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Syftet med denna studie är att undersöka riksdagsledamöters erfarenheter och 

attityder gentemot lobbying. Även organisationers arbete med lobbying undersöks, 

och hur väl detta arbetssätt överensstämmer med det som riksdagsledamöter 

efterfrågar. Uppsatsen bygger på frågeställningarna: 1) Vilka erfarenheter och 

attityder har riksdagsledamöter i miljö- och jordbruksutskottet gentemot lobbying? 2) 

Vad karaktäriserar en skicklig respektive mindre skicklig lobbyists kommunikation, 

enligt riksdagsledamöter i miljö- och jordbruksutskottet? 3) Hur arbetar 

Skogsindustrierna och Naturskyddsföreningen med lobbying? 

 

Undersökningsmetoden är kvalitativ och består av personliga semistrukturerade 

intervjuer med riksdagsledamöter från miljö- och jordbruksutskottet samt med 

informanter från två organisationer: Skogsindustrierna och Naturskyddsföreningen. 

Intervjuernas tematisering bygger på ett teoretiskt ramverk om hur man bäst bedriver 

lobbying som alltså bildar en form av idealtyp för dessa förhållningssätt.  
 

Undersökningens resultat visar att samtliga intervjuade ledamöter är positivt inställda 

till lobbying. En bild av en professionell lobbyist har växt fram, i enlighet med 

riksdagsledamöternas utsagor och med stöd från vårt teoretiska ramverk. Denna 

lobbying kan beskrivas som en trestegsraket där första steget består i förarbetet, att 

samla på sig kunskap och bygga upp ett anseende och en positionering för 

organisationen, kontaktförsöket, där sociala färdigheter, ödmjukhet och goda 

sakkunskaper underlättar. Lyckas man uppnå dessa två steg finns chansen att skapa en 

slags relation, där lobbyisten och beslutsfattaren byter information. Sista steget består 

i uppföljningen och upprätthållandet av relationen. I detta skede är det viktigt att 

kontinuerligt bidra med ny relevant information och kunskap till beslutsfattaren.  

 

I resultatet av intervjuerna med Skogsindustrierna och Naturskyddsföreningen kan vi 

se att båda bedriver lobbying som överensstämmer med vårt teoretiska ramverk, samt 

det riksdagsledamöterna efterfrågar. 
 

Nyckelord: Lobbying, Sveriges riksdag, riksdagsledamot, miljö- och 

jordbruksutskottet, Skogsindustrierna, Naturskyddsföreningen 
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1 Inledning 
!
!
“Vi lever i spinndoktorernas, kommunikationsrådgivarnas och PR-konsulternas tid. 

En påverkansindustri har vuxit fram, på gott och ont.” (Möller 2009:17) 

 

Under det senaste århundradet har scenen för politiskt påverkansarbete i Sverige ritats 

om. Från att stora fack- och branschorganisationer spelat huvudrollerna menar många 

forskare att politiskt påverkansarbete de senaste 40 åren övergått till en friare arena där 

allt fler organisationer och företag är med och deltar. Ett tydligt tecken på det ökade 

deltagandet i beslutsprocessen är den ökade efterfrågan på välutvecklad kommunikation. 

Detta har lett till en lavinartad ökning av de professionella politiska påverkarna: 

lobbyisterna. (Melin 2000:10) 

 

Fenomenet lobbyism kan ses i olika ljus. Vissa menar att det är en fundamental del av 

vår demokrati att påverka och att lobbyister förser politiker med nödvändig 

information som hjälper dem att fatta mer underbyggda beslut. Andra menar att det 

snarare utgör ett hot mot samma demokrati, att lobbyverksamheten gör att politiska 

beslut fattas i enighet med de största och bäst bemedlade, i hemliga rum med 

förtejpade nyckelhål. Hur ser det egentligen ut i praktiken? 

  

Vi har på senare år kunnat se en intensifiering av debatten kring hur vi ser på vår 

skog: som råvara eller kär rekreationsmiljö. Vi kan alltså se två tydliga läger i de som 

ser skogen i huvudsak som en näring, och de som av miljöskäl vill bevara skogen och 

skydda den från avverkning. Skogsindustrin är en av Sveriges största näringar, 

sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade år 2012 för 123 miljarder kronor 

(skogsindustrierna.se). Politiskt beslutsfattande inom detta område får därför stora 

konsekvenser i många delar av samhället.  

 

För att ta reda på hur lobbying bedrivs har vi valt att undersöka hur politiker ser på 

fenomenet, närmare bestämt riksdagsledamöters erfarenheter och attityder gentemot 

lobbying. För att få en inblick i lobbyistens perspektiv har vi även undersökt hur två 
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organisationer arbetar med detta politiska påverkansarbete. De två organisationer vi 

undersöker bedriver lobbying inom skogsfrågor. 
 

Forskningen om lobbyism är ytterst begränsad i Sverige, och ur ett 

kommunikationsperspektiv ännu mer. Forskning som dessutom berör politikers 

erfarenheter och attityder gentemot lobbying är obefintlig, något som motiverar vår 

undersökning i allra högsta grad. Frågans outforskade karaktär har inneburit att det 

inte finns någon given teori för oss att ta avstamp från. Vi har därför valt att 

sammanfatta teorier om förhållningssätt vid lobbying i ett ramverk (som tillsammans 

utgör en slags idealtyp) och sedan jämföra detta med vårt resultat. Finns det stöd för 

denna idealtyp hos de riksdagsledamöter vi intervjuar? Vilka likheter och skillnader 

kan vi se?  

!

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med den bristande tidigare forskningen i åtanke är syftet med studien att belysa 

svensk lobbyism ur ett kommunikationsperspektiv. Vi vill undersöka hur lobbyism 

riktad mot riksdagsledamöter ser ut och vilka erfarenheter och attityder denna grupp 

har gentemot lobbying. Studien syftar även till att få en inblick i hur lobbying går till i 

praktiken från organisationer. Våra forskningsfrågor lyder: 
 

 

! Vilka erfarenheter och attityder har riksdagsledamöter i miljö- och 

jordbruksutskottet gentemot lobbying? Hur går lobbyingen till? Hur mottas denna 

lobbyism av ledamöterna? 

 

! Vad karaktäriserar en skicklig respektive mindre skicklig lobbyists  

kommunikation enligt riksdagsledamöter i miljö- och jordbruksutskottet? 

 

 

! Hur arbetar Skogsindustrierna och Naturskyddsföreningen med lobbying? 

Vilken typ av påverkanskommunikation är enligt dessa två parter effektiv? 
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1.2 Avgränsningar 

Denna studie undersöker lobbying i form av direkt påverkan, inte indirekt genom 

exempelvis opinionsbildning. Vi har avgränsat oss till lobbying inom svenska gränser 

då forskningen på detta område är begränsad och därför utgör ett intressant fält att 

utforska.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i ett inledande kapitel (1) där introduktion, syfte & 

frågeställningar och avgränsningar ingår. I nästföljande kapitel (2) presenteras ämnes- 

och forskningsbakgrunden för vår fråga. Det teoretiska ramverk som undersökningen 

baseras på presenteras i följande kapitel (3). Efter det följer ett kapitel om metod och 

material (4) där val av forskningsansats & datainsamlingsmetod, urval, 

undersökningens upplägg samt en metoddiskussion presenteras. De två 

nästkommande kapitlen (5 och 6) redovisar undersökningens resultat med 

efterföljande analyser. Uppsatsen mynnar sedan ut i ett diskussionskapitel (7) där vi 

går djupare och bredare i frågor som är extra intressanta för vår studie samt 

återkopplar till tidigare forskning och en större kontext. Kapitlet avslutas med kritik 

mot vår studie. I studiens två sista kapitel (8 och 9) presenteras slutsatser samt förslag 

för vidare forskning. 
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2 Bakgrund 
!
!
!

2.1 Ämnesbakgrund 

Vi kommer här skissera den bakgrund som föreligger vårt ämne. Först presenteras 

olika definitioner av begreppet lobbyism som sedan mynnar ut i den definitionen vi 

valt för vår studie. Sedan följer en redogörelse för de samhälleliga skeenden som har 

skapat och förändrat förutsättningarna för att bedriva lobbying i Sverige. Slutligen 

förklarar vi hur den politiska beslutsprocessen går till: från initiativ till verkställande, 

och var i processen det finns möjlighet att påverka. 

 

2.1.1 Vad är lobbying? 

Enligt Milbrath (1963) relaterar begreppet lobbying först och främst till statligt 

beslutsfattande (vi kommer i fortsättningen endast kalla det beslutsfattande). Vidare 

ska det finnas ett motiv att påverka samma beslutsfattande: många händelser och 

aktioner får effekt på beslutsfattandet, men om de inte drivs av ett syfte att påverka 

räknas dessa inte som lobbying. För det tredje förutsätter lobbying att det utförs av en 

mellanhand mellan medborgare och statliga beslutsfattare (vi kommer i fortsättningen 

endast kalla det beslutsfattare). En enskild person driven av personliga intressen kan 

alltså inte räknas som lobbyist, något som Milbrath motiverar med att begreppet då 

skulle förlora sin udd, då alla medborgare som utnyttjar sin rösträtt skulle räknas in. 

Slutligen innefattar all lobbyism kommunikation, då det vid avsaknad av 

kommunikation inte vore möjligt att påverka ett beslut. (Milbrath 1963:7-8) 

Sammanfattningsvis är lobbying enligt Milbrath: 
 

“... the stimulation and transmission of a communication, by someone other than a 

citizen acting on his own behalf, directed to a governmental decision-maker with the 

hope of influencing his decision.” (Milbrath 1963:8) 

 

Ur ett svensk perspektiv har Falkheimer & Dalfelt diskuterat begreppet lobbying 

utifrån vad begreppet inte bör innefatta, för att på så sätt göra det snävare och mer 

greppbart. En första grov indelning över deltagandet i lobbyism kan dras vid om 

deltagandet är institutionaliserat eller icke-institutionaliserat, där det 
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instutionaliserade deltagandet inte kan räknas till lobbyism. Är deltagandet 

institutionaliserat innefattar definitionen de påverkansaktiviteter rösträtt kan utföra. 

Det är som sagt inte lobbyism. Inom det andra fältet, det icke-institutionaliserade 

deltagandet, kan Falkheimer & Dalfelt identifiera tre aktiviteter i syfte att påverka, 

varav endast en kan räknas som lobbyism. De menar att direkta aktioner så som 

medborgardemonstrationer inte är lobbyism och inte heller opinionsbildning. Däremot 

kan medborgare utöva lobbying genom att “sätta sig i direkt relation till 

beslutsfattaren” vilket är lobbyism. (Falkheimer & Dalfelt 2001:96) Denna 

beskrivning av begreppet liknar den definition som presenterats av 

Demokratiutredningen som lyder: 
 

”(...)icke institutionaliserade direktkontakter med politiker eller tjänstemän i syfte att 

påverka offentlig beslutsfattning” (SOU 1999:121:17) 

 

Den definition av lobbyism vi ämnar använda i vår studie är en sammanslagning av 

de ovan presenterade definitionerna. När vi i fortsättningen använder begreppet 

lobbying eller lobbyism, syftar vi således på: icke institutionaliserade direktkontakter 

med politiker eller tjänstemän i syfte att påverka offentligt beslutsfattande, utförd av 

en organiserad mellanhand mellan medborgare och beslutsfattare. 
 

Lobbyism är nära besläktat med public affairs. Det är i Sverige relativt ovanligt att i 

sitt yrke benämna sig som lobbyist, medan titlar som inkluderar public affairs 

consultant eller public affairs manager är mer förekommande. (Strömbeck 2011:8) 

 

2.1.2 Förutsättningar för påverkan i förändring 

Under början av 1900-talet växte Sveriges organisationer, främst arbetsmarknadens 

och näringslivets, sig starkare. Staten fick en mer reglerande funktion, och dessa två 

faktorer betydde i realiteten att organisationerna kom att få en allt tydligare roll i det 

politiska beslutsfattandet. Särskilt stark blev denna symbios under världskrigen. När 

idéer om en enad nation florerade ansågs det viktigt att det fanns en tydlig samverkan 

i nationens arbete. (Möller & Bäck 2003:196-198). Detta ledde till en stark samverkan 

mellan organisationsväsen och statsmakterna, något som visade sig i de offentliga 
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utredningarnas omfattning där intresseorganisationer var tydligt inkorporerade. 

(Melin 2000:32) 

 

Korporatismen kan sägas ha haft sin guldålder under 50- och 60-talen (Möller & Bäck 

2003:198). Under 1980-talet gjorde Maktutredningen en översyn av demokratin i 

Sverige och fann att intresseorganisationer fortfarande arbetade i tydlig symbios med 

den svenska staten. Under 70- och 80-talen började emellertid vissa tendenser på 

förändringar i styrelseskicket bli tydliga. Melin (2002) listar fem tendenser som visar 

på att styrelseskicket höll på att ändras under den här tiden. Den första tendensen är 

att användningen av offentliga utredningar började stagnera. Organisationer fick 

således mindre chans att vara med och påverka på institutionaliserat vis. En andra 

tendens är att lobbyism och opinionsbildning, det vill säga icke-institutionaliserad 

påverkan, började bli vanligare. Antalet informatörer fyrdubblades från 2000 till 8000 

under 80-talet, samtidigt som medias ställning som kontrollerande makt stärktes. 

Politiskt kunniga konsulter började förekomma men arbetade inte med direktkontakter 

med politiker i större utsträckning, utan hade rådgivarroller till organisationer och 

företag. En tredje tendens är att påverkansarbete började bedrivas av andra 

organisationer än intresseorganisationer. Företag började försöka påverka utan att 

involvera sin branschorganisation vilket ökade antalet aktörer på den politiska arenan. 

Den fjärde tendensen är att de stora intresseorganisationerna började bli mer 

heterogena och således fick svårare att företräda alla sina medlemmar i 

påverkansarbete. Den sista tendensen är att den svenska staten blev mer 

decentraliserad samtidigt som en internationalisering ägde rum. Nationalstaten 

minskade i betydelse och således fick organisationer som traditionellt arbetat med 

påverkan mot nationalstaten minskat inflytande (Melin 2000:32).  
 

Melin konstaterar att den politiska arenan för påverkan har förändrats: Korporatismen 

är inte borta, men förtvinar och förskjuts mot ett pluralistiskt system. Jämfört med 

korporatismens guldålder finns det idag fler sätt att påverka på: förutom korporativt 

nu även med direkta aktioner såsom lobbying. Företagen köper i större utsträckning in 

kunskap om politiken för att själva kunna bedriva påverkan. Samtidigt som 

folkrörelsedeltagandet minskar, ökar eliternas deltagande. (Melin 2002:37) 

!
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2.1.3 Riksdagens arbete 

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige och har som primär 

uppgift att behandla förslag till nya lagar och ändringar av befintliga lagar. Oftast är 

det regeringen som kommer med förslag på nya lagar eller förändringar 

(propositioner) men även förslag från en eller flera riksdagsledamöter (motioner) 

behandlas i utskotten. Riksdagen har också som uppgift att besluta om statsbudgeten, 

som regeringen föreslår och genomför efter beslut från riksdagen. Utöver 

budgetfrågor och lagar ansvarar även riksdagen för att granska och kontrollera 

regeringen, arbeta med EU-frågor samt tillsammans med regeringen forma Sveriges 

utrikespolitik. (riksdagen.se) 
 

2.1.4 Utskottens arbete i riksdagen 

Utskotten kan ses som riksdagens motor. Det är i utskotten regeringens propositioner 

och ledamöternas motioner behandlas innan de tas ställning till genom omröstning i 

riksdagen av samtliga 349 ledamöter. I de totalt 15 utskotten sitter det 17 ledamöter 

vardera. Platserna i utskotten speglas av partiernas representativitet i riksdagen - störst 

parti får flest platser. (riksdagen.se) 
 

2.1.5 Att påverka offentliga institutioner 

Organisationers inverkan på samhällets värdefördelning är tydlig – inte bara bildar de 

själva system för allokering av ekonomiskt kapital och makt, de kan dessutom 

påverka värdefördelningen i samhället genom att påverka makten. Detta sker igenom 

ett komplex samverkan av ett flertal aktörer. Dessa organisationer påverkas kraftigt av 

vilka beslut som fattas i riksdagen. Värdefördelningen för organisationerna ligger i 

direkt relation till hur de kan lyckas påverka, och hur de påverkas av offentliga 

institutioner. En viktig del av påverkansarbete för organisationer är att förmå eller inte 

förmå regering och riksdag att besluta om införande av lagar och förordningar, 

ekonomiska bestämmelser om skatter och avgifter, etc. Nedan följer en modell över 

vilka vägar en intresseorganisation kan gå för att påverka offentliga myndigheter. 

(Möller & Bäck 2003:186-187) 

!



! "=!

!

2.1.6 Den statliga beslutsprocessen – när går det att påverka? 

Den statliga beslutsprocessen kan delas upp i fyra faser; initiativ, beredning, beslut 

och verkställighet. I praktiken överlappar de dock varandra och är således inte 

separerade faser. Beroende på den aktuella frågans karaktär är olika statliga organ 

inkopplade i ärendet, i olika konstellationer av regering, riksdag och förvaltning. 

Ibland är samtliga organ inkopplade, ibland är det bara regering och förvaltning. Om 

den aktuella frågan handlar om ett eventuellt lagstiftande berörs i regel alla tre organ. 

