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ABSTRACT 

 

Author: Ida Hall 

Title: Conditions for lobbying – a comparative study about voluntary organizations´ lobbying 

around hiv and aids. [translated title] 

Supervisor: Håkan Johansson 

Assessor: Max Koch 

 

The purpose of this study was to examine voluntary organizations’ lobbying around hiv and 

aids in Sweden and to compare how organizational conditions influence this work. To do so I 

have analyzed two different Swedish organizations, RFSU and Noaks Ark Stockholm. They 

are both working with lobbying around hiv and aids but have at the same time different 

organizational conditions for this work. More specifically the purpose was to study the two 

organizations and their work around lobbying and compare how employees from both 

organizations think about this work and their conditions to work with lobbying. The purpose 

was also to analyze if any special organizational conditions influenced their work around 

lobbying towards the general public, decision makers and politicians. The study was based 

upon qualitative interviews with two respondents from each organization and upon documents 

that was made by the organizations and that in different ways described their work around 

lobbying. The analysis was based upon a theoretical model by the Swedish political scientist 

Olof Petersson. The model was originally made to analyze political parties and points out five 

different areas that are particularly important when working around lobbying. The analysis 

showed that the two organizations and their work in many ways had both similarities and 

differences. A conclusion was that seven organizational conditions had a strong influence on 

the work around lobbying for both organizations: funding (where the organization get their 

money from), orientation (if the organization only work around hiv or if it works from a 

broader perspective), location (if the organization works locally or nationally), organizational 

structure (a memberorganization or a foundation), the history (how long the organization has 

existed), clinical work (if the organization combine their work around lobbying with clinical 

work) and relations to surrounding actors (the relations with other organizations and with the 

state). Even if there is no right or wrong way to work in, the study emphasizes the importance 

to take organizational conditions in consideration when working around lobbying.  

 

 

Key words: Organization, lobbying, hiv, aids, organizational conditions, voluntary 

organizations.
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2. PROBLEMFORMULERING  

Under sommaren 1981 började Byrån för epidemiövervakning i USA att märka av en tydlig 

ökning av en rad sällsynta sjukdomstillstånd hos framförallt unga män, som tidigare varit fullt 

friska, och som nu drabbats av ovanliga former av både lunginflammation och tumörer. 

Samtliga konstaterades ha ett påtagligt nedsatt immunförsvar, men trots denna insikt fanns det 

i praktiken ingenting man från sjukvårdens sida kunde göra för att rädda dessa personer. 

Sjukdomstillståndet kom senare att kallas för aids och man upptäckte även att detta orsakas av 

viruset hiv, humant immunbristvirus (Noaks Ark 2010a). Sedan dess beräknas uppemot 60 

miljoner människor världen över ha smittats av viruset och ännu finns inget botemedel. Trots 

att man idag forskat fram effektiva bromsmediciner för att stoppa sjukdomsförloppet 

uppskattas totalt 22 miljoner ha avlidit i följdsjukdomen aids genom åren (Hiv-Sverige 2010).  

    När hiv för första gången upptäcktes i Sverige under 1980-talet var detta startskottet på en 

intensiv samhällsdiskussion som kom att engagera allt från myndigheter till media. Bland 

annat anordnades på statens initiativ ett antal omfattade kampanjer runt om i landet med 

information om sjukdomen och om möjligheterna att skydda sig från att bli smittad. Även en 

rad frivilligorganisationer engagerade sig i både ökad informationsspridning och kring direkt 

stöd till de som drabbats. Många fruktade att hiv skulle kunna sprida sig till stora delar av 

befolkningen. Sammantaget satsades stora resurser på att hantera den nyuppkomna smittan (se 

exempelvis Magnusson 1997 för en närmare beskrivning).  

    Jämfört med andra länder anses Sverige trots allt ha haft en relativt låg andel smittade 

genom åren med totalt 8935 fall av hiv som anmälts till Smittskyddsinstitutet. Av dessa 

beräknas nu cirka 5000 personer leva med diagnosen. Under 2009 har emellertid en viss 

ökning konstaterats, vilket enligt Smittskyddsinstitutet ”bekräftar trenden att antalet hivfall 

har ökat under 2000-talet” och ”speglar en ökad förekomst av hiv i världen och ökad global 

migration” (Smittskyddsinstitutet 2010).   

    Flera av de frivilligorganisationer som på 1980-talet kom att engagera sig kring hiv och 

dess konsekvenser arbetar fortfarande med frågan och har kommit att spela en viktig 

opinionsbildande roll i Sveriges samlade hivpolitik. I samhället i stort har emellertid 

uppmärksamheten kring sjukdomen sjunkit genom åren och utgör inte längre på samma sätt 

material för tidningarnas förstasidor, vilket säkerligen kan tänkas ha en rad olika orsaker. 

Denna förändrade samhällssyn har bland annat bidraget till nya förutsättningar för 

frivilligorganisationernas opinionsbildande arbete i deras ambition att förbättra hivpositivas 

situation, att dämpa spridningen av viruset och att öka medvetenheten om sjukdomen. Även 
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om organisationerna delvis strävar efter att nå samma mål kan organisationerna knappast 

sägas utgöra en homogen grupp utan skiljer sig åt på en rad punkter kring bland annat 

uppbyggnad, finansieringsmöjligheter och inriktning. Detta faktum har för mig väckt en rad 

tankar och funderingar om hur olika organisatoriska förutsättningar i praktiken kan inverka på 

det opinionsbildande arbete som genomförs och på organisationernas samlade möjligheter att 

påverka olika delar av samhällsdebatten. I denna uppsats är därför min avsikt att utgå ifrån två 

frivilligorganisationer och studera hur olika organisatoriska förutsättningar påverkar 

möjligheterna och synen som föreningarnas medarbetare har på organisationens 

opinionsbildande arbete kring hiv och aids i Sverige.  

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera frivilligorganisationers 

opinionsbildning kring hiv och aids i Sverige och att jämföra hur olika organisatoriska 

förutsättningar inverkar på detta arbete. För att göra detta kommer jag att jämföra två olika 

organisationer och deras verksamheter. 

    Uppsatsens syfte kan brytas ner i följande frågeställningar: 

- Hur är organisationerna och deras opinionsbildande arbete kring hiv och aids i Sverige 

organiserat? 

- Hur ser de anställda inom dessa organisationer på den egna organisationen och på dess 

förutsättningar för att bedriva opinionsarbete kring hiv och aids i Sverige? 

- Har några särskilda organisatoriska förutsättningar inverkan på det opinionsbildande 

arbete som organisationerna bedriver?  

 

4. DEFINITIONER 

Nedan presenteras definitioner av några av de begrepp som jag anser centrala för uppsatsen. 

  

4.1 Opinionsbildning 

I grund och botten handlar opinionsbildning om att på olika sätt påverka människors tankar 

och uppfattningar. Utöver detta kan begreppet opinionsbildning emellertid betraktas utifrån 

olika perspektiv och ha olika innebörder. Vissa forskare inkluderar exempelvis endast de 

medvetna och aktiva påverkansförsök som riktar sig gentemot allmänheten. I denna uppsats 
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kommer jag emellertid att utgå ifrån en bredare definition som både omfattar medvetna och 

omedvetna påverkansförsök i förhållande till allmänheten, beslutsfattare och politiker och 

som sker såväl muntligt som skriftligt.  

 

4.2 Frivilligorganisationer 

I denna uppsats utgår jag ifrån Jan Magnussons definition av frivilligorganisationer: ”Frivillig 

organisation är en sammanslutning bildad utifrån människors gemensamma ideer och 

intressen. Den har en viss offentlig karaktär och någon slags organisatorisk form och kan 

bildas och upplösas utan beslut från någon myndighet. Medlemskapet är frivilligt och 

personligt. Verksamheten syftar inte till privat ekonomisk vinst. En frivillig organisation 

behöver inte vara en medlemsförening. Medlemskapet kan bestå av den individuella insatsen 

och behöver inte vara kopplat till en ideologisk eller social gemenskap.” (Magnusson 1997:6).  

 

4.3 Intresseorganisationer  

Enligt Naurin (2001:30) syftar begreppet intresseorganisationer på ”privata organisationer 

som agerar för att påverka politiska beslut. Det är en bred definition som inbegriper så vitt 

skilda organisationer som fackföreningar, företag, ideella hjälporganisationer och 

professionella yrkesförbund”. Begreppet intresseorganisationer kan därmed betraktas som ett 

brett begrepp som inkluderar frivilligorganisationer och deras verksamhet.   

 

5. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer jag att utifrån en bred utgångspunkt ta upp forskning kring 

opinionsbildning och frivilligorganisationer. Denna forskningsgenomgång, som inte gör 

anspråk på att vara heltäckande, utgör således endast en kunskapsbas för den kommande 

presentationen av min empiri och kommer inte att ligga till grund för min analys. 

 

5.1 Opinionsbildning genom historien 

Historiskt sätt har opinionsbildning länge spelat en stor och viktig roll inom en rad olika 

samhällsområden. Kristendomen kan ses som ett exempel på en medveten strävan att sprida 

sina idéer och sin syn på världen. Detta sätt att arbeta ansågs vara en central del i kyrkans 



9 

 

verksamhet och ledde bland annat till att påve Gregorius XV 1622 inrättade en särskild 

avdelning inom Vatikanen som fick till uppgift att fokusera på propagandans möjligheter. 

Även inom det politiska fältet har opinionsbildning kommit att få en allt större betydelse. 

Enligt Petersson (2009:29,34) kan franska revolutionen och kungamakternas allt mer 

påtagliga tillbakaträngning anses ha varit särskilt avgörande för denna process. ”Ju större 

betydelse som folket fick för den politiska maktutövningen, desto viktigare blev ordets makt” 

(Petersson 2009:34). Den tekniska utvecklingen under andra hälften av1800-talet och det 

tidiga 1900-talet med bland annat tryckpressen och radion innebar vidare närmast en 

revolution och befäste alltmer opinionsbildningens position på den politiska kartan (Petersson 

2009:35-36).  

 

5.2 Opinionsbildningens funktioner 

Opinionsbildningen och dess metoder kan således förstås genom sin utveckling inom olika 

samhällssektorer. Ett annat sätt att betrakta opinionsbildning inom framförallt organisationer 

är de funktioner som arbetet spelar. Berg och Jonsson (1991:236-237) framhåller att 

opinionsbildning ofta fyller en rad strategiska funktioner där realiseringsfunktionen, det vill 

säga att arbetet strävar efter att förverkliga organisationens ideologi, utgör en central aspekt. 

Vidare kan opinionsarbete ha en resursgenererande funktion genom tanken på att ett stort 

opinionsmässigt stöd förväntas öka möjligheterna för framtida finansiering från bland annat 

bidragsgivare. Opinionsbildning kan även ge ett ökat handlingsutrymme både politiskt och 

institutionellt samt ha en plattformsbyggande funktion i förhållande till politiska organ och 

aktörer. Enligt Berg och Jonsson kan dessa samlade funktioner i slutänden till och med vara 

en fråga om organisationens överlevnad, vilket delvis kan förklara varför opinionsbildning 

ofta är en så central byggsten i många organisationer.  

    I grund och botten menar Berg och Jonsson (1991:231,233) att legitimitet är ett 

överlevnadskrav för organisationer på den politiska marknaden och den allmänna opinionen 

ses här som en bas för denna legitimering. Författarna betraktar emellertid inte detta som 

något som organisationer bör anpassa sig till utan menar snarare att de bör sträva efter att 

skapa en opinion för den ideologiska bas som verksamheten utgår ifrån. Även Magnusson 

(1997:77) betonar organisationers beroende av legitimitet, men framhåller samtidigt 

komplexiteten i att organisationer behöver anses trovärdiga av både 

målgruppen/medlemmarna och av de myndigheter/finansiärer som organisationen är beroende 
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av eller samarbetar med. Författaren menar att det stundtals kan finnas en motsättning i 

förhållande till dessa olika grupper, vilket placerar föreningen i ett spänningsfält.    

 

5.3 Opinionsbildningens roll i samhället 

Förutom att opinionsarbete utifrån ovanstående resonemang kan antas ha en rad funktioner för 

den egna organisationen menar Petersson (2009:11,9) att opinionsbildning även kan anses 

spela en viktig roll inom samhället i stort genom att vara en del av yttrandefrihetens kärna. 

Sålunda finns en rad opinionsfriheter inskrivna i Sveriges grundlagar och omfattar exempelvis 

mötesfrihet, föreningsfrihet och tryckfrihet. Samtidigt menar andra att opinionsbildning kan 

förknippas med en rad risker för samhället. Exempelvis framhöll den svenska 

maktutredningen från 1987 att opinionsbildning i sig kan motverka demokratin genom att 

snedvrida och manipulera information. Berg och Jonsson hänvisar vidare till Petersson och 

Carlberg (1990) som varnar för att opinionsbildning kan bidra till att redan starka intressen 

kan få ett ännu större övertag (Berg & Jonsson 1991:232-233).  

