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Abstract 

Interest groups have wide influence in modern society, in particular when it 
comes to being respondents to remittances from the government. The purpose 
of this paper is to find out how interest groups in general and RFSL in 
particular legitimate themselves outwards and my research question hence 
being: ”How does RFSL legitimize itself outwards as an interest group 
regarding LGBT-issues?”. 

The paper is testing the theories of Beetham, Boswell and Turner regarding 
legitimacy and experts and the aim is not only to see how RFSL with the help 
of these theories legitimizes itself outwards, but also how they legitimize their 
existence as such.  

The method I have used is discourse analysis where Foucalt’s view on discourse 
is in focus. The discourse regulates how we can understand, preclude, include 
and structure knowledge. This leads us to Foucault’s theory about power, 
which is running parallel with the discourse analysis itself.  

As material I have used all 49 consultation responses since 2010 that are available 
on RFSL’s homepage and RFSL’s areas of activities such as they are 
described on their homepage rfsl.se. 

In my analysis of the consultation responses I have seen a change in the discourse 
over time where RFSL has gone from being a somewhat insecure organization 
fighting for their right to exist to being a source of knowledge and a factor of 
power to be taken seriously, something their activities confirm and legitimize.  
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1 Introduktion 

Det är oftast en lång väg från det att regeringen tillsätter en utredning tills det att 
lagändringar träder i kraft och många parter är inblandade under processen. En av 
dessa parter är remissinstanser som har expertkunskap inom den givna 
utredningen. Remissinstanser är oftast myndigheter och intresseorganisationer, 
men vem som helst kan skicka in ett remissvar utan att vara tillfrågad 
remissinstans.  

Som exempel på hur processen går till väga kan frågan om huruvida 
homosexuella par ska få adoptera barn användas. 1999 tillsatte regeringen 
utredningen Kommittén om barn i homosexuella familjer. Detta var under en 
period då homosexuella par precis fått möjlighet att registrera sitt partnerskap och 
på så vis få samma rättsliga status som heterosexuella par. Kommittén bestod av 
riksdagsledamöter från samtliga partier och experter från myndigheter och 
organisationer som arbetar med berörda frågor. Kommittén arbetade med 
regeringens kommittédirektiv i två års tid och i januari 2001 överlämnades 
betänkandet Barn i homosexuella familjer (SOU 2001: 10) till regeringen.  

Efter att regeringen mottagit kommitténs betänkande skickades det ut på 
remiss till ytterligare myndigheter, organisationer och föreningar som påverkades 
av frågan. En av dessa remissinstanser var Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (hädanefter RFSL) som i sitt 
svar skrev: ”Allmänt hälsar RFSL Kommittén om barn i homosexuella familjers 
betänkande med stor tillfredsställelse. Det är i allt väsentligt i linje med de 
synpunkter förbundet innehaft och framfört under längre tid. Vi menar att dessa 
har en solid grund i utgångspunkter för barnets bästa och i en insikt om att 
homosexuellt föräldraskap är förenligt därmed.” (Remissyttrande 2001-02-27).  

Regeringen skrev sedan utifrån kommitténs betänkande och 
remissinstansernas synpunkter en proposition till riksdagen med förslag till 
ändringar i lagstiftningen och överlämnade propositionen Partnerskap och 
adoption (Prop. 2001/02:123) som sedan beslutades i juni 2002 och slutligen 
trädde i kraft i februari 2003. Remissinstansernas samtliga synpunkter togs i 
beaktande, med undantag av insemination för lesbiska par. Med andra ord hade 
RFSL stort inflytande på framkomsten av och innehållet i en ny lagändring. Det är 
mot bakgrund av det stora inflytande intresseorganisationer har i remissväsendet 
som denna uppsats finner det intressant att granska detta ur ett 
legitimitetsperspektiv.  

 
 
 
 



 

 2 

1.1 Syfte 

Intresseorganisationers deltagande i den offentliga beslutsprocessen framhävs ofta 
som demokratiskt önskvärt. Intresseorganisationer möjliggör för medborgare att 
föra fram sina synpunkter i den politiska processen utöver det inflytande de redan 
har genom vår representativa demokrati. Medborgarna bidrar med kunskap, idéer 
och perspektiv i frågor som staten inte har riktig eller tillräcklig kännedom om. De 
bidrar till pluralism, en kritisk belysning av beslutsunderlag, samt legitimitet till 
såväl beslutet som processen som sådan (Lundberg 2015: 5).   

Intresseorganisationer likt RFSL kan å ena sidan användas för att legitimera 
exempelvis en regerings ageranden och öka dess så kallade epistemiska auktoritet, 
det vill säga dess trovärdighet och påståenden om sin egen kunskap om 
verkligheten. Å andra sidan kan intresseorganisationer vara stödjande och 
användas i omtvistade fall för att underminera rivaliserande påståenden och 
politiska ställningstaganden (Boswell: 2009: 72f).  

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av RFSL:s remissyttranden samt genom 
att granska dess verksamhetsområden såsom de presenteras på RFSL:s hemsida 
utröna hur de legitimerar sig utåt. Detta är det inomvetenskapliga syftet för 
uppsatsen. Rent utomvetenskapligt ligger syftet i den moderna demokratin. 
Medborgarna har själva inte möjlighet att medverka och själva utvärdera alla 
debatter och beslut samt hur de implementeras varvid en oberoende granskning av 
intresseorganisationer behövs.  

Det principiella problemet i sammanhanget är hur intresseorganisationer i 
allmänhet och RFSL i synnerhet legitimerar sig utåt som intresseorganisation för 
hbtq-frågor och uppsatsen har som ytterligare syfte att öka vår förståelse för dessa 
som språkrör för en viss grupp individer samt vilken expertis de besitter, något 
som är både inom- och utomvetenskapligt relevant.  

 

1.1.1 Frågeställning 

• Hur legitimerar RFSL sig utåt som intresseorganisation i hbtq-frågor? 
 

1.2 Intresseorganisationer 

Definitionen av vad en intresseorganisation är kan variera beroende på hur man 
uppfattar själva begreppet intresseorganisationer. Enligt Lundberg (2015: 8) kan 
vissa förknippa dem med ”påtryckningar”, ”särintressen” och ”oegentlig 
påverkan” medan andra kopplar ihop det med de positivare begreppen 
”folkrörelse”, ”medborgarsammanslutningar” eller ”civilsamhälle”. I min uppsats 
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som har för avsikt att använda RFSL som exempel har jag utgått från definitionen 
av intresseorganisationer som medlemsbaserade organisationer som med olika sätt 
använder sig av metoder för att utöva politiskt inflytande (Lundberg 2015: 8).  

Gemensamt för intresseorganisationer enligt denna definition är att de med 
utgångspunkt ur gemensamma attityder, intressen eller idéer ställer krav på andra 
grupper samt institutioner i samhället. Detta gör de antingen direkt via det 
politiska systemet eller indirekt genom att delta i den offentliga debatten 
(Lundberg 2015: 8). RFSL har en lång tradition av att vara både en etablerad del 
av det politiska systemet som remissinstans, men även av att med hjälp av bland 
annat pressmeddelanden och debattartiklar delta i den offentliga debatten.  

Till skillnad från politiska partier så är intresseorganisationer måna om att 
påverka politiken medan politiska partier snarare söker representation i val. 
baserade i en formell organisation vilket innebär att tillfälliga rörelser eller 
grupper av individer inte är inkluderade i definitionen (Lundberg 2015: 9).  

 

1.3 Om RFSL 

RFSL, som tidigare var en förkortning av Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande, står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter och grundades 1950. Det är en ideell 
organisation vars målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för resten av samhället (rfsl.se 2016-
05-04). 

Med sina 7000 medlemmar i 38 avdelningar över hela Sverige arbetar de 
lokalt, nationellt och internationellt och bedriver flera olika verksamheter och 
projekt. Bland annat har de en brottsofferjour, en utbildnings- och 
certifieringsverksamhet, en stödgrupp för nyanlända i Sverige samt en enhet som 
arbetar med hiv och hälsa. Det internationella arbetet omfattar exempelvis 
samarbete med hbtq-organisationer i Uganda och Indonesien (rfsl.se 2016-05-04). 