(Möller och Bäck 2003:187) 

 

Beslutsprocessen för stiftande av lag börjar med ett initiativ. Detta kan tas av 

regeringen, av vissa riksdagsorgan eller av enskilda riksdagsledamöter. Det är dock 

inte omöjligt att inleda ett initiativ om man kommer utifrån. Organisationer kan 

genom påverkan väcka en fråga genom direkta kontakter med riksdagsledamöter eller 

för frågan aktuellt departement. Det kan också gå via indirekt påverkan - 

opinionsbildning, där organisationen får hoppas att frågan tas upp inom riksdag eller 

regering. En vanlig strategi är en insats med försök till direkt påverkan via ledamöter 

och indirekt med opinionsbildning via media. (Möller och Bäck 2003:187) 

 

Under nästa steg av beslutsprocessen tar regeringen upp frågan för behandling, vilket 

efterföljs av en noggrann beredning innan den slutligen avläggs som proposition till 

riksdagen. Om frågan är av mer omfattande och komplex karaktär tillsätts en 
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utredning. Inom denna utredning får organisationer sina åsikter hörda, antingen 

genom direkt representation vid sidan av ämbetsmän och politiker, eller att 

utredningen innefattar experter inom berörda organisationer. Utredningen kan 

dessutom innehålla utfrågningar med representanter från organisationer. När 

utredningen är färdig med sitt betänkande remitteras förslaget vidare. Här bestämmer 

regeringen vilka instanser remissen ska gå till. En studie gjord 1997 visade att 

remisser i de flesta fall går till statliga myndigheter och betänkanden som går ut till 

organisationer främst går till fackföreningar (LO, SACO och TCO i huvudsak). 

Organisationer som är ideella och inte fack eller yrkesknutna blev mer sällan 

inkopplade. Detta steg i beslutsprocessen anses fortfarande vara viktigt i 

påverkansarbetet för organisationer. Departementet samlar in remissvaren och 

överarbetas tillsammans med utredningen. I detta steg kan det förekomma kontakt 

mellan departement och organisationer, så kallade underhandskontakter. (Möller och 

Bäck 2003:188) 

 

Maktutredningens gjorde en kartläggning av kontakter mellan Statsrådsberedningen, 

departement och organisationer (SOU 1990:44), den visade att kontakterna här var 

tätare än mellan riksdagskansliet och riksdagsutskotten. De tätaste kontakterna var 

med fackförbund och dåvarande Industriförbundet (som tillsammans med SAF 

bildades Svenskt näringsliv 2001). Även miljö- och kulturorganisationer och dylikt 

var välrepresenterade i undersökningen. Från departementsidan var de mest 

kontaktade departementen för jordbruk, kommunikation och arbetsmarknad. (Möller 

och Bäck 2003:189) 

 

Propositionen går vidare till kammaren där den remitteras vidare efter bordläggning 

till ett lämpligt utskott i riksdagen. Här finns möjlighet att skriva följdmotioner till 

följd av nya vinklingar, skrivna av organisationer eller inspirerade av dem. När 

propositionen är i utskottet finns möjlighet för organisationer att direkt påverka 

genom skrivelser eller möten. (Möller och Bäck 2003:189) 

 

Organisationer kan också bli kallade till slutna eller offentliga utfrågningar angående 

ärendet. När frågan ska röstas i kammaren tas det formella beslutet (det reella beslutet 

har redan tagits i utskottet). Vid omröstningar kan organisationer inte närvara, så 

länge de inte har medlemmar som också är riksdagsledamöter. Där kan dock 
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partilojalitet ställas mot lojalitet mot organisationen. I de flesta fall går ledamoten på 

partilinjen, i annat fall är det uppseendeväckande. (Möller och Bäck 2003:190) 

 

Trots att ett förslag har genomröstats, går det fortfarande att påverka lagens innebörd 

under fasen verkställighet. När en ny lag ska verkställas kompletteras den ofta av 

regering eller förvaltningsmyndigheterna med förordningar. Hur lagen ska tillämpas i 

praktiken remitteras ofta ut till lämpliga organisationer som därmed får chans att 

påverka lagens innebörd. (Möller och Bäck 2003:190) 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns ett flertal goda tillfällen för en 

organisation eller ett företag att påverka. Inte bara kan en organisation påverka på 

institutionaliserat vis genom att ingå i en expertgrupp, det finns också möjlighet att 

påverka utifrån förslag i så kallade följdmotioner eller genom möten vid rätt tillfällen.  
 

!

2.2 Forskningsbakgrund 

Forskningen om svensk lobbyism är, som vi redan berört, högst begränsad. Då vår 

studie ämnar beröra lobbying i en svensk kontext är endast svensk forskning relevant 

att presentera i detta avsnitt då de institutionella villkoren skiljer sig så mycket mot 

exempelvis USA eller EU (Svensson 2012:30). Den största delen av den svenska 

forskningen avhandlar fenomenet ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Snävar man ner 

träffarna till forskning ur ett kommunikationsperspektiv finns endast ett fåtal kvar. 

Dock finns ingen kvalitativ studie som fokuserar på politikers attityder gentemot 

lobbying ur ett kommunikationsperspektiv, och alltså underbygger vår studie helt. 

Nedan presenterar vi den, för oss, mest relevanta tidigare forskningen i ämnet i en 

svensk eller nordisk kontext.  

 

2.2.1 Melin  

Carl Melins (2000) statsvetenskapliga avhandling undersöker politisk påverkan i 

Sverige under 1998 års trafikpolitiska beslut genom att diskutera denna fallstudie i en 

kontext av korporatism och intressegruppspluralism. Melin undersöker den långa 

politiska processen som leder fram till trafikbeslutet 1998 och tittar på de 

organisationer som försöker påverka beslutet - vilka medel och tillvägagångssätt 
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aktörerna har. Resultatet för studien lyder att ett stort antal organisationer ville vara 

med och påverka -98 års trafikbeslut. Även om de deltagande organisationerna ofta 

agerar i en institutionaliserad kontext lägger de stor vikt vid att agera informellt 

genom övertygelse samt att påverka indirekt genom exempelvis opinionsbildning. 

Enligt Melins resultat visar sig detta vara en effektiv strategi. Melin finner också att 

organisationer med större resurser arbetar i högre grad systematiskt och professionellt 

och har större chans till påverkan. Under den långa beslutsprocessen visar Melins 

forskning att det var de organisationer som la störst vikt av arbete precis innan 

beslutet skulle fattas som fick genomslag i sin påverkan. I en samhällskontext pekar 

Melins undersökning på att Sverige har gått från ett korporatistiskt styrelseskick till 

intressegruppspluralistiskt. Detta medför inte att organisationer har fått mindre kraft i 

sitt påverkansarbete på grund av avkorporatiseringen, vilket vissa tidigare studier 

visat. Melin menar att det istället är tvärtom. 
 

2.2.2 Möller 

Tommy Möller (2009) undersöker i rapporten Lobbyism i den svenska riksdagen 

omfattningen och karaktären av den lobbyism som riksdagsledamöterna utsätts för 

samt ledamöternas attityder till detta. Undersökningen är kvantitativ och baseras på en 

enkät med 102 respondenter med olika partitillhörighet. Enkätens frågor fokuseras 

kring åtta hypoteser och Möller sammanställer i slutet på rapporten sitt resultat i en 

lista där var och en av hypoteserna verifieras, delvis verifieras eller falsifieras. Fyra 

antaganden kan enligt undersökningen verifieras. Dessa är att; 1) kontakter med 

riksdagsledamöter i första hand sker inom ramen för utskottsarbetet, 2) att manliga 

ledamöter kontaktas oftare än kvinnliga, 3) att ledamöter med lång erfarenhet oftare 

blir kontaktade än de med kortare erfarenhet och 4) att det i första hand är resursstarka 

intressen som näringslivsföreträdare eller företag som bedriver lobbying. De två 

påståenden som delvis verifieras är 1) att lobbyverksamheten i riksdagen är av stor 

omfattning samt 2) att ledamöterna har en positiv självuppfattning när det gäller 

manipulationsrisken. Två av hypoteserna falsifieras och består av 1) att ledamöter 

som representerar regeringspartier blir kontaktade i större utsträckning än de som 

representerar oppositionspartier och 2) att stödet för en reglering av lobbyism är 

svagt.  
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2.2.3 Strömbeck  

Jesper Strömbecks rapport Lobbyismens problem och möjligheter – perspektiv från 

dem som både lobbar och har blivit lobbade (2011) behandlar frågan om hur personer 

som både blivit lobbade och själva lobbat ser på fenomenet, med utgångspunkt i 

problem och möjligheter. Metoden för studien är kvalitativa intervjuer med personer 

som tidigare arbetat som statssekreterare eller planeringschefer på olika 

regeringsdepartement och senare arbetat med lobbyism, public affairs eller public 

relations för olika företag eller organisationer. Strömbeck kommer i rapporten fram 

till att det är stor skillnad på lobbyism i vår svenska kontext och den som bedrivs i 

USA, Storbritannien och EU. Han kan även konstatera att det bland de intervjuade 

finns ett större stöd än motstånd mot lobbyism och att tongångarna gentemot 

fenomenet överlag är positiva. Hans respondenter ser alltså fler möjligheter än 

problem med lobbying. Bland de positiva aspekterna finns framförallt lobbyismens 

chans att förse beslutsfattare med information, insikter och argument som kan hjälpa 

dessa att utföra sitt arbete. Problemen med lobbyism som Strömbeck finner i sina 

intervjuer är hur vissa lobbyister på grund av bristande professionalitet stjäl tid från 

dem de försöker påverka samt att lobbying kan öka vissa resursojämlikheter. Inget av 

dessa problem är särskilt allvarliga dock enligt Strömbeck, och lobbyism verkar 

överlag fungera väl i Sverige med hög transparens och högre resursjämlikhet än vad 

många verkar tro. Det finns inget stort stöd bland de intervjuade för en införd 

reglering av lobbyism i Sverige, och respondenterna anser att det finns många myter 

och missförstånd om lobbyism i Sverige som alltså inte är verklighetsbaserade.  

 

2.2.4 Svensson  

I Lobbyismens villkor - En rapport om de institutionella villkoren för lobbyism i USA, 

EU & Sverige av Emma Svensson (2012) beskrivs hur lobbyism går till och ser ut i 

dessa tre olika politiska system. Det som gör Sverige unikt i detta avseende är att man 

för att bli riksdagsledamot måste bli nominerad av en partiförening eller ett distrikt, 

vilket gör att den som kandiderar inte är beroende av utomstående finansiering. 

Vidare är det svenska politiska systemet particentrerat istället för personcentrerat, och 

vi som medborgare står relativt nära politiken och kan följa den. En annan aspekt som 

skiljer ut Sverige är hur företag och organisationer primärt företräder sig själva istället 
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för att anlita PR-byråer för lobbying. Konsulter figurerar istället vanligtvis som 

rådgivare och stöd i detta. 
 

I avhandlingen En (politisk) arena för strategisk kommunikation - Aktörers 

kommunikationsstrategier för påverkan, publicitet och nätverksarbete under 

Almedalsveckan undersöker Svensson (2011) hur olika aktörer arbetar med politisk 

påverkan under Almedalsveckan med utgångspunkt i tre kommunikationsstrategi-

modeller. Hon undersöker detta genom kvalitativa intervjuer med aktörer samt 

kvantitativ innehållsanalys av programtidningen Almedalsveckan 2010. Svenssons 

huvudsakliga slutsats är att de tre kommunikationsstrategi-modeller som presenteras 

(Påverkan som nav, Massmedia som nav och Nätverksarbete som nav) samtliga är 

nödvändiga för att förklara kommunikationsstrategierna på den politiska arenan, alltså 

en blandning av dessa. Svensson kan även konstatera att nätverkande är en 

nyckelaspekt och i allra största grad centralt under Almedalsveckan.   

 

2.2.5 Naurin 

I boken “Den demokratiske lobbyisten” (2001) beskriver Daniel Naurin den 

statsvetenskapliga demokrati- och intressegruppsforskningen rörande lobbying. Tre 

olika förhållningssätt till intresseorganisationerna förs fram. Statsmakten kan passivt 

motta påtryckningarna från organisationerna, motverka deras inflytande eller påverka 

dem. I valet mellan dessa tre alternativ spelar ideologi en stor roll.  

 

2.2.6 Jaatinen 

Miia Jaatinen (1999) berör i avhandlingen Lobbying Political Issues – a contingency 

model of effective lobbying strategies lobbying i Finland och på EU-nivå. Hon testar 

här sin teori om effektiv lobbying hon utformat tidigare (1994, 1998) och om 

modellen kan appliceras även på andra nivåer av politiskt beslutsfattande. Modellen 

som hon kallar ”The new model of effective lobbying strategies” tar avstamp från 

continency theories där idealtyper baserade på olika situationer i lobbysammanhang 

konstrueras. Hon formulerar tolv situationer med varierande föreliggande 

svårighetsgrad och till dessa tolv skräddarsydda strategier.  
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2.2.7 Sammanfattning 

Forskningen pekar på att lobbyismen i Sverige är utbredd och väl fungerande, med en 

hög grad transparens. Den bedrivs av ett stort antal aktörer och inte sällan genom 

opinionsbildning, vilket är en effektiv strategi. Organisationer med större resurser 

arbetar ofta mer systematiskt och professionellt och har större chans att påverka. En 

typ av organisation som arbetar mycket med lobbying och står för en stor del av 

kontaktförsöken mot riksdagsledamöter är näringslivsorganisationer. Det finns ett 

stort stöd för lobbyism bland personer som lobbar och blivit lobbade och bland 

riksdagsledamöter är stödet för en reglering av lobbying lågt. Det är stort skillnad 

mellan vår svenska lobbying och den lobbying som bedrivs i USA, Storbritannien och 

EU. Vidare utgör nätverkande en stor del av lobbyismen och statsmakten kan hantera 

påverkansförsöken på olika sätt: passivt motta, motverka eller genom att försöka 

påverka tillbaka. Slutligen: forskning visar att contingency theories kan sägas vara 

applicerbart på fenomenet lobbying då olika situationer kräver olika handling.  
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3 Den professionella lobbyisten 
!
!

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som underbygger vår studie. Då det 

inte finns några teorier rörande mottagarens attityder gentemot lobbying eller vad 

mottagaren ser som effektiv lobbying har vi valt att bygga detta ramverk på teorier 

om hur man bäst bedriver lobbying: en slags idealtyp av förhållningssätt mot 

beslutsfattare från lobbyistens perspektiv. Teorierna är inte enbart 

kommunikationsvetenskapliga utan har även sina rötter i statsvetenskap och sociologi. 

Då medie- och kommunikationsvetenskap är tvärvetenskapligt anser vi att detta blir 

en naturlig följd, speciellt på ett område med begränsad forskning och då man söker 

sig till primärkällor. Delarna i detta ramverk är sådana som återkommit i den litteratur 

vi tagit del av inför denna studie, varför vi valt att sortera in dessa under tre 

huvudkategorier: de inre kvaliteterna, de yttre kvaliteterna och de sociala 

kvaliteterna. De inre kvaliteterna syftar till den kunskap och den känsla för 

anpassning som lobbyisten själv innehar och använder i sin lobbying. De yttre 

kvaliteterna berör den föränderliga karaktären hos bilden beslutsfattaren har av en 

organisation och således påverkar de kontakt- och påverkansförsök som tas. Vår 

tredje kategori: de sociala kvaliteterna, sammanfattar de sociala kvaliteteter som kan 

gynna en lobbyist i sin lobbying.  
 

!

3.1 De inre kvaliteterna 

En tongivande del i litteraturen ligger alltså på kvaliteter hos lobbyisten som vi valt 

att benämna som “inre”. Dessa kvaliteter handlar om kunskap om systemet och 

anpassning till situationen och presenteras nedan. 

!

3.1.1 Kunskapen 

 

“Those who consistenly succeed in their dealings with Government are those 

who understand the dynamics of decision making on public policy issues.” (Miller 

1987:126) 
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Charles Miller (1987) är en av de som menar att kunskap om systemet är av stor vikt 

för att kunna bedriva framgångsrik lobbying. I kapitlet ”Dealing with Government - 

Techniques of advocacy” redogör Miller för olika tekniker för att lyckas med 

lobbying, ur lobbyistens perspektiv. Nyckelaspekter i denna handlar om att ha så pass 

mycket kunskap om hur systemet fungerar så att man vet vem man ska lobba mot, när 

man ska lobba och hur man ska göra det. Exempelvis är det viktigt att man kontaktar 

en person som varken står för högt eller lågt i hierarkin för beslutsfattande. Siktar man 

för lågt kommer lobbyingen inte få någon verkan, även om den lyckas, och siktar man 

för högt är risken stor att man inte får tillträde, och även om man skulle få det får sitt 

ärende nedskickat ännu lägre än nödvändigt. (Miller 1987:161) För att veta vem man 

ska kontakta krävs således kunskap och inte sällan erfarenhet.  