    Frågan blir då hur stort inflytande intresseorganisationer egentligen har i samhället. Naurin 

(2001:13, 130-131) menar att organisationer som miljöorganisationer, fackföreningar och 

branschorganisationer ofta har en stor påverkan över det politiska området, men skriver 

samtidigt att trots att stora forskningsresurser lagts på att belysa intresseorganisationers 

inflytande är kunskapsläget fortfarande tvetydigt. ”Det enda man egentligen med säkerhet vet 

är att intresseorganisationer ibland spelar en stor roll för utfallet och ibland inte har särskilt 

stor betydelse” (Naurin 2001:131).  

 

5.4 Frivilligorganisationers strategier 

För att hantera denna osäkerhet och försöka öka sina möjligheter att kunna påverka kan 

organisationer använda en mängd olika strategier. En strategi kan vara att skapa en tydlig 

profilering, vilket enligt Berg och Jonsson (1991:238-240, 252-254, 259, 271, 275) reducerar 

osäkerhet mellan organisationen och dess sympatisörer. Detta kan exempelvis göras genom 

att skapa klara profilfrågor, använda sig av särskilda symboler och slagord eller genom att ha 

en speciell verksamhetsform. Enligt författarna profilerar sig även många organisationer 

genom att koppla samman sig med särskilda grupper i samhället (exempelvis en social grupp, 

en profession, akademiker eller arbetarklassen). Ett annat sätt att skapa en tydlig bild av 

organisationen och samtidigt positionera sig som en marknadsledare inom sitt område kan 
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vara att fokusera och utveckla kunskap inom ett särskilt område. Andra organisationer väljer 

att profilera sig genom sin bredd och har därigenom möjligheten att driva flera frågor och 

attrahera olika grupper. Berg och Jonsson betonar vidare vikten av att vinkla de olika frågorna 

så att dessa går att kommunicera lättare. Vidare poängterar de betydelsen av att förpacka detta 

på ett sätt som är lättillgängligt och tilltalande för både allmänheten och beslutsfattare. En 

annan strategi för att öka möjligheten att påverka kan vara att bilda strategiska samarbeten 

med andra organisationer och därigenom driva opinionsbildning tillsammans.  

    Petersson (2009:102,108) framhäver delvis andra strategier och belyser bland annat att 

organisationer aktivt kan arbeta för att få in sitt budskap i nyhetsrapporteringen. Detta 

innefattar en rad olika metoder såsom att skapa förtroendefulla relationer till journalister, att 

själv tipsa journalister eller att själv göra det journalistiska hantverket. Petersson betonar även 

Internets roll för dagens opinionsbildning och menar att mediet har en stor potential bland 

annat tack vare dess möjlighet till interaktivitet. Det kan även vara av vikt att fundera på hur 

den organisatoriska strukturen ser ut. Exempelvis hävdar Ahrne, Boström och Forsell 

(2004:37) att en organisations juridiska form kan ha betydelse för hur frivilligorganisationer 

kan driva sin verksamhet och vilka mål som kan prioriteras. Enligt Berg och Jonsson 

(1991:275) verkar ett fungerande helhetskoncept för organisationer sammanfattningsvis 

byggas upp av ”en väl utvecklad föreställning om vilka möjligheter och begränsningar som 

finns inom det politiska område för vilket konceptet är utvecklat, kopplat till en föreställning 

om den egna organisationens identitet och unika kompetens”.  

 

5.5 Korporatism och pluralism 

Sålunda existerar idag en rad strategier för hur organisationer kan arbeta med 

opinionsbildning för att samtidigt säkra sin egen legitimitet och existens. Ett av de arbetssätt, 

som i Sverige kommit att spela en särskilt avgörande roll för intresseorganisationers 

möjligheter att påverka det politiska beslutsfattandet, har grundat sig på ett korporatistiskt 

system. Detta kan i korthet sägas bygga på att lösningar på bland annat politiska eller sociala 

problem förhandlas fram av staten i samarbete med ett fåtal utvalda och centrala 

organisationer inom ett visst politiskt område och förekommer oftast inom särskilt 

komplicerade och svårstyrda områden. Enligt Magnusson har korporatismen varit ett 

utmärkande drag i det moderna Sverige och har haft en viktig roll inom ett flertal olika 

områden. Systemet har till exempel varit ett tydligt inslag i Sveriges hantering av hiv och aids 

där samtliga myndigheter, som genom årens lopp haft ansvar för området, haft ett 
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kontinuerligt samarbete med ett antal utvalda frivilligorganisationer. För staten fyller detta 

sätt att arrangera den politiska styrningen ett flertal funktioner. Bland annat bidrar arbetssättet 

med ökad legitimitet åt den förda politiken genom att staten drar nytta av organisationernas 

trovärdighet och speciella kompetens. Korporatism kan dessutom vara ett sätt för staten att 

lättare nå ut till de utsedda målgrupperna där organisationen kan ses som förbindelselänken 

mellan staten och medborgarna. Det korporativa systemet kan även gagna de inblandade 

organisationerna genom att dessa dels kan få möjligheter till finansiering, och dels får tillträde 

till en rad politiska arenor som annars hade varit stängda. Trots dessa vinster från både 

organisationernas och statens sida kan det korporativa systemet ifrågasättas utifrån en rad 

olika skäl. För det första kan relationen mellan dessa ofta betraktas som högst asymmetrisk 

där staten nästan alltid utgör den starkare parten och där framförallt de organisationer som 

finansiellt är beroende av staten har en utsatt position. Samarbetet kan även riskera att skapa 

en klyfta mellan organisationens ledning och medlemmarna samt bidra till en ökad 

byråkratisering (Magnusson 1997:26, 32-39, 118). Dessutom kan arbetssättet ifrågasättas 

utifrån ett demokratiskt perspektiv. Exempelvis har forskning visat att det korporativa 

systemet inneburit att ett fåtal stora hierarkiska organisationer ofta har fått stort inflytande, 

medan oorganiserade och maktsvaga grupper har lämnats utanför. Naurin (2001:15, 46-47) 

menar emellertid att arbetssättet, som tidigare haft en central position inom det svenska 

politiska systemet, de senaste decennierna kännetecknats av att ha blivit mindre intimt och 

mindre formellt institutionaliserat. Parallellt med denna avkorporativisering har samtidigt 

antalet intresseorganisationer blivit allt större och konkurrensen om politiken har hårdnat. 

Samhället kan sålunda sägas gå mot ett alltmer pluralistiskt system, vilket ytterligare har 

stärkt opinionsbildningens centrala betydelse.   

 

5.6 Frivilligorganisationernas roll i samhället 

Även frivilligorganisationernas roll kan emellertid betraktas utifrån olika perspektiv. Ur ett 

perspektiv kan dessa organisationer ses som problematiska i det demokratiska samhället 

utifrån liknande argument som de som tidigare använts för att kritisera det korporativa 

systemet. Denna kritik bygger framförallt på problemet med att vissa grupper i en högre grad 

än andra finns representerade inom organisationer vilket skapar ojämlika 

påverkansmöjligheter (Naurin 2001:33). På liknande sätt menar Ahrne, Boström och Forsell 

(2004:25) att frivilligorganisationer kan kritiseras för att företräda särintressen, vilka ”mycket 

väl kan tänkas motverka demokratiskt fattade beslut och idéer om människors 



13 

 

likabehandling”. Dessutom har inte alla frivilligorganisationer per definition en demokratisk 

prägel på sin verksamhet.  

    Samtidigt kan intresse- och frivilligorganisationer betraktas som en viktig och central del 

inom samhället. Ahrne, Boström och Forsell (2004:24-25) menar att organisationerna kan 

beskrivas utifrån fyra olika samhällsroller och funktioner. För det första kan organisationerna 

bidra till social integration genom att medlemmarna utvecklar en samhörighet och identitet.  

För det andra kan de ha en viktig ekonomisk funktion i och med att människor bidrar till 

samhällets välfärd genom att både skänka pengar och tid. Dessutom kan organisationerna ha 

en viktig politisk och demokratisk funktion tack vare att medlemmarna bland annat övar sig i 

att nyttja demokratiska kanaler. Avslutningsvis kan grupperna även spela en viktig kulturell 

roll genom att de sprider ny kunskap och nya normer. Vidare menar Naurin (2001:33) att 

intresseorganisationer kan betraktas som en betydelsefull kanal för medborgerligt inflytande 

och att de kan anses bidra till bättre politiska beslut genom att de tillför värdefull kunskap och 

alternativa perspektiv. Frivilligorganisationer och intresseorganisationer kan sålunda betraktas 

utifrån olika perspektiv och ses som både problematiska och betydelsefulla.  

 

6. TEORETISK MODELL  

I detta avsnitt kommer jag att presentera den teoretiska modell som kommer att ligga till 

grund för analysen av mitt empiriska material. Modellen, som saknar namn, är konstruerad av 

statsvetaren Olof Petersson och behandlar avgörande faktorer för politiska partiers 

opinionsbildning i framförallt valrörelser. Jag anser att modellen även kan appliceras på 

frivilligorganisationers opinionsbildande verksamhet i förhållande till såväl beslutsfattare som 

allmänheten. Enligt Petersson (2010:50-58) bestäms ett partis opinionsbildning av hur detta 

resonerar och agerar i förhållande till tre huvudproblem: budskap, målgrupp och kanal.  

 

6.1 Valbudskap 

En av de politiska partiernas huvuduppgifter är enligt Petersson att fundera över vad man i 

grund och botten vill förmedla i opinionsbildningen. Som avsändare måste partierna reflektera 

kring varför de tror att mottagarna väljer att rösta på det ena eller andra partiet. Peterson 

hänvisar här till statsvetenskaplig forskning som visat att detta val framförallt påverkas av tre 

faktorer: partier, politiker och sakfrågor. 
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6.1.1 Partier 

Trots att rörligheten mellan de olika partierna bland väljarna tycks öka, röstar alltjämt två 

tredjedelar på samma parti som i det närmast föregående riksdagsvalet. Denna trohet grundar 

sig framförallt på i vilken utsträckning väljarna identifierar sig med partiet och den bild som 

de har av partiet. Budskap som strävar efter att spela på denna känsla brukar enligt Petersson 

generellt betona partiets allmänna identitet utan att knyta an till varken partiets företrädare 

eller till de faktiska sakfrågorna. Här brukar bland annat partiets historia och ideologiska 

rötter få en framträdande roll. 

 

6.1.2 Politiker 

Vidare menar Petersson att en del politiska system är uppbyggda på ett sätt som ger 

företrädare för partierna en viktig roll i opinionsbildningen bland annat genom att deras 

personliga egenskaper träder i förgrunden. Vissa av dessa egenskaper har visat sig vara 

särskilt centrala. Exempelvis anses bedömningen av politikerns pålitlighet, kompetens och 

karisma vara egenskaper som ofta framhålls som avgörande.  Trots detta har 

valundersökningar visat att partiledareeffekterna överlag är klart begränsade, även om dessa i 

enskilda fall något kan förstärka eller försvaga partiets valresultat. 

 

6.1.3 Sakfrågor 

Enligt Petersson har en rad forskningsrapporter visat att de faktiska sakfrågorna spelar en stor 

och ökande roll i valrörelserna. Dessa sakfrågor kan emellertid vara av mycket skiftande 

karaktär och kan ta sin grund i allt från att visa var man står i en specifik fråga, att man är det 

mest trovärdiga alternativet kring ett ämne till att sprida negativa budskap kring en eventuell 

konkurrent.  

 

6.2 Målgrupper 

En annan central uppgift är enligt Petersson att välja ut och nå de människor till vilka den 

opinionsbildande verksamheten ska rikta sig. Det kan här vara frågan om att identifiera en 

grupp kärnväljare vilket förutsätter en hög grad av stabilitet inom gruppen. En annan strategi 

kan vara att försöka framstå som ett bredare alternativ för att locka en större del av 
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allmänheten. Detta kan man exempelvis göra genom att använda en terminologi som omfattar 

bredare grupper eller att ha ett namn som inte specifikt åsyftar en viss grupp av människor.   

 

6.3 Kanaler 

Utifrån de målgrupper som identifieras måste partierna även reflektera kring vilka kanaler 

som ska användas och hur man ska förhålla sig till dessa. Dessa kan ha en direkt karaktär och 

bestå av exempelvis offentliga möten eller utgå ifrån indirekta kanaler genom olika medier. I 

takt med att många partier tappat i medlemsantal får de allt svårare att nå ut genom frivilliga 

insatser, vilket enligt Petersson hänvisar partierna till de mer indirekta kanalerna. Kanalerna 

kan delas upp beroende på om partierna själva kontrollerar dessa eller om kanalerna utgår 

ifrån utomstående aktörer. Peterson (2010:58) menar sammanfattningsvis att dagens 

opinionsbildande valrörelser ”kännetecknas av att allt fler kanaler och aktörer konkurrerar om 

uppmärksamheten”.   

