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Förord

 
 

Under vår studietid har lobbying ständigt hamnat under rubriken PR i vår kurslitteratur men vi 

har saknat en ingående förklaring till kopplingen mellan lobbying och marknadsföring, varför vi 

anser det vara intressant att undersöka. Ämnet är också intressant då det ofta förknippas med 

hemlighetsmakeri och är relativt tabubelagt. Detta eftersom lobbying inte riktar sig till 

konsumenter och därmed inte är en kommersiell form av PR som är synlig för allmänheten. Just 

på grund av det är området svårt att komma nära inpå, så vi var förberedda på att vi skulle möta 

vissa motgångar under vår datainsamling. Detta skrämde oss dock inte, beroende på att ämnet 

intresserar oss mycket då det till skillnad från mycket annat i företagsekonomi och 

marknadsföring snuddar vid andra teoretiska områden såsom juridik och statsvetenskap och 

därmed har en viktig funktion i samhället. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra sex huvudrespondenter som gjort det möjligt att genomföra 

denna uppsats. Vi uppskattar att de har tagit sig tid, gett oss givande svar och framförallt att de 

gjort detta trots ämnets känslighet. Ett stort tack även till de respondenter som representerar 

allmänheten i vår uppsats. Vi vill också tacka alla andra som medverkat till uppsatsens 

färdigställande. Vår handledare Christine Tidåsen har gett oss vägledning och goda råd under 

processens gång. Gustaf Josefsson som gjorde det möjligt att genomföra vår sista intervju. 

Sandra Wilbertsson för kloka råd och konstruktiv kritik. Ett stort tack också till övrig familj och 

vänner som stöttat och uppmuntrat oss från början till slut.   

 

Vi har under större delen av uppsatsskrivandet befunnit oss på Nya Zeeland där vi gjort vår 

utbildnings tillhörande praktik. Likt den nya zeeländska naturen har uppsatsprocessen haft både 

toppar och dalar med varma och kalla vindar, men vi har ändå hela tiden varit fast beslutna att 

ro skeppet i hamn. Nu, sex månader efter att vi skrev de första orden, är uppsatsen äntligen 

färdig och vi har lärt oss mycket under resans gång. Bland annat har vi sett ett nytt djup i ämnet 

och fått inspiration till vart vi vill att våra framtida karriärer ska leda oss. Vi hoppas att 

uppsatsen också ska ge dig som läsare någonting värdefullt. Till att börja med får du några 

tänkvärda ord att ta med dig: 

 

”Alla är vi lobbyister – och då är i slutändan ingen någon lobbyist” (Jakob Heidbrink) 

 

 

  

 

 

 

Pernilla Jansdotter  Emma Josefsson 
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Question How is lobbying used by companies from a PR and marketing 

perspective and is it considered a taboo form of marketing 

communication? 

 

Purpose The purpose with this thesis is to explore and describe how 

companies can avail lobbying from a PR and marketing perspective, 

and how lobbying workers, the general public and politicians 

perceive the attitude towards the phenomenon.  

 

Method This thesis is a qualitative study with an abductive reasoning. Six 

semistructured interviews with lobbyists and other people who 

work with lobbying have been implemented. 20 smaller interviews 

with the general public and a secondary empirical study have been 

done.  

 

Theoretical framework The chapter begins with a description of the concept of lobbying, 

how it links to PR and marketing, and how lobbying is done. After 

that a description is made of the public, politicians and corporate 

attitude to lobbying.  

 

Empirical studies  The empirical data presents material from all our interviews and our 

secondary empirical study. The respondents give their version on 

the phenomena lobbying and the attitude towards it. This is 

presented in three different sections.   

 

Conclusion Our study leads to the conclusion that the link between lobbying, 

marketing and PR can be seen in several different ways, but also that 

successful lobbying may affect the market of a company. We also see 

that politicians and businesses are more positive, while the public 

has little knowledge of the phenomenon and a more negative 

approach to lobbying. 
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Lobbying är en slags marknadskommunikation där mottagarna är politiker 

och beslutsfattare istället för kunder. Lobbying används för att påverka 

politiska beslut, som i sin tur påverkar företagets marknad och 

omgivningens uppfattning om företaget. Genom detta har företag en chans 

att öka sin lönsamhet. Nationalencyklopedin definierar lobbying som 

”bearbetning av beslutsfattare från framför allt intresseorganisationer för 

att åstadkomma beslut i en viss riktning”. Förenklat innebär detta att 

företag och intresseorganisationer kan få ledare att ta beslut som är till 

förmån för dem. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion till ämnet lobbying genom en problembakgrund som mynnar ut i 

en problemdiskussion. Därefter presenteras problemformulering, syfte och avgränsningar.

 

1.1. Bakgrund och problemdiskussion 
Det finns flera olika definitioner på marknadsföring och det är ett brett begrepp med många 

undergrupper. Tufvesson (2005) menar att marknadsföring kan innebära olika saker för olika 

personer. Den senaste definitionen från amerikanska marknadsföreningen AMA (American 

Marketing Association) lyder: ”marknadsföring är en organisatorisk funktion och en rad 

processer för att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har ett värde för 

kunder, klienter, partners och för samhället i stort”. Kotler, Saunders, Armstrong och Wong 

(2008, s.7, egen översättning) definierar marknadsföring som ”mänskliga aktiviteter vilka syftar 

till att tillfredsställa behov och önskemål genom utbytesprocesser”.  

 

En mycket stor del av marknadsföringsforskningen utgår från litteratur skriven av Kotler och 

enligt Kotler et al. (2008) är marknadsmixen ett av marknadsföringens huvudkoncept. 

Marknadsmixen innehåller alla de verktyg ett företag kan använda sig av att för att påverka 

efterfrågan och nå de uppsatta marknadsföringsmålen. Dessa verktyg sammansattes i fyra olika 

grupper av McCarthy 1960 och utvecklades senare av Kotler (Tufvesson, 2005). Kotler et al. 

(2008) beskriver marknadsmixen som de fyra P:na - produkt, pris, plats och påverkan – och 

menar att inom varje P finns flera variabler och kanaler för att uppnå önskat resultat.  

 

Feurst (2002) menar att inom påverkan finns alla verktyg som handlar om att informera, 

påverka och sälja. En vanlig uppdelning av kategorin påverkan är annonsering, personlig 

försäljning, Sales Promotion och Public Relations (fortsättningsvis kallat PR), också känt som 

den så kallade promotionsmixen (Fill, 2002; Kotler et al. 2008). Marknadskommunikation kan 

enligt Hartley och Pickton (1999) vara ytterligare en definition av P:et påverkan. I 

marknadsföringsteorin är PR med andra ord en slags marknadskommunikation och är en del av 

promotionsmixen som i sin tur är en del av marknadsmixen. Marknadskommunikation innebär 

att nå ut med sitt budskap till målgruppen, vilken kan vara kunder likväl som politiker, till fördel 

för sina egna aktiviteter (Doyle & Stern, 2006). 

 

Enligt Kotler och Mindak (1978) dök både marknadsföring och PR upp i 

organisationssammanhang först under 1900-talet, medan själva företeelserna funnits sedan 

urminnes tider. Begreppet PR föddes 1897 då det började användas i amerikansk 

järnvägslitteratur (Cutlip, Center & Broom, 1994). Under 1900-talets första decennier 

utvecklades PR främst av Ivy Lee och Edward Bernays, som förblivit centrala figurer (Larsson, 

2005). Enligt Bernays är PR uppbyggt av tre huvudelement som är lika gamla som det sociala 

livet: informera, övertala och integrera människor (Kotler & Mindak, 1978). Ytterligare en man 

som varit med och format dagens PR-verksamhet är Arthur W. Page. Hans filosofi byggde på att 

företag, för att bli framgångsrika, måste vara accepterade av allmänheten (Cutlip et al., 1994). PR 

används idag för att promota produkter, människor, platser, idéer, aktiviteter, organisationer 

och nationer (Kotler, 2008). Det är mer kostnadseffektivt än annan marknadskommunikation 

som exempelvis reklam, då företaget inte betalar för platsen eller tiden i media. Trots den 
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potentiella styrkan beskrivs PR ofta som ett styvbarn till marknadsföring på grund av dess 

begränsade och splittrade användningsområden. Enligt Kotler (2008) är PR-avdelningen mer 

inriktad på att kommunicera, medan marknadsavdelningen är mer intresserad av hur PR-

arbetet påverkar försäljning och lönsamhet. Dalfelt och Falkheimer (2001) menar att det finns 

två skilda uppfattningar om PR. Den ena är kritisk och trycker på att det handlar om makt och 

ekonomiska resurser och den ser PR som en slags propaganda. Den andra ser PR utifrån 

mottagarens perspektiv och anpassar PR-verksamheten utefter intressenterna.  

 

Enligt Feurst (2002) kan PR delas in i publicitet och samhällskontakt och menar att syftet med 

PR är att främja goda relationer med företaget och dess omvärld. Cutlip et al. (1994) menar att 

PR-funktioner såsom publicitet och sponsring är medieinriktade och publiken kan se vad de gör, 

vilket har lett till att dessa aktiviteter är mest förknippade med PR. Andra funktioner, som till 

exempel Public Affairs och investerarrelationer, är mer relationsinriktade och ”dolda”. Public 

Affairs är ett stort område inom PR och vissa använder ”Public Affairs” som benämning för hela 

PR-funktionen (ibid.). Melin (2004) menar dock tvärtom att det enbart är en liten del av PR-

konsulterna som sysslar med politisk kommunikation. Vidare anser Melin (2004) att Public 

Affairs skiljer sig från annan PR då det förutom att påverka konsumenter också handlar om att 

förstå den politiska miljön. Cutlip et al. (1994) definierar Public Affairs som en specialiserad del 

av PR som bygger och vårdar ömsesidiga relationer med statliga och lokala institutioner, varav 

en del är lobbying som påverkar lagar och regler. Haug och Koppang (1997) menade för 14 år 

sedan att Public Affairs, lobbying och regeringsrelationer var de då snabbast växande grenarna 

inom PR.  En vanlig uppdelning av Public Affairs är lobbying och opinionsbildning (Melin, 2004). 