            

Milbrath (1963) tar även han upp vikten av kunskap. I boken “The Washington 

lobbyists” presenterar Milbrath en lista på önskvärt beteende hos en lobbyist som han 

väljer att kalla “Elements of a successful presentation”. Vi presenterar här de mest 

relevanta punkterna för vår studie. ”Be well prepared and well informed” är den 

punkten Milbrath lyfter fram som den viktigaste. Att ha ett tydligt budskap är viktigt 

och att vara välinformerad, inte bara på sitt eget område utan också angränsande. En 

skicklig lobbyist vet vilka fraser och ord hen bör använda och de vet med vem och när 

de bör kommunicera. Utöver detta vet de även vart de ska få tag på sin information, 

inte sällan från källor inifrån systemet. En lobbyist som saknar denna typ av kunskap 

blir relativt snabbt stämplad som inkompetent. Kunskap är också viktigt att ge till 

beslutsfattaren denne vill ha något tillbaka för tiden och uppmärksamheten de ger. En 

organisation som får rykte om sig att vara trovärdiga och professionella har mycket att 

vinna och står i en god position för framtida påverkan. (Milbrath 1963:221-222)  
 

En annan för oss relevant punkt kallar Milbrath Be pleasant and non-offensive. 

Ärlighet, entusiasm, energi, tålamod, självförtroende samt ett helt och rent intryck 

listas under denna punkt som önskvärda egenskaper hos en lobbyist. Pleasantness 

(ungefär angenämhet) lyfts här fram som den viktigaste. Beslutsfattare vill enligt 

Milbrath inte känna sig som måltavlor utan snarare som samtalspartner. (Milbrath 

1963:220) 
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Tid är värdefull för politiker, varför det är viktigt att kunna förmedla så mycket 

information som möjligt under så kort tid som möjligt. Detta tema berör Milbrath 

under punkten Be succint, well organized, and direct. En presentation ska inte bara 

vara kort utan också enkel, välorganiserad och direkt. Uppfyller man dessa kriterier 

kommer man bli omtyckt och respekterad som lobbyist, misslyckas man riskerar man 

att påverkansarbetet blir kontraproduktivt och chansen för fler möten i framtiden 

minskar. Att bara bli sedd med en beslutsfattare är inget självändamål, mötet ska 

generera något konkret. (Milbrath 1963:224)  

!

3.1.2 Anpassningen 

Ingen situation är den andra lik när det kommer till att försöka påverka en 

beslutsfattare och det finns därför ingen given väg att gå som kommer passa alla 

omständigheter. Detta är ett återkommande tema i det material vi tagit del av inför 

denna studie. Vikten av anpassning berörs bland andra av Moloney som listar 

“timing” som en av faktorerna som skapar “den perfekte lobbyisten”. Att veta när i 

beslutsprocessen man ska kliva in är av stor vikt för att lyckas med lobbying. “... 

trying to get something on the agenda or off the agenda at the last minute never 

works.” (Moloney 1996:162-163) 

 

En teori som beskriver hur olika förutsättningar kräver olika strategier är contingency 

theories. Contingency theories är en slags paraply-teori där den kanske mest kända 

beskriver ledarskap inom en organisation. Teorin går ut på att effektivt ledarskap 

(styrning av kommunikation och kontroll) bör variera när det gäller beteende, stil och 

inriktning beroende på situationen. Olikheter mellan situationer utgörs ofta av 

förtroendet mellan ledare och följare, uppgiftens natur med hänsyn till tydlighet, 

struktur och pålitlighet, ledarens formella och/eller informella auktoritet, 

organisationens ståndpunkter, och så vidare. Dessa situations-variabler utgör 

hypoteser, en slags idealtyper, för att skapa en miljö där vissa beteenden kommer vara 

mer effektiva än andra. (Encyclopedia of leadership) 

 

 

 

 

!
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3.2 De yttre kvaliteterna 

Denna kategori berör den föränderliga karaktären hos bilden beslutsfattaren har av en 

organisation och således påverkar de kontakt- och påverkansförsök som tas. Här 

behandlas vikten av att företräda en organisation med ett gott anseende och positiv 

positionering. 
 

3.2.1 Anseendet  

Organisationens externa kommunikationsplan fungerar som en ledstjärna som hela 

organisationen, inklusive de som arbetar med lobbying, ska följa. Detta gäller, 

förutom kommunikationen, även stil på beteende och uppförande. Därför anser vi att 

teorier inom detta fält är relevant för vår studie. En organisations reputation (på 

svenska ungefär anseende), och image blir konsekvenser av denna strategi, där ett 

gott uppförande och en lyckad kommunikation får positiva effekter och det motsatta 

negativa. En organisations image är således en spegling av hur utomstående ser på 

organisationen. Inte sällan har en organisation fler än en image beroende på vilken 

publik man ser till, och de är föränderliga över tid. En organisations anseende kan 

man beskriva som dessa olika imager sammansatta till en helhet som hjälper oss att 

skapa vår uppfattning om organisationen i fråga. (Tench & Yeomans 2009:239-240) 

Jaatinen (1999) hävdar att det är viktigt för en organisation med en bra image och ett 

gott anseende för att lyckas med sitt påverkansarbete. 
 

Något som enligt Milbrath kan leda till dåligt anseende för en organisation är att 

trycka på för hårt i en fråga. Detta beskriver han i sin lista Elements of a successful 

presentation under punkten Use the soft sell. En skicklig lobbyist efterfrågar utan att 

kräva, och pressar inte beslutsfattaren. Viktigast av allt: en lobbyist hotar inte. 

Förekommer något sådant förloras tillträde till beslutsfattaren och organisationens 

anseende blir förstört. “If you insist on it being all or nothing, you usually get 

nothing.” (Milbrath 1963:225) 

!

3.2.2 Positioneringen  

!
“Positioning is the act of designing the company’s offering and image to occupy a 

distinctive place in the mind of the target market.” (Kotler 2003:308) 
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Positionering beskrivs av Larsåke Larsson (2008) som ett begrepp som används för 

att beskriva den önskade och verkliga ställningen för en organisation på en marknad 

eller i samhället. Med positionering kan en organisation försöka få en given plats i 

människors föreställningsvärld, i vårt fall i huvudet på en beslutsfattare. Positionering 

är nära sammankopplat med anseende då det delvis handlar om att bygga ett 

varumärke och befästa detta i medvetandet hos de man vill påverka. (Larsson 

2008:118-119) 

!

!

3.3 Sociala kvaliteter 

Förhållandet mellan lobbyist och beslutsfattare kan ses som en slags relation. Tidigare 

forskning visar att en god relation präglad av förtroende kan vara av vikt vid 

lobbying. (Svensson 2011) I denna kategori beskrivs de sociala kvaliteter som kan 

underlätta vid kontakt- och påverkansförsök och hur denna relation bör se ut. 
 

3.3.1 Relationen 

Enligt Ledingham och Bruning (1998) finns det fem olika dimensioner kring vad som 

karaktäriserar en relation och vad man bygger den på. Dessa fem dimensioner är 

förtroende, öppenhet, involvering, investering och engagemang. Ledingham och 

Bruning skriver om relationen mellan en organisation och dennes publiker eller 

konsumenter men vi anser att det även är förenligt med relationen mellan lobbyist och 

politiker då den ena parten försöker uppvakta den andre i båda fallen. Förtroende i 

denna mening innebär att lobbyisten håller vad de lovar, öppenhet står för att öppet 

redogöra för sina framtida planer, involvering innebär att lobbyisten och 

organisationen bakom ska delta i uppbyggandet av samhällets välfärd och investering 

som satsningen på denna. Engagemang innebär i denna kontext att lobbyisten har en 

förpliktelse gentemot samhällets välgång. (Ledingham 2003:22) 

 

Ledingham och Bruning (1998) menar också att publiken (i vårt fall politiker) som 

rankar organisationer (i vårt fall lobbyister) högt med utgångspunkt i de fem 

dimensionerna tenderar att vara mer villiga att använda lobbyistens tjänster när de kan 

välja mellan flera aktörer. Man kan därför säga att en viss lojalitet gentemot 
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lobbyisten således kan byggas upp (Ledingham 2003:23). För att bygga relationer på 

ett effektivt sätt måste de ses som fördelaktiga för bägge parter och baseras på ett 

intresse som återfinns både hos lobbyisten och beslutsfattaren (Ledingham 2003:23). 
 

3.3.2 Det sociala kapitalet  

Socialt kapital kommer från teorin om kapital som Bourdieu, bland andra, har varit 

framstående med att utveckla inom den sociologiska forskningstraditionen. Teorier 

om kapital finns inom flera forskningstraditioner, och betydelsen för begreppen har 

fått olika betydelser beroende på vilken tradition man tittar på. Inom den sociologiska 

forskningen kan teorin om socialt kapital bidra med ett synsätt på hur man kan se 

aktörers tillgångar ur ett nätverksperspektiv, och lämpar sig därför även för studier 

även inom kommunikationsvetenskap, menar Oyvind Ihlen. Ihlen menar att 

Bourdieus definition av formerna av kapital är ett underskattat verktyg för att 

diskutera organisationers relationer med olika målgrupper där lobbying nämns som 

område för användning av teorin. (Ihlen 2007:492–496) Lin, som också diskuterar 

socialt kapital inom fältet för PR definierar socialt kapital på följande vis:  
 

“The resources embedded in social networks accessed and used by actors for actions” 

(Lin 2002:24-25) 

 

Lin menar att en organisation genom relationella aktioner kan söka och knyta till sig 

aktörer med kapital till sitt nätverk. Dessa aktioner bygger på kommunikationsutbyte i 

olika former. Effekter för en organisation att ingå i ett nätverk med aktörer med 

kapital kan exempelvis bestå av kvalitativa fördelar av politiska beslut rörande 

organisationen, menar Lin. Bourdieu definierade själv begreppet såhär: 

                                          

“...the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a 

durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or 

recognition or in other words, to membership in a group which provides each of its 

members with the backing of the collectivity-owned capital a” (Bourdieu 1986:248- 249). 
 

Bourdieu kategoriserar begreppet kapital i tre avdelningar: ekonomiskt kapital 

(pengar och materiella tillgångar), kulturellt kapital (kunskap, färdigheter och 

kvalifikation) samt socialt kapital (kontakter och tillgång till nätverk) och menar att 
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innehav av högt kapital inom de olika begreppet i sin tur betyder att aktören innehar 

högt symboliskt kapital, som ger prestige och heder. (Bourdieu 1986:241–258). Inom 

fältet socialt kapital kan en aktörs kapital delas in i två komponenter. Den första 

komponenten berör omfattningen av aktörens nätverk - det vill säga hur man många 

kontakter aktören har. Den andra komponenten utgörs av det kapital detta nätverk har, 

som aktören har tillgång till genom sitt medlemskap. Det kan alltså vara tillgång till 

såväl kulturellt som ekonomiskt kapital. Socialt kapital skapas, reproduceras och ses 

som ett resultat av medveten eller omedveten investeringsstrategi genom sociala 

aktiviteter som exempelvis konversationer, tjänster, tid, omtanke, bekräftelse, gåvor 

et.c. och kräver mer eller mindre ständigt underhåll genom sociala aktiviteter för att 

fortsätta vara meningsfullt: 
 

”The reproduction of social capital presuppose an unceasing effort of sociability, a 

continuous series of exchanges in which recognition is endlessly affirmed and reaffirmed. 

This work, which implies expenditure of time and energy and so, directly or indirectly, of 

economic capital, is not profitable or even conceivable unless one in vests in it a specific 

competence (knowledge of genealogical relationships and of real connections and skill at 

using them, etc.) and an acquired disposition to acquire and maintain this competence, 

which are themselves integral parts of this capital.” 

                                 (Bourdieu 1986:52) 

!

3.3.3 Kommunikationstyperna 

I Managing Public Relations presenterar James E. Grunig och Todd Hunt en typologi 

i PR baserad på observationer och kan enligt dessa utröna fyra typer av 

kommunikation: press agentry, public information, two-way asymmetric 

(tvåvägsasymmetrisk) och two-way symmetric (tvåvägssymmetrisk). Press agentry är 

envägskommunikation där ingen dialog krävs för att föra fram ett redan färdigt 

budskap via media eller andra kanaler. Detta återfinns i public information där 

skillnaden är att informationen i budskapet måste vara sanningsenligt, aktuellt och 

specifikt för att uppfylla syftet. Huvudmålet är här att informera snarare än övertyga. 

Tvåvägsasymmetrisk kommunikation har sina rötter i persuasive communication 

(övertygande kommunikation) och syftar till att uppnå förståelse mellan 

organisationen och dess publik genom att få denna att tänka som organisationen vill. 

Feedback från publiken används för att slipa på kommunikationsstrategierna snarare 
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än att ändra organisationens utgångspunkt och värderingar. Slutligen: i 

tvåvägssymmetrisk kommunikation är målet att nå gemensam förståelse. Processen 

ska leda till förändring både hos organisationen och dess publik. Grunig m.fl. tog 

hjälp av dessa kategorier i utformandet av vad de kallar “excellence in PR” (utmärkt 

PR) där tvåvägssymmetrisk kommunikation konstateras vara det ultimata för att 

uppnå goda resultat men att en kombination av dessa var vanligast. (Tench & 

Yeomans 2009:150) I figuren nedan illustreras Grunigs och Hunts fyra 

kommunikationstyper. 
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4 Metod och material 
!
!

I detta avsnitt presenteras vår forskningsansats och datainsamlingsmetod, urval, 

undersökningens tillvägagångssätt samt analysmetoden vi använt vid analys av vårt 

material. Slutligen presenteras ett diskussionsavsnitt där vi för fram undersökningens 

eventuella brister i ljuset. 

!

4.1 Val av forskningsansats och datainsamlingsmetod 

Vår studie är explorativ och av beskrivande karaktär då den klassificerar verkligheten 

med utgångspunkt i vårt analysverktyg, det teoretiska ramverket. I vår undersökning 

har vårt teoretiska ramverk utgjort en ledstjärna, något som utmärker beskrivande 

studier. Vårt teoretiska ramverk formar en slags idealtyp för förhållningssätt vid 

lobbying. (Essaiasson et al., 2012: 136-137, 158-159) 
 

Som datainsamlingsmetod har vi valt kvalitativa, personliga samtalsintervjuer, med 

både respondenter och informanter (mer om detta på sidan 29). Då vår 

forskningsfråga är av outforskad karaktär passar en kvalitativ metod bättre än en 

kvantitativ eftersom vi i den kvalitativa metoden har möjlighet att gå djupare och 

bredare i problematiken (Saunders 2012, 323). Med kvalitativa samtalsintervjuer kan 

vi uppnå högre förståelse kring fenomenet lobbying och riksdagsledamöternas 

attityder och erfarenhet kring detta då det här finns möjlighet till mer detaljerade och 

omfångsrika svar (Bryman, 2007:474). Samtalsintervju ger också möjlighet till 

oväntade svar som lätt kan missas i en surveyundersökning, just på grund av 

möjligheten till uppföljning i en fråga. (Essaiasson et al., 2012:251). Samtalsintervju 

lämpar sig även när man vill få en enskild persons bild av ett fenomen, utan påverkan 

från andra parter, för att sedan kunna sätta de enskilda intervjuerna i ett större 

sammanhang och söka mönster i svaren. (Ekström & Larsson 2000:50, Essaiasson et 

al., 2012:228). Då vårt syfte är att undersöka riksdagsledamöternas personliga 

attityder och erfarenheter av lobbying, ansåg vi att denna metod var bäst lämpad. 
 

Vi har valt att i våra intervjuer använda oss av en högre grad av interaktivitet; en 

semistrukturerad intervjuform. Semistrukturerade intervjuer tillåter forskaren att 

anpassa sina frågor och ordningen på dessa till varje enskild intervju. Genom en 
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semistrukturerad intervjuform kunde respondenterna få ge sin bild av fenomenet mer 

fritt, och vi kunde anpassa ordningen och formuleringen av frågorna efter de 

förutsättningar som varje specifik intervju gav. Vidare hade vi här möjligheten att be 

respondenterna utveckla resonemang som var aktuella för vår studie. (Saunders 

2012:320) 

 

Man gör i samhällsvetenskaplig forskning skillnad på intervjuer med informanter och 

respondenter. Informanter (till skillnad från respondenter) fungerar i en undersökning 

som vittnen eller “sanningssägare” som kan bidra med information om hur 

verkligheten ser ut på insidan av (i vårt fall) en organisation. En 

informantundersökning kan användas i en studie som ett bidrag för att ge en mer 

verklighetstrogen skildring av ett fenomen. Vi ansåg att detta skulle bli ett givande 

tillägg i vår studie för att få en tydligare bild, utöver vår ämnesbakgrund, av hur 

lobbying kan gå till i praktiken inom den organisation informanten är verksam inom. 

Vi har därför intervjuat två representanter från organisationer som bedriver 

lobbying.  Respondenter å andra sidan, är i egenskap av personer själva intressanta 

genom deras tankar om ett fenomen. Till skillnad från informanter är det alltså deras 

egna tankar om ett fenomen som undersöks (i detta fall respondenternas tankar och 

upplevelser kring lobbying). I praktiken betydde detta att frågorna till informanterna 

var mindre strukturerade än med respondenterna där de semistrukturerade 

intervjuerna innehöll samma grundfrågor, för att sedan (om möjligt) kunna urskilja 

mönster i svaren. (Essaiasson et al., 2012:227) 

 

Våra intervjuer klassificeras som elitintervjuer då respondenterna och informanterna 

var ledare eller experter och innehade maktpositioner i samhället. På grund av detta 

var vi vid intervjuförfrågningarna, för att lyckas vinna tillträde, extra noga med hur 

kontakten initierades och upprätthölls (mer om detta i avsnitt 4.3.1). För att samtalet 

ska flyta på och för att en viss symmetri ska uppstå mellan den intervjuade och 

intervjuaren tjänar forskaren på att inneha sakkunskap inom ämnet. Vi gjorde därför 

inför undersökningen en grundlig inläsning. Något annat utmärkande för elitintervjuer 

är att de intervjuade ofta har väl inövade vägar de väljer att gå i ett samtal, på grund 

av den vana de innehar i att befinna sig i en utfrågningssituation. Detta medförde att 

vi var extra noga med hur vi formulerade våra frågor och följde upp svaren med 

lämpliga följdfrågor som fick den intervjuade att tänka till. Det är i elitintervjuer 



! =K!

möjligt att gå lite längre i sina frågor och nästintill att provocera. Detta är möjligt då 

den intervjuade ofta är så trygg i sin position (Kvale & Brinkmann 2009:163). 