 

6.4 Modellens applicering på frivilligorganisationers opinionsbildande 

verksamhet 

Som nämndes ovan anser jag att modellen kan appliceras på frivilligorganisationers 

opinionsbildande verksamhet. Analysen kommer i huvudsak att utgå ifrån modellen så som 

den presenterats ovan, men för att underlätta förståelsen ämnar jag att i min fortsatta 

användning byta ut några av ovanstående begrepp mot andra som jag anser mer lämpade för 

det ämnesområde som kommer att behandlas. I och med att frivilligorganisationers 

opinionsbildning, till skillnad från partiers, ej är inriktad mot allmänna kollektiva val kommer 

jag att benämna Peterssons begrepp valbudskap som endast budskap. Både partier och 

frivilligorganisationer strävar emellertid efter att genom olika budskap väcka opinion i 

förhållande till olika samhällsgrupper, varför jag anser att begreppet ändå kan sägas ha samma 

betydelse trots det ändrade ordvalet. Vidare kommer jag i min kommande analys att benämna 

Peterssons begrepp partier som organisationen. Begreppet partier hänvisar till bilden av den 

speciella form av organisation med den speciella historia som finns i förhållande till dagens 

partier. I min analys breddar jag emellertid perspektivet till att även omfatta den bild som 

finns av frivilligorganisationer. Jag är medveten om att dessa olika former av organisationer 

har olika uppgifter och olika historia i Sverige, vilket givetvis kan påverka bilden av dessa. 

Avslutningsvis kommer jag att omnämna Peterssons begrepp politiker som företrädare. Jag är 
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medveten om att partiers och frivilligorganisationers företrädare delvis omges av olika 

kontexter, vilket skapar olika förutsättningar för deras respektive roller. Båda har emellertid 

till uppgift att vara ansikten utåt.  

    Sammanfattningsvis kommer modellen i fortsättningen att diskuteras med hjälp av 

nedanstående begrepp. Begreppen inom parantes hänvisar till Peterssons beteckning: 

Budskap (valbudskap)  

- Organisationen (partier) 

- Företrädare (politiker) 

- Sakfrågor 

Målgrupper 

Kanaler 

 

7. METOD  

Nedan kommer jag att redogöra för de metoder som jag valt att utgå ifrån.  

 

7.1 Urval och avgränsning  

I uppsatsen har jag valt att utgå ifrån det som Jacobsson och Meeuwisse (2008:42) benämner 

fallstudier. Enligt författarna finns ingen enhetlig definition av vad denna studieform i 

praktiken innebär, men syftar i grund och botten på ”undersökningar av samtida fenomen i en 

verklig kontext där antalet undersökta fall är begränsat medan den information som inhämtas 

om fallen är rikhaltig”. Tanken med detta tillvägagångssätt är framförallt att uppnå en djupare 

förståelse av de specifika fallens kontext snarare än att ytligt studera ett flertal exempel. 

Uppsatsen kommer att ta sin utgångspunkt från två svenska frivilligorganisationer, RFSU och 

Noaks ark Stockholm. Båda dessa organisationer spelar idag centrala roller i det 

opinionsbildade arbetet kring hiv och aids i Sverige, men har på en rad punkter olika 

organisatoriska förutsättningar för detta arbete. Att enbart fokusera på hur dessa föreningar 

arbetar kring hiv/aids beror på att detta är en uppsats med begränsad tidsinsats. Jag vill 

poängtera att organisationerna bedriver mycket verksamhet utöver det opinionsbildande 

arbete som kommer att analyseras i uppsatsen. Jag har endast för avsikt att diskutera 

organisationernas nationella opinionsbildning och inte det internationella arbete som båda 

organisationerna parallellt bedriver.  
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7.2 Val av metod  

För att studera ovan nämnda frågeställningar har jag valt att utgå ifrån kvalitativa metoder 

snarare än kvantitativa. Med detta vill jag betona att jag framförallt är ute efter att studera 

specifika sammanhang och kontexter, där målet är att sträva efter en djupare förståelse. Med 

andra ord är jag inte ute efter att finna generell och statistisk kunskap kring ämnesområdet. 

Jag är medveten om att en entydig distinktion mellan dessa båda begrepp och angreppssätt 

kan ifrågasättas, vilket framhållits av en rad forskare (se exempelvis Levin 2008:38).  

    Uppsatsens empiri har till stor del hämtats ifrån kvalitativa intervjuer. Eftersom jag haft för 

avsikt att i studien bland annat undersöka hur de anställda inom Noaks ark Stockholm och 

RFSU ser på organisationerna och deras opinionsarbete har jag ansett intervjuer vara ett 

lämpligt verktyg att använda. Enligt May (2009:148) kan denna metod hjälpa forskare att få 

en ”god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, attityder och 

känslor”. Intervjuerna har varit semistrukturerade där jag utgått ifrån specifika och förberedda 

frågor, men där stort utrymme funnits för att fördjupa respondentens svar genom exempelvis 

följdfrågor. Denna form låter den intervjuade vara subjekt snarare än objekt, men kan 

samtidigt underlätta för forskaren att i ett senare skede göra jämförelser mellan exempelvis 

olika intervjuer (May 2009:150, 168). Sammanlagt har fyra intervjuer genomförts som 

fördelats jämnt mellan de två organisationerna. I båda organisationerna har jag intervjuat en 

person med arbetsuppgifter inriktade gentemot opinionsbildning inom Sverige samt en person 

på en ledande position inom föreningen. Min förhoppning är att respondenterna tack vare sina 

olika befattningar och arbetsuppgifter ska kunna ge ett bredare perspektiv på organisationens 

opinionsbildande arbete än om jag endast hade valt att intervjua personer med arbetsuppgifter 

kring opinionsbildning. Respondenterna har blivit tillfrågade och accepterat att bli omnämnda 

i uppsatsen. Samtliga intervjuer har genomförts under april 2010 och varade mellan 1½ - 3 

timmar. Intervjuerna har efter respondenternas godkännande spelats in på band.   

    Förutom intervjuer har jag även läst olika typer av dokument. Eftersom de två 

organisationerna skiljer sig åt på en rad punkter har jag av olika anledningar inte kunnat få ta 

del av exakt samma typ av dokument från båda. Från RFSU har jag tagit del av deras 

idéprogram från 2009 och från Noaks Ark Stockholm har jag analyserat deras 

verksamhetsplan angående 2010. Båda dokumenten beskriver emellertid var och en på sitt sätt 

det opinionsbildande arbete som bedrivs eller som är planerat att bedrivas inom en 

överskådlig framtid. Min förhoppning är att dessa dokumentanalyser ska kunna komplettera 
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de intervjuer som har genomförts och därmed bidra med en ökad förståelse kring 

föreningarnas verksamheter. 

 

7.3 Analys  

För att kunna analysera intervjuerna har dessa transkriberats. Nästa steg i min analysprocess 

har varit att koda både de transkriberade intervjuerna samt de dokument jag valt ut. Detta har 

sedan utgjort underlag för analys av den samlade empirin och har haft karaktären av det som 

Aspers (2007:149, 192) benämner som komparativ analys. Jag är medveten om att denna 

analys oundvikligen är färgad av min egen syn på materialet, och resultatet kan därför 

knappast sägas utgöra en objektiv sanning. May (2009:88) menar i linje med detta att 

värderingar till och med ingår som en oundviklig del inom forskning och att det i princip inte 

är möjligt att eliminera dessa ur processen. Däremot argumenterar May för vikten av en ökad 

medvetenhet kring värderingarnas roll och påverkan samt kring forskningsförloppet i stort. 

Med detta som bakgrund har jag valt att använda mig av en så kallad ”uppsatsdagbok”, där 

jag kontinuerligt har fört en reflekterande process kring mina tankar och värderingar i 

förhållande till uppsatsen.  

 

7.4 Metodens förtjänster och begränsningar  

I och med att jag i uppsatsen är ute efter djupare kontextbunden förståelse snarare än 

generaliserbar och statistisk sådan menar jag, vilket nämndes ovan, att den kvalitativa 

ansatsen är mer lämpad än en mer renodlad kvantitativ metodingång. Genom att göra en 

fallstudie har jag enligt Jacobsson och Meeuwisse (2008:51-52) möjligheten att nå just en 

”konkret, nyanserad och kontextberoende kunskap”. Författarna menar vidare att 

arbetsmetoden kan hjälpa till att belysa flera olika perspektiv och hävdar att exemplets kraft är 

”avsevärt undervärderat som drivkraft till vetenskaplig utveckling”. Kritiken mot denna typ 

av forskning bygger ofta på svårigheten att generalisera resultaten, men Jacobsson och 

Meeuwisse framhäver att förståelsen av ett unikt fall kan ha ett egenvärde i sig och påstår 

även att kritiken delvis är obefogad genom möjligheten till teoretisk generalisering.  

    De semistrukturerade intervjuernas största förtjänst är att metoden möjliggör jämförelser 

och att den samtidigt tillåter en fördjupning av respondentens svar. Asper (2007:137) 

framhåller emellertid att det i denna intervjuform kan finnas en risk för att forskarens eget 

perspektiv styr vad som lyfts fram, vilket jag varit medveten om. Att jag spelat in intervjuerna 
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kan både ses som en begränsning och en tillgång. May (2009:168) påpekar att en del personer 

kan känna sig hämmade av att bli inspelade, men menar samtidigt att många glömmer av 

denna känsla relativt fort. Givetvis innebär inspelade intervjuer att mycket tid har varit 

tvungen att ägnas åt transkribering, men intervjuaren slipper att föra anteckningar under själva 

samtalet. Det avgörande argumentet har trots allt varit det faktum att detta underlättar att få 

mer exakta citat och att i efterhand kunna analysera moment man missat under själva 

intervjun. Min förhoppning är att detta ska öka trovärdigheten och tillförlitligheten till mina 

resultat i uppsatsen.     

    Dokument som empiriskt material kan enligt May ge en rad olika kunskaper. Exempelvis 

kan analyser av dessa avslöja värderingar och sociala mönster (2009:218, 220, 223, 225). 

Analysen av olika dokument har kunnat bidra till att skapa en större förståelse av mina 

frågeställningar i kombination med intervjuerna. 

 

7.5 Metodens tillförlitlighet  

Aspers (2007:92) framhäver att det är en fördel att sträva efter att öka variationen inom den 

empiri som insamlas och menar att teorins generaliserbarhet ökar om empirins stöd kommer 

från olika domäner. Jag anser att det är en fördel att empiri bestått av både intervjuer och 

dokument, och hoppas att dessa i kombination kan öka både tillförlitligheten och förståelsen 

samt bidra till en mer komplex bild av de två organisationerna och dess arbete.  

 

För att öka tillförlitligheten hade det varit önskvärt att genomföra ett större antal intervjuer än 

vad jag har gjort. May (2009:175) påpekar att det ofta är både dyrt och tidskrävande att göra 

många djupintervjuer. Det senare argumentet har varit särskilt avgörande för mitt 

uppsatsarbete. Aspers (2007:94) framhåller emellertid att intervjuernas kvalitet snarare är 

avgörande än deras antal. När det gäller tillförlitligheten i intervjuers innehåll finns enligt 

May (2009:175-176) flera olika problem. Exempelvis kan respondenters utsagor vara 

felaktiga. Och även om respondenternas berättelser är en återspegling av deras upplevelser, 

kan det finnas omständigheter som dessa inte känner till. Det som framkommer i intervjuer 

bör därför ej betraktas som objektiva sanningar, utan snarare som en spegling av subjektiva 

upplevelser. För att undvika missförstånd mellan mig och respondenterna har jag försökt att 

ställa klargörande och uppföljande frågor. 
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7.6 Etiska överväganden  

Jag har försökt att föra en reflekterande process kring etiska ställningstaganden. Till hjälp i 

denna process har jag bland annat använt mig av den tidigare nämnda ”uppsatsdagboken”. 

Strävan efter att placera den etiska diskussionen i en framskjuten ställning beror på en rad 

olika anledningar. Andersson och Swärd (2008:237, 241, 244) belyser i sin text ”Etiska 

reflektioner” olika anledningar till varför dessa bör få en central roll i forskningsprocessen. 

Bland annat framhåller författarna att forskaren genom sin roll har makt över att benämna och 

kategorisera, samt över att prioritera kring vad som ska belysas och lyftas fram. Dessutom 

menar de att valet att genomföra intervjuer som metod ytterligare aktualiserar behovet av ett 

etiskt perspektiv i och med att intervjuer per definition är asymmetriska till sin natur. För att 

hantera detta har jag varit noga med att informera respondenterna om vad det är dessa ska 

handla om, vad uppsatsen har för syfte samt betona att allt deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas när helst så önskas. Jag har även tillfrågat samtliga respondenter om hur de själva 

vill bli presenterade i uppsatsen. Dessutom har jag tillfrågat samtliga respondenter om 

tillåtelse att använda mig av citat. Respondenterna har innan inlämning av uppsatsen även 

tagit del av citaten och för att undvika missförstånd fått möjlighet att göra förtydliganden. 

Slutligen har jag poängterat möjligheten för respondenterna att ta del av uppsatsens slutgiltiga 

resultat. 

 

8. PRESENTATION AV DE TVÅ ORGANISATIONERNA 

Nedan kommer en översiktlig presentation av de två organisationerna att presenteras. De 

kommer att diskuteras närmare i nästkommande avsnitt. 