Opinionsbildning är en indirekt form av lobbying då det handlar om att påverka den allmänna 

opinionen som i sin tur kan påverka politikernas slutgiltiga beslut.  

 

Lobbying är ett relativt odefinierat begrepp och det har forskats lite inom området. Det är ett 

ämne som korsar många olika vetenskaper och berör bland annat retorik, kommunikation, 

relationer med politiker och kopplas ofta ihop med statvetenskap. Eftersom lobbying är så brett 

kan det ses ur många olika perspektiv. David Kindon, en australiensk lobbyist, har till och med 

gått så långt att han beskriver lobbying som en konstform istället för en vetenskap (Sidenmark, 

1999). Vi kommer dock att undersöka lobbying ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Det finns 

en stark koppling till marknadsföring då företag påverkas av vilka lagar och regler som gäller på 

deras marknad. Om en lag stiftas som omöjliggör försäljning av deras produkt eller tjänst hjälper 

det inte hur mycket pengar företaget lägger ner på reklam, de behöver påverka beslutsfattarna. 

Med andra ord är lobbying den form av marknadskommunikation som företaget i fråga behöver 

använda. Lobbying kan också användas för att förbättra en redan fungerande 

marknadssituation. Andrews (1996) menar att i en alltmer komplex och reglerad värld sätter 

politiker och lagstiftare upp spelreglerna för marknaden, vilket kräver att företagen håller sig 

uppdaterade om dessa regler när de utvecklar sina marknadsstrategier.  

 

I ett försök att förenkla nyligen framställd teori har vi konstruerat en modell som presenteras på 

nästa sida. 



 
4 

 

 
Figur 1.1. Egenkonstruerad modell som visar förhållandet mellan lobbying och marknadsföring 

enligt ovanstående teori. 

Figur 1.1. är en förenklad bild av teorin, i verkligheten är förhållandet mer komplicerat. 

Lobbying är placerat under PR i marknadsföringslitteraturen, men kopplingen till 

marknadsföring och innebörden av begreppet är mycket oklar (Harris & Lock, 1996). Om vi 

ändå går efter figur 1.1. är lobbying en del av Public Affairs som i sin tur är en del av PR och kan 

ses som en form av marknadskommunikation. Både Harris och Lock (1996) och Andrews (1996) 

menar att lobbying är en slags marknadskommunikation och kan kopplas både till 

marknadsföring och PR. Det finns teorier som menar att viss lobbying inte är 

marknadskommunikation (se Harrison, 2000), vi har dock i vår uppsats valt att utgå från de 

teorier som visar på att det är det. Detta val har vi gjort dels för att det stämmer bäst överens 

med ”vår” verklighet som marknadsekonomer, och dels på grund av det faktum att lobbying är 

en kommunikationsform och att det direkt eller indirekt påverkar marknaden.  

 

I dag är förändringstakten i samhället hög och styrkan i ett varumärke kan snabbt förändras 

(Stegö Chilò, 2004). Det betyder att alla, oavsett om det handlar om företag, politiker eller media, 

måste arbeta med sin kommunikation. Detta har lett till ett ökat användande av PR- och 

kommunikation, däribland lobbying. Vi upplever att lobbying alltmer likställs med PR i den 

allmänna debatten, de flyter samman och blir svårare att hålla isär. Lobbying, PR och 

kommunikation diskuteras ofta som ett samlat begrepp. Larsson (2008) sätter likhetstecken 

mellan PR-konsulter och lobbyister, han menar att PR-konsulter många gånger sysslar med 

lobbying och att lobbyister ofta använder sig av andra PR-aktiviteter som medierelationer och 

opinionsbildning. Var PR slutar och var lobbying börjar är därför frågor som det inte finns något 

klart svar på. 

 

Termen lobbying har historiskt sett haft en nedsättande klang och allmänheten antar ofta att det 

lobbyister gör är olagligt även om de inte har det bekräftat (Mayer, 2008). Mystiken som 

omhuldade sextiotalets lobbying i form av cigarettrök, sprit och bruna kuvert lever på något vis 

Marknadsföring

4P

Promotionsmixen = 
marknadskommunikation

PR

Public Affairs

Lobbying
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kvar (Harrison, 2000). Synen på lobbying är fortfarande splittrad och vanliga fördomar är att 

lobbyister ställer sig in hos politiker med oärliga metoder (Bergström & Byström, 2003). 

Nownes (2006) menar att folk tenderar att se på lobbyister som falska torpeder som förkastar 

sina principer, om de har några. De säljer sig själva till högsta budgivare och fjäskar för de högt 

uppsatta som anlitat dem. Undersökningar gjorda av SOM-institutet visar att PR-konsulter och 

reklammakare är de yrken som folk generellt har lägst förtroende för (Larsson, 2007). 

Lobbyister är den yrkesgrupp som har det allra lägsta förtroendet. Svenskar är med andra ord i 

allmänhet negativt inställda till PR och lobbying. Stegö Chilò (2004, s. 7) förklarar den allmänna 

skepsisen med att lobbyismen de senaste decennierna har vuxit i omfattning och fått ett 

betydelsefullt inflytande i vårt samhälle och att det självklart ”väcker känslor”.  

 

I förhållande till hur länge lobbying har varit ett växande fenomen finns det inte mycket aktuell 

forskning inom området. Vi vill få en djupare förståelse för hur lobbying och marknadsföring hör 

ihop och hur inställningen till lobbying ser ut idag, vilket har lett oss fram till nedanstående 

problemformulering. 

 

1.2. Problemformulering 
Hur använder företag lobbying ur ett PR- och marknadsföringsperspektiv och anses det vara en 

tabubelagd form av marknadskommunikation?    

 

1.3. Syfte 
Syftet med vår uppsats är att verka för att fylla en del av den kunskapslucka som finns kring 

lobbying. Genom att undersöka och beskriva vad lobbying är och hur det används vill vi få fram 

hur företag kan använda sig av lobbying ur ett PR- och marknadsföringsperspektiv. Vi vill också 

undersöka hur de som arbetar med lobbying, allmänheten och svenska politiker upplever 

inställningen till fenomenet och vad de tror att orsaken till uppfattningen är.   

 

1.4. Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att utgå från lobbying i Sverige. Vi har även valt att avgränsa oss till att i 

första hand studera lobbying ur lobbyisters och andra lobbyarbetares perspektiv då vi anser att 

de har den information vi behöver för att besvara vår problemformulering. Detta för att många 

människor inte vet vad lobbying innebär. De yrkesverksamma kan tala för både uppfattningen 

från de i allmänheten som vet vad de arbetar med och de som inte har en aning. De kan också 

tala om hur politikerna bemöter dem. För att undvika att hela uppsatsen bygger på lobbying från 

”lobbyisternas synvinkel” och få ett bredare perspektiv har vi även utfört en mindre 

undersökning på allmänheten och gjort en sekundärempirisk undersökning om politikernas 

inställning.   
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod vi har valt att tillämpa samt hur den har vuxit fram. Vi 

beskriver även hur vi gått tillväga för att slutföra uppsatsen. Här presenteras också en diskussion 

kring uppsatsens reliabilitet och validitet.

 

2.1. Metodval 
Vi bestämde oss redan tidigt för att en kvalitativ ansats skulle passa vårt valda ämnesområde 

bäst eftersom vi eftersträvade en djupare förståelse för ämnet. Alternativet till en kvalitativ 

ansats för undersökningen hade varit en kvantitativ ansats (Jacobsen, 2002). En kvantitativ 

undersökning hade varit svår att genomföra då många inte vill vara öppna med att de använder 

sig utav lobbying. Lobbying består dessutom av många komplicerade processer och företeelser 

som är svåra att täcka in med hjälp av siffror och enkäter. Den kvantitativa ansatsen är enligt 

Jacobsen (2002) fördelaktig när syftet med problemställningen är att undersöka på bredden, att 

undersöka många och beskriva resultatet med hjälp av just siffror. I en kvalitativ ansats 

undersöks däremot ett fåtal enheter för att få en djupare förståelse. Den kvalitativa metoden är 

öppen för ny information och är användbar när det finns lite kunskap om det som studeras, den 

skapar klarhet i ett oklart ämne (Jacobsen, 2002). Att undersöka med hjälp av text och tal kan 

tyckas ytligt, men kan vara effektivt för att läsa mellan raderna och se vad som finns under ytan. 

Att välja en kvalitativ uppsats gav oss med andra ord möjligheten att tolka dolda betydelser i 

respondentens svar, skrivna såväl som talade (Denscombe, 2010). 

 

Andra fördelar vi såg med att välja en kvalitativ metod var att få helhetsförståelse och närhet 

samt flexibilitet i datainsamlingen (Jacobsen, 2002). Att den kvalitativa metoden är öppen och 

flexibel passade oss bra, eftersom teorier och tidigare forskning inom lobbying är begränsad och 

vi inte visste vad vi skulle få fram av våra undersökningar. Detta möjliggjorde också för oss att 

under arbetets gång ändra och anpassa problemformuleringen. Hade vi istället valt en 

kvantitativ metod hade fördelarna enligt Jacobsen (2002) varit generaliserbarhet och intern 

giltighet, men som vi tidigare nämnt skulle en sådan metod inte passa vårt valda ämne. Vi har 

också varit medvetna om nackdelarna med den metod vi valt vilka enligt Jacobsen (2002) är hög 

kostnad, svåröverskådlig information, risk för subjektiv analys och att den stora flexibiliteten 

kan göra att undersökningen aldrig blir färdig och har därför kunnat jobba med att minska 

effekterna av dessa. 