RFSL:s målsättning är att samma rättigheter och skyldigheter ska gälla för 
hbtq-personer som för alla andra i samhället (RFSL:s principprogram) och således 
ser de som sin uppgift att förbättra helhetssituationen för dessa genom att bedriva 
påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag 
och massmedier. Arbetet bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
och är därmed omfattande. Enligt deras principprogram är RFSL religiöst och 
partipolitiskt obundet, vilket dock inte hindrar samarbete med samfund, partier 
eller organisationer i sakfrågor, något som kommer att vara tydligt i analysdelen 
av uppsatsen.  

I empiri- samt analyskapitlet kommer RFSL:s verksamhet presenteras mer 
ingående då det är en stor beståndsdel i hur de legitimerar sig som 
intresseorganisation för hbtq-personer.  Hur det kommer sig att just RFSL är en 
intresseorganisation kommer att framgå tydligt i både material och analys.  



 

 4 

1.4 Disposition 

Med en tydlig redovisning för hur jag genomför undersökningen och vilka 
avväganden som tas i beaktande så strävar jag efter att nå intersubjektivitet i 
uppsatsen vilket innebär att min undersökning ska vara oberoende av mig som 
forskare, med andra ord att någon annan skall kunna komma fram till samma 
slutsatser som jag utifrån det använda materialet (Esaiasson et al 2012: 25f). 

I nästa kapitel förklaras vilka teorier som använts för denna uppsats och en 
allmän beskrivning av dessa. Efterföljande kapitel presenterar mitt val av metod 
där jag redogör hur jag gått till väga i min undersökning samt vilket material jag 
använt mig av. I analysdelen kommer jag att diskutera kring min empiri som 
består av RFSL:s remissyttranden samt deras verksamhet såsom den presenteras 
på deras hemsida, rfsl.se och hur de legitimerar sig utåt som intresseorganisation 
för hbtq-frågor utifrån empirin. Avslutningsvis kommer jag att reflektera över 
samt sammanfatta slutsatserna, men även kritiskt se över resultaten av min 
undersökning.  
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2 Teori 

För kunna besvara min forskningsfråga har jag främst funnit stöd i David 
Beethams bok The Legitimation of Power samt Christina Boswells The Political 
Uses of Expert Knowledge. Legitimitet kan definieras som makt som utövas enligt 
rättvisa regler som blir accepterade av de som makt utövas över (Beetham 1991: 
3). När det kommer till intresseorganisationers och andra experters legitimerande 
effekt kan den definitionen kännas lite vag och abstrakt. Enligt Beetham är 
maktutövning legitim ifall de som utövar och utsätts för den upplever den som 
legitim. Begreppet legitimitet är socialt konstruerat där en social ordning och 
konstruktion på omvärlden styr ifall vi värderar andra aktörers agerande som 
legitimt (Beetham 2015: 8). Då även expertis och experter är centrala begrepp 
som är relevanta för uppsatsen kommer jag kort att redovisa för expertbegrepp 
myntade av Stephen Turner i detta kapitel.  

 

2.1 Tre vägar till legitimitet 

Beetham beskriver tre vägar till legitimitet: 
 
1. Handlingar måste ske i samklang med vedertagna regler i samhället för att 

anses legitima. Exempelvis kan det här handla om att handlingen styrs 
av lagen, det vill säga juridisk legitimitet. Reglerna måste dock inte vara 
juridiska. I samhällen finns ett stort antal oskrivna regler och 
konventioner som alla förväntas följa och hur man utövar makt i 
relation till dessa både juridiska och oskrivna regler är också relevant 
för legitimiteten (Beetham 2015: 11). 

2. Maktutövningen måste uppfattas som allmännyttig. Den måste ha sitt 
ursprung i en legitim källa. Reglerna som omgärdar utövandet av makt 
måste vara legitima. Maktutövningen måste även ses som gynnsam 
både för den som utövar makten och den som är föremål för utövandet 
(Beetham 2015: 17).  

3. Aktören i maktposition behöver också ett aktivt medgivande eller 
acceptans av den underordnade parten som i sin tur visar sin lojalitet 
genom handling. Den sociala och kulturella kontexten i vilken 
handlingen sker avgör vad som räknas som ett aktivt medgivande 
(Beetham 2015: 19). Enklare uttryckt så har det genom historien funnits 
exempel – och finns alltjämt i vissa kulturer – på hur mannen 
bestämmer vad som är bäst för kvinnor, barn, slavar och så vidare. I den 
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specifika sociala och kulturella kontexten ger mannens ”underordnade” 
ett aktivt medgivande, även om detta kan te sig svårt för oss att förstå i 
det jämställda samhälle vi lever i.  

 

2.2 Kunskap som underlag till legitimitet 

Boswell finner det något problematiskt ifall kunskapen att legitimera sig hämtas 
ifrån den egna organisationen inom exempelvis regeringen och anser att experten, 
som i detta fall är intresseorganisationen, behöver uppfylla några krav för att 
kunna fylla funktionen som en legitimerande eller stödjande expert (Boswell 
2009: 23f): 

1. Intresseorganisationen måste redan verka inom ett område där dess 
erfarenhet och kunskap är erkänd vilket vanligtvis, men inte uteslutande, innebär 
att experten har en akademisk utbildning som tillför en viss epistemisk auktoritet 
inom vetenskapssamhället. Kunskapen bör även uppfylla särskilda krav i och med 
att den ska vara opersonlig och framstå som värderingsfri samt uppfylla de 
metodologiska krav som ställs av vetenskapssamhället för att kunna ha en 
legitimerande funktion (Boswell 2009: 24). 

2. Förvisso kunde kunskap eller forskning kunna produceras av alla som 
innehar de metodologiska och teoretiska krav som forskning ställer, men det finns 
orsaker till att kunskapsproduktionen ibland flyttas ut ur den organisation som är 
beroende av den. Definitionen av vad en expert är består i slutändan av vad de 
som använder kunskapen har för definition av experter (Boswell 2009: 24f). Det 
är med andra ord fritt fram för exempelvis regeringen att välja vad de anser vara 
en intresseorganisation med expertkunskap.  

Dessa stödjande funktioner används av exempelvis regeringen i omtvistade 
områden där de behöver söka stöd för sina föreslagna åtgärder. Boswell (2009: 
62) menar att när debatten handlar om tekniska frågor istället för värderingar kan 
experters stödjande funktion vara mycket användbar för att få stöd för en handling 
eller åtgärd som de vill genomföra och motivera. Vad Boswell definierar som 
strikt vetenskapliga frågor i sin litteratur kan enligt mig dock vara fullt tillämpbart 
i alla frågor där man använder expertkunskap från intresseorganisationer, 
exempelvis i det inledande fallet om adoptioner för samkönade par, så länge 
intresseorganisationerna legitimerar sin kunskap.   
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2.3 Experter 

Experter eller expertkunskap är enligt Boswell viktiga vägar till kunskapsbaserad 
legitimitet. För att få förståelse för vad en expert är lyfter jag här fram Turners 
fem expertdefinitioner som är relevanta för denna uppsats. Vad som definierar en 
expert varierar beroende på vilken teori eller vetenskaplig infallsvinkel man utgår 
ifrån (Turner 2003: 22ff). I likhet med begreppet legitimitet är även begreppet 
expert socialt konstruerat. Expertisen hos en expert beror till stor del på vad vi 
uppfattar som expertis (Turner 2003: 22). 

 
Turners fem definitioner av experter är: 
 
1. Experter vars auktoritet enbart erkänns av en begränsad del av samhället. 

Exempel på detta är den teologiske experten som har inflytande endast 
över en begränsad publik som tror på hans expertisområde, medan han inte 
har någon som helst kognitiv auktoritet över en ateist. Dessa experter har 
redan en etablerad publik som erkänner deras kunskap och på vilka 
experter implementerar sina idéer (Turner 2003: 25f) 

2. Yrkesmän som måste förtjäna sin auktoritet genom att övertyga med sin 
överlägsna kunskap. Denna grupp kallas för kvalificerade professionella 
och måste förtjäna sin auktoritet av sina kollegor eller genom sin unika 
ställning inom kategorin av professionella. De får arbeta hårdare för att 
upprätthålla sin auktoritet och har det svårt att få den generellt accepterad 
(Turner 2003: 26ff).  

3. Experter som har till syfte att påverka allmänheten för att förändra 
opinionen till fördel för vissa åtgärder. Dessa experter använder sig de 
facto av forskning för att upprätthålla sin auktoritet, men forskningens 
syfte är att framföra resultaten för att påverka opinionen i en viss fråga 
(Turner 2003: 29f). Med andra ord är forskningen i sig inte ämnad för att 
fastställa expertkunskap.  