 

8.1 RFSU 

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell sexualpolitisk organisation som 

bildades 1933 av Elise Ottesen-Jensen, även kallad Ottar. Redan inledningsvis arbetade 

organisationen utifrån ett brett perspektiv på frågor kring sexualitet och man kämpade bland 

annat för rätten till fri abort, preventivmedel, sexualundervisning i skolorna och 

avkriminalisering av homosexuella (RFSU 2008:4). Detta breda synsätt har sedan dess levt 

kvar inom RFSU och organisationen arbetar idag med alltifrån hiv, STI (könssjukdomar), till 

fetischer och mödradödlighet.  
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    För att finansiera verksamheten öppnade RFSU 1937 sin första butik som i första hand 

sålde sjukvårdsartiklar, men där även kondomer ingick. Försäljningen av kondomer har sedan 

dess fortsatt och sköts av bolaget RFSU AB som helt ägs av RFSU. RFSU AB säljer idag 

framförallt kondomer och sexleksaker och distribuerar sina varor via apotek, 

dagligvarubutiker och kiosker. Företaget bedriver även försäljning via internet och postorder. 

RFSU beräknar att bolagets marknadsandelar på kondomer idag uppgår till ca 80 % av den 

nordiska marknaden (RFSU 2010).  

    RFSU är uppbyggd som en medlemsorganisation, där både enskilda personer och andra 

organisationer kan bli medlemmar. Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden 

och utgår i sitt arbete från RFSU:s tre friheter: att vara, välja och njuta (RFSU 2008:4). RFSU 

är idag en nationell organisation med lokalföreningar runt om i hela landet från Malmö till 

Umeå. Lokalföreningarna i Malmö, Stockholm och Göteborg har egen anställd personal men i 

övrigt består lokalföreningarnas arbete av helt ideellt engagemang. De olika föreningarna kan 

arbeta på olika sätt beroende på medlemmarnas intressen, men är bundna av att följa RFSU:s 

idéprogram, som antagits av kongressen, samt av RFSU:s tre friheter. Verksamheten skiftar 

således mellan de olika lokalföreningarna och omfattar bland annat kondomutdelningar, 

workshops, cafékvällar, filmvisningar och föreläsningar. En del lokalföreningar arbetar aktivt 

med lokal opinionsbildning och politisk påverkan. Många bedriver även kompletterande 

sexualundervisning för skolan (RFSU 2010).  

    Organisationens högsta beslutande organ är kongressen som anordnas vartannat år och hit 

har alla medlemsorganisationer och lokalföreningar rätt att skicka ombud. Kongressen har 

bland annat till uppgift att fastställa förbundets riktlinjer samt att utse förbundsstyrelsen. 

Mellan kongresserna ska förbundsstyrelsen leda organisationen med hjälp av 

förbundsordföranden och kan inom sig utse olika arbetsutskott. RFSU:s förbundskansli är 

beläget i Stockholm och leds av generalsekreteraren. På förbundskansliet bedrivs en mängd 

olika verksamheter och har till uppgift att bland annat hantera ekonomin, bedriva 

opinionsbildning och producera den egna tidningen Ottar (ibid.).  

    Förutom det nationella och det lokala arbetet bedriver även RFSU ett internationellt arbete. 

RFSU är till exempel med i den globala familjeplaneringsorganisationen IPPF, International 

Planned Parenthood Federation, men driver även egna projekt på olika platser i världen i 

samarbete med bland annat Sveriges biståndsorganisation SIDA. Dessutom driver RFSU en 

egen klinik i Stockholm som bland annat erbjuder preventivmedelsrådgivning och 

provtagningar för personer som är 20 år eller äldre. På kliniken finns även sexualrådgivning 
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och psykoterapi både enskilt och i grupp. Mottagningens personal bedriver även 

metodutveckling samt driver kurser och handledning för andra verksamheter (ibid.).  

 

8.2 Noaks Ark Stockholm 

Den första Noaks Ark-föreningen bildades 1986 i Stockholm av ett antal enskilda läkare och 

psykologer. Sjukdomen hiv hade upptäckts några år innan och man hade svårt att från 

samhällets sida hantera denna nya utmaning och att bemöta de personer som smittats. Noaks 

Ark Stockholm startade därför ett gästhem för de hivpositiva som var för sjuka för att kunna 

bo hemma själva, men fortfarande mådde för bra för att behöva vårdas på sjukhus. Uppgiften 

bestod framförallt i att försöka ge stöd åt de som smittats och bidra till en fin och värdig sista 

tid i livet. Man strävade också efter att sprida mer kunskap om sjukdomen och dess 

konsekvenser hos bland annat hälso- och sjukvårdens personal. När bromsmedicinerna 

äntligen kom 1996 förändrades Noaks Ark Stockholms verksamhet drastiskt och man kunde 

nu arbeta för att stötta människor att leva med hiv, istället för att stötta människor att dö i aids. 

Behovet av gästhemmet minskade därför successivt och lades slutligen ner 2002 (Noaks Ark 

Stockholms verksamhetschef).  

    För att så snabbt kunna starta en så pass omfattande verksamhet kom Noaks Ark att tidigt 

samarbeta med Röda Korset. Tillsammans bildade man gemensamt Stiftelsen Noaks Ark 

Röda Korset där Röda Korset stod som ekonomisk garant. Under 1980-talet väcktes efterhand 

alltmer uppmärksamhet kring hiv och aids, vilket skapade ett starkt politiskt tryck på staten att 

skapa finansiella anslag till verksamheter som på olika sätt arbetade kring sjukdomen. Tack 

vare dessa medel lyckades Noaks Ark i princip finansiera hela verksamheten och efter ett tag 

visade det sig att Röda Korset inte behövde skjuta till särskilt mycket pengar. Sedan tre år 

tillbaka är därför Röda Korset inte längre en del av stiftelsen (ibid.).  

    Idag arbetar föreningen för att ”förhindra spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara 

sjukdomar samt att öka välbefinnandet för hivpositiva och närstående” (Noaks Arks 2010a). 

Detta arbete kan grovt sätt delas upp i tre kategorier: informationsarbete, stödverksamhet samt 

opinionsbildning (ibid.). Organisationen har sedan starten bland annat satsat mycket på att 

bedriva utbildningar och anordnar varje år en mängd olika kurser kring olika aspekter av hiv 

för både allmänhet och specifika målgrupper. Noaks Ark Stockholm har även en psykosocial 

mottagning där man erbjuder samtalsgrupper, enskilda stödsamtal och psykoterapi för både 

hivpositiva, närstående och andra som på ett eller annat sätt berörs av sjukdomen. Förutom 

detta har organisationen även en mottagning dit privatpersoner kan få komma och testa sig för 
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hiv. Dessutom anordnar organisationen en rad olika sociala aktiviteter för hivpositiva och 

dess närstående med exempelvis fester, middagar och friskvård. Till sin hjälp i detta arbete 

har föreningen förutom de anställda på kontoret i Stockholm även volontärer som helt ideellt 

engagerar sig. Noaks Ark Stockholm har även en verksamhetschef som ska leda och planera 

den dagliga verksamheten samt en styrelse som har till uppgift att beakta stiftelsens 

angelägenheter. Precis som RFSU bedriver Noaks Ark Stockholm ett internationellt arbete 

genom att bland annat samarbeta med en rad olika internationella organisationer med fokus på 

hiv och aids (Noaks Ark 2010b:19-28, 32, 37).  

    Noaks Ark Stockholm kan betraktas som en relativt smal organisation och har sedan starten 

fokuserat på hiv och dess konsekvenser för samhället och för den enskilde individen. 

Föreningen strävar efter att betrakta frågan utifrån ett helhetsperspektiv och betonar både de 

psykologiska, medicinska, sociala, kulturella och samhällsetiska aspekterna. All verksamhet 

ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket leder till att organisationen lägger 

mycket tid på att hålla sig ajour med forskningen kring hiv och aids. Föreningen är politiskt 

och religiöst obunden (Noaks Arks verksamhetschef). 

 

Sedan starten 1986 har flera Noaks Ark-föreningar bildats runt om i landet och idag finns 

totalt sex stycken (Noaks Ark 2010a). Rent organisatoriskt är dessa helt fristående från 

varandra, även om man haft ett kontinuerligt samarbete. Just nu pågår emellertid en 

omstrukturering där de olika föreningarna håller på att gå samman och bilda en gemensam 

nationell organisation med namnet Riksförbundet Noaks Ark. Idag är de olika Noaks Ark-

föreningarna uppbyggda enligt olika modeller, där Noaks Arks Stockholm är den enda som 

idag bedrivs som en stiftelse. Den stundande omorganisationen kommer således att innebära 

att samtliga föreningar kommer få samma organisatoriska grundstruktur och kommer att vara 

uppbyggda som medlemsorganisationer. De olika föreningarna kommer sedan att bli 

medlemmar i den nationella riksorganisationen (Noaks Arks verksamhetschef).  

 

8.3 Översikt av de två organisationerna 

För att underlätta förståelsen av de två organisationer som uppsatsen behandlar presenteras 

dessa i en kortfattad översiktstabell: 
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 RFSU Noaks Ark Stockholm 

Organisationens grundande 1933 1986 

Inriktning Bred Smal 

Lokalisering Nationell Lokal (Stockholm) 

Organisationens struktur Medlemsorganisation Stiftelse 

Klinisk verksamhet Preventivmedelsmottagning, 

sexualrådgivning, 

psykoterapi mm. 

Psykosocial mottagning med 

bland annat samtalsgrupper 

och enskilda samtal. 

Mottagning för att testa hiv. 

 

9. EMPIRI OCH ANALYS  

I detta avsnitt har jag för avsikt att redogöra för och knyta samman min samlade empiri med 

den teoretiska modell som introducerats ovan. Ambitionen är att genomföra en komparativ 

analys där de två organisationerna diskuteras fortlöpande. Jag kommer således inte att ha 

separata kapitel för respektive organisation. Analysen kommer att presenteras i enlighet med 

modellens upplägg.  

 

9.1 Budskap 

9.1.1 Organisationen  

Intervjuerna visar tydligt att samtliga respondenter har en bild av att förtroendet och den 

allmänna känslan för deras respektive organisationer generellt sett är mycket god i Sverige. På 

RFSU grundar man denna uppfattning bland annat på studier som visat att hela 97 % av 

undersökningspopulationen har känt till organisationen och dess namn och som haft en 

mycket positiv bild av verksamheten. Båda organisationerna framhåller en rad olika faktorer 

som de anser ligger till grund för denna förtroendefulla inställning. RFSU betonar framförallt 

sin historia och de erfarenheter som byggts upp under denna tid som förklaring till denna 

positiva syn: 
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Det finns en lång erfarenhet av att jobba med de här frågorna. Det är ingenting som vi kom på 

igår utan vi har något att vila på. Men det räcker inte, vi måste givetvis fortsätta att utvecklas 

med tiden. Det är inte samma organisation som på 30-talet eller 70-talet. Men jag tror att det ger 

en seriositet och trovärdighet. Att man har den här långa erfarenheten. (RFSU:s 

förbundsordförande). 

 

Respondenterna från Noaks Ark Stockholm är inne på samma spår och menar att de under de 

25 år som organisation funnits hunnit bygga upp en bred erfarenhetsbank som fungerar som 

en styrka i möten med både enskilda människor och med media. Detta förtroende har sedan 

kunnat föras vidare från person till person, via ”djungeltrumman”, och har på så sätt lagt 

grunden för det breda förtroendekapital som organisationen anser sig ha. Samtliga intervjuade 

menar även att den kliniska verksamhet som bedrivs parallellt med det opinionsbildande 

arbetet har bidragit till den samlade kunskap som finns inom organisationerna och därmed 

även till det höga förtroendet. Detta är idag existerande faktorer som båda organisationerna 

anser centrala för den positiva bild som de uppfattar kringger dem.  

    Vidare menar RFSU:s förbundsordförande att föreningens struktur som 

medlemsorganisation bidrar till denna positiva syn. Många människor offrar en stor del av sin 

fritid och sitt engagemang för att arbeta ideellt inom RFSU. Genom denna struktur företräder 

organisationen ett relativt stort antal människor, vilket enligt respondenten ger tyngd och 

trovärdighet åt organisationen. Noaks Ark Stockholm visar sig i intervjuerna dela denna 

positiva syn på formen som medlemsorganisation och uttrycker en förhoppning om att 

föreningens stundande omstrukturering kommer att bidra till en mer demokratisk 

organisation. Detta, i kombination med att föreningen samtidigt kommer att ingå i en nationell 

organisation, Riksförbundet Noaks Ark, kan enligt Noaks Ark Stockholms informatör 

förhoppningsvis bidra till ett ökat förtroende och en än mer positiv bild: 

 

En riksorganisation åtnjuter ju alltid större förtroende än en lokal organisation, så som helhet. 

Att visa på att det finns ett rikstäckande intresse för den här frågan om vi är en riksorganisation. 

(Noaks Ark Stockholms informatör). 

 

Även om organisationerna i dagsläget är uppbyggda enligt olika strukturer gällande form och 

lokalisering finns en samsyn gällande dessa faktorers inverkan på bilden av föreningarna. 