 

Den kvalitativa metoden används ofta tillsammans med en induktiv ansats, vilken utgår från 

empirin för att skapa en ny teori. Målet med detta är att inget ska begränsa vilken information 

som samlas in (Jacobsen, 2002). Enligt Saunders, Lewis och Thornill (2009) passar en induktiv 

ansats bra när det finns lite information att utgå ifrån, varför vi först valde denna ansats. Efter 

att vi gjort de första empiriska undersökningarna ändrade vi dock riktning mot en mer deduktiv 

ansats. En deduktiv ansats utgår istället från teorin för att sedan gå vidare till empirin och 

slutligen se om teorin stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). Att som vi gjorde 

använda både induktion och deduktion kallas enligt Patel och Davidsson (2003) för abduktion 

och är enligt Saunders et al. (2009) fördelaktigt. Även Denscombe (2010) menar att en 

kombination av metoderna kan förstärka resultatets trovärdighet då det ger en mer heltäckande 
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bild av det som undersöks. Vår teori och empiri har med andra ord haft en växelverkan på 

varandra under uppsatsarbetet, vilket vi upplevt har gett oss en bättre förståelse för ämnet. 

 

2.2. Tillvägagångssätt 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Skiss över hur vi gått tillväga i uppsatsarbetet. 

 

Efter att vi valt ämnesområde läste vi in oss på vårt ämne och valde en kvalitativ ansats. Därefter 

utvecklade vi vår problemformulering och utformade en intervjuguide till våra första 

respondenter. Efter dessa intervjuer valde vi att gå tillbaka till teorin och omformulerade då vårt 

problem. Därefter skrev vi vårt inledningskapitel, metodkapitel och delar av teorikapitlet. Sedan 

genomförde vi ytterligare fyra intervjuer i två omgångar med en något reviderad intervjuguide. 

Dessa sex intervjuer är våra huvudintervjuer då de står för den största delen av vårt empiriska 

material. Vi slutförde därefter teorikapitlet i enlighet med vårt abduktiva tillvägagångssätt. 

Därefter utformade vi en intervjuguide för allmänheten och utförde 20 mindre intervjuer samt 

gjorde en sekundärempirisk studie av politikernas syn på lobbying. Till sist analyserade vi och 

drog slutsatser av vår undersökning. 

 

2.3. Datainsamling 
De största problemen med att undersöka lobbying är först att det finns i så många olika former. 

Dessutom är det beroende av de olika lokala förutsättningar som finns, och ofta sker det bakom 

stängda dörrar där det är svårt att få tillgång till informationen (Haug & Koppang, 1997). På 

grund av detta har det varit en utmaning att samla in både primär- och sekundärdata, men vi har 

ändå lyckats finna information som vi anser vara trovärdig och relevant. 

2.3.1. Primärdata och urval 

Vi har valt att använda oss av intervju som undersökningsform. Jacobsen (2002) menar att den 

öppna individuella intervjun passar bäst när syftet med undersökningen är att få fram enskilda 

personers syn på ett visst fenomen, varför vi har valt att använda oss av denna 

undersökningsform. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt har vi valt att intervjua både 

personer som i folkmun kallas lobbyister och personer på företag som använder sig utav 

lobbying samt 20 personer som har fått representera allmänheten och gjort en 

sekundärempirisk undersökning av politiker.  

 

Jacobsen (2002) presenterar ett antal urvalskriterier vid val av personer till öppna individuella 

intervjuer. De kriterier vi har använt oss av vid våra huvudintervjuer är vad Jacobsen (2002) 

kallar information och snöbollsmetoden. Informationskriteriet innebär att vi har valt ut 

personer som vi tror kan ge oss mycket information då de har stora kunskaper inom vårt valda 

område och är villiga att lämna information. Att medvetet välja personer som har något speciellt 
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att bidra med för att de är särskilt insatta i något eller på grund av deras position är bra om 

målet är att gräva djupt inom ett specifikt område (Denscombe, 2010).  Vi upplever att våra 

respondenters positioner ger oss ett flera olika perspektiv då de förutom sin egen kunskap 

känner till hur den politiska och allmänna uppfattningen ser ut.  Snöbollsmetoden innebär att vi 

har börjat med att intervjua en person för att få inspiration till vilka andra uppgiftslämnare vi 

kan kontakta. Vissa personer vi har kontaktat har varit hjälpsamma och gett oss namn på andra 

möjliga respondenter medan en del har varit tydligt avståndstagande. Snöbollsmetoden är en 

effektiv teknik när det gäller att bygga upp en metod som bäst passar ändamålet, särskilt när det 

gäller mindre undersökningar (Denscombe, 2010). På grund av ämnets känslighet har vi valt att 

inte nämna vilka som tackat nej till att ställa upp. Vi kan däremot säga att tidningen Resumé, 

trots att de inte själva hade någon som kunde intervjuas, gav oss både tips på andra 

respondenter och inspiration genom sin nylanserade sajt ”Lobbyleaks”.  

 

Vi har i första hand intervjuat Björn Johansson 2010-12-28, Olof Allgårdh 2011-01-03, Johan 

Sandberg 2011-03-03, Gustav Eriksson 2011-03-09, Henrik Andersson 2011-04-16 och Martin 

Svensson 2011-05-02 för att samla in primärdata. Björn Johansson, 34 år, är utbildad statsvetare 

och jobbar sedan sex år tillbaka som kommunikationskonsult på JKL Group. Olof Allgårdh är en 

70-årig pensionär med stor erfarenhet inom lobbying då han har varit UD-tjänsteman i 25 år, 

jobbat på advokatbyråer i Bryssel och varit chef för Svenskt näringslivs Brysselkontor i åtta år. 

Han är bland annat känd för det lobbyarbete han utförde åt Swedish Match när EU ville förbjuda 

snus och arbetar än idag med att följa lagstiftningen i EU åt förlaget Thomson Reuters. Vår tredje 

respondent heter Johan Sandberg, han är 46 år och vd för företaget Cibes Lift Ab som haft stora 

framgångar med sitt lobbyarbete. Gustav Eriksson är ett fingerat namn då respondenten valt att 

vara anonym. Han är 38 år och har titeln chef Public Affairs på ett av Sveriges största företag. 

Henrik Andersson är 39 år och har arbetat på Handelskammaren, en privat 

näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse, i tolv år varav de senaste sex 

åren som analyschef med ansvar för deras lobbyarbete.  Även Martin Svensson är ett fingerat 

namn. Han är 45 år och kom direkt från juristlinjen till den stora svenska branschorganisation 

där han nu jobbat i 18 år.  

 

Tabell 2.1. Sammanfattning av vårt intervjuförlopp 

 

 Respondent Intervjudatum  Ålder Befattning Intervjuguide Intervjuform 

1 
Björn 

Johansson 
2010-12-28 34 

Kommunikationskonsult 

på JKL Group 
Bilaga 1 

Personligt 

möte 

2 Olof Allgårdh 2011-01-03 70 Jurist/lobbyist Bilaga 1 Telefon 

3 
Johan 

Sandberg 
2011-03-03 46 

Vd för företaget Cibes Lift 

AB 
Bilaga 2 Mail 

4 

Gustav 

Eriksson 

(fingerat) 

2011-03-09 38 
Chef Public Affairs på ett av 

Sveriges största företag 
Bilaga 2 Mail 

5 
Henrik 

Andersson 
2011-04-16 39 

Analyschef på 

Handelskammaren 
Bilaga 3 Mail 

6 

Martin 

Svensson 

(fingerat) 

2011-05-02 45 
Jurist på en stor svensk 

branschorganisation 
Bilaga 3 Telefon 
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Vi är medvetna om att vårt urval enbart består av män i mestadels liknande ålder. Vi har försökt 

att få en jämnare spridning och framförallt hade vi önskat att vi kunnat intervjua en eller fler 

kvinnor. Det visade sig tyvärr vara svårt. För det första verkar det inte vara lika många kvinnor 

som arbetar med lobbying och för det andra så kunde de kvinnor som vi ändå hittade och 

kontaktade inte ställa upp på grund av olika anledningar, till exempel tidsbrist eller att de inte 

arbetade tillräckligt mycket med lobbying. Eftersom könsfördelningen är så ojämn även i 

verkligheten, anser vi inte att vårt urval påverkar trovärdigheten i undersökningen. 

 

Intervjuerna vi har genomfört var som tidigare nämnts öppna, dock hade vi en intervjuguide (se 

bilagor) att stödja oss på så inga viktiga frågor skulle utelämnas. Att förstrukturera intervjun 

behöver inte minska graden av öppenhet utan snarare blir intervjun fokuserad på de aspekter 

som är viktiga för undersökningens syfte (Jacobsen, 2002). Intervjuer som utförs på detta vis 

kallas för semistrukturerade och används enligt Dawson (2002) när intervjuaren vill ha ut 

specifik information som kan jämföras med information hämtad från andra intervjuer vilket är 

anledningen till att respondenterna får liknande frågor. Intervjuaren vill dock hålla intervjun 

relativt öppen så annan viktig information fortfarande kan komma fram (ibid.). Därför avslutade 

vi alla intervjuer med en öppen fråga där respondenterna fick möjligheten att uttrycka sig i 

frågor som inte diskuterats tidigare. Vi har inte haft några dolda avsikter med våra intervjuer. Vi 

informerade respondenten om uppsatsens syfte redan vid första kontakten och därefter återigen 

vid intervjutillfället. Däremot gav vi dem möjligheten att vara anonyma på grund av ämnets 

känslighet, vilket endast två av respondenterna valt att vara.  