4. Experter som nästan uteslutande riktar in sig på förvaltningen som publik. 
Dessa syns vanligtvis inte offentligt och de påverkar i första hand 
policyutformningar. Dessa experter fungerar på samma sätt som de vars 
arbete syftar till att påverka opinionen, men riktar in sig på politiska 
makthavare och förvaltningen och kan därmed påverka beslutsfattarna 
direkt (Turner 2003: 33ff).  

5. Experter vars auktoritet och legitimitet härstammar ur erfarenhet, så 
kallade lekmannaexperter. Dessa sägs ha så kallad lokal kunskap eller 
erfarenhetsbaserad kunskap (Turner 2003: 32). Om en person har jobbat 
tillräckligt länge inom ett specifikt område eller med en specifik fråga kan 
denne betraktas som expert. Även denna typ av experter har svårare att 
hävda sin auktoritet (Goven 2008: 3).  
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Operationaliseringen av legitimitet och experter sker i hur RFSL legitimerar sig utåt 
med hjälp av sina remissyttranden och deras verksamhet såsom den presenteras på deras 
hemsida varur man kan undersöka hur de går till väga för att uppnå legitimitet, både för 
sina remissyttranden och verksamhet, men även organisationen som sådan.  
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3 Metod och material 

I enlighet med uppsatsens syfte, att undersöka hur remissinstanser i form av 
intresseorganisationer i allmänhet legitimerar sig utåt har jag valt att granska en 
intresseorganisation, RFSL i synnerhet. Att begränsa sig till en enda organisation 
är inget hinder för min undersökning med tanke på att intresseorganisationer 
enligt tidigare nämnda definition har ungefär samma tillvägagångssätt för att 
legitimera sig utåt. Därmed inte sagt att samtliga intresseorganisationer har 
samma typ av förfarande när det kommer till remissyttranden eller verksamhet 
som RFSL har. 

Min empiri består av samtliga remissyttranden som finns tillgängliga på 
RFSL:s hemsida, 49 stycken, samt en genomgång av RFSL:s verksamhet så som 
den presenteras på deras hemsida (rfsl.se).  

För att kunna uppnå ett vetenskapligt gångbart resultat och få förståelse för 
hur RFSL legitimerar sig utåt som intresseorganisation för hbtq-frågor har jag valt 
att huvudsakligen använda Foucaults definitioner och teorier av diskurs och min 
diskursanalys kommer att följa i hans fotspår då han inte enbart tar i beaktande 
vad som skrivs och sägs, utan ser diskurs som en helhet av all förekommande 
aktivitet vilket är uppsatsens huvudsakliga syfte.  Jag kommer fritt att låna in 
beståndsdelar av andra metoder vid behov, men kommer i dessa fall att redogöra 
för detta i analysen.   

I uppsatsen ämnar jag att analysera mitt empiriska material med hjälp av 
Foucaults diskursanalys och det teoretiska material som presenteras i kapitlet ovan 
och leta efter något som kunde likna en legitimitetsdiskurs, alternativt, hur 
diskurser används för att legitimera sig utåt. Då diskurser kan vara något abstrakta 
kommer analysen i viss mån vara kvalitativ och deskriptiv. 

 I remissyttrandena kommer jag även leta efter vissa implikationer (om A så 
B) och se hur dessa läggs fram samt även leta efter kausalitet, det vill säga 
orsakssamband, för att se ifall Beethams vägar till legitimitet går att applicera på 
texten, men även se om Boswells krav på kunskapsbaserad legitimitet uppfylls.  

Uppsatsen kommer i viss mån att vara av en hypotetiskt-deduktiv, det vill säga 
teoriprövande karaktär. Det som ska legitimeras är inte enbart organisationen som 
sådan, även om den självfallet faller inom ramen för resultatet, men snarare är det 
organisationens verksamhet samt remissyttranden som är i fokus som i sin tur 
legitimerar organisationen i sin helhet.   

 Jag kommer inte att räkna förekomsten av begrepp eller ord, vilket inte skulle 
ge stöd åt min forskning, utan istället görs en bedömning av ordens betydelse i 
kontexten. Då jag tar i beaktande samtliga remissyttranden sedan 2010 som finns 
tillgängliga på RFSL:s hemsida möjliggör den manuella läsningen tolkningar i 
varje enskilt fall och därmed undviks reliabilitetsproblem då texten ser ut på ett 
sätt jag inte förutsett (Bergström & Boreus 2005: 45).  
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Då min undersökning inte är kvantitativ utan kvalitativ och deskriptiv så syftar 
den till att ge en bild av hur RFSL legitimerar sig utåt som intresseorganisation i 
hbtq-frågor i sina remissyttranden och genom sin verksamhet och i vilka 
sammanhang det kommer till uttryck. Således kommer inte alla remissyttranden 
att komma till tals i min undersökning, även om en genomläsning av samtliga 
skett, utan jag lyfter fram relevanta citat eller avsnitt där de på något vis 
legitimerar sig. Jag kommer att motivera varför just valda citat eller avsnitt är 
relevanta och sedan granska språket och sammanhanget.  

Jag kommer även att begränsa mig till verksamhetsområden som tangerar 
RFSL:s prioriterade frågor 2014-2016 enligt RFSL:s verksamhetsplan (2015-11-
05) utöver remissväsendet för att på detta sätt få en helhetsbild av hur en 
intresseorganisation legitimerar sig utåt. Detta kommer jag att göra genom att fall 
för fall gå igenom varje för uppsatsen relevant verksamhet samt hur den beskrivs 
och se ifall jag kan hitta någon legitimitetsdiskurs, alternativt, se hur diskurser 
används för att legitimera sig utåt. Jag kommer även här att se ifall Beethams 
legitimitetsbegrepp och Boswells krav på kunskapsframställning i ett 
legitimerande syfte går att applicera på den information jag finner i texten. Också 
här kommer jag att se om de kan knytas an till något eller några av Turners 
expertbegrepp och se hur de bygger upp diskurser för att skapa legitimitet åt både 
sina remissyttranden, sin verksamhet samt organisationen som helhet.  

 
 

3.1 Diskurs och diskursanalys 

Definitionen av begreppet diskurs är att det är ett bestämt sätt att tala om, förstå, 
beskriva och förhålla sig till världen och vår omgivning (Jørgensen & Phillips 
2000: 7). Diskurs är en ej oumbärlig fixering vid de språkliga tecken vi använder 
oss av för att skapa ramverk som är bestämmande för vad vi kan tala om, hur vi 
talar, vem som kan tala, vem vi kan tala till och vad som egentligen tillskrivs 
betydelse. Med andra ord, vad som ses som giltigt och har mening. Diskurser är 
likt mycket annat inom samhällsvetenskapen konstruerade och har ingen egentlig 
kärna. De är föränderliga och står under ständig konstruktion. Eftersom diskurser 
är resultatet av kollektiva sociala processer kommer förändringar i diskursen till i 
ett långsamt tempo. På grund av detta uppfattas diskurser ofta lätt som fasta och 
självklara (Jørgensen & Phillips 2000: 12).  

Enligt denna definition av diskurs är människor inte kapabla att ge en neutral 
bild av världen när de kommunicerar språkligt i och med att människan är 
inkonsekvent och språket därför inte kan spegla yttre eller inre förhållanden 
(Alvesson & Sköldberg 1994: 281).  

Språket, både i muntliga och skriftliga sammanhang, speglar inte en verklighet 
som redan existerar, utan är representationer som aktivt skapar och förändrar 
omgivningen, våra identiteter och sociala relationer. Människorna själva skapar 
genom språket den sociala värld som omger dem. Vi kan därför inte se 
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verkligheten som en objektiv sanning. Den är enbart tillgänglig för oss genom 
kategorier vi skapar genom språket. Det går med andra ord inte att få svar på om 
något är absolut sant eller falskt i och med att ingen kunskap kan ses som 
självklar.  

Diskursen består inte enbart av muntligt och skriftligt språkbruk. Den reglerar 
framförallt hur vi kan förstå, ordna, utestänga, inkludera och strukturera kunskap. 
Vem som dikterar de så kallade reglerna för en given diskurs och vilka 
konsekvenser diskursiva avgränsningar får, ger en smidig övergång till 
maktförhållanden inom diskurser, något som är synnerligen relevant för denna 
uppsats. I en diskursanalys är teori och metod inte två separata beståndsdelar, utan 
sammanlänkade och eftersom Beethams tre vägar till legitimitet handlar om 
utövandet av makt, är det också naturligt att ta upp Foucaults teorier om diskurs 
och makt (Jørgensen & Phillips 2000: 10). 