Däremot framkommer skilda åsikter beträffande organisationernas inriktning och dess 

betydelse för den bild och det förtroende som finns för respektive förening. Noaks Ark 

Stockholm framhåller framförallt att organisationen genom att endast fokusera på hiv har 
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större möjligheter att kunna fördjupa sig och att därigenom kunna fungera som experter inom 

detta område. Förhoppningen är att detta i slutänden kan bidra till ett ökat förtroende för både 

organisationen och dess opinionsbildning. RFSU å sin sida menar att det faktum att 

organisationen inte endast arbetar kring hiv-frågan utgör en fördel för bilden av RFSU: 

 

Den här bredden tror jag faktiskt har bidragit till att vi har uppfattats som att vi står på 

människors sida och inte på några speciella människors, utan vi står på alla människors sida på 

något vis. Allas rätt till att få vara sig själva och rätt till kunskap och rätt till preventivmedel. 

(RFSU:s sakkunnig). 

 

Även om organisationernas argumentering inte nödvändigtvis behöver motsäga varandra på 

denna punkt visar den på delvis olika syn på vad som kan anses vara den mest avgörande 

faktorn för en positiv bild av en organisation.  

    Den förtroendefulla bild, som finns av bland annat RFSU, kan emellertid även ha en 

baksida. RFSU:s sakkunnig menar att i och med att många ser på organisationen som något så 

pass rejält och stabilt, missuppfattar många tyvärr vem som egentligen står bakom 

organisationen. Detta kan bland annat vara problematiskt i opinionsbildande sammanhang:  

 

Vi är ju inte en myndighet som är styrda av staten utan vi är faktiskt en organisation som ställer 

krav på regeringen, så är det ju, oavsett vilken regering det är. Och det är ju tycker jag bra om 

folk uppfattar det som att vi är också ifrågasättande, att vi driver frågor framåt. (RFSU:s 

sakkunnig). 

 

9.1.2 Företrädare 

I fråga om vem eller vilka som företräder RFSU och Noaks Ark Stockholm i förhållande till 

media och allmänheten kan organisationerna sägas utgå ifrån modeller som delvis skiljer sig 

åt. På RFSU ska endast förbundsordföranden och generalsekreteraren uttala sig för 

organisationen som helhet och har därigenom ett särskilt ansvar för denna uppgift. Parallellt 

med detta kan emellertid även andra medarbetare uttala sig i media, men gör då inte detta som 

representanter för hela organisationen utan istället som exempelvis RFSU:s klinikchef eller 

skolansvarig. På Noaks Ark Stockholm har ingen enskild medarbetare till uppgift att ansvara 

för uttalanden och kontakter med media på det sätt som RFSU:s förbundsordförande och 

generalssekreterare gör. Föreningen utgår snarare ifrån en modell där den person som i 

dagsläget har arbetsuppgifter som berör den aktuella frågan eller som anses vara mest kunnig 
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får detta ansvar. RFSU kan därmed sägas utgå ifrån en modell som på ett tydligare sätt 

påminner om hur politiska partier arbetar där det är tydligt definierat vem som ska vara 

ansiktet utåt. 

    Noaks Ark Stockholms informatör menar att det kan finnas både fördelar och nackdelar 

med de olika systemen och påpekar att det i kontakt med media kan vara en fördel att utgå 

ifrån den modell som RFSU har där en eller eventuellt ett fåtal personer har det kontinuerliga 

ansvaret för denna uppgift.  Genom att en person återkommer kan denna bli en företrädare för 

organisationen som media och allmänheten känner igen och kan bygga upp ett förtroende för. 

Trots detta har Noaks Ark Stockholm fram tills nu ändå valt den andra modellen där ansvaret 

alternerar beroende på vilken fråga det handlar om: 

 

Men sen tycker jag väl att, med tanke på att vi som jobbar här, vi jobbar alla med hiv, men vi 

jobbar alla med en liten del av hiv. Så det finns ju bland oss experter inom olika områden inom 

hiv. Och då är det ju bättre att lyfta fram den personen som är mest kunnig inom det området. 

(Noaks Ark Stockholms informatör). 

 

Förutom att olika anställda inom Noaks Ark Stockholm uttalar sig i frågor kring hiv har även 

volontärer från föreningen, som själva är hivpositiva, valt att gå ut i media. Enligt Noaks Ark 

Stockholms informatör har dessa uttalanden och berättelser ofta fått oerhört mycket 

uppmärksamhet och är något som media i princip alltid efterfrågar. Trots denna 

genomslagskraft och potential vill inte Noaks Ark Stockholm uppmuntra enskilda hivpositiva 

att gå ut i media. Det beslutet måste alltid komma från personen själv. I slutänden är det trots 

allt ganska få hivpositiva som vill berätta om sin sjukdom offentligt. 

    Trots de olika uppläggen är båda organisationerna emellertid överrens om den stora 

betydelsen av hur de personer som uttalar sig i media är och uppfattas, oavsett vilken modell 

man i slutänden utgår ifrån. RFSU:s sakkunnig framhåller framförallt vikten av att dessa 

personer är kommunikativa och att de ska kunna föra fram frågorna på ett seriöst och 

kompetent sätt. Vem som uttalar sig i media och hur denna person uppfattas kan enligt Noaks 

Ark Stockholms informatör dessutom hjälpa till att motverka fördomar. Detta kan bland annat 

ske om en hivpositiv person, som bryter mot vanliga föreställningar om vem som smittas med 

hiv, berättar om sin sjukdom i media. Vem det är som går ut i media och hur denna person 

uppfattas kan således både bidra till ett ökat förtroende och till att motverka fördomar 

oberoende av vilken modell organisationen utgår ifrån.  
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9.1.3 Sakfrågor 

Som tidigare nämnts arbetar RFSU och Noaks Ark Stockholm utifrån olika inriktningar 

gällande vilka sakfrågor som organisationerna driver inom både sin opinionsbildande och 

övriga verksamhet. I intervjuerna är det tydligt att dessa olika sakinriktningar motiveras 

utifrån olika argument och att de ger olika förutsättningar för organisationernas medarbetare.  

    Noaks Ark Stockholm har sedan starten 1986 valt att i huvudsak fokusera på hiv och aids. I 

och med att man byggt upp en expertkompetens finns en förhoppning om att detta val bidrar 

till en ökad tilltro för organisationen som sådan. Förutom att detta förhoppningsvis bidrar till 

ett ökat förtroende för organisationen bland allmänheten, framhåller Noaks Ark Stockholms 

informatör att valet även underlättar för organisationens medarbetare:  

 

Vi har ju då en annan möjlighet, eftersom vi är så många som vi är, att bevaka hivfrågan både 

när det gäller medicinsk forskning och psykosocial forskning och hålla oss uppdaterade. Och 

även att vi kan fokusera mer när det gäller kommunikation med politiker eller andra 

beslutsfattare så att vi... Vi kan den här frågan, vi vet det, det här kan vi. (Noaks Ark 

Stockholms informatör). 

 

Valet att fokusera på hiv och aids ger även en möjlighet att kunna problematisera olika 

aspekter som berör ämnet på ett djupare sätt. Noaks Ark Stockholms verksamhetschef betonar 

framförallt vikten av att gå på djupet inom ämnesområdet: 

 

Vår uppgift är att komma in på djupet, att opinionsbildningsmässigt komma mer in på djupet än 

på bredden och nå just en miljon i år. Kanske nå just 40 personer åt gången men att då ge dem 

all den tid de behöver. (Noaks Ark Stockholms verksamhetschef). 

 

Respondenterna menar därmed att organisationens inriktning ger en rad tydliga fördelar.  

    RFSU arbetar med en betydligt bredare ansats än vad Noaks Ark Stockholm gör. 

Organisationens opinionsbildande verksamhet rymmer en rad olika sakfrågor där sexualiteten 

utgör den röda tråd som binder samman delarna. Detta sätt att arbeta ger en möjlighet att utgå 

ifrån ett helhetsperspektiv där man kan se att frågor hänger ihop: 

 

Vi har en annan slags bas och vi kan också koppla ihop frågor om prevention av hiv och STI 

med prevention av oönskade graviditeter. Och det tror jag att frågorna vinner på i många lägen. 

(RFSU:s sakkunnig). 
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Samtidigt är det tydligt i intervjuerna att den breda ansatsen stundtals gör det svårt att hinna 

med att arbeta med alla olika frågor på det sätt som en smalare organisation kan göra. Det 

breda perspektivet förstärker även den redan starka press att alltid vara uppdaterad när man 

arbetar med opinionsbildning: 

 

Hela informationsflödet kan jag ibland tycka är jobbigt. Det känns som om man går i någon 

slags slask och man tycker att "nu är jag snart framme" och har kontroll på läget och så är det 

17 nya bloggar som har poppat upp och skriver om våra frågor. [---] Så det blir ju ändå en 

informationsstress. Säger jag mig iallafall känna av. Att man skulle vilja ha läst den boken 

också för att kunna säga nånting om det eller så. (RFSU:s sakkunnig). 

 

För att hantera denna stress arbetar RFSU utifrån olika strategier. Till exempel har olika 

medarbetare till uppgift att vara mer insatta inom specifika frågor, där tanken är att denna 

kunskap sedan ska spridas vidare inom organisationen. RFSU:s förbundsordförande menar 

även att det nätverk som organisationen har till andra föreningar och till nyckelpersoner inom 

forskarvärlden är en stor resurs. Även om all kunskap kring hiv inte finns på organisationens 

kansli har RFSU tack vare dessa kontakter möjligheter att kunna samarbeta och lära av andra. 

Man vet helt enkelt vem man bör fråga om man behöver utökad kunskap inom ett specifikt 

område. Förbundskansliet har även i samråd med styrelsen tagit fram en lista med sex stycken 

nyckelområden för att förtydliga vilka frågor som organisationen framförallt ska arbeta med, 

och där ingår bland annat hiv. När det gäller just hiv och aids betonar RFSU:s 

förbundsordförande att det egentligen inte finns någon risk för att dessa frågor skulle 

glömmas bort eller bortprioriteras utan menar att hiv och aids är ”en av de frågorna som alltid 

är här”. Dessutom har RFSU:s kongress utnämnt frågan till att vara ett så kallat fokusområde 

under två år. Detta innebär i korthet att all verksamhet inom organisationen under 

tidsperioden ska sträva efter att belysa frågan, vilket ytterligare förstärker uppmärksamheten 

kring den internt. RFSU:s sakkunnig menar ändå att organisationen som helhet ofta inte har 

samma specifika kunskap som en så kallad en-fråge-organisation och att medier därför ibland 

väljer att vända sig till dessa istället för till RFSU. Trots detta betonar RFSU:s 

förbundsordförande att man inte har för avsikt att smalna av sig och poängterar att det breda 

anslaget är oerhört viktigt: ”Det går liksom inte att skilja ut det ena från det andra”.  

    Förutom att ha olika inriktningar kring de sakfrågor som drivs inom opinionsbildningen 

visar även intervjuerna att organisationerna har olika syn på hur man ska närma sig dessa. 

Inom ramen för sin opinionsbildande nationella verksamhet kring hiv och aids arbetar RFSU 
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för att uppnå en rad förändringar inom det svenska samhället. Dessa mål går att finna i 

organisationens idéprogram som innehåller krav på att informationsplikten och 

tvångsåtgärderna i den nuvarande svenska smittskyddslagstiftningen ska avskaffas samt på att 

så kallade sprutbytesprogram för narkomaner ska starta i fler landsting i Sverige. Enligt 

programmet har RFSU alltid ett fri- och rättighetsperspektiv på frågor kring sexualitet, även 

om man betonar att organisationen är en partipolitiskt och religiöst obunden rörelse (RFSU 

2008). Denna politiska grundsyn går som en röd tråd genom intervjuerna: 

 

Det är klart att det finns delar inom sexualupplysningen som man i någon elementär mening 

inte kan kalla politiska, utan det kanske är en upplysning om ett anatomiskt eller fysiologiskt 

fakta, men ändå, varför man gör det, i vilket sammanhang man gör det, hur man gör det, att man 

gör det, det är egentligen en fråga om politik. Så jag menar att det mesta av det vi sysslar med 

ändå är politiska frågor. Det finns en politisk dimension i de sexuella frågorna. (RFSU:s 

förbundsordförande). 

 

Denna politiska grundsyn skiljer sig delvis från Noaks Ark Stockholms inställning. Noaks 

Ark Stockholms mål med sin opinionsbildande verksamhet är framför allt att öka 

medvetenheten om hiv och aids och att lindra hivpositivas utsatthet i samhället genom att 

arbeta mot stigmatisering. Både i organisationens verksamhetsplan för 2010 och intervjuerna 

framkommer en rad specifika önskemål såsom exempelvis utökade sprututbytesprogram och 

att man ska prata mer om hiv inom skolorna och Noaks Ark Stockholms informatör menar att: 

 

På så sätt kan man säga att vi jobbar politiskt. Visst gör vi det. Vi försöker påverka politiker, det 

gör vi ju. Och vi vill förse dem med våra insikter, som de kanske inte har, för att de ska kunna 

fatta beslut som är relevanta i verkligheten. (Noaks Ark Stockholms informatör). 

