internationella arbete. Utvecklingssamarbetet kombineras med ett
sexualpolitiskt påverkansarbete på den internationella arenan, där RFSU är en alltmer efterfrågad och
respekterad röst. Påverkansarbetet är nära sammankopplat med partnerorganisationerna.
RFSU samarbetar med organisationer som driver ett påverkansarbete eller har kapacitet och avsikt att
göra det. Vårt ekonomiska stöd ska göra största möjliga skillnad. Därför går stödet till progressiva
organisationer som framförallt arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. RFSU väljer
partnerskap utifrån behov och där effekten av strategiskt samarbete med RFSU kan bidra till största
möjliga utveckling.
2020 är målet 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.

Delmål 2019: För att nå mål 4 ska verksamheten kännetecknas av att
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
RFSU-kliniken tar årligen emot ett stort antal patienter och kan se strömningar i frågeställningar och
beteenden som har med sexualitet och relationer att göra. Tillsammans med andra, exempelvis
forskare och myndigheter, utvecklar vi metoder och kunskaper inom sexualmedicinska och
sexologiska områden där det finns ett behov som inte möts av andra.
RFSU är år 2020 en viktig aktör i fråga om sexuell hälsa. Nya metoder och kunskaper sprids internt
och externt genom påverkansarbete, utbildningar, handledning och konsultationer.
2020 är målet 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.

Delmål 2019: För att nå mål 5 ska verksamheten kännetecknas av att:
1. Kliniken har medverkat till ökad kunskap och utveckling inom de områden där behoven har
identifierats.
3. Kliniken upplevs som tillgänglig av alla, inklusive de målgrupper vars behov inte tillgodoses
vid andra mottagningar.
4. Klinikens kunskaper och erfarenheter når ut brett och blir användbara för många.
5. Kliniken breddar sin kompetens genom att erbjuda sexologisk behandling med fler
inriktningar än den psykodynamiska.
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