Ett genomgående tema i både metod- och teoridelen är att inget är som det till 
synes ser ut att vara, utan är som i teoridelen socialt konstruerat och enligt 
Foucault är sanningen en diskursiv konstruktion där kunskap inte enbart är en 
spegling av verkligheten. Det är olika kunskapsregimer som anger vad som är sant 
eller falskt. Oändliga möjligheter till trots så är realiteten att de utsagor som 
skapas inom ett bestämt område är likalydande och repetitiva. Vad som kan sägas 
bestäms av de historiska reglerna för diskurserna och sätter snäva gränser 
(Jørgensen & Phillips: 2000: 20).  

För Beetham är legitimitet nära sammanvävt med makt och detsamma gäller 
för Foucalt när det kommer till diskurs. Makt är i sammanhanget inte något som 
man besitter, utan något som utövas. Foucault ser diskurser som en avgränsning 
där olika maktviljor kommer till uttryck. Vissa handlingar skapar ramarna, 
meningsunderlaget, det vill säga de subjekt och de identiteter som vidare handling 
utgår ifrån. Mönstret som utgör diskursen skapas, upprätthålls och formas genom 
nämnda maktviljor. Maktviljornas definition av verkligheten blir gällande. Även 
de mest humana metoderna för styrning och ledning som är eller görs gällande 
betraktas således enligt denna uppfattning av diskurs som maktinstrument 
(Alvesson & Sköldberg 1994: 306). Vår sociala omgivning skapas genom makten 
som urskiljer och ger karakteristika och relationer till varandra. Således är makten 
både produktiv och begränsande i och med att det är makt som skapar och 
definierar vår sociala verklighet, men även gör att verkligheten ser ut och kan 
omtalas på vissa sätt medan alternativa möjligheter hindras från tillträde (Foucalt i 
Burchell et al 1991: 53ff).  

Det viktigaste för min analys och för resultatet av min undersökning är 
Foucaults uppfattning om att diskurser inte enbart handlar om språk i form av text 
och tal. Enligt honom är all praktik diskursiv och alla diskurser materiella. Med 
andra ord är alla praktiker och strukturer, exempelvis infrastruktur, institutioner 
och politik olika former av diskurs. Diskursen är enligt Foucault fullständigt 
konstruerande för vår värld.  

Det övergripande syftet i en diskursanalys är inte att leta efter vad som är sant 
eller falskt. Man ställer istället frågor om vilka hållningar som uttrycks i vilka 
sammanhang, i vilka sammanhang dessa ingår samt vilken funktion de fyller. Det 
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är egentligen inte språket som är det mest intressanta i analysen, utan snarare vilka 
sociala följder det får när världen framställs på ett visst sätt. 

 
 

  
 
 

3.2 Remissyttranden 

 
Valet av just remissyttranden beror på att remissväsendet är en öppen process 

och alla aktörer, även privatpersoner, har möjlighet att skicka in synpunkter. 
Statliga aktörer är de enda som har skyldighet att svara.  

Funktionen att rådfråga ett urval av intresseorganisationer kan innebära att 
regeringen styr vilka organisationer som bör svara på remiss, och i förlängningen 
även vilka åsikter som kommer upp på den politiska agendan. Ett främjande av 
intressen kan givetvis ske av olika orsaker, till exempel för att ge en missgynnad 
grupp en röst i politiken, men det kan också ge redan priviligierade organisationer 
en särställning vilket kan bidra till att befästa ojämlikheter i politiken (Lundberg 
2015: 21). Då RFSL är remissinstans på offentliga utredningar när det gäller 
frågor som specifikt berör hbtq-personer och i en del andra, mer generella frågor, 
är det intressant att se hur RFSL via just remissyttranden legitimerar sig utåt.  

Fördelen med remissyttranden är att de är just offentliga och att man kan 
förvänta sig att dessa därmed sakligt återger berörda organisationers synpunkter 
och med vilka medel de ämnar ge tyngd och därmed legitimitet åt sina remissvar. 
Det är också ett specifikt ämne eller en fråga man ska ta ställning till och således 
är det inomvetenskapligt intressant att se ifall RFSL legitimerar sig annorlunda 
när det gäller frågor om exempelvis sjukvård, brottsförebyggande verksamhet 
eller flyktingpolitik.  

Jag kommer inte att presentera själva sakfrågan remissyttrandena tar ställning 
till i de fall där jag anser att det inte är nödvändigt att få en förståelse för själva 
sakfrågan.  

 

3.3 RFSL:s verksamhet 

 
 

Remissyttranden är också en del av den verksamhet såsom den presenteras på 
RFSL:s hemsida (rfsl.se). Varför jag väljer att granska även den övriga 
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verksamheten istället för att granska exempelvis verksamhetsplan eller årsrapport 
grundar sig i att jag i remissyttrandena redan finner den mer formella tonen som 
krävs i en byråkratisk text, medan jag genom att granska den beskrivning av sin 
verksamhet som RFSL har på sin hemsida kan se hur de legitimerar sig utåt ur ett 
annat perspektiv. En hemsida är i likhet med en remissinstans en öppen handling, 
men innehållet är mer fritt och har fokus på att förmedla en bild av 
intresseorganisationen i frågas verksamhet till allmänheten, media, men i viss mån 
även politiker och beslutsfattare. Kraven på att kunna legitimera sig mot dessa 
torde vara minst lika hårda på hemsidan som i remissyttrandena och därmed är det 
intressant att granska hur de går tillväga. 
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4 Empiri och analys 

Under denna del kommer jag att analysera empirin som jag finner i utvalda 
remissyttranden från RFSL samt verksamheten såsom de beskriver den på sin 
hemsida. Som tidigare nämnts kommer inte samtliga remissyttranden att 
behandlas, utan de som faller inom ramen för RFSL:s prioriterade frågor 2014-
2016.  

4.1 RFSL:s remissyttranden 

Remissyttrandena från RFSL kan delas in i två kategorier: Remissvar där RFSL i 
egenskap av statens remissinstans i hbtq-frågor yttrat sig efter det krav på 
remissvar som ställs på en statlig remissinstans samt remissyttranden där RFSL 
yttrat sig i en utredning utan att ha blivit ombedd att göra så. Remissyttranden får 
vem som helst skicka in och den sistnämnda kategorin remissyttranden har berört 
ärenden RFSL ansett sig ha haft särskild orsak att lyfta fram sina åsikter i. 
Diskursen skiljer sig inte åt mellan dessa två kategorier och om det inte vore för 
att RFSL uttalat i remissyttrandena nämner att de inte är remissinstans i frågan 
hade man inte kunnat ana någon skillnad då språkbruket och på vilka grunder de 
legitimerar sig är desamma. Detta kunde vara en intressant utgångspunkt för en 
undersökning, att se varför, eller i detta fall varför inte, diskurserna skiljer sig åt 
mellan de två kategorierna av remissyttranden, men det faller inte inom ramarna 
för uppsatsens syfte.  

4.1.1 Remissyttrande 2010-10-25: Förbud mot köp av sexuell tjänst  

I detta yttrande över betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst. En 
Utvärdering 1998-2008 (SOU 2010:49) inleder RFSL med meningen: ”I RFSL:s 
principprogram konstateras att RFSL inte anser att kriminaliserande lagstiftning är 
en lösning på de problem som finns inom prostitution…”. I efterföljande mening 
förordar de sin egen syn i ärendet med hänvisning till nämnda principprogram.  

RFSL hänvisar bland annat till FN:s organ UNAIDS när de anser att ”det är 
centralt att människor som själva berörs av lagstiftningar och andra åtgärder som 
har betydelse för det hiv-preventiva arbetet, involveras i arbetet med att utvärdera 
och se över dem” och söker således legitimitet externt. Diskursen är något 
trevande och man har inte den pondus som förväntas av en remissinstans som är 
experter inom ett visst område.  
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När de legitimerar sig utåt, i detta fall mot statens utredningar, använder de i 
detta remissyttrande enbart en hänvisning till att de faktiskt har överlägsen 
kunskap i ämnet och således kunde kvala in som experter som har till syfte att 
påverka allmänheten för att förändra opinionen till fördel för vissa åtgärder, enligt 
Turners begreppsdefinition. Men även denna hänvisning till forskning handlar om 
en studie de genomfört inom ramen för deras regeringsuppdrag där de intervjuat 
personer som aktivt säljer sex. Studien redovisas inte för i någon större 
utsträckning utan efterföljs enbart av ”vi vet att…” och ”det går inte att dra 
generella slutsatser” som inte backas upp av någon som helst kunskap eller en 
diskurs som skulle fastställa att RFSL trots allt självmant vet saker och ting. Detta 
är heller inte relevant då man i enlighet med Foucaults teori om makt skapar sin 
diskurs och därigenom den legitimitet som krävs. Det behövs helt enkelt inget att 
backa upp sina påståenden med då RFSL:s verklighet är den verklighet som är 
den som räknas.   