 

Trots detta poängterar båda företrädarna från Noaks Ark Stockholm att inställningen i grund 

och botten inte är politisk: 

 

Som jag ser det finns det, till exempel inom området stigma och diskriminering, två 

komplementära saker som måste göras. Dels strukturella frågor till exempel inom arbetslivet, 

som det behövs politiskt engagerade organisationer att arbeta med. Och sedan finns det ett 

socialt stigma som handlar om relationer, rädsla och ömsesidigt förutfattade föreställningar 

mellan den hivpositiva och omgivningen. Det handlar mera om samtal, utbildning och 

psykosocialt stöd. [---] Vi utgår mer ifrån ett etiskt ställningstagande än ett politiskt 

principprogram. (Noaks Ark Stockholms verksamhetschef). 
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Organisationerna kan således sägas utgå ifrån olika infallsvinklar i sin opinionsbildande 

verksamhet kring hiv och aids. Kanske har dessa olika perspektiv sin grund i 

organisationernas respektive historia. Redan när RFSU bildades 1933 var sexualpolitiken en 

central del i verksamheten och organisationen drev bland annat en rad sexualpolitiska 

sakfrågor såsom rätten till abort och preventivmedel. Föreningens idéprogram (RFSU 2008) 

betonar att detta är en viktig grund som RFSU fortfarande bygger på. När Noaks Ark 

Stockholm uppstod i mitten på 1980-talet byggde de framförallt på en vilja och ett behov av 

att ge stöd till enskilda hivpositiva personer som var döende. Detta var innan 

bromsmedicinerna fanns och i grund och botten handlade verksamheten då om att bidra till att 

göra dessa personers sista tid värdig. Även om mycket har hänt kring hiv och aids sedan dess 

har denna humanitära och sociala inriktning levt vidare inom organisationen. 

    En annan aspekt, som i intervjuerna visar sig påverka de sakfrågor som organisationerna 

driver inom sin opinionsbildande verksamhet, är hur deras finansiering är uppbyggd. Noaks 

Ark Stockholm har inga egna intäkter utan finansieringen bygger till allra största delen på 

anslag från den svenska staten och från regionala myndigheter. Organisationen är således 

beroende av finansiering ifrån ett fåtal aktörer, vilket enligt Noaks Ark Stockholms 

verksamhetschef kan leda till att man förlorar delar av sin autonomi. Detta har även begränsat 

vad organisationen har kunnat ägna sig åt, i och med att man inte kunnat hitta finansiering åt 

allt man skulle vilja göra. För RFSU bygger den externa finansieringen, precis som för Noaks 

Ark Stockholm, till största delen på bidrag från olika delar av staten och ges för att utföra 

specifika uppdrag och tjänster. Därutöver har emellertid RFSU även en intern finansiering 

som genereras av de bolag som organisationen har knutna till sig. Framförallt kommer dessa 

pengar från RFSU AB som är ett bolag som producerar och säljer bland annat kondomer och 

sexleksaker där den vinst som uppstår och som inte behöver nyinvesteras går till RFSU. 

Dessutom är RFSU delägare i Etac, vilket är ett företag som tillverkar handikapphjälpmedel 

och som RFSU tidigare ägt fullt ut.  Den vinst som RFSU gjorde, när de sålde delar av Etac, 

förvaltas nu av ett förvaltningsbolag där RFSU kan plocka ut räntan och använda den i sin 

egen verksamhet. I framtiden kommer RFSU även att kunna plocka ut delar av Etacs 

eventuella vinst. Även om denna interna finansiering är beroende av att de olika delarna går 

med vinst utgör dessa medel en viktig och central del av organisationens finanser. Tack vare 

detta är RFSU inte beroende av att alltid finna utomstående finansiering för allt det som 

organisationen vill genomföra eller satsa på. Detta är enligt RFSU:s förbundsordförande 

särskilt avgörande i de sakfrågor som kan uppfattas som känsliga och som annars kan vara 
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svårt att få medel till. Idéprogrammet betonar i samma anda att denna finansiering ”gör vårt 

breda och självständiga arbete möjligt. Det hjälper oss också att agera friare i kontroversiella 

frågor” (RFSU 2008:4).   

    Förutom ovanstående faktorer visar sig även organisationernas olika strukturer ha en viss 

inverkan på de sakfrågor som drivs inom den opinionsbildande verksamheten. I och med att 

RFSU och Noaks Ark Stockholm är uppbyggda på olika sätt fattar organisationerna beslut om 

vilka frågor som ska drivas på olika sätt. Strukturerna bidrar även till att olika personer har 

inflytande över detta. På RFSU fattas framförallt större beslut på de kongresser som anordnas 

vartannat år, där det bland annat beslutas om vilket fokusområde som organisationen ska 

arbeta kring fram till nästa kongress. Genom att RFSU är uppbyggd som en 

medlemsorganisation har medlemmarna möjlighet att påverka vilka frågor som ska drivas. I 

och med att Noaks Ark Stockholm är en stiftelse behöver inte beslut om vilka sakfrågor som 

ska drivas gå genom någon kongress, utan istället avgörs dessa av styrelsen och av Noaks Ark 

Stockholms anställda själva, vilket kan sägas leda till en snabbare beslutsprocess även när det 

gäller större sakfrågor. Till skillnad från RFSU finns inte någon formell väg för 

organisationens ideellt aktiva att påverka vilka sakfrågor man ska driva. Som tidigare nämnts 

är emellertid Noaks Ark Stockholm på väg att omvandlas till en medlemsorganisation, vilket 

skulle förändra Noaks Ark Stockholms beslutsordning: 

 

Det är en jätte stor förändring. [---] Det kommer bli mycket mer byråkratiskt såklart och längre 

beslutsvägar. Men mer demokratiskt. (Noaks Ark Stockholms informatör). 

 

9.2 Målgrupper 

När det gäller de målgrupper som RFSU och Noaks Ark Stockholm riktar sitt 

opinionsbildande arbete gentemot visar intervjuerna, precis som på flera andra områden som 

redan diskuterats, att de två organisationerna delvis arbetar och resonerar olika.  

    Enligt Noaks Ark Stockholms informatör har organisationens finansiella situation betydelse 

för vilka målgrupper man arbetar gentemot: 

 

Vi vill ju självklart nå alla, men det går inte när man har en begränsad budget. Jag menar, att nå 

alla människor då måste man ju ha jättemycket pengar. (Noaks Ark Stockholms informatör). 
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Den begränsade budgeten tvingar således organisationen att prioritera. Denna prioritering 

utgår framförallt ifrån vilka grupper som anses vara mest utsatta för hiv och aids och grundar 

sig på statistik angående hivepidemins utbredning i Sverige. Utifrån denna statistik beslutar 

Noaks Ark Stockholm årligen om vilka målgrupper som organisationen som helhet ska arbeta 

gentemot, vilket även inkluderar den opinionsbildande verksamheten. I organisationens 

verksamhetsplan för 2010 finns de nu aktuella målgrupperna. Dessa är uppdelade i två 

kategorier där den första benämns som primära målgrupper och ”utgörs av individer till vilka 

organisationen erbjuder stödjande, rådgivande och informativa tjänster” (Noaks Ark 

2010b:16). Detta omfattar sex olika grupper med bland annat hivpositiva och närstående, 

migranter från länder med hög hivprevalens och män som har sex med män. Den andra 

kategorin benämns som sekundära målgrupper där verksamhet gentemot dessa grupper ”har 

till uppgift att stödja organisationens övergripande mål av förebyggande av hiv och ökat 

välbefinnande bland hivpositiva och närstående” (ibid.). Här inkluderas fyra olika grupper: 

allmänheten, politiker och beslutsfattare, medier samt personal inom bland annat skolväsendet 

och hälso- och sjukvården. Enligt Noaks Ark Stockholms informatör omfattar den 

opinionsbildande verksamheten målgrupper från båda kategorierna, vilket även innebär att 

syftet med arbetet varierar beroende på vilken målgrupp man riktar sig emot. Sammantaget 

bedrivs således organisationens opinionsbildande arbete gentemot ett antal relativt tydligt 

definierade och avgränsade målgrupper och pågår ofta parallellt. 

    Till skillnad från Noaks Ark Stockholm är inte RFSU:s opinionsbildande arbete på samma 

sätt riktat mot tydligt definierade målgrupper som genomsyrar hela organisationen. Istället 

varierar målgrupperna mellan olika projekt, mellan olika enheter inom organisationen och 

beroende på vilken sakfråga det är som behandlas: 

 

Men naturligtvis så är det så att vi också gör målgruppsanalyser och bestämmer oss för vilka 

ska vi nå just i det här projektet eller så. Men det är ju mer kanske projektinriktat. Inte genom 

hela organisationen. (RFSU:s sakkunnig). 

 

Målgrupperna kan således variera kring alltifrån äldre, personalgrupper inom socialtjänsten 

och skolan till ungdomar och medelålders barnfamiljer. Dessutom arbetar en enhet på RFSU:s 

förbundskansli aktivt med påverkansarbete gentemot beslutsfattare, lagstiftare och politiker 

samt med nätverksarbete med andra organisationer. Precis som hos Noaks Ark Stockholm 

sker emellertid det opinionsbildande arbetet ofta parallellt gentemot många olika grupper. När 

det gäller hiv och aids nämns i RFSU:s idéprogram ett antal krav som berör olika målgrupper 
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i Sverige som anses särskilt utsatta, däribland hivpositiva barn och unga samt narkomaner. 

Dessa krav riktas emellertid främst gentemot beslutsfattare och inte direkt till den omnämnda 

målgruppen. Programmet ställer sig vidare kritisk till att peka ut kategorier av människor som 

riskgrupper, och menar att detta sker ofta ”trots att det är väl känt att det är osäkert sex och 

orena sprutor som överför hivsmitta” (RFSU 2008:23).  

    RFSU och Noaks Ark Stockholm arbetar således utifrån olika resonemang kring de 

målgrupper som det opinionsbildande arbetet riktar sig emot. Kanske kan denna skillnad ha 

sin grund i de olika inriktningar som de båda organisationerna har. Genom sitt breda 

perspektiv måste RFSU ständigt kunna växla mellan olika målgrupper beroende på vilken 

sakfråga som är aktuell, medan Noaks Ark Stockholm kan fokusera på de målgrupper som 

anses centrala för hiv/aids.  

 

9.3 Kanaler 

Dokumenten och intervjuerna visar både RFSU och Noaks Ark Stockholm använder sig av en 

mängd olika kanaler och metoder i sitt opinionsbildande arbete. På många områden använder 

sig dessutom organisationerna av samma kanaler, vilket omfattar allt ifrån att anordna 

seminarier och kurser, producera informationsmaterial till att bygga upp relationer och 

kontakter med beslutsfattare och lagstiftare. Det är även tydligt att båda organisationerna 

aktivt anpassar sina val av kanaler till vad det är man vill förmedla och till vilken målgrupp. 

Sålunda använder sig till exempel Noaks Ark Stockholm av helt olika typer av kanaler när de 

försöker nå homosexuella män än de arbetar gentemot migranter. Båda organisationerna 

använder sig såväl av direkta kanaler där organisationerna själva möter de olika målgrupperna 

som av indirekta kanaler via olika medier. Organisationerna utgår även ifrån både kanaler de 

själva kontrollerar och av kanaler som kontrolleras av utomstående aktörer.  

    Vidare visar intervjuerna att de nätverk och kontakter med andra organisationer, som både 

RFSU och Noaks Ark Stockholm har, bidrar med betydelsefulla möjligheter att nå ut 

ytterligare inom ramen för det opinionsbildande arbetet. För Noaks Ark Stockholms del har 

ett samarbete med ett hälsoteam i Tensta till exempel lett till att organisationen har kunnat 

låna delar av deras lokaler för att starta en hivmottagning i bostadsområdet, vilket annars 

antagligen inte hade varit finansiellt möjligt. Tack vare kontakter med en rad olika 

invandrarorganisationer har Noaks Ark Stockholm även haft lättare nå ut till olika 

migrantgrupper, vilket skapat nya kanaler för opinionsbildning. På liknande sätt har kontakter 

med andra organisationer för RFSU:s del lett till att man anordnat gemensamma kampanjer. 
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Genom att göra detta tillsammans har varje organisation inte alltid behövt lägga ner lika 

mycket tid och energi som om organisationerna skulle ha gjort detta var för sig istället. RFSU 

och Noaks Ark Stockholm har även samarbete emellan sig. Till exempel hyr lokalföreningen 

RFSU Stockholm in sig i Noaks Ark Stockholms lokaler, vilket bland annat bidrar till en 

ekonomiskt fördelaktig situation där man kan dela på kostnaderna för reception och telefoner. 

Organisationerna samarbetar även genom att Noaks Ark Stockholm utbildar RFSU:s 

skolinformatörer kring hiv och aids, vilket i sig gynnar båda föreningarnas arbete. Genom att 

vara väl insatt i andra organisationers verksamheter blir det även lättare att kunna hänvisa 

personer vidare och därigenom undvika dubbelarbete. Att olika organisationer har olika 

inriktningar och arbetssätt kan således bli en styrka genom att man kompletterar varandra. 