!

!

4.2 Urval  

Nedan presenteras det urval vi gjorde för våra intervjuer med informanter respektive 

respondenter. Under vardera rubrik framkommer vilka vi valde samt våra motiv och 

argument för varför just dessa befattningar, ämbeten eller personer lämpade sig i vår 

undersökning. Här finns också en presentation av respektive organisation.  
 

4.2.1 Informanter  

Vi valde att intervjua två representanter från organisationer som bedriver lobbying. 

Urvalet av dessa personer gjordes med begreppet centralitet, det vill säga att vi 

eftersökte centralt placerade källor inom organisationen - i detta fall två ansvariga för 

politisk påverkan på varsin organisation. För att nå centrala personer, i förhållande till 

vår studie, gjordes ett snöbollsurval. Snöbollsurvalet gjordes genom att kontakta 

organisationerna via mail och presentera oss själva och vårt uppsatstämne och fråga 

vem vi borde vända oss till i detta ärende. (Essaiasson et al., 2012:258) 

 

Vi undersökte två organisationer som jobbar med politisk påverkan inom skogsfrågor 

och därför delvis riktar sin lobbying mot det utskott vi valt att undersöka. En tydlig 

förespråkare för näringsintresset i skogsbruksfrågan är Skogsindustrierna, massa-, 

pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. 

(skogsindustrierna.se) Den representant vi intervjuade från Skogsindustrierna är 

Mårten Larsson, näringspolitisk chef. På grund av sin centrala position inom 

organisationen hyste vi goda förhoppningar om att Mårten Larsson skulle kunna ge 

oss bra inblick i hur Skogsindustrierna bedriver lobbying. 
 

Den andra organisationen vi valde att undersöka är Naturskyddsföreningen, en 

organisation som i tiotalet år varit Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation och 

därför en betydande aktör inom fältet för politisk påverkan inom miljöfrågor. 

Skogsfrågor rankas som en av föreningens fem viktigaste områden. 

(naturskyddsforeningen.se) Vi intervjuade här Jonas Rudberg, sakkunnig inom 
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skogsfrågor. Jonas Rudberg är väl inkorporerad i Naturskyddsföreningens politiska 

påverkansarbete inom området för skogspolitik och var därför en lämplig informant 

för studiens syfte. 
 

Namn       Organisation Yrkesverksam i 

organisationen 

Jonas Rudberg Naturskyddsföreningen    19 år 

Mårten Larsson      Skogsindustrierna     5 år 

!

4.2.2 Respondenter  

Vi valde att genomföra intervjuer med riksdagsledamöter från miljö- och 

jordbruksutskottet. Riksdagsledamöter blir kontaktade i stor utsträckning för 

påverkanssyfte (Möller 2009), varför vi ansåg att detta ämbete lämpade sig att 

undersöka. Vidare ingår det i riksdagsledamotens arbetsuppgifter att delta i 

samhällslivet (riksdagen.se) och vi ansåg därför att chansen för att de skulle ta sig tid 

att träffa oss därför skulle bli större. För att få en röd tråd i studien och få en koppling 

till skogsbruksfrågor valde vi att intervjua riksdagsledamöter från just miljö- och 

jordbruksutskottet som är det ansvarande utskottet för detta område.  
 

Vi gjorde ett strategiskt urval bland riksdagsledamöterna i miljö-och 

jordbruksutskottet. Då ledamöterna var sorterade på ett gynnsamt vis kunde vi 

kontakta de tio översta i listan på (riksdagen.se) och få en jämn fördelning mellan 

majoritet- och oppositionspartier som speglade antalet mandat. Då vi ville att alla 

respondenter skulle vara likvärdiga i hierarkin valde vi att inte kontakta ordföranden, 

vice ordföranden eller suppleanter i utskottet. I de fall där svar uteblev eller vår 

förfrågan blev nekad kontaktade vi den nästföljande på listan med samma bakgrund 

(majoritet eller opposition). I tabellen nedan presenteras våra intervjupersoner.  
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Namn Parti Antal år i riksdagen 

Pyry Niemi (S) 3 

Johan Löfstrand (S) 11 

Sara Karlsson (S) 3 

Jan-Olof Larsson (S) 11 

Åsa Coenraads (M) 3 

Johan Hultberg (M) 3 

Rune Wikström (M) 7 

Helena Leander (MP) 7 

Irene Oscarsson (KD) 7 

 

!

!

4.3 Intervjuer 

Vi redogör här för vårt tillvägagångssätt för våra intervjuer: förberedelserna, 

genomförandet och bearbetningen av resultatet. 

 

4.3.1 Förberedelser 

Kontakt med respondenter och informanter togs via mail. Vi skickade personliga 

förfrågningar med endast en adressat per mail, för att undvika att det skulle ses som 

ett massmail och därför bli flyttat till papperskorgen. I mailet presenterade vi oss som 

studenter i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet som skriver 

kandidatuppsats i ämnet politiskt påverkansarbete. Vi valde att benämna ämnet som 

politiskt påverkansarbete istället för lobbying för att undvika att mottagaren skulle bli 

avskräckt, då begreppet lobbying tenderar att klinga sämre. Då lobbying faller in i 

ramen för politiskt påverkansarbete ansåg vi inte att vi med detta var oärliga och i 

inledningen till varje intervju presenterade vi ämnet som lobbying. Mottog vi inte svar 

inom fem arbetsdagar skickade vi ett påminnelsemail.  
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Efter det inledande mailet med intervjuförfrågan pågick mailkorrespondens där tid 

och plats för intervjun fastställdes, parallellt med det övriga uppsatsarbetet. Nio 

intervjuer kunde bokas in. I fallet med respondenterna föreslog vi att ses i 

riksdagshuset för att förbättra våra chanser att få ta del av deras tid och detsamma 

med informanterna, som vi föreslog att träffa på respektive persons arbetsplats 

(Näringslivets hus och Naturskyddsföreningens kontor). Vi lät respondenter och 

informanter bestämma datum och tid för intervjuerna, i den grad det var 

schemamässigt möjligt.  
 

Inför intervjuerna genomfördes en tematisering av intervjustudien enligt Steinar 

Kvales avsnitt om intervjustudiens tematisering med syfte att teoretiskt klargöra 

studiens syfte och välja lämpligt tillvägagångssätt. (Kvale & Brinkman 2009:120) 

Allteftersom utformades en frågemall med teman och huvudfrågor som intervjuerna 

skulle beröra. Innan intervjuerna genomfördes en testintervju med en person som 

studerar statsvetenskap och därför torde vara väl insatt i de begrepp vi använde.  
 

4.3.2 Genomförande  

Vi inledde intervjun med en orientering där vi förklarade uppsatsens syfte i korta 

ordalag. Vi upplyste om att samtalet skulle spelas in och bekräftade att detta var okej 

för den intervjuade. Därefter lästes vetenskapsrådets forskningsetiska principer upp 

och avslutningsvis frågade vi om intervjupersonen hade några frågor. Själva 

frågestunden inleddes med frågor av mer allmän och lättsam karaktär, exempelvis: 

“hur länge har du suttit i riksdagen?”, för att skapa en god kontakt till 

intervjupersonen och för att denne skulle känna sig bekväm i situationen (Kvale & 

Brinkman 2009:144) Båda uppsatsens författare var närvarande vid samtliga 

intervjutillfällen. Vi gjorde en uppdelning sinsemellan där en av oss ställde 

inledningsfrågorna och öppningsfrågorna för att ge en tryggare känsla för den 

intervjuade. Författare nummer två kom in och ställde följdfrågor en bit in i intervjun. 

Detta gjorde att den personen hade tid att mer lugnt och ostört fundera ut vilka 

följdfrågor som var lämpliga och skulle ge oss mest från intervjun.  
 

Frågorna till respondenterna har genom den semistrukturerade formen haft lägre grad 

av standardisering, men med tydliga teman. Vi startade alltså intervjun med inledande 
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frågor, som följdes av sonderande frågor samt specificerande frågor för att nå mera 

precisa beskrivningar och attityder, enligt Steinar Kvales intervjuguide. Efter 

intervjuerna följde en uppföljning där vi frågade ifall informanten eller respondenten 

hade något att tillägga. Detta kunde dels ge oss mer material, men också kännas tryggt 

för intervjupersonen. Här kunde vi noggrannare gå in på vad vår studie handlar om. 

(Kvale & Brinkman 2009:144, 150-151) Intervjuerna med informanterna uppgick 

vardera till ca en timme och intervjuerna med respondenterna mellan 18 och 42 

minuter.1  
 

4.3.3 Bearbetning av material 

När datainsamlingen var genomförd transkriberades samtliga respondentintervjuer. 

Eftersom informantintervjuerna inte var huvudfokus i denna uppsats transkriberades 

inte dessa i sin helhet, utöver illustrativa citat och extra viktiga delar. Resten 

sammanställdes. En textanalys gjordes sedan med transkriberingarna och 

sammanfattningarna som grund. Först gjordes en kategorisering och uppdelning av 

materialet efter de teman vi presenterat i vårt teoretiska ramverk (inre kvaliteter, yttre 

kvaliteter och sociala kvaliteter) intervju för intervju. På så vis blev materialet mer 

överblickbart och vi kunde tydligt se vilka teman som var extra framstående. De olika 

delarna analyserades sedan och respondenterna och informanternas uppfattningar 

vägdes samman för att få en helhetsbild. Citat som illustrerade resultatet på ett bra sätt 

har plockats ut och kursiverats antingen i den löpande texten eller i en egen passage 

(då det varit två rader eller mer). Allt detta gjordes i enlighet med den 

helhetsanalysmetod som illustreras i Holme & Solvang (1997:141–142).  

!

4.4 Metoddiskussion 

Rörande informantintervjuerna är vi medvetna om att en intervju per organisation är 

en svag grund att stå på för att kunna dra några slutsatser om hur organisationen 

arbetar med lobbying, vi kan däremot med dessa få en inblick i hur arbetet går till i 

praktiken. Finner vi likheter mellan respondenternas svar och vårt teoretiska ramverk 

kan vi se det som ett intressant och relevant tillägg till vår övriga studie.  

     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Se bilaga 1 och 2!
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Som tidigare förklarat är intervjuerna av elitkaraktär. Detta kan leda till att 

intervjupersonerna tar kontroll och makt över intervjun. Detta kan ha påverkan på 

såväl våra frågor som respondentens svar. Fördelarna som kommer med att intervjua 

centrala personer väger dock tyngre, anser vi, än dessa eventuella nackdelar. (Kvale & 

Brinkman 2009:163)  
 

Semistrukturerade intervjuer leder i praktiken till att inte alla intervjuer innehåller 

precis samma frågor. Intervjuns unika förutsättningar kan göra att man tvingas eller 

uppmuntras leda frågorna på ett speciellt vis. Vi ansåg dock att semistrukturerad 

intervju var den metod som lämpade sig bäst för vår undersökning. Lobbying är ett 

inte helt greppbart fenomen och ett begrepp med många definitioner varför exakt 

likvärdiga frågor inte hade varit möjligt. För att kunna fånga upp varje individs unika 

erfarenheter, upplevelser och attityder såg vi denna metod som den enda rätta.  

     

En risk med samtalsintervjuer är något som kallas intervjuareffekten där den 

intervjuandes position kan påverka respondentens svar. Det man i en kvalitativ metod 

vinner på kontroll över svarsituationen riskerar man att förlora på detta. Faktorer som 

mimik, uttal och gester när frågorna ställs kan påverka den intervjuade och i värsta 

fall anpassar intervjupersonen sina svar efter vad denne tror är det förväntade. 

(Esaiasson et al., 2012:235) 

     

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp i diskussionen om metodkvalitén i 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Begreppsvaliditet mäter hur väl de teoretiska 

begreppen stämmer överens med de valda empiriska indikatorerna. Vi har säkrat detta 

genom att utforma våra intervjufrågor med nära anknytning till vårt teoretiska 

ramverk. Reliabilitet mäter tillförlitligheten och noggrannheten i datainsamlingen. 

Den testintervju vi genomförde stärkte vår reliabilitet. Otydliga frågor kunde i förväg 

formuleras om för att undvika felsyftningar och missförstånd. Testintervjun gjorde 

också oss som intervjuare mer familjära med våra frågor och ökade vår säkerhet inför 

resterande intervjuer. (Esaiasson et al., 2012:57)  
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5 Lobbyism enligt riksdagsledamöterna 
!
!

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna med riksdagsledamöterna 

sorterat enligt kategorierna i vårt teoretiska ramverk: Inre kvaliteter, yttre kvaliteter 

och social kvaliteter. Efter varje kategori följer en analys där empirin analyseras i 

ljus av ramverkets teorier och likheter och skillnader förs fram. 

!

5.1 Lobbyistens inre kvaliteter 

Vilken kunskap du besitter kan vara det som avgör om du som lobbyist lyckas eller 

inte. Detta är ett av de tydligaste resultaten i vår undersökning. Vi gör här skillnad på 

olika typer av kunskap och börjar med den delen som handlar om kunskap hur det 

politiska systemet fungerar, “en grundsten i lyckad lobbyism”, som en av våra 

respondenter uttrycker det. Detta resonemang återkommer ständigt i våra intervjuer, 

där riksdagsledamöterna på olika sätt uppger att en skicklig lobbyist är någon som 

innehar tillräckligt mycket kunskap för att kontakta rätt person, vid rätt tidpunkt och 

på rätt sätt. Kunskapen om det politiska systemet är, trots dess relevans, mer och mer 

en bristvara idag, enligt en av våra respondenter: 
 

“... Det är något man kan märka hos både journalistkåren och lobbyistorganisationen 

och framförallt studenter som kommer och skolelever, att den här grundpelaren i 

samhällskunskapen, den brister och den blir sämre och sämre hos människor, om hur det 

politiska systemet funkar.”  
 

En respondent exemplifierar med lobbyister som tror att hen sitter i regering istället 

för riksdag, inte har koll på majoritets- och oppositionsförhållanden, vilka partier som 

umgås med varandra eller vad olika partier tycker i olika frågor. Denna brist på 

kunskap har lett till att den har behövts köpas in via konsulter, något som dock är på 

väg att ändras, enligt en annan riksdagsledamot: 
 

“Man har under de senaste tio åren, eller lite mer, köpt den här kunskapen av konsulter. 

Några tjänar grymma pengar på det här. Jag tror att vi ser en förskjutning, i alla fall på 

större företag, att vi ser mer och mer att man skaffar den kunskapen in house, för det 
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första för det blir väldigt dyrt att köpa tjänsterna, och så får man mycket bättre 

kontinuitet om man har duktiga människor som finns hela tiden.“  
 

Något annat man kan använda kunskap om systemet till är att hitta alternativa vägar 

in. En av våra respondenter beskriver hur vissa lobbyister kontaktar dennes politiska 

sekreterare och bokar möten via denne. Beskrivningen avslutas med: “Det är en smart 

lobbyist, och också en lobbyist som vet hur spelet här i huset fungerar.” 

 

En ständigt återkommande åsikt från ledamöterna är att lobbyister har mycket att 

tjäna på om de vet hur och vilken politiker de skall kontakta. Flera ledamöter 

uttrycker att sannolikheten är högre att de öppnar brev eller mail som är skickat till 

dem personligen än ett brev som skickas till flera mottagare, exempelvis massmail. 

Tidsaspekten spelar även in här, där riksdagsledamöterna inte har tid att förkovra sig i 

alla frågor utan fokuserar på de frågor man ansvarar för i utskottet. En respondent 

säger att det händer att hen går på seminarier av rent intresse, men att det tyvärr sker 

väldigt sällan. Flera intervjuade uppger att organisationer ofta skickar “för brett”, eller 

“planlöst till hela riksdagen”, något som vanligtvis inte ger ett lyckat utslag: 
 

“... jag tror att det finns en föreställning om att bara för att man skickar någonting till 

Sveriges riksdag så kommer det till någon slags allmän kännedom, och det… det funkar 

inte så.” 

 

Våra intervjuade uppger att de “sållar hårt bland inbjudningar och liknande”, och 

sådant som vid första anblick inte verkar relevant åker i papperskorgen. Den stora 

mängden mejl som ledamöterna får är något vi återkommer till senare. “Många kunde 

nog vinna på att välja vilka man riktar sig till och vilken informationen man pumpar ut 

för det är ju så enkelt nu att distribuera...” Att kontakta rätt person är i det läget viktigt. 