 

Intervjuerna vi har gjort har tagit sig olika former. En intervju var ett personligt möte med 

respondenten i dennes bostad. Var intervjun sker påverkar respondenten på ett eller annat vis, 

vilket kallas för kontexteffekt (Jacobsen, 2002). Vi valde därför att genomföra intervjun i 

respondentens hem för att denne skulle känna sig trygg och därmed hoppades vi få så uppriktiga 

svar som möjligt. Två intervjuer genomfördes per telefon då respondenterna föredrog detta. 

Resterande tre intervjuer har gjorts via mail på grund av att vi befunnit oss på andra sidan 

jorden under större delen av vårt arbete. Tidsskillnaden har varit det största problemet. 

Alternativet till mail hade varit telefonintervju via Skype men det har inte fungerat på grund av 

dålig internetuppkoppling i kombination med tidigare nämnda tidsskillnad. Vi är medvetna om 

både för- och nackdelarna med metoderna, men ville inte att något geografiskt avstånd skulle stå 

i vägen för vårt val av respondenter, därför utfördes en av telefonintervjuerna av en extern 

kontakt i Sverige när vi befann oss på Nya Zeeland. Som vi går in på senare anser vi att detta inte 

har haft någon inverkan på trovärdigheten i intervjun. 

 

Jacobsen (2002) menar att ett personligt möte i de flesta fall är att föredra på grund av att 

respondenten känner sig mer avslappnad och intervjuaren kan se respondentens reaktion på 

frågorna, intervjuaren har med andra ord möjlighet att direkt validera respondentens svar enligt 

Denscombe (2010). En nackdel med personliga möten är dock intervjuareffekten som innebär 

att den som intervjuar påverkar hur respondenten svarar. I en telefonintervju minskar denna 

effekt men samtidigt förlorar intervjuaren här möjligheten att notera kroppsspråk och tecken på 

obekvämhet hos respondenten som möjligen kunde lett till frågor som fördjupat intervjun 

(Jacobsen, 2002). Den intervju som gjordes av vår externa kontakt per telefon hade inte någon 

intervjuareffekt eftersom intervjuaren inte hade någon större kunskap i ämnet och därmed inte 

kunde påverka utfallet. Vi hade dock möjlighet att via mail ställa följdfrågor till respondenten 
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och därigenom få kompletta svar. Dillman (2008) menar att enligt nya undersökningar är 

människor idag lika ärliga och öppna över telefon som när de blir intervjuade i ett personligt 

möte. Det personliga mötet och telefonintervjuerna spelades in för att minska risken för 

missförstånd och därmed öka trovärdigheten. Innan dessa intervjuer kontrollerade vi om det 

gick bra att vi spelade in dem, ingen av våra respondenter hade något problem med detta och 

alla hade möjlighet att vara anonyma varför vi inte tror att inspelningen hade någon större 

inverkan på deras svar. Att spela in intervjun är enligt Jacobsen (2002) en metod för att hålla ett 

mer naturligt samtal eftersom ingen fokus behöver läggas på att anteckna och det bli lättare att 

återge ordagranna citat. Jacobsen (2002) nämner att en negativ aspekt med att spela in intervjun 

är att respondenten kan känna sig obekväm och att det kan inskränka på svaren. Detta var dock 

inget vi upplevde i våra intervjuer och därför anser vi att det inte påverkat utfallet.   

 

En stor fördel med internetbaserade intervjuer är att de är tids- och kostnadseffektiva, en 

nackdel är dock att undersökaren inte får svar direkt som i telefonintervjuer (Denscombe, 

2010). Att mail inte anses vara att föredra framför telefonintervjuer och personliga möten är vi 

medvetna om då svaren inte blir spontana och respondenten har tid att tänka över sina svar 

vilket dock Saunders et al. (2009) ser som en fördel då svaren blir mer konkreta. Även 

Denscombe (2010) menar att bara för att undersökaren väljer att intervjua sina respondenter 

via mail betyder inte det att kvaliteten på svaren försämras. Nya studier visar tvärtom att det 

inte är någon större skillnad mellan kvaliteten på svaren i en sådan undersökning jämfört med 

en mer traditionell metod. Svaren blev inte sämre i mail, utan vi upplevde att vi fick ärliga svar 

även i denna intervjuform. Vissa svar blev i kortaste laget, men vi ser inte det som ett problem 

då alla respondenter var mycket tillmötesgående och erbjöd oss att återkomma om vi behövde 

mer förklarande svar. Eftersom vi använt oss av flera metoder anser vi ha vägt upp den ena 

metodens nackdelar med den andras fördelar och därigenom uppnått ett tillförlitligt resultat. 

Detta resonemang bekräftar Jacobsen (2002) genom att beskriva hur användningen av olika 

metoder kan kontrollera och komplettera varandra.  

 

Efter att ha genomfört intervjuerna med lobbyisterna och analyserat deras svar mot teorin insåg 

vi att vi behövde ytterligare ett perspektiv på fenomenet. Då utfördes som sagt ytterligare 20 

mindre intervjuer, dessa bland ”allmänheten”. De ägde alla rum 2011-06-01. Vi övervägde att 

sätta samman ett antal fokusgrupper men kom fram till att mindre enskilda intervjuer var att 

föredra. Vi misstänker att de som har kunskap om ämnet skulle ”tagit över” diskussionen i en 

fokusgrupp vilket inte fick hända då syftet var att få fram allas kunskapsnivåer. Vårt syfte var 

inte heller att studera interaktionen i en grupp utan enbart att få ärliga svar. Vår huvudfokus i 

uppsatsen kommer inte ligga på dessa intervjuer men de är likväl viktiga för att stärka 

trovärdigheten i uppsatsen. Dessa intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte med en kort 

intervjuguide. Det visade sig vara en passande intervjuform då vi även kunde tolka 

respondenternas reaktioner på frågorna, vilket Jacobsen (2002) anser är en fördel med 

personliga möten.  

 

I och med den ringa omfattningen på studien valde vi att göra ett subjektivt urval, då ett 

slumpmässigt urval kräver ett större antal respondenter (Denscombe, 2000). I en kvalitativ 

ansats är det inte möjligt att eftersträva ett representativt urval eftersom det ofta är få enheter 

som undersöks (Jacobsen, 2002). Vid urvalet av respondenter gjorde vi ett så kallat 

bekvämlighetsurval vilket innebär att tillgängliga personer i vår omgivning i stor utsträckning 
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har agerat intervjupersoner. Om det redan från början kan sägas att resultatet inte borde 

påverkas av valet av respondenter kan bekvämlighetsurval vara ett sätt att göra ett urval 

(Denscombe, 2000). Trots vårt bekvämlighetsurval har vi utgått från vissa kriterier då 

intervjuobjekten valts. De kriterierna vi har utgått ifrån är ålder och kön. Vårt mål har varit att få 

ungefär lika många män som kvinnor och en relativt jämn spridning mellan eftergymnasial ålder 

och pensionsålder. Även om det inte varit vårt viktigaste urvalskriterium, har vi även försök få 

en förhållandevis jämn spridning på våra respondenters sysselsättning. Detta för att få ett så 

representativt urval av allmänheten som möjligt då undersökningen inte var omfattande i antal 

tillfrågade. Vi ville få fram olika synsätt och varierande åsikter, vilket riskerar att försvinna om 

undersökningsgruppen är allt för homogen (Starrin & Svensson, 1994). 

 

För att få företagens perspektiv är två av våra huvudrespondenter lobbyansvariga på företag. 

Dessa kommer inte att redovisas separat i empirikapitlet utan tillsammans med övriga 

lobbyarbetare. När det gäller politikernas syn på lobbying får vi till viss del fram det i 

intervjuerna med de som arbetar med lobbying men har även använt oss av sekundärempiri i 

form två tidigare kvantitativa undersökningar. Att dessa studier inte är kvalitativa som resten av 

vår empiri anser vi inte påverkar vårt resultat. Våra huvudrespondenter ger sin syn på 

politikernas inställning med mer ingående svar och då är det snarare en fördel att de 

sekundärempiriska undersökningarna är gjorda på ett så stort antal för att stärka 

generaliserbarheten. Den ena studien, Lobbyism i riksdagen, är gjord i Sveriges riksdag år 2009 

av statsvetaren Tommy Möller och den andra, A guide to effective lobbying in Europe, är gjord av 

PR-byrån Burson-Masteller år 2009 på politiker i EU, uppdelade efter land. Eftersom dessa 

studier redan finns och enligt vår bedömning är tillförlitliga såg vi ingen anledning till att göra 

en liknande studie. En fördel för oss med denna metodik är att vi får tillgång till en stor mängd 

information och att det är tidsbesparande. Nackdelen är dock att vi får förlita oss på någon 

annans undersökning, vilket det finns risker med men som sagt bedömer vi studien som 

tillförlitlig. För att kunna presentera en så rättvisande rapport som möjligt är det väsentligt att 

ifrågasätta tillförlitligheten av sekundärdata (Jacobsen, 2002). Därför har vi använt oss av två 

stycken oberoende undersökningar och eftersom resultaten från dem båda pekar åt samma håll 

anser vi att trovärdigheten är hög.  

 

I vissa frågor i dessa undersökningar finns skillnader i svaren beroende på vilket politiskt parti 

ledamöterna tillhör. Vi vill dock att vår uppsats ska vara politisk neutral, varför vi väljer att inte 

gå in djupare på detta. Även om det vore intressant att undersöka är vi oroliga att det skulle 

kunna leda till en politisk diskussion som tar bort fokus från vårt egentliga syfte.  

2.3.2. Sekundärdata 

Det har inte skrivits mycket om lobbying i Sverige, den första doktorsavhandlingen i ämnet kom 

så sent som år 2000 (Dalfelt & Falkheimer, 2001). Detta har bidragit till att vårt empiriska 

kapitel är längre än vårt teoretiska kapitel. Vi hoppas dock att i och med det kunna bidra med 

relevant information till området och minska den kunskapslucka som finns.  