    Även det samarbete som både RFSU och Noaks Ark Stockholm har med Socialstyrelsen 

utgör en viktig kanal för organisationernas arbete. I Sverige har Socialstyrelsen de senaste 

åren haft ansvaret för att samordna det hivpreventiva arbetet och till sin hjälp har 

myndigheten sedan 2007 ”Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids och vissa andra 

smittsamma sjukdomar”, vilket vanligen omnämns som ”Nationella Hivrådet”. Detta ska som 

namnet antyder fungera som ett rådgivande organ till myndigheten och består av 

representanter från olika kommuner, landsting och myndigheter. Förutom dessa sitter 

dessutom ett antal utvalda frivilligorganisationer med som adjungerade ledamöter och där 

ingår både RFSU och Noaks Ark Stockholm. Efter 1 juli 2010 kommer Nationella Hivårdet 

och uppgiften att samordna det hivpreventiva arbetet att flyttas över till Smittskyddsinstitutet, 

men kommer i princip att fortsätta att ha samma funktion (Socialstyrelsen 2010). 

Respondenterna framhåller bland annat att mötena med Nationella Hivrådet ger 

organisationerna tillgång till viktig information som de kan dra nytta av i sina verksamheter, 

och att mötena bidrar med kontakter till de andra myndigheter och föreningar som sitter med i 

rådet. Dessutom har organisationerna möjlighet att få yttra sig och komma med feedback 

kring det arbete som Socialstyrelsen bedriver runt hiv och aids. Både RFSU:s och Noaks Ark 

Stockholms respondenter ställer sig därför positiva till denna medverkan: 

 

Det arbete vi har haft i Sverige sen hiv kom, oavsett regering osv så har det ju skett genom att staten via 

myndigheter har arbetat tillsammans med frivilligorganisationer och det är ju för att man vet att 

frivilligorganisationer är de som bäst når dem man ska ut till.  [---] Alltså oavsett regering så skulle jag vilja säga 

att vi har en modell i Sverige där frivilligorganisationer faktiskt ges en arena. Att man tycker att de är viktiga och 

lyssnar på dem, det är inte bara ett spel för gallerierna. (RFSU:s förbundsordförande). 
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De kanaler som organisationerna utgår ifrån i sin opinionsbildande verksamhet och den 

inställning som finns till dessa uppvisar därmed sammantaget en rad likheter. Samtidigt pekar 

den insamlade empirin på att flera av de faktorer som visat sig inverka på de områden som 

diskuterats ovan även gör sig gällande kring organisationernas kanaler. Även på detta område 

har exempelvis den finansiella situationen betydelse för organisationernas opinionsbildande 

arbete. RFSU:s förbundsordförande menar att det faktum att organisationen förutom de 

externa bidragen även har tillgång till intern finansiering möjliggör för föreningen att kunna 

arbeta utifrån betydligt fler kanaler och metoder än om dessa tillgångar inte hade funnits. 

Exempelvis kan RFSU tack vare detta producera och distribuera sin egen tidning Ottar, som i 

dagsläget kan beskrivas som Sveriges största sexualpolitiska tidskrift och som når både 

beslutsfattare, journalister och privatpersoner. De egna pengarna finansierar dessutom bland 

annat även intranätet, verksamhetsbidrag som lokalföreningarna kan söka samt interna kurser 

och utbildningar. 

    Noaks Ark Stockholm, som till skillnad från RFSU inte har någon egen intern finansiering, 

pekar i intervjuerna istället på svårigheterna kring att lyckas finansiera verksamhet och olika 

kanaler för opinionsbildning: 

 

Det är ju ganska svårt att... just den delen av verksamheten som är svårare att finansiera. Det är 

mycket lättare att få pengar för kondomutdelning och preventiva insatser och terapeutiska 

insatser som också kan ses som sekundärpreventiva och på något sätt hjälpa människor, än att få 

pengar för opinionsbildning. Och till exempel har vi inte haft råd att, vi har ingen 

pressekreterare till exempel alls. För vi har inte lyckats att finansiera det. (Noaks Ark 

Stockholms verksamhetschef). 

 

Enligt Noaks Ark Stockholms verksamhetschef har organisationen tack vare detta blivit 

duktig på att vända på slantarna och ”slå där man får mest effekt för minst möjliga ansats”. 

För att förbättra den ekonomiska situationen finns emellertid planer på att efter 

omstruktureringen till en riksorganisation starta någon slags insamlingsverksamhet. 

Förhoppningen är att detta, förutom att ge egna intäkter, även ska kunna öka organisationens 

handlingsutrymme och autonomi i förhållande till bland annat bidragsgivare. Samtidigt kan 

insamlingen fungera som en opinionsbildande kanal genom att väcka uppmärksamhet kring 

både organisationen som sådan och kring de frågor som Noaks Ark Stockholm arbetar för. 

Organisationen har även börjat arbeta med företagssponsring utifrån tanken att detta både 

bidrar med intäkter samt öppnar upp möjligheter för att kunna arbeta med företagen som nya 

kanaler.  
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    Vidare visar intervjuerna att organisationernas lokalisering utgör en viktig faktor för de 

kanaler som finns att tillgå. RFSU:s sakkunnig betonar att det faktum att organisationen är en 

nationell organisation med lokalföreningar över i stort sätt hela landet gör att man har 

möjlighet att nå betydligt fler människor genom fler kanaler: 

 

Jag tycker att det är en av RFSUs styrkor också, att vi finns överallt. Och att om man bor i 

Linköping eller man bor i Skövde så att kunna gå på en kväll som handlar om ja, frågor om 

sexualitet, det är ju fantastiskt. Att det finns ett RFSU där som driver våra frågor. (RFSU:s 

sakkunnig). 

 

Även Noaks Ark Stockholms verksamhetschef poängterar fördelarna med att gå från att vara 

en lokal organisation till att bli en nationell. Detta ger till exempel organisationen möjlighet 

att kunna planera verksamheten utifrån de geografiska förutsättningarna och därigenom 

omfördela resurser så att dessa finns där de behövs. Det ger även bättre förutsättningar för att 

i framtiden kunna sprida och samköra olika aktiviteter, vilket skulle kunna ge betydligt mer 

uppmärksamhet. Samtidigt hoppas organisationen att den stundande omstruktureringen till en 

medlemsorganisation ska kunna bli en vitaliserande drivkraft för alla de människor som idag 

arbetar ideellt för Noaks Ark Stockholm som volontärer. Genom att volontärerna blir 

medlemmar i föreningen och samtidigt får mer inflytande genom den demokratiska processen 

hoppas man att detta ska inspirera till ett vidare engagemang för organisationen och dess 

frågor. Noaks Ark Stockholms verksamhetschef uttrycker även en förhoppning om att denna 

förändrade struktur ska göra hivpositiva och dess närstående till subjekt snarare än objekt. 

Även om tanken är att förändringen ska bidra med mer engagemang och delaktighet spelar 

emellertid redan idag organisationens aktiva en relativt stor roll för bland annat det 

opinionsbildande arbetet. De bidrar bland annat genom att åka ut till olika platser såsom 

gallerier och torg eller deltaga vid större evenemang som exempelvis Pride-festivalen i 

Stockholm och dela ut kondomer och information. Ett fåtal volontärer har emellertid under de 

senaste åren gjort särskilt stora insatser för organisationen och dess opinionsbildande arbete. 

En volontär anordnade nyligen till exempel helt ideellt en stor kampanj, Lets talk hiv, 

innehållandes bland annat en auktionsinriktad konstutställning på temat hiv som samlade in 

över 700 000 kronor på bara några veckor och som fick stort genomslag i olika medier runt 

om i Sverige. Andra volontärer har gett ut böcker kring hiv och aids samt rest runt och 

föreläst.  
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    Även RFSU:s aktiva spelar en viktig roll i det opinionsbildande arbetet. Genom att bland 

annat anordna cafékvällar, kurser och delta i evenemang visar de att RFSU finns och skapar 

opinion kring de frågor som organisationen arbetar med. Detta i kombination med att de finns 

runt om i hela landet gör medlemmarna till en viktig resurs och kanal. RFSU:s 

förbundsordförande berättar att organisationen de senaste åren har valt att satsa alltmer på 

föreningsutveckling runt om i landet och har gått från att för en 10-15 år sedan ha några 

hundra medlemmar till att nu ha ett medlemsantal på flera tusen. Denna satsning fortgår och 

organisationen har därför valt att bland annat utplacera föreningsutvecklartjänster både vid 

Stockholms, Göteborgs och Malmös lokalföreningar: 

 

Vi behöver fler människor, människor som engagerar sig.  Och det jobbar vi på hela tiden, att vi 

ska bli större. För ofta är det ju så i en lokalförening till exempel att det är inte brist på idéer, 

utan det är brist på människor som ska utföra alla aktiviteterna. (RFSU:s förbundsordförande). 

 

De organisatoriska förutsättningarna för RFSU:s och Noaks Ark Stockholms aktiva är sålunda 

olika, men intervjuerna visar en samsyn kring den viktiga roll som organisationens form och 

engagerade personer fyller i ett opinionsbildande arbete. De olika perspektiv som de två 

organisationerna närmar sig opinionsbildningen utifrån, förefaller även de vara en faktor som 

påverkar de kanaler och metoder som RFSU och Noaks Ark Stockholm använder sig av. 

Detta är särskilt tydligt i intervjuerna med Noaks Ark Stockholm, där verksamhetschefen 

bland annat poängterar vikten av att genom framförallt direkta möten förmedla den 

komplexitet och det djup som de anser omger frågorna kring hiv och aids. Även RFSU:s 

respondenter tar upp vikten av att förmedla en djupare förståelse, men metoderna förefaller 

samtidigt bestå av element som var dels mer politiskt inriktade och dels i högre grad vara 

riktade till en bredare massa genom mer fokus på indirekta kanaler.  

 

10. AVSLUTNING 

I denna uppsats har jag analyserat frivilligorganisationers opinionsbildning och jämfört hur 

olika organisatoriska förutsättningar inverkar på detta arbete. Genom att studera RFSU:s och 

Noaks Ark Stockholms verksamheter har organisationerna och deras opinionsbildning visat 

sig skilja sig åt på en rad punkter inom de områden som Petersson framhåller i sin teoretiska 

modell: 
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- Organisationen. Respondenterna har olika syn på organisationernas strukturer och på 

dess betydelse för allmänhetens bild av dem. Både RFSU och Noaks Ark Stockholm 

menar att deras respektive inriktningar (bred respektive smal) inverkar positivt på 

allmänhetens förtroende för dem.  

- Företrädare. Uppgiften att företräda verksamheten och vara ansiktet utåt skiljer sig åt 

mellan de två organisationerna. På RFSU ska framförallt förbundsordföranden och 

generalsekreteraren vara ansiktet utåt, medan detta ansvar varierar mellan olika 

personer på Noaks Ark Stockholm beroende på fråga och kompetens.   

- Sakfrågor. Vad beträffar de sakfrågor som drivs inom ramen för opinionsbildningen, 

uppvisar organisationerna flera skillnader. Förutom att RFSU och Noaks Ark 

Stockholm har olika inriktningar (bred respektive smal) har organisationerna även 

olika syn på hur de ska närma sig sakfrågorna. De utgår från två olika perspektiv, ett 

mer politiskt respektive ett mer beteendevetenskapligt. I och med att organisationerna 

har olika strukturer har de också olika arbetssätt för beslutsfattande om vilka frågor 

som drivs. Dessutom ger finansieringssystemen olika förutsättningar för att kunna 

driva frågor som anses vara mer kontroversiella.  

- Målgrupper. Vad gäller de målgrupper som organisationerna arbetar gentemot finns 

även här skillnader vilket framförallt manifesteras i hur systematiskt arbetet är 

gentemot specifika grupper.  

- Kanaler. Avslutningsvis skiljer sig RFSU och Noaks Ark Stockholm även åt när det 

gäller de kanaler som utnyttjas. Av naturliga skäl har det exempelvis i princip fram 

tills nu varit omöjligt för Noaks Ark Stockholm att som RFSU arbeta gentemot alla 

delar utav Sverige, eftersom organisationen i dagsläget endast är lokaliserad till 

Stockholm. Båda organisationerna delar emellertid synen på fördelarna med att vara 

en riksorganisation, vilket även Noaks Ark Stockholm nu är på väg att bli i samarbete 

med de övriga Noaks Ark-föreningarna runt om i landet. Däremot har 

organisationerna inte samma syn på vilka kanaler de vill arbeta genom. Noaks Ark 

Stockholm betonar på ett tydligare sätt personliga möten jämfört med RFSU. Slutligen 

ger de olika finansieringssystemen organisationerna inte samma möjligheter att kunna 

använda sig av egna kanaler.  

    Samtidigt som jämförelsen av RFSU och Noaks Ark Stockholm pekar på en rad tydliga 

skillnader uppvisar organisationerna även en rad likheter: 

- Organisationen. Båda organisationernas respondenter säger sig exempelvis märka av 

ett stort stöd och förtroende från allmänheten, vilket båda anser är betydelsefullt för 
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det opinionsbildande arbetet. Till grund för detta stöd anser båda att de erfarenheter de 

byggt upp under åren, i kombination med den kunskap de har tack vare sin kliniska 

verksamhet, utgör centrala faktorer.  