På frågan om vad som utmärker ett mindre bra kontaktförsök via mail svarar en 

respondent att det är ett ämne som “inte berör” hen och det har skickats “till alla”. En 

annan respondent kommenterar vikten av rätt adressat såhär: 
 

“Lobbyisternas dilemma är ju att dom ska försöka hålla sig väl med alla, på 

riksdagspartier, så långt det är möjligt. Sen vissa är säkert så pass duktiga att dom väljer 

ut ett gäng, som dom står kanske lite närmare deras åsiktsvärld så att säga.” 
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I frågan om hur man bäst kontaktar en beslutsfattare i påverkanssyfte verkar 

ödmjukhet vara en viktig aspekt i lobbyistens kommunikation. Man ska som lobbyist 

inte försöka pracka på beslutsfattaren en viss uppfattning, utan tillåta denna att skapa 

sin egen bild med hjälp av rätt information. Att “skriva på näsan” är alltså inte rätt väg 

att gå, enligt flera av våra respondenter. En respondent menar att lobbyisterna idag är 

så pass duktiga att de känner till detta faktum, de “pådyvlar aldrig en uppfattning”. Ett 

kravlöst kunskapsöverförande är en hjälp för beslutsfattarna, medan det motsatta blir 

en belastning. En duktig lobbyist beskrivs av en av våra intervjuade som någon som 

beskriver ett problem på ett objektivt sätt utan att tala om för ledamoten hur hen ska 

tänka i frågan utan istället presenterar en möjlig lösning på detta problem. 
 

“Jag uppskattar ju en person... en tänkande lobbyist, inte någon som står och skriker 

massa grejer för att dom tycker att det här är viktigt, utan har en slags kedja av 

konsekvenser. Om det här inte uppstår, eller det här inte händer, då kommer det få dom 

här konsekvenserna, enligt lobbyistens uppfattningar eller intresseorganisationens 

uppfattningar. För då kan man ha ett utrymme för ett samtal och då har jag också ett 

utrymme att komma med mina argument om jag nu inte delar den här människans 

uppfattningar, exempelvis. Är det en person som bara kastar sig över och måste bara ha 

vattenkraft nu, punkt, då har man liksom stängt dörren för allt annat, och såna stöter jag 

också på… och då blir ju samtalet liksom låst. Jag tror hellre på det här att man kan 

liksom lirka, ge och ta och fundera och jag tycker så här för att… och tydlighet, men 

framförallt professionalism.” 

 

Lyckas man spegla en objektiv syn anses man seriös, och har då större chans att 

påverka, menar en riksdagsledamot. Är man för smal i sin uppfattning riskerar man att 

inte bli tagen på allvar. En annan aspekt under temat hur man kontaktar som många 

respondenter förde fram är viljan att ett budskap ska presenteras kortfattat och direkt. 

Även detta har att göra med riksdagsledamöternas ovilja att slösa tid: “... jag brukar 

lägga lobbyist-möten runt 45 minuter, inte mer, jag orkar inte mer. Har man inte sagt 

det man vill säga på 45 minuter får man gå hem igen och tänka över vad man vill 

säga…” 

!
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5.1.1 Analys 

I vårt teoretiska ramverk var avsnittet om kunskap och anpassning som vi kallade de 

yttre kvaliteterna av stor vikt, där vi beskrev att du för att lyckas med lobbying bör ha 

tillräcklig kunskap för att veta vem du ska kontakta, när och hur denna kontakt ska se 

ut. Detta avsnitt baserades på Millers Techniques of advocacy (1987), Milbraths 

Elements of a sucessful presentation (1963) samt contingency theory och timing. 

Vikten av detta är något vi återfinner i vår empiri, där samtliga ledamöter förde fram 

att ett viktigt attribut hos en skicklig lobbyist är att inneha kunskap om systemet. Har 

du kunskap om systemet kommer du kunna anpassa din kommunikation så att dessa 

kriterier uppfylls.  
 

Enligt Miller bör du som lobbyist vara noga med vem du kontaktar i hierarkin, att 

varken sikta för högt eller lågt. Enligt våra respondenter rör det sig snarare om att inte 

skicka till för många mottagare. Ett vanligt misstag, enligt vårt resultat, är att skicka 

email och brev till en bred skara mottagare. Kontaktförsök på detta vis riskerar att 

negligeras, och detta av en entydig anledning: ledamöterna har inte tid att läsa och 

förkovra sig i allt utan måste vara selektiva i vad de tar del av. Milbrath pekar på att 

en lobbyist som visar avsaknad av kunskap i vem man ska kontakta riskerar att bli 

stämplad som inkompetent av beslutsfattaren. Om ledamöterna har en negativ syn på 

lobbyister som saknar denna kunskap har vi inget stöd för i resultatet, dock kan vi 

konstatera att dessa lobbyister i regel blir åsidosatta. Att bli åsidosatt av 

beslutsfattaren leder givetvis till att möjligheten att påverka blir låg. Går det däremot 

till på motsatt sätt; relevant information skickas till rätt ledamot, är chansen större att 

ledamoten tar del av meddelandet och ställning till innehållet.  
 

I vårt resultat framkommer att riksdagsledamöterna efterfrågar välformulerad och 

direkt information från lobbyister. Detta överensstämmer med Milbraths punkt som 

han kallar Be succint, well organized, and direct. I denna punkt beskrivs hur politikers 

tidsbrist gör att formen på kommunikationen gärna ska vara direkt, kort och koncis. 

Det är därför av vikt för lobbyisten att kunna föra fram sitt budskap kortfattat och 

snabbt. 
 

Att veta vem man ska kontakta, hur och när har även till stor del att göra med 

anpassning. Olika situationer kräver olika åtgärder och att veta vilken typ av kanal 
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och kommunikation som fungerar på en enskild person kan hjälpa. Contingency 

theory handlar just detta, att olika situationer kräver olika åtgärder, och denna teori är 

således applicerbar på vårt resultat. Moloney (1996) rankar timing som en viktig del 

av lobbying, något vi kan koppla samman med anpassning och också något vi fann 

stöd för i vårt resultat.  
 

Enligt vår empiri är ödmjukhet en viktig del av lyckad lobbying. Man ska som 

lobbyist inte pracka på beslutsfattaren en uppfattning utan bidra med rätt information 

så att denne kan skapa sin egen uppfattning. Detta överensstämmer med Milbraths 

punkt han benämner Be pleasant and non-offensive, där han för fram att en 

beslutsfattare inte vill känna sig som en måltavla utan hellre bemöts av attribut som 

ärlighet, entusiasm, energi och tålamod. 
 

!

5.2 Lobbyistens yttre kvaliteter 

Att som lobbyist ha en tydlig transparens och öppenhet för vilken organisation eller 

vilket företag man som lobbyist företräder är en viktig komponent för att kunna 

bedriva lyckad lobbying, enligt vår empiri. I praktiken innebär det att ledamöterna 

efterfrågar lobbyister som tidigt i sin kommunikation förklarar vilka de är och vilka 

man företräder. Alla nio intervjuade uttrycker sådana tankar. Flera riksdagsledamöter 

hävdar att man inte gärna, eller inte alls vill gå på ett möte som ledamoten inte 

uppfattar vem som står bakom initiativet. En respondent uttrycker att det är 

kontraproduktivt för ett företag eller en organisation att “försöka gömma sig”. En 

annan menar att kommunikation utan tydlig avsändare är “lönlös”, och jämför det 

med “anonyma vänförfrågningar” på Facebook där det blir ett “nej tack”. En ledamot 

kallar det till och med “korkat” att träffa en lobbyist där uppdragsgivaren är okänd 

och hävdar att hen aldrig stämt ett möte under de premisserna. Är avsändaren höljd i 

dunkel kan man inte förhålla sig till dennes agenda och väga in den. En respondent 

uttrycker det som att: “Jag kan säga såhär, det är betydligt enklare att gå rakt på sak 

om man vet vad de vill. Så är det ju.” Vet man inte på förhand vem som står bakom ett 

påverkansförsök tar man reda på det, exempelvis genom att fråga. Detta är något 

flertalet riksdagsledamöter verkar hantera tämligen obekymrat. Det hör dock till 

ovanligheten att man behöver fråga efter avsändare då de flesta är tydliga med vilka 

de representerar från början, menar en majoritet av våra intervjuade. En respondent 
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uttrycker dock det motsatta: “... men det förekommer mycket sådant - att man inte vet 

vad de vill eller gör och vilka de företräder.” Samma person uttrycker även en 

osäkerhet i frågan om avsändare: “Det tror jag, men det kan vara att de har lurat mig så 

bra att jag inte har förstått det.” Inte bara öppenhet i vem som står bakom ett 

påverkansförsök efterfrågas - en annan avgörande faktor för att få genomslag är att ha 

en tydlig anledning till varför riksdagsledamoten ska avsätta tid. En klar majoritet av 

ledamöterna resonerar på detta sätt. Lobbyisten bör alltså kunna presentera ett tydligt 

syfte till varför politikern bör avsätta tid för att diskutera en fråga. En god anledning 

för ett möte beskrivs av politikerna i termer av att “det har hänt något nytt i frågan 

organisationen vill diskutera” eller att politikern anser att “det finns anledning till att 

diskutera detta”. Det kan också vara att organisationen har något nytt i frågan att 

erbjuda, möjligtvis en framtagen rapport, som några politiker exemplifierar med. Har 

lobbyisten inte en tydlig agenda och inte lyckas formulera sin sak är risken stor att det 

inte blir något möte. En ledamot uttrycker det såhär: 

 

“Det kan hända att vissa vill ha möten fast det inte händer något i frågan och det inte 

finns något att diskutera. Vill någon ha ett möte med mig och jag upplever att det inte 

kommer att ge så mycket tackar jag nej.” 

 

Flera politiker förklarar att detta beror på den tidsbrist de ofta har, vilket betyder att 

de inte har tid för möten de inte tror kommer vara givande i form av kunskap och 

perspektiv för den aktuella frågan. Majoriteten av politikerna är alltså noga med att 

endast planera in möten som de tror kommer ge dem konkret, ny information. Två av 

ledamöterna menar att de även efterfrågar saklighet och effektivitet under själva mötet 

som lobbyisten har lyckats boka in. 
 

“... det är som att gå på ett lunchmöte med en person som man vill prata med och så 

avslutar man mötet och pratar fem minuter om det som man egentligen vill prata om, och 

resten av tiden har man bara pratat strunt, väder och vind. Alltså, det gagnar ju ingen, 

utan jag uppskattar verkligen om det är en tydlig agenda, för då är det lättare att göra en 

djupare analys kring den specifika frågeställningen istället för att släta över alla varenda 

frågeställning lite enkelt, då föredrar jag att grotta ner mig i en frågeställning istället för 

att gå på en lunch eller över en kaffe och prata om 15 olika frågeställningar, för det blir 

jättespretigt. Det kan man ju också göra, men det är ingen form som jag uppskattar.” 
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Politikerna som uttrycker vikten av en tydlig agenda, effektiva och givande möten 

menar också att om detta inte efterföljs kan påverkansförsöket snarare bli 

kontraproduktivt, och lobbyisten och organisationen riskerar att uppfattas på ett 

negativt sätt. Om en organisation återkommer i samma ärende ett flertal gånger men 

inte har något nytt att säga är risken att det blir svårare att få till ett möte nästa gång, 

pekar vår empiri på. Även organisationer som ofta skickar mejl i samma ärende 

riskerar att få sämre anseende av politikern, som en respondent uttrycker det: “I vissa 

fall är det mycket samma gamla tjat. Ibland är man så trött på vissa. Då kanske man 

deletar bara.”  
 

Ett icke önskvärt beteende hos en lobbyist enligt majoriteten av politikerna är att 

försöka få kontakt genom att, ur politikernas synvinkel, överdriva ett problem, fast 

politikerna inte anser att organisationen har något nytt att säga i frågan. Detta, menar 

en respondent, kan tära på förtroendet för en organisation: 
 

“... Däremot händer det mer ofta att man har lobbyister som målar upp… jordens 

undergång. Sen när dom kommer hit har dom inget nytt att säga. Och då kan jag bli lite 

besviken på att dom upptar min tid, för då kan jag göra andra saker.” 

 

Denna typ av påverkan upplever några respondenter är vanligare från aktivistartade 

organisationer. I praktiken, menar en ledamot, leder organisationens skadade 

förtroende och anseende till att de har mindre chans att skapa kontakt nästa gång: 

 

“Det är mer aktivism-relaterat att ena sekunden säger att om ni röstar såhär går jorden 

under och ingen kommer rösta på dig längre. Och i nästa sekund är de här för att sälja in 

ett budskap - dem tar inte jag på lika mycket allvar. De ligger inte först i min 

kalenderprioritering.” 

 

En annan respondent menar också att organisationer som ofta överdriver problem och 

gör påverkansförsök så fort de drabbas “av någon liten skatteregel eller förändring i 

lagstiftningen” så tappar de i trovärdighet. Samme respondent vänder också på 

resonemanget och menar att de organisationer som prioriterar vissa frågor och “väljer 

sina strider” har en större möjlighet att faktiskt påverka: 
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“Sen finns det ju vissa organisationer som är pigga på att framföra krav och ropar 

”vargen kommer”. Det är ju väldigt osmart av dom. Jag ska inte peka ut enskilda 

organisationer. Men det finns ett antal organisationer som organiserar företagen i det 

här landet. En av de här mindre aktörerna skickar mejl till oss alla i riksdagen varje 

vecka, där de förklarar att det här förslaget blir dödsstöten för allt företagande. Och det 

blir ju inte trovärdigt, att nästan varje vecka så är det någon liten skatteregel eller 

förändring i lagstiftningen som får förödande konsekvenser. Då slutar man ju lyssna på 

dem för man upplever ju att de inte är trovärdiga i sin kritik. Medans, om de finns företag 

som visar vilka frågor de prioriterar, de får man ju ett större förtroende för. Och då har 

man ju större möjlighet att faktiskt påverka – de har ju insett att man måste välja sina 

strider även som företag.” 

 

Ett begrepp som återkommer i våra intervjuer är “professionalitet”, vilket är ett viktigt 

attribut hos en lobbyist enligt riksdagsledmötena. Till detta räknas alltså bland annat 

att vara saklig. Något som däremot inte klassas som professionellt är att 

“mailbomba”.  

 

“Då är det bättre att det ringer upp en person och säger att såhär tycker jag i den här 

frågan, lyssna på vad jag säger… så. Ett starkt mail kan betyda mycket mer än 5000 

halvsvaga, om man säger så.” 

 

Just mail är något som ledamöterna får en hel del av, “ruskigt mycket”, som en 

respondent uttrycker det. Flera intervjuade uppger att de får 50-100 mail per dag, i 

olika betydelsegrad. Samtidigt verkar mail vara en kontaktform många föredrar 

framför till exempel ett telefonsamtal, då man kan titta på ett mail när man har tid för 

det och det finns sparat på datorn. En respondent uppger att hen inte längre svarar i 

telefonen på sitt kontor då det ringer så mycket. Samtidigt är detta en högst 

individuell fråga och vilken kommunikationskanal riksdagsledamöterna föredrar 

varierar. Samtidigt som mail är en bra kontaktform är det på grund av den stora 

mängden mail som inkommer också här den största sållningen sker. Också post är 

något ledamöterna får i stora kvantiteter. En ledamot uppger att hen fyller två 

pappersinsamlingslådor varje vecka med post, en annan uppger att hen får 12-15 kg i 

veckan. Att inneha denna vetskap handlar om resurser, men är framförallt en 

kunskapsfråga, anser en av våra intervjuade. 
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En ledamot beskriver en skicklig lobbyist som någon som har ett bra intressant 

material, lägger fram sitt case med fakta och trovärdighet och gärna också vad man 

kan göra konkret rent politiskt, om det är “den paragrafen som ska ändras eller det 

här styrmedlet”. Samma person uppger att ju mer man tänkt “på politiken”, desto 

bättre blir det. En förutsättning är dock att man i viss mån håller med och ett bra 

lagförslag hjälper inte en från början dum idé. 

!

5.2.1 Analys 

I vårt teoretiska ramverk har vi benämnt förhållningssätt som inkluderar 

positionering, anseende och timing som yttre kvaliteter. Att ha en tydlig avsändare 

och transparens, förmedla ett tydligt budskap, ha en tydlig agenda med mötet, hålla 

sig saklig samt att inte överdriva bjudande är alla fundament för framgångsrik 

lobbying, enligt vår empiri. För att skapa en första kontakt är detta viktigt, och för att 

inte ge sin organisation ett dåligt anseende som försvårar framtida kontaktförsök. 

Dessa aspekter överensstämmer med Larsson (2008) där positionering beskriv som en 

viktig del. Positionering handlar om placera sin organisation i (i vårt fall) en 

beslutsfattares medvetande. På så vis står man först i kön av aktörer att kontakta för 

information i den fråga man visat sig kunnig inom. Även Jaatinen (1999) belyser 

vikten av positionering. Skapar man en god image och ett gott anseende genom att 

uppvisa de ovan nämnda attributen kan man alltså positionera sig, och har därmed 

större chans att lyckas med sin lobbying.  
 

Anseende verkar vara något som riksdagsledamöterna väger in när de blir kontaktade 

av en organisation. Det är lättare för en lobbyist som företräder en organisation som 

ledamoten har positiva erfarenheter av än tvärtom, där framförallt det sista är något vi 

funnit stöd för i våra intervjuer. Beter man sig på ett icke-önskvärt sätt och sätter 

beslutsfattaren i en jobbig situation (genom att exempelvis bjuda för mycket) som 

denne kan ha svårt att försvara så får det negativa konsekvenser och svärtar ner 

organisationens anseende.  
 

Milbraths punkt Use the soft sell avhandlar vikten av att inte kräva för mycket i sin 

lobbying. Gapar man för stort mister man ofta hela stycket och förstör sin 

organisations anseende. Detta överensstämmer med våra respondenters svar där 
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överdrivna problem tas upp som något icke önskvärt och något som minskar 

trovärdigheten hos den lobbande parten och tär på relationen mellan beslutsfattare och 

lobbyist.  
 