 

Det existerar ändå viss kunskap inom området (Dalfelt & Falkheimer, 2001). Mycket av 

forskningen inom lobbying är dock gjord utifrån ett amerikanskt perspektiv och vår avgränsning 

till Sverige har gjort det svårare att hitta sekundärdata. Vi har till viss del ändå valt att använda 

oss av den amerikanska forskningen som tar upp fenomenet på ett generellt sätt och inte 
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fokuserar på det egna landet. Vid en första anblick kan vissa av våra källor tyckas vara 

föråldrade. Vi har dock gjort ett medvetet val att använda oss utav dessa då vi sett att 

majoriteten av nutida forskning har sin utgångspunkt i dem. Moore (2000) menar att det, precis 

som vi gjort, är naturligt att efterhand upptäcka vilka källor som är de mest betydande inom 

området. Vi har också använt oss av ett fåtal andrahandsreferenser. Anledningen till det är att vi 

inte lyckats få tag i originalkällorna då det rört sig om bland annat konferenspapper. Vi har dock 

försökt att använda oss av förstahandskällor så långt det varit möjligt.  

 

Begreppet PR är välutforskat och utbrett vilket gör att det finns ett stort utbud av både böcker 

och artiklar, även om den mesta forskningen är gjord utomlands. Den delen av PR som innefattar 

lobbying är dock inte lika välutforskad och de böcker som finns är ofta mer praktiska än 

teoretiska. Detta har gjort att vi har använt oss av både böcker och artiklar när vi beskriver PR i 

sin helhet och till största delen artiklar när vi går ner till lobbying. De databaser vi använt oss av 

i vår artikelsökning har vi fått tillgång till genom Högskolan i Halmstad och Unitec University i 

Auckland. Våra sökningar har gjorts både på svenska och engelska och nyckelorden har varit 

”PR”, ”PR-verktyg”, ”lobbying”, ”lobbying och marknadsföring”, ”lobbying i Sverige”, ”attityder 

till lobbying” och ”Public Affairs”.     

 

2.4. Val av analysmetod 
Vi har gjort en vad Kvale (1997) kallar för hermeneutisk analys eftersom vi använt oss av 

information i form av ord. Motsatsen är en positivistisk analys där verkligheten istället beskrivs 

med hjälp av siffror. Vid användandet av en hermeneutisk analys är det omöjligt att inte skapa 

närhet till sin respondent (ibid.). Anledningen till att vi valt denna analysmetod är att vi använt 

oss av en abduktiv ansats och vill beskriva ämnet lobbying på djupet. 

 

Enligt Kvale (1997) är analysen en pågående process som börjar i samma stund som intervjun 

börjar.  Vi började därför analysera materialet redan innan analyskapitlet skrevs och försökte 

hitta kopplingar till teorin samtidigt som utförda besöks- och telefonintervjuer transkriberades. 

Transkriberingen gjorde vi så fort som möjligt efter att intervjun var genomförd för att ha den 

aktuell i huvudet och på så sätt kunna återge den på ett korrekt sätt. Därefter fortsatte vi med 

analysarbetet genom att läsa igenom materialet flera gånger och få en överblick på innehållet. 

 

Vi har inte redovisat varje intervju för sig, utan har grupperat svaren utefter samma rubriker 

som vi använde i vår teori för att få en klar och tydlig bild. Det är i enlighet med Jacobsen (2002) 

som menar att kategorisering innebär att data samlas till olika grupper. Redan innan vi 

genomförde intervjuerna hade vi delat upp frågorna i olika kategorier efter ämne vilket har 

blivit uppsatsens röda tråd (Kvale, 1997). Vi analyserar våra huvudintervjuer tillsammans med 

undersökningen på allmänheten och vår sekundärempiri om politikernas syn för att få en bättre 

helhetsbild och hitta samband och avvikelser som stärks från flera källor. 

 

Respondenternas svar kan kortas ner till att endast omfatta sådant som är betydande för 

uppsatsen, detta kallas enligt Kvale (1997) för meningskoncentrering. Vi har använt oss av 

meningskoncentrering genom att korta ner långa förklaringar och sorterat bort överflödig 

information som vi anser inte skulle bidra till att uppfylla uppsatsens syfte. I vårt analyskapitel 

valde vi att ta upp det mest väsentliga för att svara på vår problemformulering.   
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2.5. Validitet och reliabilitet 
Vi anser oss kunna argumentera för att våra slutsatser och påståenden både är trovärdiga 

(reliabla) och giltiga (valida). För att uppnå högsta trovärdighet menar Jacobsen (2002) att en 

undersökning bör göras flera gånger med samma metod, samma mätinstrument och ge samma 

resultat, vilket inte varit möjligt för oss då det som sagt råder brist på tidigare studier i ämnet. Vi 

har istället stärkt vår reliabilitet genom att använda oss av äldre, välrenommerad sekundärdata i 

kombination med nyare forskning och våra egna empiriska undersökningar. En av de största 

fördelarna med vår kvalitativa undersökning är att resultaten baseras på gediget sökande efter 

teorier och empirisk data. Detta detaljerade sökande ger undersökningen en stabil grund och 

hög trovärdighet (Denscombe, 2010).  

 

Vi har omsorgsfullt valt ut våra respondenter i syfte att få den information vi behövde och har 

därmed gjort empirin giltig och relevant för undersökningens syfte. Detta bidrar enligt Jacobsen 

(2002) till en hög validitet, vilket innebär att metoden som valts mäter det som syftet avser och 

undersökningen skulle ge samma resultat igen om den gjordes om. Vi har också stärkt vår 

validitet genom att intervjua både lobbyister i form av konsulter och lobbyingansvariga på 

företag. Vi har även gjort en undersökning på allmänheten samt använt oss av olika 

intervjumetoder i uppsatsen. Eftersom vi använt oss av olika personer, olika platser och olika 

tidpunkter för vår datainsamling har vi använt oss av vad Starrin och Svensson (1996) kallar för 

datatriangulering. Då detta har gett oss fler infallsvinklar anser vi att det stärker uppsatsens 

validitet. 

 

Innan urvalet av huvudrespondenter läste vi på och valde ut de vi ansåg kunna bidra med 

relevanta kunskaper och erfarenheter, och tillsammans med övriga respondenter ge oss en 

rättvis bild av ämnet och därigenom ett trovärdigt resultat. Med så pass många intervjuer som vi 

gjort anser vi oss ha fått en tillräckligt bred bild av ämnet för att kunna dra tillförlitliga 

slutsatser. Ytterligare ett sätt för oss att stärka reliabiliteten var att skicka empirin till våra 

huvudrespondenter för att de skulle kontrollera att vi inte missuppfattat något och godkänna 

det vi skrivit. Vi har inte heller någon anledning att tro att våra respondenter inte varit 

sanningsenliga i sina svar då samtliga, både lobbyister och allmänheten, har haft en möjlighet att 

vara anonyma. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier, begrepp och modeller som vi valt att tillämpa i vår 

undersökning. Kapitlet inleds med en presentation av olika definitioner av lobbying.   

 

3.1. Fenomenet lobbying 

3.1.1. Vad är lobbying? 

 

Tabell 3.1. Definitioner av lobbying 

 

Författare   Definition 

SOU 1999:121, 

s. 17 
  

”Icke institutionaliserade direktkontakter med politiker eller tjänstemän 

i syfte att påverka offentlig beslutsfattning” 

National- 

Encyklopedin 
  

”Bearbetning av beslutsfattare från framförallt intresseorganisationer 

för att åstadkomma beslut i en viss riktning” 

Kotler et al., 

2008, s. 793 
  

“Att bygga och upprätthålla relationer med lagstiftare och statliga 

tjänstemän för att påverka lagstiftning och reglering” (fritt översatt)  

Jutterström, 

2004, s. 7  
  

”Lobbying innebär kommunikation mellan å ena sidan den som vill 

påverka offentliga beslut, å andra sidan formella beslutsfattare och de 

tjänstemän som företräder dem” 

Cutlip et al., 

1994, s. 17 
  

”En specialiserad del av PR som bygger och upprätthåller relationer med 

regeringen, i första hand för att påverka lagstiftning och reglering”  

 

Av tabellen ovan framgår att det finns en rad olika definitioner för vad lobbying innebär. Statens 

offentliga utredningar (1999) och Nationalencyklopedin (2011) väljer att förklara med hjälp av 

ord som ”kontakter” och ”bearbetning”. För Kotler et al. (2005) som definierar begreppet utifrån 

ett marknadsföringsperspektiv handlar det om att ”bygga relationer” och att ”påverka”. 

Jutterström (2004) som är statsvetare talar också om påverkan, men genom kommunikation. 

Den som kanske skiljer sig mest från övriga är PR-auktoriteten Cutlip et al. (1994) som placerar 

lobbying som en specialiserad del av PR. Mayer (2008) förklarar att det finns många fördelar 

med en enda definition men menar att det också finns anledningar till att ha olika definitioner. 

För det första utförs lobbying på olika sätt och olika definitioner passar olika metoder. För det 

andra används lobbying av olika typer av intressegrupper och Mayer (2008) menar att 

skillnaden mellan dem kan vara tillräcklig anledning för att rättfärdiga användandet av olika 

definitioner. 