Det är ett remissyttrande som kan knytas till en av teorierna och det är att de 
med hjälp av Turners tredje expertbegrepp söker legitimera sig utåt som 
intresseorganisation i hbtq-frågor, men som i enlighet med Foucaults diskursteori 
skapar den legitimitet som krävs.  

4.1.2 Remissyttrande 2010-11-22: Transsexuella  

 
Redan en månad senare kan man i remissvaret Transsexuella och övriga personer 
med könsidentitetsstörningar dock se en viss förändring i diskursen. I 
remissyttrandet om transsexuella och övriga personer med 
könsidentitetsstörningar legitimerar man sig utåt med hjälp av extern 
expertkunskap enligt Boswells krav på kunskapsbaserad legitimitet, vilket man 
även gör i föregående remiss. Även i denna remiss hänvisar man till FN, närmare 
bestämt Yogakartaprinciperna i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det är ett 
dokument framtaget av ett antal människorättsexperter som utifrån existerande 
mänskliga rättigheter-instrument klargör de mänskliga rättigheterna i förhållande 
till sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Man hänvisar också till 
Europarådets rekommendation inom området (CM/Rec (2010)5) och beklagar att 
en svensk studie (en studie av Eriksson & Knutagård 2005) som är högaktuell i 
och med att det är en av få svenska studier som specifikt fokuserar på män som 
säljer sex inte tas upp över huvud taget i den remiss de besvarar.  

Genom att ta in tunga internationella aktörer, men även inhemska studier 
finner man en legitimitetsdiskurs hos RFSL som går att härröra till både Turners 
expertbegrepp om kvalificerade professionella som Boswells krav på 
kunskapsbaserad legitimitet. Med andra ord legitimerar sig RFSL här utåt med 
hjälp av andra tunga instanser.  

RFSL ifrågasätter även remissens bristande empiri i avsaknad av 
erfarenhetsinsamlad kunskap och ifrågasätter således utredningens legitimitet och 
framhäver istället sin egen lekmannakunskap inom området och skapar en 
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maktdiskurs som innefattar hela verkligheten, inte bara det skrivna och uttalade, 
helt i Foucaults anda. 

4.1.3 Remissyttrande 2011-03-11: Sexualbrottslagstiftningen  

Lite in på det följande året, 2011, verkar något ha hänt hos dem som skriver 
remissyttranden hos RFSL då man i remissvaret till en utvärdering och 
reformförslag av sexualbrottslagstiftningen, Sexualbrottslagstiftningen – 
utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71), intar en något annorlunda diskurs. 
Varje stycke för sig är legitimerande utåt, men för undersökningens syfte har jag 
plockat ut de som knyter an till någon eller några av mina teorier. 

I citatet ”RFSL var 2010 en av åtta organisationer (de andra var Amnesty, Alla 
kvinnors hus, RFSU, Roks, Sveriges Kvinnolobby, SKR och UNIFEM Sverige) 
som ställde sig bakom ett till regeringen överlämnat upprop om krafttag mot 
våldtäkter och annat sexuellt våld” nämner RFSL sig själv som en av åtta tunga 
intresseorganisationer och kvalar således in på Turners begreppsdefinition 
kvalificerade professionella då de i enlighet med den erkänns av sina kollegor. De 
platsar således även in på båda Boswells krav på kunskapsbaserad legitimitet och 
diskursmässigt legitimerar de sig utåt genom att placera sig i ett jämlikt 
sammanhang med andra namnkunniga intresseorganisationer istället för att enbart 
ta stöd av dem för att framföra sina argument.  

Genom citatet ”RFSL:s syn på kroppen är att varje människa har rätt att själva 
forma, använda och benämna sin kropp. Att varje individ ska ”tillskrivas 
kroppslig autonomi” som det heter i RFSL:s principprogram, innebär att varje 
individ har en okränkbar rätt att själv definiera sin sexuella läggning och sin 
könsidentitet. Lagstiftningen bör ta utgångspunkt från individens behov…” kan 
man se hur Beethams tre vägar till legitimitet uppfylls i och med att 
principprogrammet följer vedertagna regler i samhället, och att maktutövningen 
uppfattas som allmännyttig. Indirekt kan man också utläsa att RFSL har ett aktivt 
medgivande eller acceptans av de som de anses representera.   

Inom en underrubrik i remissyttrandet som handlar om sexualbrott mot hbtq-
personer lyfter RFSL fram att de sedan ett antal år tillbaka driver en 
brottsofferjour för hbtq-personer. Mer om brottsofferjouren går att läsa om nedan 
under RFSL:s verksamhet, men genom att använda sig av brottsofferjouren i detta 
remissyttrande legitimerar RFSL sig utåt som intresseorganisation i hbtq-frågor 
med både kunskapsbaserad legitimitet och erfarenhetsbaserad kunskap. De skapar 
en legitimitetsdiskurs genom att hänvisa till den auktoritet de har inom området 
där de under flera år samlat kunskap, något ingen annan motsvarande verksamhet 
i Sverige har och kan därför kopplas till Foucaults teori om makt, där makten 
skapas genom diskursen.  
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4.1.4 Remissyttrande 2012-01-30: Nationell handlingsplan mot hiv  

 
I remissyttrandet avseende utkast till Nationell handlingsplan mot hiv och andra 
STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM) 
2012-2016 lyfter RFSL inledningsvis fram ett vanligt problem inom 
remissväsendet. De börjar nämligen med att tacka för att de fått uppskov på att 
inkomma med remissvar. Att svara på en remiss är ofta tidsbegränsat och därmed 
hinner man inte bedriva den forskning eller det kunskapsinsamlande som skulle 
behövas för att presentera ett kunskapslegitimt remissvar. Det är ett problem alla 
intresseorganisationer har gemensamt och därför är det viktigt att kunskapen 
redan finns där innan man blir ombedd att lämna ett remissyttrande. 

RFSL oroar sig över planens målsättningar och hänvisar här till sin rapport En 
effektivare hivprevention? Detta är ett ypperligt verktyg för att legitimera sig utåt 
med hjälp av kunskapsbaserad expertis samt som kvalificerad professionell. De 
har på egen hand forskat i ämnet och diskursen är genomgående legitimerande då 
de hela tiden lutar sig tillbaka mot vad de som intresseorganisation åstadkommit. 
Men som Turner konstaterar angående experter som har till syfte att påverka 
allmänheten så är forskningen i sig inte ämnad för att fastställa expertkunskap. 
Det som däremot fastställs är en expert- och legitimitetsdiskurs genom att ge ett 
sken av att vara en expert, helt i Foucaults anda.   

Ytterligare fortsätter de i samma bana genom att påpeka att ”vi vet genom 
forskning att alkohol- och droganvändandet är högre bland hbt-personer och inom 
gruppen män som har sex med män än den är i den generella befolkningen. 
Forskning visar att homosexuella män dricker dubbelt så mycket jämfört med män 
i den övriga befolkningen och att lesbiska kvinnor dricker fyra gånger så mycket 
som kvinnor i den övriga befolkningen (NOVA 99)”.  

Återigen legitimerar de sig här med hjälp av egen forskning inom området och 
skapar således kunskapsbaserad legitimitet med hjälp av både erfarenhetsbaserad 
expertis samt som kvalificerade professionella men även som experter som har till 
syfte att påverka allmänheten för att förändra opinionen till fördel för vissa 
åtgärder. De använder sig även här av samtliga Beethams vägar till legitimitet 
genom att handlingarna de utför sker i samklang med vedertagna regler i 
samhället, maktutövningen uppfattas som allmännyttig samt att de har ett aktivt 
medgivande och acceptans av den underordnade parten, vilka i detta fall är 
samtliga personer som kontaktat brottsofferjouren samt de personer som deltagit i 
NOVA 99.  