!

5.3 Lobbyistens sociala kvaliteter  

I tidigare avsnitt framkom det att kunskap om det politiska systemet är viktigt för att 

lyckas med sitt påverkansarbete. En annan viktig aspekt av kunskap är kunskap i 

sakfrågan, som lobbyisten kan erbjuda beslutsfattaren. Just kunskapsutbytet är den 

mest återkommande förklaringen till varför ledamöter vi intervjuat ställer sig positiva 

till lobbyism, vilket samtliga uppger att de gör. Utan denna kunskapsöverföring skulle 

riksdagsledamöternas arbete bli övermäktigt, då deras tid är högst begränsad. Med ett 

fullspäckat schema är möjligheten att själv få ut något av mötet ofta en förutsättning 

för att det blir av: 
 

“Jag går inte och möter någon lobbyist om jag inte känner själv att jag har ett behov av, 

eller nytta av det. Då får det vara. Annars kan man springa på möten hela tiden.” 

 

Men inte bara ställer sig många ledamöter sig positiva till möjligheten att inhämta 

kunskap av lobbyister, majoriteten av ledamöterna menar också att det är viktigt med 

en dialog för att kunna påverka organisationerna eller för att få förklara sin synvinkel 

för organisationerna, eller som en ledamot uttrycker det: “Jag upplever det mycket som 

att det är gemensam kunskapsöverföring. Vi ger kunskap till dom och dom ger kunskap 

till oss.“ Denna tvåvägskommunikation tar sig alltså också ofta uttryck i att 

riksdagsledamoten kan påverka organisationen i en viss riktning: 
 

“Ja, att jag har nytta av den diskussionen. Men det kan ju också vara att jag har ett 

intresse av att träffa organisationen för att föra ut våra argument, det kan ju vara att 

någon organisation vill träffa mig om ett förslag som regeringen har lagt som de tycker 

är felaktigt, men som jag tycker är ett toppenförslag, då tycker jag det är viktigt att träffa 

organisationen eller företaget för att ge mina argument eller regeringens argument. 

Mycket handlar bara om att byta argument och åsikter.” 

 

Att lobbyisten besitter kunskap i sin fråga är viktigt för att ledamoten ska vilja 

upprätthålla kontakten på sikt. En klar majoritet av ledamöterna uppger att de behåller 
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kontakten med vissa lobbyister, där ett vanligt återkommande skäl är lobbyistens 

sakkunskap. Relationen innebär för ledamotens del att de via olika kanaler kan 

kommunicera och få information inom ett politiskt aktuellt område som ledamoten 

inte känner sig tillräckligt påläst i och få information inom detta: 
 

“Ja, om man tar ombudsmannen på LRF,  så har ju han lärt mig  mycket inom området. 

Med honom kunde jag ju bolla mycket på honom i olika frågeställningar och få kunskap. 

Det är en sådan jag kan ringa till och säga att jag ska ha en debatt om det och det nästa 

vecka.” 

 

En annan ledamot uttrycker sig på liknande sätt, men tillägger också att denna 

kommunikation där ledamoten söker kontakt med lobbyisten är en bra situation för 

lobbyisten att påverka: 
 

“Det är ju inte bara att de här personerna är belastning eller något man måste hantera. 

Vi tar ju hjälp av dessa personer. Om jag ska ha en debatt om djurskydd, då kan ju jag… 

eftersom det finns personer på djurens rätt och djurskyddet som jag har träffat och liksom 

har någon relation till så kan ju jag ringa, fråga frågor och få hjälp. Så på det sättet är ju 

vi också, inte beroende av, men har nytta av. Jag ringer ju inte upp någon helt, för mig, 

okänd och frågor dumma frågor. Det gör man ju inte. Och även om jag ber om hjälp så 

är det ju en jättebra situation för organisationerna att gå in och påverka, när man själv 

ber om hjälp.” 

 

Majoriteten av ledamöterna tror att de på grund av att de oftare har kontakt med vissa 

lobbyister riskerar att hamna i ett nätverk eller “bubbla” med samma lobbyister och 

får således den största delen av sin information från samma organisationer. Ändå 

påpekar nästan alla ledamöter det viktiga i att höra båda sidor i frågan för att inte få en 

för ensidig bild i en fråga: 
 

“Det kan ju lätt bli så att man jobbar med en viss fråga och en viss del av politiken, och 

det är just dom företagen eller miljöorganisationen som är engagerade i det, som man 

träffar. Då kan man få en rätt enögd bild av frågan. Så då får man tänka: Okej, då har 

jag träffat dom här, vad finns det för andra perspektiv eller konflikter mot andra 

branscher eller i samhället. Det är ofta det politiken går ut på, att balansera och väga 

frågor.” 
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I våra frågor till ledamöterna vad som avgör vilka lobbyister ledamöterna väljer att 

fortsätta ha kontakt med framkommer förutom sakkunskap också ett annat ord i 

nästan samtliga intervjuer - förtroende. Förtroende för lobbyisten i detta avseende 

definierar ledamöterna på olika sätt. En aspekt av förtroende är att lobbyisten är insatt 

i båda åsiktssidor av en fråga och resonerande i sitt arbete. En annan ledamot menar 

att förtroendet byggs upp genom att organisationen jobbar långsiktigt med sina frågor 

och att de inte bara hör av sig när det brinner till i något som riskerar påverka dem 

negativt: 
 

“Mest effektivt är att bygga upp relationer med människor jag har ett förtroende för, för 

det tar fem minuter att få ett svar på en fråga. Sen tror jag också att dom organisationer 

som kan hålla en kontinuerlig dialog… och inte bara kommer när man liksom är riktigt 

irriterad eller när man vet att en fråga håller på att segla upp utan faktiskt jobbar 

långsiktigt, dom har jag mycket större förtroende och respekt för.” 

 

En bred uppfattning bland ledamöterna om vad förtroendet består av är ärlighet - att 

informationen lobbyisten förser ledamoten med är sanningsenlig. En ledamot menar 

att lögnaktig information kan förstöra relationen till lobbyisten. Erbjuder lobbyisten 

däremot korrekt och värdefull information kan ledamoten besvara med korrekt och 

värdefull information i gengäld: 
 

“Det är viktigt så till vida att man behöver ha en ärlig relation med varandra. Alltså får 

jag information från en organisation och en lobbyist om något som händer, då vill jag ha 

sanningen på vad det är. Sen kanske dom berättar en sida av sanningen för mig, det 

kanske finns nåt annat också, men det är min uppgift att ta reda på det, men jag vill inte 

att dom kommer med lögner till mig. Skulle dom göra det så skulle den relationen aldrig 

funka mellan oss, då skulle jag heller inte låta den personen jobba med mina frågor, jag 

hade hittat andra vägar att ta reda på det och då är det organisationen i sig som faller på 

att dom inte varit ärliga. Så en ärlighet är viktig. Sen blir det ju så att… hittar man folk 

som är duktiga på specifika saker, och är duktiga på att meddela mig i rätt tid när saker 

och ting är på gång och händer, då kommer jag ju kunna vända på kuttingen och 

informera dom när saker och ting är på gång också. Men nån som är otrevlig eller inte 

riktigt funkar… äh, den skiter man i att ringa, faktiskt, så är det.” 
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Att ha en typ av relation till lobbyisten gör riksdagsledamotens arbete enklare. 

“Smidigare” är ett ordval som återfinns i detta sammanhang i majoriteten av våra 

intervjuer. Att ha en relation till en lobbyist behöver inte innebära att känna denne, 

utan kan vara en så enkel sak som att ha ett ansikte på den som ringer, uppger en av 

våra respondenter: 
 

“... jag har ett ärende nu som troligtvis kommer börja komma igång igen, och då behövde 

jag kolla av med min lobbyist, eller med den här organisationen, om det stämmer det jag 

hört. Så då drog jag iväg ett sms igår och fick svar vid nio på kvällen, att… det här 

stämmer. Då har vi skött det med fyra sms och jag har fått svar på den frågan jag 

behövde och sen är det bra. Men där har jag liksom en upparbetad kontaktperson som vet 

vem jag är och jag vet vem den här personen är…” 

 

Samma person uttrycker att tröskeln blir lägre: 
 

“Alltså det är trist att behöva starta om varje gång. Alltså jag vet vad du tycker i den här 

frågan, så vi behöver inte gå igenom det en gång till. Du vet vad jag tycker, vi behöver 

inte. Argumenten är klara, okej, nu kan vi prata om något annat istället… så det är klart 

att det är bra att ha någon slags mind map sådär att här står du och här står jag.” 

 

En ledamot uttrycker det som att denne har “lättare för att skälla på” någon man 

känner, ett resonemang hen var ensam om. Att det medför en slags ömsesidig ärlighet 

och underlättar för påverkan även åt andra hållet: från riksdagsledamoten mot 

lobbyisten, är dock något vi återfinner i flertalet intervjuer. Samma respondent menar 

att man genom denna relation utvecklar en respekt för lobbyisten och en säker källa 

att hämta synpunkter från. Vi återkommer till detta senare. 
 

Det är inte önskvärt för ledamoten att ha en alltför personlig relation med lobbyister, 

utöver den yrkesmässiga relationen vi precis skrivit om. Dessa tankegångar återfinns i 

flera av våra intervjuer där ledamöterna menar att det finns en slags gräns som dras 

för hur privat relationen bör vara. En gemensam faktor är att de inte är intresserade av 

kontakt utanför arbetssammanhang. En ledamot menar att hen inte skulle bjuda hem 

en lobbyist och tre ledamöter tar exemplet att man inte skulle gå ut på krogen med en 

lobbyist. Två riksdagsledamöter säger att gränsen går efter att hälsa och småprata 

utanför arbetssammanhang, mer än det är inte önskvärt. 
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“Nej, inte personlig, alltså mer som bekant. Jag vet inte om det finns en distinktion där 

men man blir mer bekant, inte kompis kompis, inte som att man går och tar en bärs… 

utan det handlar mer om att man har en sån att du känner igen mig och jag känner igen 

dig, men inte det där att åh vad kul med din familj och alltihopa utan det blir ändå att 

man har en viss distans, och den respekten tycker jag vi möter också, på något vis finns 

det någon tyst agenda om att vi håller oss till den här etiketten på något vis.” 

 

En anledning till varför flera ledamöter har en gräns i relationen till lobbyister är 

respekten för vad en ledamot kallar “vänskapskorruption”. Att det privata går ut över 

arbetet. En annan ledamot uttrycker det: “Det kan ju göra att man värderar helt fel eller 

skapar sig lojaliteter som går ut över arbetet.” 

 

Endast en ledamot går alltså emot bilden av att privata relationer med lobbyister är 

något som bör undvikas i arbetet. Hen menar att det inte finns någon fritid eftersom 

ledamöterna har arbetstid dygnet runt och motiverar också sin ståndpunkt med att 

privata relationer kan vara effektiva: 
 

“Om jag säger såhär, jag har känt LRF:s ordförande ganska många år eftersom Helena 

kommer från samma område som jag, det gör mig bara mycket mer trygg i att jag kan 

säga det jag vill, och också säga emot på ett sätt… så nej… det har jag inga som helst 

problem med. Och alltså… dom vänner jag har hittat i riksdagen är väl politiker med 

motstående åsikter mot mig när vi står i kammaren.” 

 

Att muta eller ge dyrbara gåvor skulle vara ett effektivt sätt att utöva lobbying i 

Sverige är något vi kan avfärda enligt vår empiri. Tvärtom verkar det snarare få ett 

negativt utslag att försöka bjuda sitt tilltänkta lobbyobjekt på “för mycket”. I de fall vi 

frågade om detta fick vi liknande svar i stil med: “För mig är det negativt, om ett 

företag är ute på svag is då sjunker deras anseende i mina ögon, så det är viktigt att 

tänka på de som vill påverka, att göra det sakligt.” Denna typ av tilltag kan göra att en 

organisation som egentligen har ett bra budskap får jobba i uppförsbacke, eftersom 

det första intrycket består en stund, uttrycker en av våra respondenter. En annan 

respondent menar att det är ovanligt i svensk lobbying att ta till en sådan strategi, då 

de flesta “vet bättre” och är medvetna om att det får negativa konsekvenser för 

organisationens lobbying. Att kunna känna sig “trygg” är ett återkommande tema, där 



! OK!

riksdagsledamöterna vill att sina handlingar ska gå att försvara. Tre respondenter 

säger att de vill att allt de gör ska kunna granskas i Aftonbladet eller Expressen. 

Flertalet respondenter uppger att de drar sig för att gå ut och äta middag med 

lobbyister av denna anledning och hellre åker hem och lagar mat själva i sådana 

lägen. Liknande tankegångar återkommer i andra exempel, som att en person trots 

“det fördelaktiga resereglementet” ofta väljer att åka buss istället för att ta en taxi. 

!

5.3.1 Analys 

I vår empiri finns en tydlig linje rörande kommunikationsflödet - lobbying mot 

riksdagsledamöter är inte en enbart en envägskommunikation utan utgör snarare en 

tvåvägskommunikation. Riksdagsledamöterna styr i hög grad själva vilka som får 

kontakt och initierar den också ofta själva då de behöver insikt i en fråga. 

Organisationer som besitter kunskapskapital i en fråga ledamöterna är intresserad av 

blir alltså kontaktade. Ledamöterna väljer ofta att delta i evenemang eller möten om 

de upplever att det finns personer där de kan ha nytta av. Bourdieus teori om socialt 

kapital som syftar till att analysera aktörers kapital i nätverksperspektiv och är därför 

applicerbart på våra resultat. För att tala i Bourdieus termer söker sig ledamoten till 

nätverk där de uppfattar att det finns aktörer med det kapital de eftersöker. Genom att 

bli inbjuden och acceptera inträdet i ett nätverk kan ledamotens sociala kapital öka 

genom de kontakter som knyts. I rollen som politiker är kapital i form av kunskap 

något som de är i behov av. Lobbyister som besitter stor sakkunskap inom en fråga 

som ledamoten arbetar med har större möjlighet att till kontinuerlig kontakt med 

ledamoten och på så vis kunna påverka. Att ingå i samma nätverk som en organisation 

med mycket kunskap, betyder i praktiken att ledamoten snabbt kan få ta tag i 

trovärdig fakta i ett ämne hen ska debattera eller ta ställning kring. Att enbart besitta 

sakkunskap räcker dock inte. På det sociala planet krävs det också att lobbyisten 

presenterar sin information på ett ärligt och korrekt vis. Om en lobbyist uppfyller 

dessa kriterier kan en yrkesmässig relation skapas. Fördelen med en sådan relation för 

ledamoten är att hen snabbt och smidigt kan få tag i information av en lobbyist som 

denne bedömt som trovärdig och kunnig. Fördelen för lobbyisten är möjligheten att 

påverka utan att kontakten alltid tas med eget initiativ.  
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Ledingham och Bruning (1998) beskriver fem dimensioner av en relation. Dessa 

dimensioner är förtroende, öppenhet, involvering, investering och engagemang. Vi 

kan konstatera att alla dessa fem dimensioner är viktiga delar för 

riksdagsledamöterna, i deras relation till lobbyister. Det mest framstående i vårt 

resultat är dock dimensionen förtroende. Ett högt förtroende kan enligt Ledingham 

och Bruning leda till att (i vårt fall) beslutsfattare väljer en organisations tjänster 

framför en annan, varför det utgör en viktig del i lyckad lobbying. En tongivande 

majoritet av våra respondenter tar upp just förtroende som en aspekt som kan avgöra 

om kontakten till en lobbyist ska fortgå. Genom förtroende kan riksdagsledamoten 

känna sig trygg med att informationen de mottar är korrekt vilket underlättar i arbetet. 

En relation som präglas av förtroende ger smidighet, enligt flera respondenter. 
 

Försök med att upprätthålla relationer genom att ge dyrbara gåvor eller bjuda på fina 

middagar anses vara dåligt för lobbyistens anseende. Bourdieu menar att relationer 

inom nätverk upprätthålls genom sociala aktivister som konversationer, gåvor, tjänster 

och bekräftelse, men att varje nätverk har sina egna lagar och koder. Vi kan med 

säkerhet säga att upprätthållande av nätverk genom sociala aktiviteter som 

konversationer av privat karaktär och gåvor inte är önskvärt från ledamotens sida. 

Politikern vill känna sig trygg vid en eventuell granskning från medias sida. Däremot 

är tjänster i form av god information något som ledamöterna uppskattar, vilket kan 

leda till gentjänster i form av god information tillbaka. 
 