 

Enligt Möller (2009) är kärnan i begreppet lobbying påverkan genom personlig kontakt för att 

antingen hindra eller verka för att ett visst beslut genomförs. Lobbying är således 

kommunikation mellan de som vill påverka offentliga beslut och formella beslutsfattare eller 

tjänstemän (Milbrath, 1960). Vanliga fördomar mot lobbying är att det handlar om mutor och 
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köpta beslut (Bergström & Byström, 2003). Det handlar istället om att med lagliga medel försöka 

påverka beslutsfattares kunskaper, handlingar och värderingar (ibid.). Möller (2009) menar att 

så länge det finns beslutsfattare kommer det finnas lobbying och att debatten om lobbyism har 

eskalerat bland forskare, politiker och opinionsbildare på senare år. 

 

Termen lobbying har använts sedan början på 1800-talet då professionella påtryckare i USA 

kallades för lobbiers (Dalfelt & Falkheimer, 2001). Begreppet lobbying är med andra ord äldre än 

begreppet PR som har använts sedan 1897 (Cutlip et al., 1994). I norden har vi traditionellt 

ansett oss relativt oberörda av lobbyverksamhet (Haug & Koppang, 1997). Lobbyismen i Sverige 

har dock också rötter ända från 1800-talet och en kraftig ökning av lobbyister i Sverige skedde 

under 1980- och 1990-talet (Möller, 2009). Enligt Mayer (2008) har lobbying haft en 

framskjutande och positiv roll i historien då det lett fram till många goda beslut. Mayer (2008) 

menar dock att lobbyisternas rykte att inte företräda alla individer och intressen stämmer men 

att de på senare år har kommit att representera ett bredare spektrum av åsikter och människor. 

Att lobbying sker i det fördolda gör att det många gånger inte granskas av media och 

medborgare (Bergström & Byström, 2003). Detta leder till att det ses som mygel och inkorrekt 

av allmänheten (Karazi, 2004). 

 

Lobbying kan vara vad Harrison (2000) kallar tyst eller högljudd. Dock bör den inte vara så 

högljudd att lobbyingmotståndare får möjlighet att kritisera fenomenet (ibid.). Miller (refererad 

i Harrison, 2000, s. 210) beskriver tyst lobbying som representation baserad på noggranna 

efterforskningar som vanligen följs av förhandlingar. Högljudd lobbying innebär däremot att 

försöka skapa en allmän och medial opinion. Miller (refererad i Harrison, 2000, s. 210) menar 

vidare att så kallad högljudd lobbying bara är effektivt när tyst lobbying har misslyckats. Många 

politiker håller med om att tyst lobbying är att föredra (ibid.). Grunig och Hunt (1984) menar att 

lobbyisternas arbete inte blir lika effektiv när de blir kända för allmänheten. Målet med 

lobbyingkampanjen är dock det avgörande för om tyst eller högljudd lobbying är mest lämplig 

(Harrison, 2000).   

 

Opinionsbildning är besläktat med lobbying då båda är en del av Public Affairs (Melin, 2004). De 

innebär emellertid inte samma sak - målet med opinionsbildning är att påverka den allmänna 

opinionen för att skapa en positiv bild i en viss fråga, medan lobbying enbart har som syfte att 

påverka politiker och offentliga tjänstemän (Bergström & Byström, 2003). Johansson och 

Sundström (2004) menar att det är stor skillnad mellan att lyckas med opinionsbildning och att 

verkligen lyckas förändra. Opinionsbildning kan dock enligt Melin (2004) vara ett verktyg för att 

lyckas i sitt lobbyarbete och Bergström (1998) menar att opinionsbildning indirekt är lobbying.  

Bergström och Byström (2003) har identifierat tre kriterier för att agerandet ska klassas som 

lobbying, 1) målet ska vara att påverka lagstiftningen, 2) kommunikation ska vara en del av 

agerandet och 3) kontakten ska vara informell. En förlängning av teorierna visar att 

opinionsbildning inte är samma sak men att använda opinionsbildning är ett exempel på 

högljudd lobbying. Lobbying handlar även om att ta fram en strategi och sedan en 

genomförandeplan, vilket är likt hur andra PR-aktiviteter fungerar (Karazi, 2004).  

3.1.2. Lobbying i förhållande till PR och marknadsföring 

Enligt Kotler (2008) är PR som tidigare nämnts i problembakgrunden en del av marknadsmixen 

och kategorin påverkan. Utvecklingen av integrerad marknadskommunikation har fört 
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marknadsföring och PR närmare varandra och vissa menar att detta leder till att PR och 

marknadsföring är begrepp som ofta förväxlas med varandra (Theaker, 2001). Kortfattat menar 

Cutlip et al. (1994) att marknadsföring fokuserar på utbytesrelationer med kunder. Detta genom 

motprestationer, att möta kundernas efterfrågan och uppnå företagets ekonomiska mål. PR 

täcker ett bredare register av relationer och mål med många publiker, däribland anställda, 

investerare, intressegrupper, regeringar och till och med grannar. Effektiv PR bidrar till 

marknadsföringen genom att behålla en inbjudande social och politisk miljö. På motsatt vis leder 

framgångsrik marknadsföring och nöjda kunder till att det blir lättare att bygga och behålla 

relationer (ibid.). Enligt Theaker (2001) är PR är ett brett område som innefattar många olika 

aktiviteter och därigenom integrerar flera olika ämnesområden, som exempelvis management, 

media, kommunikation och psykologi. Detta är styrkan med PR samtidigt som det gör att 

gränserna blir otydliga hela konceptet svårt att definiera.  

 

I PR-litteratur framställs marknadsföring mest som försäljning. I marknadsföringslitteratur 

verkar PR å andra sidan inte handla om mycket mer än publicitet (Kotler & Mindak, 1978). 

Relationen mellan PR och marknadsföring är mest definierad från marknadsförarnas sida, då de 

placerar PR som en del av de fyra P:na (Heath, 2001). De har båda mycket gemensamt då de 

innefattar kommunikation, övertalning och relationer, budskap och media, opinionsbildning och 

segmentering. De största skillnaderna är att marknadsföring även omfattar produktutveckling, 

distribution, prissättning och kundtjänst medan PR innefattar relationer med regeringar, 

samhället, investerare och anställda (ibid.).   

Figur 3.1. Modell över möjliga relationer mellan Public Relations, PR och Marknadsföring, MF 

(Kotler, P., & Mindak, W. 1978. Marketing and Public Relations: Should they be partners or rivals?. 

Journal of Marketing, 43, s. 17) 

 

Kotler och Mindak (1978) har i en modell (figur 3.1.) försökt förklara fem möjliga sätt att se på 

kopplingen mellan PR och marknadsföring i ett företag. I figur A tar Marknadsföring och PR lika 

mycket plats men är åtskilda. I figur B är de lika stora och fortfarande åtskilda men delar vissa 

funktioner, till exempel produktpublicitet. Figur C visar förhållandet ur en marknadsförares 

perspektiv, vilket betyder att PR är en relativt liten del som kontrolleras av 

marknadsavdelningen. Det omvända förhållandet beskrivs i figur D då marknadsföring istället 

blir en underfunktion till PR. Den sista figuren Kotler och Mindak (1978) presenterar är E där 

marknadsföring och PR likställs.  

 

Precis som gränsen mellan PR och marknadsföring är svår att se är gränserna inom området PR 

oklara. Begreppen är otydligt definierade och teorin är splittrad, varken praktiker eller 

teoretiker har enats om någon definition (Dalfelt & Falkheimer, 2001). Den kanske mest 

omtvistade grenen av PR är lobbying. Ur en teoretisk synvinkel är lobbying inte svårdefinierat 

men begreppets innebörd är omdiskuterat och kritiserat i den allmänna debatten (ibid.). 
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Traditionellt sett kopplas lobbying mer ihop med PR än med marknadsföring (Harrisson, 2000). 

Enligt Harris och Lock (1996) är lobbying en del av PR, som i sin tur är en del av 

marknadskommunikation. Vidare menar de att lobbying som marknadskommunikation knappt 

är nämnt i marknadsföringslitteratur men eftersom lobbying påverkar företagets möjligheter på 

marknaden anser de att det bör tillhöra företagets marknadsföring. Den delen av 

marknadskommunikation som innefattar politisk kommunikation brukar i branschen kallas för 

Public Affairs och består främst av lobbying och opinionsbildning (Melin, 2004). Även Andrews 

(1996) menar att lobbying kan ses som en specialiserad form av marknadskommunikation och 

att lobbying och marknadsföring består av liknande uppgifter och utmaningar. Kunskap om den 

politiska marknaden kan jämställas med marknadsförarens marknadsanalys och både 

lobbyisten och marknadsföraren måste förstå fördelarna med sin egen produkt eller tjänst och 

hur den ska marknadsföras för att få önskat resultat. Harrison (2000) anser att kopplingen 

mellan lobbying och marknadsföring kan bli ännu mer tydlig om syftet med en lobbyingkampanj 

undersöks. Harrison (2000) kopplar även ihop Kotlers responshierarki (känna, tycka, agera) i 

marknadsföringsteorin med hur en lobbyist jobbar. Lobbyisten ska få målgruppen att känna för 

någonting, påverka målgruppens attityd och till sist få målgruppen att agera.  

3.1.3. Lobbyarbetet 

Lobbying är i huvudsak en kommunikationsprocess och lobbyistens uppgift är att komma fram 

till den mest effektiva kommunikationsmetoden för att nå fram till beslutsfattarna (Milbrath, 

1960). Longin (refererad i Harrisson, 2000, s. 209) beskriver lobbyisten som en av 

nyckelfunktionerna i den demokratiska debatt som omger den lagstiftande processen. 

Lobbyisterna ägnar sig till största delen åt att förmedla fakta och gör därigenom särintressen till 

allmänintressen (Möller, 2009). Generellt sett är lobbyister välutbildade och välbetalda, de kan 

ses som en elitgrupp. Numera är lobbyistyrket väletablerat, men det är långt kvar tills det 

uppnår professionell status (McGrath, 2005).  