I ett ytterligare stycke hänvisar RFSL återigen till erfarenhetsbaserad kunskap: 
”RFSL vet av erfarenhet genom vårt hiv-preventiva arbete, genom den 
internationella forskning som finns, samt det kunskapsunderlag som redovisas i 
handlingsplanen, som RFSL och RFSL Ungdom tagit fram… att det finns stora 
behov av hiv-preventiva insatser”. De hänvisar även till befintlig forskning samt 
deras handlingsplan där kunskapsbaserad legitimitet samt erfarenhetsbaserad 
kunskap går att återfinna. Foucault skulle ha varit mycket nöjd över denna 
formulering, oavsett vad han tycker i sakfrågan. RFSL skapar en makt- och 
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legitimitetsdiskurs och konstaterar helt enkelt att ”det bara är så”. Hur man 
framstår för den utomstående är det viktiga.  

Sammanfattningsvis legitimerar sig RFSL utåt med många olika metoder i 
detta remissyttrande vilka går att anknyta till så gott som samtliga teorier i 
teoridelen av denna uppsats då de uppnår Beethams tre vägar till legitimitet, 
Boswells krav på kunskapsbaserad legitimitet samt kan kategoriseras som 
experter i flera avseenden gällande Turners fem definitioner.  

4.1.5 Remissyttrande 2014-10-31: Våld i nära relationer  

I ett remissyttrande beträffande Våld i nära relationer – en folkhälsofråga, förslag 
för ett effektivare arbete (SOU 2014:49) ställer sig RFSL ytterst kritiskt till vad 
den nationella samordnaren kommit fram till. Detta är intressant då RFSL i regel 
kommer med förbättringsförslag och andra åsikter, men inte direkt kritik. Jag 
räknar inte kritik och ifrågasättandet av utredningens legitimitet i remissyttrandet i 
4.1.2 som synonymt i detta fall. Diskursen i remissyttrandet är legitimerande 
främst med tanke på att RFSL lyfter fram sin roll i detta område på många plan. 
De anser bland annat att det är ”anmärkningsvärt att den nationella samordnaren 
väljer bort våldsutsatta hbtq-personer från sitt uppdrag och överlämnar åt andra 
myndigheter att identifiera de åtgärder som behövs för att förbättra situationen för 
hbtq-personer som utsätts för våld i nära relationer”. RFSL kritiserar samordnaren 
och påpekar att det idag finns tillräcklig kunskap för att denne kunde ha förslagit 
åtgärder. Denna kunskap besitter RFSL och RFSL visar här återigen genom ett 
textboksexempel hur makt kan skapas genom diskurs.  

För att möjligen tillrättavisa samordnaren hänvisar RFSL till sina egna studier, 
bland annat rapporten Misstro vilket återigen skapar kunskapsbaserad legitimitet 
enligt Boswells krav. De legitimerar sig ytterligare utåt som intresseorganisation i 
hbtq-frågor, i detta fall mot Statens offentliga utredning genom att konstatera att 
samordnaren har träffat personal från RFSL:s brottsofferjour och fått information 
om våldsutsatta hbtq-personers utsatthet samt att RFSL:s förbundsordförande 
vidare varit del i den strategiska referensgruppen tillsammans med personer från 
andra organisationer där de betonat vikten av att hbtq-personer får det stöd som 
samhället har beslutat att de har rätt till. De finner det anmärkningsvärt och kan 
inte se någon rimlig förklaring till samordnarens agerande då alla tillgängliga 
resurser har ställts till samordnarens förfogande. 

Baserat på hur de legitimerar sig i detta remissyttrande väljer RFSL att föreslå 
en ny kompletterande utredning, något de inte gjort i något annat remissyttrande 
och man kan här se en ändring i legitimitetsdiskursen över tid i och med att RFSL 
med sin kunskap, erfarenhet och expertis, som i sin tur anknyter till vägarna till 
legitimitet, blivit självsäkrare och en instans att räkna med. Det har varit intressant 
att följa denna utveckling som skett inom loppet av bara några år. Avslutningsvis 
går det att konstatera att diskursen inom RFSL ändrats vad gäller remissyttranden, 
från en något trevande och existensberättigande, till en självberättigad 
intresseorganisation som således också uttrycker sig som sådan med all makt som 
kan härröras ur en diskurs enligt Foucault.  
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4.2 RFSL:s verksamhet 

RFSL har en omfattande verksamhet inom flertalet områden som kommer att få 
varsin underrubrik här. Samtliga verksamheter kan anses som legitimerande utåt 
vare sig det rör att skapa legitimitet åt ett remissyttrande, pressmeddelande eller 
legitimera sig som intresseorganisation i hbtq-frågor. Alla verksamhetsområden 
inom vilka RFSL verkar skulle dock inte få plats i en undersökning av denna 
storlek, utan urvalet har skett genom att välja några av de kärnområden som är 
RFSL:s prioriterade frågor 2014-2016  enligt RFSL:s verksamhetsplan (2015-11-
05) på hemsidan rfsl.se. 

4.2.1 Internationellt arbete och asylfrågor/migration 

Dessa ämnen skulle egentligen kräva varsin rubrik, men då RFSL själva har dem 
under en och samma kommer även jag att behandla området som en enhet. Med 
egna ordalag beskriver RFSL det internationella arbetet på följande vis: 
 
”RFSL är en erkänd och respekterad internationell aktör; en värdefull 
position som vi vill behålla och utveckla vidare under de kommande åren. 
Vårt internationella arbete utgår ifrån de erfarenheter och lärdomar vi samlat 
under vårt arbete för hbtq-personers rättigheter under mer än 35 år, formellt 
sett sedan RFSL gick med i ILGA 1979.” (Internationellt 2015-10-15). 

 
Här finner vi ett bra exempel på hur organisationen legitimerar sig utåt både 

genom att hävda att de är ”erkända och respekterade”, samt senare i stycket 
genom att hänvisa till sin expertkunskap inom området vilket skulle kunna 
härröras ur Turners femte definition av en expert: den erfarenhetsbaserade 
expertkunskapen, men även genom att legitimera sig genom samarbetet med en 
annan tung intresseorganisation, ILGA. Genom detta citat kan man även skönja en 
koppling till Boswells första krav på legitimerande kunskap, att en 
intresseorganisation måste verka inom ett område där dess legitimitet redan är 
erkänd. Diskursen är tydligt ämnad att skapa legitimitet och makt.  

En verksamhet som RFSL driver i samband med asylfrågor och migration är 
det partipolitiskt obundna nätverket Newcomers. I detta nätverk utbildar de om 
det svenska samhället och anordnar svensklektioner samt ger information om 
praktiska frågor och hjälper sina medlemmar att hitta boenden. Enligt 
hemsidan arrangerar de ”allt från simlektioner till studiebesök och ibland 
åker vi på Pride- och hbtq-festivaler, eller tipsar om andra evenemang och 
sociala sammankomster. Newcomers bistår även med juridisk rådgivning i 
asylärenden” (Newcomers, Asyl och rådgivning 2015-10-15). 
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Detta är ett synnerligen intressant verksamhetsområde då de här tar hjälp 
av utomstående expertkunskap i form av jurister och experter i asyl och 
migration helt i enlighet med Boswells andra krav på legitimerande kunskap. 
Man kan i det här fallet även konstatera att Beethams samtliga tre vägar till 
legitimitet uppnås. Hur Newcomers verksamhet ser ut i verkligheten har jag 
ingen information om, men ur det som går att avläsa på hemsidan uppfylls 
alla krav på legitimitet. De facto spelar det heller ingen roll hur 
verksamheten ser ut i verkligheten då RFSL här skapar sin egen verklighet 
helt enligt Foucaults anda. Det viktiga är inte vad man egentligen gör, utan 
hur det uppfattas utifrån. Här skulle man också kunna hävda att Turners 
expertbegrepp kvalificerade professionella kvalar in utöver att de legitimerar 
sig med hjälp av erfarenhetsbaserad kunskap.  