Kommunikationen mellan ledamot och lobbyist är inte en envägskommunikation i 

form av påverkan: det kan vara viktigt för ledamoten att i sin tur påverka 

organisationer genom att diskutera sin och organisationens åsikter i en fråga. Enligt 

Grunig m.fl. (2002) är tvåvägssymmetrisk kommunikation den mest optimala 

kommunikationen mellan en organisation och politiker, där kriteriet som ska 

uppfyllas är att ömsesidig förståelse infinner sig. Båda parter kan påverka varandra 

för att nå dit. Detta stämmer med vårt resultat. Inte bara vill riksdagsledamöterna bli 

påverkade av en organisation, de vill också ha möjlighet att påverka organisationen i 

fråga. Grunigs och Hunts (1984) övriga modeller för kommunikation (press agentry, 

public information och tvåvägsasymmetrisk kommunikation) är enligt vår empiri inte 

lika applicerbara på efterfrågad kommunikation i lobbying. I press agentry är 

mottagaren passiv och tar enbart emot ett färdigformulerat budskap, något som inte 
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alls stämmer med den bilden vi fått av efterfrågad kommunikation. I public 

information är också mottagaren passiv men då kommunikationens syfte är att 

upplysa är det här av vikt att innehållet är sanningsenligt. Detta stämmer delvis då 

riksdagsledamöterna efterfrågar en ärlighet och en säkerhet i källorna, men kan även 

denna avfärdas då de inte vill vara passiva mottagare. Tvåvägsasymmetrisk 

kommunikation syftar till att övertala mottagaren att tycka som sändaren, även detta 

något som stämmer mindre väl överens med det ledamöterna efterfrågar.  
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6 Lobbyism från organisationerna 
!
!

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna med våra informanter från 

Skogsindustrierna och Naturskyddsföreningen. Efter respektive avsnitt följer en 

analys där vi kopplar samman vår empiri med det teoretiska ramverk vi utformat där 

vi redogör för likheter och skillnader däremellan. 

!

6.1 Det inre 

Skogsindustrierna arbetar med lobbying i huvudsak genom uppsökande och 

responderande, med politiker och politiska beslutsfattare som målgrupp. 

Organisationen träffar bland andra riksdagsledamöter och presenterar till dem sin syn 

i en fråga, något som pågår löpande. Skogsindustriernas verksamhetsplaner byggs på 

vad som är på gång i regeringen och på olika departement samt vad de vill att man 

ska föra upp. Informanten från Naturskyddsföreningen menar att rätt budskap och 

timing är nyckeln till framgångsrik lobbying.  

     

Skogsindustrierna jobbar mycket med att ta fram rapporter riktade mot beslutsfattare, 

där fakta och ett pedagogiskt upplägg är det viktigaste. Det de vill att politikerna ska 

fokusera extra på är markerat. Detta är något som också Naturskyddsföreningen 

arbetar med. Ett vanligt arbetssätt är att ta med sig faktablad och broschyrer till en 

uppvaktning av en beslutsfattare. Materialet som delas ut väljs med noggrannhet, det 

är viktigt att dessa är relevanta för mötet och inte för många till antalet, eftersom 

informanten inte vill “dränka politikern i rapporter”, då de då riskerar att inte läsas. 

Till träffen med beslutsfattaren har Naturskyddsföreningen ofta med sig en 

powerpoint som mailas i efterhand, där budskapet är presenterat i kortfattad form. 

     

En röd tråd för Skogsindustrierna är att försöka arbeta på ett strukturerat sätt. Det är 

viktigt att ha en tydlig bild av vem man vill nå och hur. Faktabaserad kommunikation 

utan felsyftningar eftersträvas, och det är enligt vår informant viktigt att uttrycka sig 

“kanonrätt”. Informanten uppger att personliga möten inte nödvändigtvis är en mer 

effektiv mötesform än exempelvis ett seminarium. Hela PA-planen ska vara effektiv 

och sammanhängande och denna beror på frågan. 
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“Det är ta mig tusan omöjligt för en politiker oavsett vad de jobbar med att ha en sån 

detaljkunskap om hur deras… hur de förslag de diskuterar... vilka effekter de får. Så 

det är, för samhällsutvecklingens del, helt nödvändigt att man har den här typen av 

organisationer som tillvaratar olika intressen. Det viktiga är ju att, om man ser det 

från politikerns synvinkel, lyssna på olika intressen.” - Skogsindustrierna 

!

6.1.1 Analys 

Skogsindustrierna och Naturskyddsföreningen arbetar på liknande vis när det kommer 

till möten med beslutsfattare. Båda informanterna menar att rapporter och annat tryckt 

material är viktiga att ta med till möten och träffar. Båda informanterna betonar vikten 

av att rapporter har hög relevans för frågan som diskuteras, samt att materialet i sin 

helhet och dess budskap är effektiva i sin formulering. Detta för att de annars riskerar 

att inte läsas, tror informanterna. Denna typ av arbetssätt stämmer väl in på Miller 

(1963) som förespråkar noggrannhet med ett tydligt budskap. Miller menar också att 

kunskap är viktigt att ge till beslutsfattaren, vilket båda organisationerna gör i form av 

rapporter och broschyrer. Informationen ska gärna direkt och kortfattade eftersom 

beslutsfattaren ofta lider av tidsbrist, menar Miller. Även detta förhållningssätt 

används av organisationerna. 
 

Vi kan utöver detta konstatera att contingency theory stämmer väl överens på 

resultatet från våra informantintervjuer, alltså att anpassning till situationen är viktig. 

Skogsindustriernas verksamhetsplaner är ett exempel på detta, då de utformas bland 

annat efter vad som är på gång inom beslutsfattandet. Naturskyddsföreningen 

anpassar sitt material efter mötet.  

!

6.2 Det yttre 

Skogsindustrierna vill bli sedda som en organisation som bidrar med lösningar och är 

aktiva i debatten rörande skogsbruksfrågor, i flera kanaler. Skogsindustrierna utrönar 

vilka frågor de vill driva samt vilka personer som de behöver möta eller med vilka 

kommunikationsinsatser. Naturskyddsföreningen arbetar på ett “kravlöst” sätt mot 

politiker, detta innebär att de inte ställer sig i den skaran av organisationer som enbart 

ställer krav på politikerna, utan presenterar problem och en möjlig lösning som är 
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underbyggd av forskning. Detta är en nyckelaspekt av framgångsrik lobbying menar 

informanten. Kommer man som organisation bara med krav riskerar man att uppfattas 

som negativa och svåra att jobba med, tror informanten. En annan viktig aspekt är att 

vara artig. Informanten uppger att han i regel sänder ett tack-mail efter varje möte 

med beslutsfattare. Detta är ett bra sätt att stå ut ur mängden, något som är viktigt då 

”arbetet handlar väldigt mycket om att bygga relationer”. Eftersom politiker drunknar 

i krav från organisationer är det lätt att stå ut genom att vara lite artig, menar 

informanten.  

!

6.2.1 Analys 

Genom att vara aktiva i debatten och arbeta på ett lösningsorienterat vis kan 

Skogsindustrierna vinna ett gott anseende bland beslutsfattare och inta en given plats i 

deras huvud i enlighet med Larssons (2008) teori om positionering. Deras anseende 

blir även hög och deras image bra om de får rykte om sig att ha denna egenskap och 

överlag arbeta på ett professionellt vis. Även Naturskyddsföreningen arbetar aktivt 

med sin positionering genom att presentera problem och lösningar, till skillnad från 

att bara ställa krav på beslutsfattare. Informanten på Naturskyddsföreningen påpekade 

också betydelsen av att vara artig och trevlig mot beslutsfattare, eftersom han tror att 

det kan hjälpa sin organisation i konkurrensen av uppmärksamheten från andra 

organisationer. 
 

“Om det inte fanns en vikt i att det fanns branschorganisationer som tillförde kunskap 

till den politiska processen, då skulle man inte ha expertgrupper, helt enkelt.” 

 - Skogsindustrierna 

!

6.3 De sociala kvaliteterna 

De personliga mötena med politiker sker ofta över en lunch eller en fika, enligt 

informanterna. Beslutsfattares tid är en bristvara varför möten över mat är lättare att 

ordna, menar informanten från Skogsindustrierna. Under mötet presenteras ärendet på 

en gång. “Det finns alltid en agenda. Finns inget tydligt ärende är det ingen mening 

att ses”, enligt samma informant. Det är enligt båda informanterna inte bara 

organisationen som tar initiativ till att ses, politikern gör det också. Beslutsfattare 

ringer ibland upp informanten från Naturskyddsföreningen och vill ha information 
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vilket han alltid hjälper till med. Vissa organisationer bjuder ofta beslutsfattare på 

dyra tillställningar, och i enstaka fall kan även Naturskyddsföreningen bjuda på 

exempelvis mat. I regel lockar dock inte Naturskyddsföreningen med sådant – utan 

istället med kunskap, exempelvis i form av en föreläsning. Informanten exemplifierar 

med ett välbesökt evenemang i Kungsträdgården, där han tror att de flesta 

beslutsfattare deltog i mötet eftersom föreläsaren var intressant och lämpad för 

budskapet.  
 

”Det är klart man skulle kunna hyra in en dyr artist och locka 250 personer till ett 

evenemang, men det skulle vara att slösa på våra medlemmars pengar. Vi jobbar inte 

så. I slutändan är det budskapet som är det viktiga" - Naturskyddsföreningen 

 

I kommunikationen mot politiker tror informanten från Naturskyddsföreningen att det 

är underskattat att lyssna på politiker inom lobbying, istället för att överskölja denne 

med krav. Visar man att man är en organisation som lyssnar har man mycket att 

vinna, där tvåvägskommunikation är ett gott sätt att bygga relationer på. Att vara 

lyhörd kan också ge organisationen nya idéer om hur de ska bedriva lobbying. 
 

”Jag tror att det som gör våra möten effektiva påverkansmässigt är att vi är ganska 

sparsamma med krusiduller och fokuserar på att ha ett tydligt budskap. Att sitta ner 

och prata och ha ömsesidig kommunikation är det mest effektiva sättet att påverka 

på.” - Naturskyddsföreningen 

6.3.1 Analys 

Informanterna lägger båda fram att beslutsfattarens tid är begränsad, och de anpassar 

sin lobbying därefter. I praktiken innebär det att budskapet måste vara tydligt och 

relevant för varje möte. Tvåvägskommunikation förs fram som en viktig del av 

framgångsrik lobbying, där bara argument ska framföras utan även ett lyssnande på 

mottagaren. Detta överensstämmer med Grunig och Hunts (1984) 

tvåvägssymmetriska kommunikation.  
 

En nyckel för all politisk lobbying är att det finns ett problem som måste lösas, du ska 

presentera lösningen. Ibland handlar det om att det finns ett problem, eller kommer att 

bli problem – och här är ett förslag till hur ni kan göra något åt det.  Om man bara 
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kommer med krav så tänker politikerna att det där är bara ett särintresse, då kommer 

det vara mycket svårare att få gehör. 
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7 Diskussion 
!
!

Syftet med vår studie var att ta reda på hur riksdagsledamöters erfarenheter och 

attityder ser ut gentemot lobbying samt få en inblick i hur organisationer arbetar med 

detta. I detta diskussionskapitel gör vi en koppling till den tidigare forskning vi 

presenterade i det inledande kapitlet. Vi avhandlar även vårt teoretiska ramverk mer 

fritt och lyfter frågorna högre i en samhällelig kontext. Avslutningsvis presenterar vi 

något vi väljer att kalla lobbyismens trestegsraket, en strategi för effektiv lobbying vi 

kunnat utforma med resultatet från vår undersökning. 

!

7.1 Återknytning till tidigare forskning 

Enligt Melins studie om det trafikpolitiska beslutet 1998 arbetar större organisationer 

i högre grad systematiskt och professionellt och har därför godare chanser att påverka. 

Detta lyfter även våra respondenter fram som viktiga delar de efterfrågar i lobbying. 

Enligt vår empiri räcker det inte att enbart arbeta systematiskt. Att vara ihärdig på fel 

sätt kan snarare baktända. Kombinerar du dock denna systematik med en 

professionell framtoning har du goda chanser att lyckas, precis som Melin konstaterar. 

Melins forskning visar också att de som kan timea rätt i beslutsprocessen har större 

möjligheter. Detta finner vi gott stöd för i vårt resultat, där anpassning i enlighet med 

contingency theories stämde väl in. Enligt Möllers enkätstudie med riksdagsledamöter 

som respondenter framkommer att de organisationer som mestadels bedriver lobbying 

är de resursstarka, såsom näringslivsorganisationer och företag. Ifall det är dessa 

organisationer som bedriver lobbying bäst är dock inget han presenterar i sitt resultat. 

I våra intervjuer fann vi inget stöd hos riksdagsledamöterna för att de skickligaste 

lobbyisterna nödvändigtvis kommer från de bäst bemedlade organisationerna.  
 

Möller och även Strömbeck menar att stödet för lobbyism är större än motståndet. I 

våra intervjuer menade samtliga respondenter att de var positivt inställda till 

lobbyism, varför detta stöd är något vi i vår studie både kan bekräfta och förstärka. 

Den förklaring Strömbeck tar fram till den positiva inställningen är möjligheten för 

beslutsfattare att inhämta kunskap från lobbyisten. Även detta stämmer väl överens 

med vårt resultat. Ett problem med lobbyism enligt Strömbecks studie är att vissa 
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lobbyister brister i sin professionalitet och därför slösar på beslutsfattarens tid. I vår 

empiri fann vi stora likheter med detta. Myten om att lobbying handlar om skumma 

affärer och mutor är något vi kan avfärda enligt vår empiri. Även den tidigare 

forskningen pekar på detta. Beslutsfattare i dagens Sverige är medvetna om den 

granskning de utsätts för av media och vill inte riskera att hamna i en situation där de 

behöver ställas tills svars för en tveksam handling. Därför är det kontraproduktivt av 

en lobbyist att försöka med detta. Enligt Svensson är nätverkande en nyckelaspekt i 

lobbying. Detta pekar våra resultat också starkt på, där vi gjort kopplingar till 

Bourdieus teori om socialt kapital som ett vinnande koncept i lobbying.  
 

Statsmakten kan enligt Naurin antingen passivt motta lobbyism, motverka lobbyism 

eller påverka lobbyister tillbaka. Vi kan i våra resultat avfärda att riksdagsledamöter 

passivt mottar lobbyistens budskap eller försöker motverkar deras budskap. 

Riksdagsledamöterna vi intervjuat hyser dock en vilja att påverka tillbaka, något vi 

därför kan konstatera i enlighet med Naurins sista alternativ. Detta kan vi även 

kopplat till Grunigs och Hunts kommunikationsmodeller, där den tvåvgässymmetriska 

är den som bäst överensstämmer med den kommunikation våra respondenter önskar. 

För att lyckas med lobbyism krävs en god känsla för timing och en känsla för 

anpassning. Kommer man in för tidigt eller för sent i processen eller inte kontaktar 

rätt person riskerar ens försök att misslyckas, enligt vår empiri. Jaatinens modell för 

effektiv lobbying som utformats i enlighet med contingency theories kunde vi dock 

redan innan konstatera var för specifik för oss då vi i intervjuerna inte frågar enligt 

någon speciell situation utan avhandlar attityder och erfarenheter av lobbyism mer 

allmänt.  

!

7.2 Vårt teoretiska ramverk smälter delvis samman… 

Ingen enskild kvalité i en lyckad lobbyists förhållningssätt skapar framgång. Alla 

förhållningssätt samverkar och saknar du en av de delar vi utrönt i litteraturen och 

sammanställt i vårt teoretiska ramverk riskerar du att misslyckas, då dessa är mer eller 

mindre beroende av varandra. Sociala kvaliteter hjälper inte om du inte samtidigt har 

goda sakkunskaper i ditt område. Enbart sakkunskap hjälper dig heller inte om du inte 

samtidigt har kunskap om det politiska systemet. Idealtypen som det teoretiska 

ramverket formar bör således ses som en helhet, snarare än delar oberoende av 

varandra.  
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!

7.3 … men är i hög grad applicerbart 

Riksdagsledamöternas åsikter om vad som gör en lyckad respektive misslyckad 

lobbyist stämmer dock till stor del överens med de förhållningssätt vi sammanställde i 

det teoretiska ramverket. Trots att teorierna i detta inte är utformade i en svensk 

kontext och inte berör mottagarens attityder fann vi fler likheter än skillnader 

däremellan. Detta är ett intressant resultat och säger något om människans natur, att vi 

är väldigt lika, både över tid och rum. Ett exempel på detta är Milbraths lista på 

önskvärda attribut hos en lobbyist. Trots att denna lista utformades på 60-talet och i 

ett amerikanskt sammanhang har vi kunnat återse samtliga punkter i våra 

respondenters svar, där de rankats bland de högst önskvärda egenskaperna. Även 

Bourdieus teori om kapital fann vi slående applicerbart på vårt resultat. Denna teori är 

utformad i Frankrike för 30 år sedan och stämmer väldigt väl in på de svar vi fick från 

svenska riksdagsledamöter i vår svenska riksdag tre decennier senare.  

 

7.4 Lobbyism i en svensk kontext 

Något vi reagerade på i vårt resultat var den uteslutande positiva attityden gentemot 

lobbying. Samtliga riksdagsledamöter lyfte fram lobbying som något nödvändigt för 

att de skulle kunna utföra sina jobb och en självklar del av politiken. Detta är 

anmärkningsvärt i en tid då media speglar en ensidigt negativ bild av samma fenomen 

och knyter det till korruption, maktmissbruk, mutor etc. Denna mörka bild verkar 

utbredd i hela landet, förbehållet riksdagshuset. Är riksdagsledamöternas positiva bild 

enbart ett resultat av den hjälp lobbyismen förser i form av kunskap, eller härstammar 

den även från något annat? En möjlig delförklaring kan vara de influenser svenska 

politiker hämtar från övriga världens stora maktcentrum såsom Washington och 

Bryssel, som en del av globaliseringsprocessen. En annan förklaring skulle kunna 

vara att riksdagsledamöterna jämför den svenska lobbyismen med hur det hade 

kunnat vara, där skräckexempel från andra politiska system ställs bredvid vår svenska 

”lagom-lobbyism”.  