 

Lobbying är som sagt mycket inriktat på kommunikation, och större delen av lobbyistens arbete 

handlar om att samla in information och uppdatera uppdragsgivaren om vilka konsekvenser 

olika beslut kan få (Dalfelt & Falkheimer, 2001). Även relationsbyggande insatser är viktiga och 

lobbyisten ser till exempel till att kunden själv får träffa beslutsfattaren (ibid.). Sundström 

(1998) beskriver det som att lobbyisterna är ”översättare” - de tolkar politiken, belyser fakta och 

möjliga argument, gör en omvärldsanalys och ser till slut vilka hot och möjligheter som finns. 

Lobbyisten har avslutat sitt arbete när den kommunicerat sitt budskap så effektivt som möjligt 

(Milbrath, 1960). Kunskap om den politiska marknaden, förståelse för en viss produkt eller 

service, en förmåga att bestämma hur produkten eller servicen ska promotas, visa på värdet för 

pengarna och en förmåga att uppnå målen för tillgängligheten (produkt, påverkan, pris, plats) är 

relevanta kunskaper när det gäller lobbyarbete (Andrews, 1996).   

 

Organisationer som använder sig utav lobbying kan välja mellan ett par olika vägar att gå 

(Theaker, 2001). De kan välja att ha en specialist inom företaget vilket är mest troligt i stora 

organisationer där det är viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad om nya lagar och frågor. De 

kan också hyra lobbyister från en konsultfirma eller som projektanställning när de behöver 

specifik hjälp. När nya lagar förbereds håller lobbyisten organisationen informerad om vad som 

händer samtidigt som de ser till att organisationens åsikt blir hörd, så lagstiftningen formas efter 

deras önskemål för att begränsa eventuell skada som den nya lagstiftningen skulle kunna 
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medföra (Fill, 2002). Om regeringen har uttalat att de kommer göra en lagändring så kommer en 

skicklig lobbyist med konstruktiva alternativ. Professionella lobbyister förväntas veta till vem i 

systemet de ska vända sig och hur den vill bli behandlad (Theaker, 2001). Lobbyister och andra 

Public Affiairs-specialister är med andra ord mer beroende av sina kontakter i regeringen än sin 

kunskap i kommunikation (Heath, 2001). De lobbyister som anlitas är många gånger före detta 

politiker (Larsson, 2005). De är dessutom ofta medelålders, vilket kan bero på att det är först då 

de har utvecklat det breda kontaktnät och den gedigna erfarenhet som krävs för ett skickligt 

lobbyarbete (Sundström, 1998). I både Bryssel och Washington DC är relationer mycket viktiga 

för en effektiv lobbying. Ett nätverk av goda relationer med nyckelpersoner och politiker som 

regelbundet påverkar organisationers intressen är grundläggande (Mack, 2005). 

 

En lobbyist som saknar tillförlitlig fakta, väl underbyggda argument eller driver oseriösa frågor 

får svårt att övertyga någon annan (Johnson, refererad i Dalfelt & Falkheimer, 2001, s. 201).  En 

lobbyist som använder sig av oärliga metoder eller felaktiga uppgifter kommer förr eller senare 

att förlora sin trovärdighet och sin möjlighet att påverka (Dalfelt & Falkheimer, 2001). De flesta 

lobbyister beter sig dock helt korrekt då de är mycket medvetna om vikten av personliga och 

etiska värderingar (McGrath, 2005). De är oftast mycket diskreta med vem deras kund är, vad de 

gör för kunden och vilka frågor den lobbar för (Harrison, 2000). Milbrath skrev redan 1960 att 

lobbyisterna insett att mutor inte är ett effektivt förhandlingsverktyg och vill inte ha någonting 

med det att göra. Dock har yrket fortfarande en negativ klang och få verksamma väljer att 

faktiskt kalla sig lobbyister utan föredrar regerings-, kommunikations- eller relationskonsult 

(McGrath, 2005). Om lobbying var mer accepterat som yrke skulle självbilden och statusen hos 

lobbyisterna förbättras. McGrath (2005) menar dock att med tanke på det dåliga rykte termen 

lobbying har skulle rätt ände att börja i för att legitimera och promota yrket vara om 

lobbyisterna själva öppet kallade sig för lobbyister och accepterade att det är vad de är.  

 

Det går aldrig att bevisa att ett visst beslut är resultatet av ett visst lobbyarbete, naturligtvis kan 

det bero på det men en politikers beslut beror på många olika faktorer som exempelvis 

allmänhetens uppfattning (Bergström, 1998). Resultatet av lobbying är att politikernas åsikt i en 

viss fråga har förstärkts eller försvagats. Det går inte att sätta likhetstecken mellan lobbying och 

effekter (ibid.). Juryn för de som utser årets lobbyist går efter följande kriterier: ”om det handlar 

om en unik idé eller metod, vilket medialt genomslag frågan har fått, om kampanjen har 

resulterat i konkreta resultat och slutligen graden av motstånd eller ointresse 

för frågan” (Sundström, 1998, s. 21). År 2010 utsågs till exempel intresseorganisationen 

”Makalösa Föräldrar” till årets lobbyister tack vare deras lobbyarbete för ensamstående 

föräldrars bättre villkor som resulterade i flera politiska beslut till deras fördel (Dagen, 2010). 

 

Sammanfattningsvis finns det olika typer av lobbying. Lobbying är en del av PR och 

marknadsföring (Harris & Lock, 1996), det har också en negativ klang (Mayer, 2008). Frågan är 

om lobbying kan gå mot att få en mer mogen och självsäker status och bli mer accepterat i 

samhället (McGrath, 2005).   
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3.2. Inställningen till lobbying 

3.2.1. Allmänhetens inställning 

I en demokrati är det viktigt att medborgarna har insyn i hur beslutsfattandet går till (Dalfelt & 

Falkheimer, 2001). En vanlig farhåga är att när politiker träffar lobbyister på ett informellt plan 

minskar allmänhetens insyn. Ett statsråd eller en politiker går inte under offentlighetsprincipen 

eftersom det är en person och inte en institution. Det är då upp till varje politiker om de vill dela 

med sig av informationen eller vägra ta emot den för att minska misstänksamheten, då 

offentlighetens ljus har en självcensurerande funktion (ibid.). Dalfelt och Falkheimer (2001) 

menar att i en demokrati ska alla medborgare oavsett ekonomisk ställning ha lika möjligheter att 

påverka och uttrycka sin åsikt. Detta är dock mycket svårt att lyckas med fullt ut då mer pengar 

kan innebära mer inflytande. Larsson (2007) menar att allmänheten anser att denna typ av 

konsulter inte borde finnas i en demokrati. Deras arbete borde begränsas till marknadsföring i 

den kommersiella sektorn och inte gömma sig bakom politiska röster. 

 

40 % av svenska folket har enligt en undersökning från SOM-institutet litet eller mycket litet 

förtroende för yrkesgruppen lobbyister, men samtidigt framkommer det att mer än hälften 

avstår från att ta ställning (Larsson, 2008). Enligt Dahl (2004) beror allmänhetens negativa 

inställning sannolikt på att folk har en snedvriden bild av vad lobbyister egentligen gör och vem 

som anlitar dem. Media får ofta professionella lobbyister att framstå som ljusskygga varelser 

som manipulerar politiker i det fördolda (Dalfelt & Falkheimer, 2001). Som vi tidigare nämnde 

har lobbyismen sina rötter i 1800-talets USA och har sedan dess förknippats med 

hemlighetsmakeri och mutor (ibid.). Allmänheten måste kunna lita på att lobbyisten tar sitt 

sociala ansvar vilket är svårt när de flesta lobbyister hellre ser till privata än offentliga intressen. 

Detta kan lobbyisterna förändra om de är beredda att tala direkt till allmänheten och är öppna 

med vad de gör (McGrath, 2005). Dahl (2004) menar att det inte bara är omvärldens fel att folk 

har den bild de har av lobbyister, utan det finns många exempel då lobbyister bidragit till det 

dåliga ryktet genom onödigt hemlighetsmakeri och undanhållande av sanningen. Användandet 

av termen lobbying minskar i forskningen allt eftersom termen får en mer negativ klang i 

vardagligt tal (Koeppl, 2000). Däremot verkar det som att företeelsen lobbying går mot att bli 

mer accepterad då yngre personer är mindre negativt inställda till det än äldre (Larsson, 2007). 

3.2.2. Politikernas inställning 

Politiker får allt mindre tid till att behandla varje ärende och då kan lobbyisten underlätta 

dennes arbete genom att komma med information och beslutsunderlag (Dalfelt & Falkheimer, 

2001). Lobbyisten kan dock bestämma vilken information politikern ska få ta del av till sin egen 

fördel. McGrath (2005) menar att politiker har en mer positiv syn på lobbyister än vad folk i 

allmänhet har för att de ser dem som oumbärliga i sitt arbete. En undersökning gjord i den 

amerikanska kongressen visar emellertid att de flesta politiker föredrar om lobbyisten förutom 

att vara informativ, tydlig och uppriktig också fattar sig kort, är opartisk och inte trycker på för 

mycket (Milbrath, 1960).  

 

Politikerna har den högsta makten och det ligger i deras händer hur utgången av ett beslut 

kommer bli. De har dock alternativa källor dit de kan vända sig för att få den information de är 

ute efter. Relationer till politiker är därför avgörande för resultatet av en lobbyists arbete 

(Milbrath, 1960). Att ha öppna kommunikationskanaler till beslutsfattarna är av stor vikt för 
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lobbyister. Politiker är medvetna om detta och den makt de har att klippa banden för att få 

lobbyisterna att bete sig på ett enligt dem mer önskvärt sätt om det skulle behövas (ibid.). 