 

4.2.2 Hälsa, sex och hiv 

Jag vill återigen inleda med ett citat från hemsidan: 
”RFSL har arbetat med frågor som rör hiv och sexualitet sedan hiv-epidemin 

startade i Sverige, 1982. RFSL arbetar med en sexualpositiv hivprevention som 
riktar sig till de grupper som är mest påverkade av hiv och könssjukdomar … [och 
arbetet] har bidragit till att det finns en högre kunskap kring hiv och 
könssjukdomar än hos befolkningen i stort. RFSL har förändrat det politiska 
landskapet genom att konsekvent lyfta frågor som rör hbtq-personers hälsa och 
utsatthet och har lyckats med att göra hbtq-personers levnadsvillkor till en 
prioriterad fråga hos myndigheter.” (Hälsa, sex och hiv 2015-11-02) Vare sig de 
verkligen har förändrat det politiska landskapet eller inte är återigen irrelevant då 
verkligheten är ständigt föränderlig och skapas av diskursen. 

Även här börjar man med att legitimera sig utåt med hjälp av 
erfarenhetsbaserad kunskap, Turners femte expertbegrepp. Man nämner årtalet 
1982 samt tar upp att RFSL:s arbete har förändrat det politiska landskapet. Detta 
arbete består av bland annat hiv-testning, sexualupplysning samt workshops om 
alkohol och droger. Utöver detta bedriver RFSL informationskampanjer och 
tillhandahåller utbildningar för vårdpersonal (Hälsa, sex och hiv: 2015-11-02). 
Även detta verksamhetsområde kan legitimera sig med hjälp av kvalificerade 
professionella utöver erfarenhetsbaserad kunskap. En fråga som uppstår på ett mer 
politiskt filosofiskt plan är när erfarenhetsbaserad kunskap egentligen övergår till 
att vara expertis enligt begreppet kvalificerade professionella. Det är inget jag 
kommer att gå in djupare på, men om man hållit på med något länge nog torde 
man väl så småningom bli kvalificerad professionell och inte århundrade ut och in 
vara expert på basis av erfarenhetsbaserad kunskap?  

Det kan konstateras att RFSL inom detta verksamhetsområde legitimerar sig 
utåt genom just verksamhet i dess mest basala form. I kontakten med både 
vårdtagare och vårdgivare. De är den intresseorganisation dessa individer vänder 
sig till och här råder framförallt Beethams andra väg till legitimitet: 
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Maktutövningen måste uppfattas som allmännyttig, vilket i det här fallet tycks 
uppfattas som sådan baserat på hur RFSL legitimerar sig utåt på sin hemsida.  

 

4.2.3 Rättigheter och skydd mot hat och hets 

”RFSL har bedrivit en brottsofferjour sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer 
som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. RFSL:s brottsofferjour har sedan 
starten mött många utsatta hbtq-personer och är den brottsofferjour i Sverige som 
har störst samlad erfarenhet på området, med drygt 200 stödsökande per år” 
(Brottsofferjour 2015-10-14).  

Det tycks vara mer regel än undantag för RFSL att nämna årtal i syfte att 
kunna hävda erfarenhetsbaserad kunskap och genom denna kunna legitimera sig 
utåt. Här använder man sig av en bestämd diskurs i syfte att skapa en uppfattning 
som den enda rätta, medan andra anses falla utanför normen och framställs som 
otänkbara. Jag vill därför här ta in Foucaults teori gällande diskurs och makt. 

Enligt Foucalt är makt inte något som man besitter, utan något som utövas 
(Jørgensen & Phillips 2000: 10). Här utövar RFSL makt genom att konstatera att 
de har störst samlad erfarenhet på området. Detta för oss vidare till Turners tredje 
definition av experter, de som har till syfte att påverka allmänheten för att 
förändra opinionen till fördel för vissa åtgärder. Utan att ange källor hävdar RFSL 
att de är störst på området och på så vis legitimerar de sin brottsofferjour som en 
hörnsten i arbetet med skydd mot hat och hets.  

Detta är dock helt i sin ordning då RFSL här producerar kunskap samt en 
diskurs enligt vilken världen är en konstruktion och enligt Boswell legitimerar sig 
via denna. RFSL berättar på sin sida att deras brottsofferjour ”har utvecklats till 
att bli ett kunskapscentrum för frågor om våld och hbtq och är ofta tillfrågade för 
utbildningar, deltagande i referensgrupper till statliga utredningar på området och 
medverkande i nätverk” (Brottsofferjour 2015-10-14).  

Trots att 18 år i sammanhanget kan tyckas smått vagt att hävda 
erfarenhetsbaserad kunskap på, så är det likväl inte fråga om tiden i sig, utan vad 
de uträttat under tiden som ligger till grund för att de med denna verksamhet kan 
legitimera sig starkt utåt som intresseorganisation i hbtq-frågor både mot 
myndigheter, media och allmänheten. De har också tagit steget vidare och agerar 
experter i sakfrågan med stark legitimitet då de erbjuder rådgivning för andra 
professionella, till exempel socialtjänst, ungdomsmottagningar, polis, 
skolkuratorer och andra jourer. Här är de utan tvekan kvalificerade professionella 
enligt Turners begreppsdefinition och har en stark grund att legitimera sig utåt på.  

4.2.4 Utbildning, arbetsliv och fritidsliv 

Här är det två aspekter som måste tas i hänsyn, nämligen dels vad RFSL vill att 
samhället ska göra, dels vad RFSL kan göra för samhället.  
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Till att börja med anser RFSL bland annat att:  
• Skolan ska ha en genomgående inriktning som främjar ett demokratiskt 

synsätt. 
• Den forskning som bedrivs om hbtq-personer ska ha ett normkritiskt 

perspektiv. 
• Forskningen om hbtq-personers livsvillkor ska öka så att de åtgärder som 

föreslås för att förbättra hbtq-personers liv baseras på fakta. 
• Alla hbtq-personer ska kunna ha ett arbete och en fritid utformad som 

personen själv önskar, fri från diskriminering och kränkande behandling. 
(Utbildning, arbetsliv och fritidsliv 2015-11-05). 
Så varför ska samhället göra detta och på vilka grunder baserar RFSL sina 
visioner?  
 

Detta kan i mångt och mycket besvaras med stycket som följer efter nyss nämnda 
förhoppningar där RFSL berättar att de arbetar för att deras utbildningar och hbtq-
certifiering ska vara efterfrågade av företag, offentlig sektor, skola, hemtjänst och 
organisationer (Utbildning, arbetsliv och fritidsliv 2015-11-05). 

Vad är då en hbtq-certifiering? Först och främst är det för denna uppsats 
relevans ett av de viktigaste verktygen för RFSL att legitimera sig med utåt. Det 
är med denna certifiering de legitimerar sig utåt i alla delar av samhället, från 
skola, arbetsplats, fritidsgård till regering.  

Denna certifiering går kortfattat ut på att arbetsgrupper ur vilken del av en 
organisation, ett företag, en kommun och så vidare, de än må tillhöra träffas vid 
fyra tillfällen och utbildas i hbtq-frågar med ledning av RFSL. Detta är en tjänst 
RFSL även tar betalt för. Att ta betalt för något innebär inte att man för den skull 
är kvalificerad professionell, men däremot kan man kvala in på det 
expertbegreppet i och med att RFSL här å yrkets vägnar utbildar andra i vad hbtq 
är för något. Det är här de är en verklig auktoritet och har all makt. De har skapat 
den verklighet de lär ut till andra och diskursen de använder sig av skapar 
legitimitet både åt dem själva och deras verksamhet. Därmed kvalificerar de sig in 
på samtliga av Beethams vägar till legitimitet likväl som Boswells kriterier går att 
appliceras här och vad gäller Turners expertbegrepp så går de utöver kvalificerade 
professionella och erfarenhetsbaserad kunskap även att kalla för experter som har 
till syfte att påverka allmänheten för att förändra opinionen till fördel för vissa 
åtgärder. Den legitimitet som krävs för detta finns i bland annat ovan nämnda 
forskning, men även i den expertis som legitimeras av andra tunga aktörer, både 
intresseorganisationer och myndigheter.  
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4.2.5 RFSL:s varumärke och kommunikation 

När det kommer till att legitimera sig utåt som intresseorganisation i hbtq-frågor 
är kanske denna punkt en av de tillsynes viktigaste. Hur en organisation 
framställer sig själv kan förstås med det som kallas för omdömeshantering som 
syftar till att skapa en bild av organisationen hos andra aktörer. Till skillnad från 
marknadsföring som bara riktar sig till publiken är omdömeshantering ett bredare 
begrepp. Den berör inte bara pris och kvalitet på produkten och kan därmed ses 
som ett sätt att förstå hur intresseorganisationer legitimerar sig utåt (Røvik 2007: 
165ff).  