- Företrädare. Intervjuerna visar på att såväl RFSU som Noaks Ark Stockholm betonar 

vikten av hur verksamhetens företrädare uppfattas. Det finns således en samsyn kring 

betydelsen av kunniga och skickliga företrädare, även om man i praktiken lägger upp 

arbetet på olika sätt.  

- Sakfrågor. Även om RFSU och Noaks Ark Stockholm arbetar på olika sätt i 

förhållande till de sakfrågor som organisationerna driver betonar båda vikten att 

arbetet ska grunda sig på kunskap. Att hålla sig ajour med forskning är därför centralt 

inom båda organisationerna.  

- Målgrupper. Både Noak Ark Stockholms och RFSU:s opinionsbildande arbete sker 

parallellt gentemot flera olika målgrupper. 

- Kanaler. När det gäller de kanaler som organisationerna arbetar utifrån finns en rad 

likheter i det praktiska genomförandet. På många sätt påminner föreningarnas kanaler 

om varandra och både RFSU och Noaks Ark Stockholm betonar vikten av att anpassa 

metoderna och kanalerna efter den målgrupp man arbetar gentemot. Båda 

organisationerna understryker även betydelsen av att personer engagerar sig ideellt. 

Vidare framstår de nätverk och de kontakter som organisationerna har med andra 

föreningar som en betydelsefull faktor för det opinionsbildande arbetet. På samma sätt 

framhåller respondenterna att deras respektive medverkan i Nationella Hivrådet utgör 

en positiv kanal för information och feedback både till och från Socialstyrelsen.  

    Således finns en rad punkter där RFSU och Noaks Ark Stockholm påminner om varandra 

både när det gäller hur de praktiskt arbetar med opinionsbildaning och hur de anställda ser på 

denna verksamhet. Beröringspunkterna kan även tänkas bli fler efter Noaks Arks stundande 

omstrukturering då organisationen, i likhet med RFSU, blir en nationell medlemsorganisation.  

    Förutom likheter och skillnader mellan de två organisationerna visar jämförelsen även att 

ett antal organisatoriska faktorer och förutsättningar har särskilt stor inverkan på det 

opinionsbildande arbete som bedrivs: 

- Finansiering. Organisationernas olika finansieringssystem har stor betydelse för det 

opinionsbildande arbetet och påverkar bland annat vilken möjlighet organisationerna 

har att finansiera såväl arbete kring mer kontroversiella sakfrågor som fler kanaler. Att 

endast förlita sig på extern finansiering kan försätta organisationer i en situation där de 

riskerar att förlora delar av sin autonomi.   
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- Organisationens inriktning. Organisationens inriktning med ett smalare eller bredare 

fokus kring de sakfrågor som drivs inom ramen för opinionsbildningen är en central 

faktor. Inriktningen har konsekvenser för organisationens möjligheter att kunna sätta 

sig in i och vara uppdaterade kring sakfrågorna och skapar därmed olika 

förutsättningar för de anställda. Ett bredare angreppssätt utgör en stressande faktor 

samtidigt som det underlättar för organisationen att få en helhetssyn och se att olika 

frågor hänger ihop. 

- Geografisk lokalisering. Vidare påverkar organisationens lokalisering de möjligheter 

som finns att nå ut inom ramen för det opinionsbildande arbetet. En nationell 

organisation har exempelvis större möjligheter att via direktkontakt möta ett större 

antal människor i olika delar av landet. Att vara en nationell organisation skapar 

dessutom möjligheter för lokalavdelningar att lära av varandra och kan samtidigt bidra 

till ett ökad förtroende bland allmänheten genom att man visar att detta är en fråga 

som berör ett stort antal människor över hela landet.  

- Organisationens struktur. Även organisationens struktur visade sig ha inverkan på det 

opinionsbildande arbetet.  Den avgör inte bara hur man internt beslutar om vilka 

sakfrågor organisationen ska driva utan även vilka personer som kan påverka 

innehållet i detta. Även om formen som medlemsorganisation är mer demokratisk 

bidrar denna till en långsammare beslutsprocess i jämförelse med en stiftelse. Att vara 

en medlemsorganisation kan emellertid samtidigt bidra till ett ökat förtroende bland 

allmänheten genom att den företräder ett stort antal människor. Den kan även vara 

inspirerande för de ideellt aktiva i och med att dessa får möjlighet att vara med och 

påverka organisationen.  

-  Organisationens historia. Genom att ha funnits under en längre tidsperiod har 

organisationen haft möjlighet att samla på sig kunskap och erfarenheter både om de 

sakfrågor som man är verksam kring och om organisatoriskt arbete. Rätt förvaltat kan 

detta ge organisationen ett ökat förtroende bland allmänheten. Organisationens historia 

kan även ha en avgörande inverkan på den kultur och de normer som finns inom 

organisationen, vilket i sig avgör den syn som finns på bland annat 

opinionsbildningen. 

- Klinisk verksamhet. Genom att själv driva ett kliniskt arbete får organisationerna en 

direkt koppling till de frågor som drivs inom opinionsbildningen. Förutom att detta 

bidrar med kontinuerlig kunskap kan det, precis som flera andra faktorer som 

diskuterats ovan, ge organisationen ökat förtroende bland allmänheten.  
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- Relationer till omgivande aktörer. Slutligen framgår det av intervjuerna att de 

relationer, som organisationen har till såväl andra föreningar som till staten, utgör en 

viktig faktor för det opinionsbildande arbetet. Genom dessa relationer får 

organisationen tillgång till information och möjlighet att påverka andra aktörers 

arbete. Relationerna kan även bidra till samarbeten där exempelvis flera organisationer 

tillsammans genomför en opinionsbildande aktion.  

    Även om ett antal faktorer pekar på att ett visst sätt att organisera verksamheten kan vara 

särskilt fördelaktigt, kan flera av dessa faktorer ha både positiva och negativa konsekvenser 

och kan betraktas utifrån olika perspektiv. På flera av de punkter där RFSU och Noaks Ark 

Stockholm skiljer sig åt argumenterar organisationerna var och en på sitt sätt för att motivera 

sin organisationsmodell och sitt arbetssätt. Även om det sålunda inte finns något direkt rätt 

eller fel sätt att organisera en verksamhet på visar ändå jämförelsen att det är viktigt att ta 

hänsyn till organisatoriska faktorer när man planerar och genomför ett opinionsbildande 

arbete.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor (Ledande position: Noaks ark)  
Om personen 

- Hur länge har du arbetat/varit aktiv inom organisationen? Arbetsuppgifter? 

Organisation  

- Organisationens uppbyggnad? 

- Ledningen av organisationen?  

- Hur finansieras verksamheten? Fördelar/nackdelar? 

- Vem anser du att organisationen representerar? (Allmänintresse? Särintresse? 

Egenintresse?) 

 

Övergripande kring opinionsbildning 

- Varför bedriver ni opinionsarbete kring hiv/aids? Syftet? 

- Mål med ert opinionsarbete?   

- Opinionsarbetets resultat?   

 

Organisation kring opinionsbildning 

- Hur är ert opinionsarbete organiserat? Nationellt/lokalt? 

- Vem organiserar/ansvarar för ert opinionsarbete? Vilka kan påverka detta? 

- Resurser till hjälp i opinionsarbetet?  

- Arbetsmiljön för de som arbetar med opinionsbildning i er organisation? 

- Hur har ert opinionsarbete utvecklats under organisationens historia?  

- Stiftelse? Andra liknande org har ex valt att vara en medlemsorg.   

- Kommer bli en organisation nationellt, varför? Fördelar? Nackdelar? Påverkan på 

opinionsarbetet? 

- Funnits under relativt kort tid jämfört med andra organisationer. Påverkar detta? 

 

Organisationen i förhållande till staten 

- Medlemmar i Nationella Hivrådet. Möjligheter? Nackdelar? 

- Hur påverkas ert opinionsarbete av att ni ekonomiskt sätt är beroende av staten? 

- Hur påverkas ert opinionsarbete av statens agerande?  

 

Organisationen i förhållande till andra organisationer 

- Hur ser organisationens relation ut till andra frivilligorganisationer som arbetar med 

hiv/aids?  

- Hur ser organisationens relation ut till RFSU? Vad skiljer? Gemensamt?  

- Hur ser ni på era möjligheter att påverka opinionen i förhållande till andra 

sexualpolitiska frivilligorganisationer?  

- Något specifikt med opinionsarbete utfört av frivilligorganisationer jämfört med andra 

intressegrupper?   

 

Avslutande frågor 

- Skulle man kunna arbeta på något annat sätt i er organisation för att bedriva ett mer 

effektivt opinionsarbete? (Organisatoriskt? Arbetsmiljömässigt? Andra metoder?) 

- Hur ser du sammantaget på organisationens förutsättningar för att bedriva 

opinionsarbete kring hiv och aids i Sverige?  



46 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor (Ledande position: RFSU) 
Om personen 

- Hur länge har du arbetat/varit aktiv inom organisationen? Arbetsuppgifter? 

Organisation  

- Organisationens uppbyggnad? 

- Ledningen av organisationen?  

- Hur finansieras verksamheten? Fördelar/nackdelar? 

- Vem anser du att organisationen representerar? (Allmänintresse? Särintresse? 

Egenintresse?) 

 

Övergripande kring opinionsbildning 

- Varför bedriver ni opinionsarbete kring hiv/aids? Syftet? 

- Mål med ert opinionsarbete?  

- Opinionsarbetets resultat?   

 

Organisation kring opinionsbildning 

- Hur är ert opinionsarbete organiserat? Nationellt/lokalt? 

- Vem organiserar/ansvarar för ert opinionsarbete? Vilka kan påverka detta? 

- Resurser till hjälp opinionsarbetet?  

- Arbetsmiljön för de som arbetar med opinionsbildning i er organisation? 

- Opinionsarbetets utveckling under organisationens historia?  

- Medlemsorganisation? Andra liknande org har ex valt att vara en stiftelse.   

- Tror du att det faktum att organisationen funnits under relativt lång/kort tid jämfört 

med andra organisationer påverkar hur ni bedriver ert opinionsbildande arbete? 

 

Organisationen i förhållande till staten 

- Medlemmar i Nationella Hivrådet. Möjligheter? Nackdelar? 

- Hur ser ni på att ni får vara med i Nationella Hivrådet men inte så många andra? 

- Hur påverkas ert opinionsarbete av att ni ekonomiskt sätt är beroende av staten? 

- Hur påverkas ert opinionsarbete av statens agerande?  

 

Organisationen i förhållande till andra organisationer 

- Hur ser organisationens relation ut till andra frivilligorganisationer som arbetar med 

hiv/aids?  

- Hur ser organisationens relation ut till Noaks Ark? Vad skiljer ni er åt och vad har ni 

gemensamt?  

- Hur ser ni på era möjligheter att påverka opinionen i förhållande till andra 

sexualpolitiska frivilligorganisationer?  

- Finns det något specifikt med opinionsarbete utfört av frivilligorganisationer jämfört 

med andra intressegrupper?   

 

Avslutande frågor 

- Hur ser du sammantaget på organisationens förutsättningar för att bedriva 

opinionsarbete kring hiv och aids i Sverige?  

- Skulle man kunna arbeta på något annat sätt i er organisation för att bedriva ett mer 

effektivt opinionsarbete? (Organisatoriskt? Arbetsmiljömässigt? Andra metoder?) 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor (specialisering mot opinionsbildning) 
Om personen 

- Hur länge har du arbetat/varit aktiv inom organisationen? Arbetsuppgifter? 

  

Budskap 

- Vilka sakfrågor driver ni i ert opinionsarbete? Varför dessa? 

- Finns det något översiktligt budskap som genomsyrar ert opinionsarbete? 

- Fokus hiv/ brett fokus i organisationen. Hur påverkar detta ert opinionsarbete? 

- Något som utmärker opinionsarbete kring sexualitet/hiv jämfört med andra områden?  

- Centrala personers betydelse? 

- Hur stort förtroende tror du att ni har bland allmänheten? Varför? Hur stabil är denna 

opinionsgrund? 

 

Målgrupp 

- Vilka är målgrupperna för ert opinionsarbete?  

- Varför har ni valt att prioritera dessa målgrupper? 

- Hur arbetar ni för att nå dessa målgrupper? 

- Skiljer sig era strategier och mål åt beroende på målgrupp? 

 

Kanal 

- Vilka metoder använder ni er av i ert opinionsarbete? Varför dessa metoder? 

- Medlemmarnas roll i opinionsarbetet? Har denna roll ändrats under organisationens 

historia? (Medlemsstatistik)  

- Nationell organisation/lokal organisation. Hur påverkar detta ert opinionsarbete och de 

kanaler/metoder ni utgår ifrån? 

 

Avslutande frågor 

- Vad tror du att ert opinionsarbete ger för resultat?    

- Skulle man kunna arbeta på något annat sätt i er organisation för att bedriva ett mer 

effektivt opinionsarbete? (Andra metoder? Annat budskap? Annan målgrupp? 

Organisatoriskt? Arbetsmiljömässigt?) 

- Hur ser du sammantaget på organisationens förutsättningar för att bedriva 

opinionsarbete kring hiv och aids i Sverige?   

 

 

 

 

 

 

 

 