!

7.5 Informanterna skickliga lobbyister 

Ett intressant resultat för vår studie var hur väl informanternas arbetssätt stämde 

överens med bilden riksdagsledamöterna hade. Skogsindustrierna och 
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Naturskyddsföreningen verkar vara organisationer som bedriver tämligen 

framgångsrik lobbying, i enlighet med de önskvärda förhållningssätt vi kunde utröna 

bland riksdagsledamöterna. En viktig sak att poängtera i detta är att båda våra 

fallorganisationer är stora och väletablerade i sin politiska påverkan. Båda 

organisationerna har ett stort antal medlemmar och besitter stort kapital, i alla de 

former vi i denna studie berört (socialt, kulturellt, ekonomiskt och symboliskt). Det 

stora antalet medlemmar är även något som gör att beslutsfattare mer eller mindre 

måste lyssna, då de företräder en del av medborgarintresset.  

!

7.6 Lobbyismens trestegsraket 

Vi har genom vårt teoretiska ramverk och resultat kunnat utröna en strategi som är 

baserad på tre punkter, en slags trestegsraket för lyckad lobbying. Den första delen 

går ut på förarbetet, där kunskap samlas och organisationens anseende och 

positionering hos beslutsfattaren byggs upp. Baserat på kunskapen om systemet och 

den politiska processen utarbetas strategier för vem, när och hur kontakten ska ske. 

Den andra delen är själva kontaktförsöket, där den sociala färdigheten är av stor vikt. 

Här kan goda sakkunskaper samt en förståelse och ödmjukhet för den politiska 

problematiken hjälpa lobbyisten att lättare få kontakt med beslutsfattaren. Detta steg 

underlättas om lobbyisten företräder en organisation med ett gott anseende. Uppfyller 

lobbyisten dessa två steg finns möjligheten att det skapas en relation, där lobbyisten 

och beslutsfattaren byter information. Det slutliga steget handlar om uppföljningen 

och upprätthållandet av relationen. Det är i detta steg viktigt att kontinuerligt bidra 

med ny relevant information och kunskap till beslutsfattaren. 

!

7.7 Den professionella lobbyisten – en kostsam historia? 

Bilden som riksdagsledamöterna målar upp av en lyckad lobbyist kan vi konstatera är 

någon som företräder en organisation som innehar socialt kapital, kulturellt kapital 

samt ger ett professionellt intryck. En framgångsrik organisation kan locka politiker 

till möten och evenemang genom kulturellt kapital i form av kunskap. En skicklig 

lobbyist lyckas följa de koder och lagar som ledamöterna vill följa och som nätverket 

underliggande har. De undviker att försöka initiera en relation av mer privat karaktär, 

ger inga dyra gåvor och bjuder inte på flådiga middagar som riskerar att sätta 

beslutsfattaren i dålig dager.  
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Den kommunikation som har stor chans att påverka är den som återkommer, och 

riksdagsledamöterna efterfrågar en tvåvägskommunikation. För att nå detta 

upprätthållande i kontakten bör lobbyisten ha något att erbjuda beslutsfattaren, i 

synnerhet i form av kunskap och smidighet. Beslutsfattaren kan spara mycket tid 

genom att på förhand veta vem hen ska kontakta för att få svar på en fråga och kunna 

lita på att denna person förmedlar sanningsenlig information. Detta pekar på att det 

kan vara gynnsamt för en organisation att ha en anställd lobbyist som kan sköta dessa 

kontakter.  

 

I vår ämnesbakgrund framkommer det att befattningen som lobbyist ofta kräver 

erfarenhet inom den politiska sektorn. En sådan lobbyist är ofta en person som själv 

tidigare blivit utsatt för lobbying och därför vet vad beslutsfattaren efterfrågar hos en 

påverkande part och vad som är effektivt i kommunikationen. Man kan anta att det 

oftast är välbemedlade organisationer som har råd att anställa en sådan person med 

den kompetensen, varför naturliga frågor i en övergripande samhällskontext blir: hur 

hög är egentligen jämlikheten på den politiska påverkansarenan? Har alla 

organisationer lika stora möjligheter att föra fram sin talan? Lyssnar beslutsfattaren 

lika mycket på alla typer av aktörer eller är situationen idag, trots en ökad pluralism, 

lik den som rådde under korporativismen? Är de som har störst chans att påverka 

politiken fortfarande de stora bransch- eller arbetsgivarorganisationerna? 

 

 

7.8 Fler faktorer utöver kommunikationen spelar in 

Vår studie undersöker hur riksdagsledamöter i miljö- och jordbruksutskottet ser på 

lobbying. Dessa personers åsikter behöver inte nödvändigtvis spegla verkligheten av 

hur perfekt lobbying bör gå till, utan enbart hur dessa individer ser på det. Svaren vi 

fått påminner till stor del om varandra och vi nådde relativt snabbt en ”mättnad” i vårt 

resultat. När det gäller lobbying är det dock i slutändan dock högst individuellt vad 

mottagaren efterfrågar, då det inte enbart handlar om förhållningssätt till ett ämbete 

utan även till en person med unika preferenser, erfarenheter och attityder.  

 

I lobbying är det många faktorer som påverkar utgången, och kommunikationen är 

bara en av dessa delar. De andra delarna undersöker vi inte i denna studie, men vi kan 
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anta att även de är av betydande vikt. Exempelvis kan vi anta att vissa partier står 

närmare vissa organisationer, såsom LO i förhållande till Socialdemokraterna. Även 

hur makten är fördelad i riksdagen kan få konsekvenser för framgången för olika slags 

organisationer. Ponerat att partier med en stark koppling till näringslivet utgör en 

stark majoritet kan man anta att näringslivsorganisationer har ett försprång i sin 

lobbying. Hur god kommunikation du än har som exempelvis miljöorganisation 

kommer du i detta läge jobba i uppförsbacke.  

 

Indirekt påverkansarbete i form av opinionsbildning är inget vi valt att beröra i vår 

studie. Vi har dock sett tendenser i vår ämnesbakgrund, den tidigare forskningen samt 

i våra intervjuer för att detta är starkt sammankopplat med utgången av det direkta 

påverkansarbetet. Har du opinionen på din sida har du som lobbande organisation 

sannolikt en stor fördel, och tvärtom. Opinionen kan således hjälpa eller stjälpa dig 

som lobbyist.  

 

Det våra respondenter uppgett i intervjuerna utgör den bild de själva valt att förmedla. 

Man kan tänka sig att riksdagsledamöter i egenskap av representanter för sitt parti 

gärna vill framhålla sig själva på ett gynnsamt vis. Skulle det vara så att de misstänker 

att exempelvis resurser är en viktig del för att nå framgång i lobbying är det inte 

säkert att de skulle uppge det, då det kan låta som att deras preferenser handlar om 

detta och således sätter dem och deras parti i dålig dager. Svaret till vilka faktorerna 

för lyckad lobbyism är, utöver kommunikationen, kan därför vara svårt att nå via 

denna metod.  

!
 

7.9 Kritik av studien 

Lobbying är ett fenomen med många bottnar, och vi är medvetna om att denna studie 

inte svarar på alla frågor som rör vad som egentligen efterfrågas i denna 

kommunikationsform. Att undersöka just riksdagsledamöters erfarenheter och 

attityder av lobbying kan kritiseras, då dessa representerar ett politiskt parti. Dessa 

personer styrs alltså delvis av en ideologisk kompass som innebär att de ofta redan i 

förväg kommer vara mer tillgängliga för påverkan från vissa typer av organisationer. 
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Riksdagsledamöterna vi intervjuat är luttrade personer som befunnit sig i politikens 

spel under många år. Därför kan vi anta att många svar är nästintill inövade och kan 

komma mer eller mindre automtiskt. Detta är en klassisk invändning mot 

elitintervjuer som dessa. Riksdagsledamöter har troligtvis en väl utvecklad bild av hur 

en demokratisk politiker bör vara, bete sig och handla. Denna bild är sannolikt något 

de strävar efter, både för sin egen och sitt partis vinning. I en tid då politikerskandaler 

duggar tätt väger troligtvis många politiker sina ord väl innan de yttrar sig. För den 

konspiratoriskt lagda läsaren kan uppsatsen verka en aning naiv med tanke på att vi 

presenterar riksdagsledamöternas uttalanden utan ett kritiskt filter. Vårt försvar till 

detta är att det skulle vara tämligen svårt att presentera respondenternas erfarenheter 

och attityder om de inte fick stå för dessa till 100 % själva. Skulle vi blanda in våra 

egna förbehåll skulle vi inte längre undersöka det vi säger oss undersöka och 

validiteten skulle bli lidande.   
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8 Slutsatser  
 

 

Vi ska i detta avsnitt kortfattat sammanfatta svaren vi funnit på våra forskningsfrågor, 

som löd: 

 

! Vilka erfarenheter och attityder har riksdagsledamöter i miljö- och 

jordbruksutskottet gentemot lobbying? Hur går lobbyingen till? Hur mottas 

denna lobbyism av ledamöterna? 

 

! Vad karaktäriserar en skicklig respektive mindre skicklig lobbyists 

kommunikation, enligt riksdagsledamöter i miljö- och jordbruksutskottet? 

 

! Hur arbetar Skogsindustrierna och Naturskyddsföreningen med lobbying? 

Vilken typ av lobbying är enligt dessa två parter effektiv? 

 

 

Först och främst kan vi konstatera att riksdagsledamöterna har en enstämmigt positiv 

bild av lobbyism. Anledningen till detta är att lobbyister erbjuder hjälp i form av 

kunskap som underlättar ledamöternas arbete. Lobbying i sin mest önskvärda form är 

en tvåvägskommunikation i enlighet med Grunig och Hunts (1984) 

tvåvägssymmetriska modell där lobbyisten och beslutsfattaren i bästa fall når 

gemensam förståelse.  
 

En skicklig lobbyist är en person med symboliskt kapital genom högt kulturellt 

kapital, i enlighet med Bourdieu (1986). Det är alltså en person som innehar både 

kunskap och sociala färdigheter och kan koderna och lagarna för det nätverk hen ingår 

i. Vidare är det en person som följer Milbraths punkter (1963)  Be well prepared and 

well informed, Use the soft sell samt Be succint well organized and direct. Den 

skicklige lobbyisten ska även enligt Millers (1987) lista veta vem som ska kontaktas, 

när kontakten ska ske samt hur det ska gå till.  
 

Naturskyddsföreningens och Skogsindustriernas lobbying liknar i hög grad den bild 

riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet efterfrågar. Den lobbying dessa 
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organisationer anser effektiv stämmer alltså väl överens med den som faktiskt 

fungerar enligt vår empiri.  
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9 Förslag på vidare forskning 
!
!
Ett intressant ämne för vidare forskning kunde vara att undersöka i hur hög 

utsträckning ett “dömande i förväg” sker från beslutsfattares sida. Hur stor roll spelar 

organisationens tidigare relation till exempelvis ett parti eller en ideologi i ett 

påverkansförsök?  

 

Enligt vår empiri är inte resurser (som vi kan likställa med ekonomiskt kapital) något 

som riksdagsledamöterna värderar högt från en lobbande organisation i ett 

nätverkande perspektiv. Något man kan fråga sig är hur mycket det ekonomiska 

kapitalet ändå ger, då det är en del av det symboliska kapital som verkar vara en 

förutsättning för att lyckas med sin påverkan. Är det kulturella kapitalet och det 

sociala kapitalet avhängt av det ekonomiska kapitalet? I så fall i vilken utsträckning? 

Det vore spännande att undersöka kopplingen mellan de kapital som tillsammans 

utgör det symboliska, exempelvis genom att utföra en jämförande fallstudie mellan 

olika typer av organisationer som verkar besitta i huvudsak ett av dessa kapital. Hur 

väl lyckas de respektive organisationerna med sin lobbying? Vilket kapital är 

”viktigast”? Kan ett av kapitalen ens existera utan de andra? 

 

Riksdagsledmötena efterfrågar till stor del den lobbyism som våra två studerade 

organisationer utövar. Både Naturskyddsföreningen och Skogsindustrierna är stora 

organisationer med många medlemmar och högt anseende. En intressant fråga för 

vidare forskning är hur mindre etablerade organisationer arbetar med lobbying och 

ifall det stämmer lika väl överens med de efterfrågade förhållningssätten.   
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Inledning 

Vi inleder med att kortfattat förklara studiens syfte. Vi läser sedan upp 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer och berättar att vi tänker spela in 

intervjun och ber om respondentens godkännande för detta. Avslutningsvis frågar vi 

om respondenten har några frågor. 

 

1. Uppvärmningsfrågor 

Dessa frågor är främst för att låta respondenten bli varm i kläderna och känna sig 

bekväm med situationen. Denna information vill vi även ha för att kunna utröna 

eventuella mönster. 

 

1. Hur länge har du varit politiker? Hur länge har du varit riksdagsledamot? 

2. Vilka områden anser du att du är mest kompetent på inom ramen för ditt utskott? 

3. Har du suttit i samma utskott hela tiden eller har du suttit i något annat? 

4. Vilken utbildning har du och vilken arbetslivserfarenhet? 

5. Hur går det till när man hamnar i ett speciellt utskott? 

 

2. Introducera lobbying som begrepp 

Här berättar vi kort om vår definition samt säger att det finns en diskussion rörande 

definitionen. Detta för att undvika begreppsförvirring. 

6. Hur ställer du dig till begreppet lobbying? 

7. Hur ser din definition ut av begreppet lobbying? 

8. Vad innebär det för rent konkret för dig? 

9. Är du positivt eller negativt inställd till lobbying enligt din definition? 

 

3. Övergripande fråga 

Mycket av det vi frågar i resterande intervju kan komma av beröras redan här, på 

grund av denna frågas öppna karaktär. Detta är ett sätt för respondenten att själv få 

berätta utan styrning. 

10. Kan du berätta för oss hur du kommer i kontakt med påverkansarbete/lobbying i 

ditt yrke som politiker? Hur många gånger i veckan? 
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4. Aktörer 

11. Vilka aktörer kontaktar dig i detta (påverkans-) syfte? (Rangordna förekomsten av 

aktörer, t.ex. näringslivsorganisationer, branschorganisationer, enskilda företag, PR-

konsulter, fackliga organisationer, kommun och landsting m.m.) 

12. Ser du ett samband mellan de som oftast kontaktar dig och vilka resurser dessa 

har? Tror du att lobbyarbetet blir annorlunda om man har en större budget? 

13. Har Skogsindustrierna eller Naturskyddsföreningen kontaktat dig på senaste 

tiden? (I vilket ärende?) 

14. Hur ofta blir du kontaktad av branschorganisationer? Vilka? 

15. Hur ofta blir du kontaktad av aktörer av mer “aktivistslag” med mindre resurser 

t.ex. intresseorganisationer för frågor som inte är ekonomiskt motiverade? 

16. Är det alltid tydligt vilka aktörerna är bakom ett påverkansförsök/lobbying? 

 

4. Kontakten med lobbyisten 

17. Hur blir du kontaktad av lobbyister? Genom vilka kanaler? 

18. Hur vill du helst bli kontaktad i påverkanssyfte? 

19. Hur ser de personliga mötena ut med lobbyister? 

20. Hur ser kommunikationen ut mellan dig och lobbyister? 

21. Hur får du bäst inblick i hur opinionen ser ut inom en fråga? 

22. Till hur stor del tar du hjälp av media för att utläsa detta? 

23. Hur ser framgångsrikt lobbyarbete ut enligt dig? Hur fångar man ditt intresse 

bäst? 

 

5. Attityder 

24. Hur hanterar du all den information som kommer på ditt bord? Har du tid att läsa 

igenom allt? Hur väljer du vad du ska ta dig tid att ta del av? 

25. Vad är din bild av påverkansarbete/lobbying? Kan du känna att det blir för 

mycket ibland? Eller är det en enbart positiv sak? 

26. Tror/anser du att andra ledamöter värderar information objektivt? 

27. Anser du att lobbyism bör regleras? 

28. Är du positivt eller negativt inställd till lobbying? 

29. Anser du att lobbying skulle kunna utgöra ett hot mot demokratin? 
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Inledningsfrågor/uppvärmningsfrågor 

Först av allt, har du några frågor innan vi börjar? 

 

1. Hur länge har du arbetat här? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Vilken utbildning har du? 

 

Introducera lobbying som begrepp (Här berättar vi kort om vår definition samt 

säger att det finns en diskussion rörande definitionen) 

 

4. Hur ställer du dig till begreppet lobbying? 

5. Hur ser din definition ut av begreppet lobbying? 

6. Vad innebär det för rent konkret för dig? 
 

Övergripande frågor 

7. Kan du berätta för oss hur ni arbetar med påverkan/lobbying? 

8. Vilka frågor driver ni? 

9. På vilka olika sätt arbetar ni med dessa? 

10. Hur arbetar ni med public affairs och public relations? 

11. Vilka kanaler använder ni er för politisk påverkan/lobbying? 

 

Tillvägagångssätt 

12. Hur är ert påverkansarbete inkorporerat i er övriga kommunikation? 

13. I vilka kanaler sker detta? 

14. Hur jobbar ni med opinionsbildning (bortom politiken)? 

15. Hur kontaktar ni politiker? 

16. Hur ser era personliga möten ut med politiker? 
 

Resultat 

17. Hur upplever du ett effektivt påtryckningsarbete? 

18. Vilka resultat får ert arbete? 

19. Anser du att ert påverkansarbete är framgångsrikt?! 