RFSL skriver på sin hemsida att de ”eftersträvar en så stor och varierad 
synlighet som möjligt för både förbundets politiska påverkansarbete och övriga 
arbete. RFSL ska arbeta konsekvent med att synliggöra organisationen på så sätt 
att våra grundvärderingar och vår identitet tydligt framgår i extern och intern 
kommunikation. RFSL deltar i debatten och kommunicerar på andra sätt ut 
organisationens budskap genom såväl debattartiklar och pressmeddelande som 
medverkan i sociala och traditionella medier. Vi ska vara den självklara 
organisationen för journalister, och andra som vill belysa olika hbtq-politiska 
frågor, att vända sig till. RFSL ska eftersträva att vara den viktigaste källan för 
information och kommunikation om hbtq-frågor i Sverige…” (Verksamhetsplan 
2015-10-15).  

Här beskriver RFSL i tydliga ordalag hur de ämnar legitimera sig utåt. De ska 
vara den självklara organisationen för journalister samt den viktigaste källan när 
det kommer till hbtq-frågor i Sverige. Detta är en målsättning de lever upp till och 
kan fullt ut legitimera sig utåt med hjälp av denna då den lever upp till Beethams 
vägar till legitimitet och av ovannämnda exempel av verksamhet grundar denna 
på erfarenhetsbaserad kunskap och som kvalificerade professionella enligt 
Turners expertbegrepp samt till viss mån uppnår de krav som Boswell ställer på 
kunskapsbaserad legitimitet. Diskursen når på alla sätt upp till den av Foucault 
nämnda makten som skapar legitimitet. RFSL har inte bara skapat sig själva 
genom denna diskurs, de har även befäst sin makt inom området på ett sätt som 
inte går att ifrågasätta.  

 
 

 



 

 24 

5 Slutdiskussion 

Det bör konstateras att jag läst remissvar och remissyttranden från en period 
som sträcker sig över sex år och att både diskursen i dessa samt hur man 
legitimerar sig utåt som intresseorganisation i hbtq-frågor har utvecklats en hel del 
under denna trots allt korta tidsperiod sett i sammanhanget då RFSL har existerat i 
66 år. I dessa ”tidiga” remissyttranden som den där de tar ställning till förbud mot 
köp av sexuell tjänst (SOU 2010:49) har man inte den självsäkerhet och pondus 
som förväntas av en intresseorganisation som är experter inom ett visst område 
och saknar en förtroendeingivande legitimitetsdiskurs. 

Det som ytterligare kan konstateras är att RFSL legitimerar sig utåt med 
åtskilliga metoder. Framförallt är det verksamheten sådan den är presenterad på 
deras hemsida (rfsl.se) och alla dess beståndsdelar som i varierande grad, men alla 
sammantaget, uppfyller såväl Beethams tre vägar till legitimitet, Boswells två 
krav på kunskapsbaserad legitimitet samt Turners fem definitioner av 
expertbegreppet.  

Efter att analysen var genomförd visade det sig att RFSL i mångt och mycket 
legitimerar sina remissyttranden med den verksamhet de bedriver, men även med 
hjälp av en legitimitetsdiskurs som kan anknytas till Foucaults diskursteori samt 
syn på makt. Det var för mig som forskat i ämnet intressant att se hur RFSL 
genom åren blivit en allt självsäkrare, självständigare och mer handlingskraftig 
intresseorganisation som tas på allvar i många sammanhang. De har lyckats med 
konsten att skapa en verklighet genom diskursen, inte bara den skrivna och talade, 
utan även genom vad de gör och uträttar. I denna verklighet har de makt och det 
är irrelevant ifall denna makt är riktig då det viktiga i sammanhanget endast är om 
omgivningen uppfattar makten som sådan. 

Vad gäller empiri var valet inte självklart. Jag brottades länge mellan valet av 
pressmeddelanden, debattartiklar, principprogram och verksamhetsplan innan jag 
slutligen landade i remissyttranden och RFSL:s verksamhetsområden. 49 
remissvar samt –yttranden gjorde att urvalet av ett fåtal av dessa var svårt. Jag 
begränsade mig dock till frågor som hamnade inom ramen av RFSL:s prioriterade 
frågor 2014-2016. Det är också omöjligt att inom ramen för en uppsats analysera 
samtliga verksamhetsområden, men även här begränsade jag mig till nyss nämnda 
prioriterade frågor.  

Relativt få experter av akademiskt slag förekom i förhållande till andra typer 
av experter (andra intresseorganisationer, myndigheter, överstatliga 
organisationer), vilket inte är helt oväntat utifrån de teoretiska förutsättningar jag 
hade. En tidsbrist i framställandet av ett remissyttrande är en fullt möjlig 
förklaring då dessa ofta måste besvaras snabbt och forskning som inte redan är 
tillgänglig vid tidpunkten blir svår att få fram under den givna tidsramen. Jag ser 
inte detta som en slump även om materialet inte sträcker sig över en längre tid 
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eller består av fler fall, då förutsättningarna för remissyttranden alltjämt är 
desamma. Då undersökningen inte heller har en kvantitativ inriktning är 
kvantitativa mått heller ej av huvudsakligt intresse.   

Det ska medges att jag till en början hade en helt annan infallsvinkel och var 
allmänt negativt inställd till RFSL, men jag anser att jag lyckats bibehålla en 
värderingsfri inställning och dessutom åstadkommit en undersökning som klarar 
kravet på intersubjektivitet.  

För att återvända till Boswells teorier om kunskapsbaserad legitimitet så är 
den legitimerande funktionens huvudsyfte att det ska se ut som man använder 
expertkunskap instrumentellt, vilket ger organisationen legitimitet, det vill säga, 
så länge det ser ut som att man har tagit åt sig av expertkunskap eller själv 
framställt den så legitimeras man (Boswell 2012: 61ff). Detta är särskilt viktigt för 
intresseorganisationer likt RFSL som arbetar i miljöer där expertkunskap värderas 
högt. Om organisationens målgrupp inte anser att de använder sig av 
expertkunskap på rätt sätt så minskar intresseorganisationens makt och därför är 
det särskilt viktigt att ge ett sken av att de gör det (Boswell 2012: 69ff) något 
RFSL genom sina remissyttranden och verksamheten såsom den presenteras på 
deras hemsida gör där de ofta skapar en allomfattande diskurs för att legitimera 
sig utåt som intresseorganisation i hbtq-frågor helt enligt Foucaults anda.  

Det utomvetenskapliga demokratiska dilemmat som lyftes fram i uppsatsens 
syfte är tydligt i min analys. Då en intresseorganisation enbart skapar en 
legitimerande diskurs som en stödjande funktion för att stödja redan existerande 
åsikter, spelar utkomsten ingen roll, utan expertkunskapens funktion blir att backa 
upp sina åsikter. Kunskap är här inte objektiv eller värderingsfri då den plockas ut 
för att stämma överens med en åsikt (Boswell 2012: 61ff:73f). Detta kan som 
resultat av analysen konstateras vara en metod RFSL lyckats väl med.  

Problemet för den moderna demokratin som uppstår med den stödjande 
funktionen är att man accepterar ett experter ska komma överens sinsemellan 
istället för verkställandet av en demokratisk process. Ifall man hävdar sin 
legitimitet på expertis är det viktigt att kunna stödja sina ståndpunkter på mer än 
bara åsikter och baserar man dem på expertis får man ett övertag i debatten 
eftersom frågorna debatteras enligt teknokratiska riktlinjer istället för 
demokratiska (Boswell 2012: 14). I debatterna kring ståndpunkter handlar det 
därför ofta om vilken expertis som är mer auktoritär än den andra, något RFSL 
med sin legitimerande diskurs ständigt framhäver. 

Som slutord vill jag lyfta fram en intressant synpunkt som kan vara 
förklarande för RFSL:s, men även övriga intresseorganisationers, val av diskurs 
och hur de legitimerar sig utåt som intresseorganisation. Denna lyfts fram i ett 
remissyttrande till SOU 2010:70 där RFSL menar att det under de senaste 
decennierna noterats en tyngdpunktsförskjutning i de ideella organisationernas 
verksamhet som går ifrån att driva sakfrågor och intressepolitik till att ägna sig åt 
produktion av välfärdstjänster. Mot bakgrund av denna tyngdpunktsförskjutning 
är det förståeligt att diskursen utvecklats över tid och att behovet av att legitimera 
sig genom fastställandet av expertis och makt har blivit allt viktigare.  
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