3.2.3. Företagens inställning 

Lobbying används allt mer av stora organisationer för att skapa konkurrensfördelar och av 

grupper eller mindre organisationer för att skydda deras position på marknaden (Harrison, 

2000). Lobbying är ett sätt för företag att göra sin röst hörd och genom kommunikation påverka 

beslutsfattandet (Koeppl, 2000). Trots att lobbying spelar en stor roll för många företag och det 

är något de satsar mycket pengar på, så är det väldigt lite forskning som nämner lobbying från 

företags perspektiv. Anledningen tros vara densamma som med mycket annan forskning inom 

lobbying, att det är svårt att komma åt informationen och att det saknas en tydlig definition 

(Anastasiadis, 2006). Bergström och Byström (2003) ser en tendens att fler svenska företag och 

organisationer blivit inspirerade av USA och satsar mer på lobbying. I lobbyismens hemland USA 

finns cirka 25 000 registrerade lobbyister, i Sverige har vi ingen siffra på detta då det inte finns 

någon liknande registreringsplikt (Dalfelt & Falkheimer, 2001). Sedan juni 2008 har det funnits 

en frivillig möjlighet att registrera sig som lobbyist i EU-kommissionen och den 4 juni 2011 

fanns det 4 000 registrerade företag och organisationer, en siffra som ständigt ökar (EU-

kommissionen, 2011). Oftast vill företag vara anonyma med att de anlitar lobbyister, vilket kan 

bero på en mängd olika faktorer. En anledning är att företagen skäms och en annan kan vara att 

de normalt inte berättar vilka de anlitar i andra affärssammanhang och därför inte gör det här 

heller (Svensson, 2004). 

 

Efter Sveriges inträde i EU har lobbyingen ökat eftersom även EU:s direktiv nu påverkar de 

svenska företagens marknad (EU-kommissionen, 2011). Relationerna mellan EU-kommissionen 

och företag har utvecklat många likheter med den lobbying som finns i Washington DC (Coen, 

1999). Dock kan Bryssel ännu inte jämföra sig med Washington i fråga om utbredning av 

lobbyverksamheten. Det går inte att förvänta sig att den amerikanska lobbytaktiken fullt ut ska 

fungera i Europa. Det europeiska sättet är mer diskret och tillåter anpassning till alla kulturer 

(ibid.). Lobbyverksamheten inom EU har dock ökat i både omfattning och intensitet (Heath, 

2001). Harris och Lock (1996) nämner internationaliseringen och ökad konkurrens samt att 

många beslut nu sker på EU-nivå som några faktorer till att lobbyingen ökar. Den 

explosionsartade utvecklingen av lobbying inom EU återspeglas i den ökade betydelsen på 

nationell nivå (Haug & Koppang, 1997). En positiv inhemsk attityd mot lobbying främjar 

företagen att lobba på EU-nivå (Bouwen, 2002). Heath (2001) menar att lobbyister och PR-

människor numera är en nyckeldel i den europeiska politikeliten.  

 

Vissa företag väljer att vända sig till lobbyister som är kända för att använda sig av oetiska 

metoder då detta ofta hänger ihop med att de har ”rätt” kontakter (McGrath, 2005). I den 

politiska verkligheten måste det dock finnas en balans mellan etablerade intressen och enskilda 

lobbyintressen (Koeppl, 2000). Företagen måste presentera information snabbt, fullständigt och 

balanserat för att få acceptans (ibid.). En studie om lobbying i Sveriges riksdag gjord av Möller 

(2009) visar att tre av fyra ledamöter blivit kontaktade av lobbyister minst en gång i veckan. Det 

vanligaste är att näringslivsorganisationer kontaktar politikerna, därefter kommer enskilda 

företag. Det är oftast personer på det egna företaget som sköter lobbyverksamheten och inte pr-

konsulter.  
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Sammanfattningsvis verkar allmänhetens inställning inte ha förändrats på länge. Den mystiska 

bilden och negativa inställningen gentemot lobbying lever fortfarande kvar då den ännu inte har 

motbevisats. Däremot verkar företagen och politikerna, som själva är parter i 

lobbyförhandlingarna, ha en mer positiv och accepterande syn, vilket inte minst syns genom den 

ökande lobbyingen i Sverige.  
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas först empirin från våra sex huvudintervjuer. Vi har valt att nämna dessa 

respondenter vid förnamn, dock är två av namnen fingerade. Vi har också valt att göra vissa citat 

större för att ge mer liv åt texten. Vi redovisar därefter resultatet av våra 20 mindre intervjuer 

bland allmänheten och slutligen politikernas inställning till fenomenet lobbying i form av 

sekundärempiri. 

 
 

Tabell 4.1. Våra huvudrespondenter 

 

Respondent Intervjudatum  Ålder Befattning 

Björn Johansson 2010-12-28 34 
Kommunikationskonsult på JKL 

Group 

Olof Allgårdh 2011-01-03 70 Jurist/lobbyist 

Johan Sandberg 2011-03-03 46 Vd för företaget Cibes Lift AB 

Gustav Eriksson (fingerat) 2011-03-09 38 
Chef Public Affairs på ett av 

Sveriges största företag 

Henrik Andersson 2011-04-16 39 Analyschef på Handelskammaren 

Martin Svensson (fingerat) 2011-05-02 45 
Jurist på en stor svensk 

branschorganisation 

 

4.1. Fenomenet lobbying 

4.1.1. Vad är lobbying? 

Enligt Olof handlar lobbying till största delen om att inhämta och förmedla information. Björn 

anser att lobbying bygger på relationer och kunskap om frågorna han driver. Han menar att 

relationer är en förutsättning för kunskap och information och att det är vad som gör en lobbyist 

framgångsrik. Vidare förklarar han att för ett svenskt företag innebär lobbying att kunna koppla 

ihop och se hur alla processer som pågår i Bryssel och Sverige berör varandra. För Gustav 

innebär lobbying ”att genom opinionsbildning, informations- och kunskapsspridning försöka 

påverka politiska beslut”. Martin menar att uppfattningen ibland är att lobbying går ut på att 

bjuda beslutsfattare på lunch och prata med dem men på ett dolt och sinnrikt sätt försöka få 

personen att tro att det handlar om något helt annat, vilket inte är fallet. Lobbying handlar om 

att lägga fram fakta, till exempel ”så här många personer har förlorat sitt jobb”, punkt slut. Björn 

förklarar att det inte är frågan om att köpa ett beslut utan att arbeta igenom ett beslut och visa 

sin uppfattning på ett så effektivt och bra sätt som möjligt så att folk förstår också bieffekter av 

det.  
 

Björn berättar att när kunder kontaktar honom handlar det ofta om att det är en ny lagstiftning 

på gång eller att det redan finns en lagstiftning som de vill ändra på. När företag till exempel är 

på väg att åläggas en produktionsskatt är det viktigt för dem att säkerställa sin fortsatta 

överlevnad med den produkt de har – då använder de sig av lobbying. Henrik förklarar att alla 
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företag verkar på en mer eller mindre politisk arena och att försöka påverka den arenan är 

viktigt. Henrik berättar att Handelskammaren arbetar med att påverka denna arena genom att 

göra Sydsverige till en bättre plats för företag genom lobbying. Johan menar att lobbying är ett 

sätt att stärka och skydda regelverket som omgärdar företagets produkter och tjänster. Även 

Martin ser hur de företag han representerar vinner på de lagstiftningsåtgärder hans 

organisation får igenom. Lobbying fokuserar alltså på en enskild paragraf som ett företag vill se 

förändring i, sedan finns det också opinionsbildning. Opinionsbildning är mer det långsiktiga 

arbetet där det handlar om att få allmänheten på sin sida. Björn exemplifierar opinionsbildning 

med Svenskt Näringsliv som jobbar för att så många som möjligt långsiktigt ska tycka det är bra 

med företagande, deras ”lobbying” tar aldrig slut.  

 

Gustav beskriver olika metoder för hur lobbyarbetet kan gå till. I vissa fall drivs debatten väldigt 

öppet, i andra fall är det bättre att sitta ner i personliga möten och diskutera bakom stängda 

dörrar. Han menar att det sistnämnda av olika skäl ibland är en bättre strategi för att få igenom 

sin åsikt. Enligt Martin sysslar hans organisation inte med högljudd lobbying, däremot kan 

frågorna de lobbar för diskuteras högljutt. I regel använder de sig av vad han kallar klassisk 

lobbying, det vill säga att förmedla information. Henrik berättar att Handelskammaren 

visserligen genomför många möten med beslutsfattare utan att berätta om det för media, men är 

öppna med det för sina medlemmar och att de till stor del använder sig av så kallad högljudd 

lobbying i form av debattutspel och pressmeddelanden. 

4.1.2. Lobbying i förhållande till PR och marknadsföring 

Björn skiljer lobbying från traditionell PR och marknadsföring, och menar att JKL inte använder 

lobbying som ett PR-verktyg. Han förklarar att han arbetar med branschförutsättningarna som 

inte direkt berör tillverkningen, men som ändå berör förutsättningarna för att agera på 

marknaden. ”Lobbying är en strategisk viktig del, medan marknadsföringsbiten kommer sedan 

när man säkrat att det går (anm. affärsförutsättningarna), vi är en del av det som inte syns”. 

Björn menar att PR är ett verktyg för lobbyarbetet snarare än att lobbying är en del av PR. 

Gustav är inne på samma spår och anser inte att lobbying är marknadsföring. Han menar att 

marknadsföring är något annat med en annan målgrupp. Han anser dock att det går att använda 

marknadsföring och PR i lobbyarbetet, ”ett bra PR- och marknadsföringsarbete underlättar 

möjligheten för lobbying i en viss fråga”. Henrik å andra sidan liknar lobbying vid 

marknadsföring av en idé, med skillnaden att mottagaren av idén, det vill säga beslutsfattaren, 

inte är kunden. Martin anser inte att den lobbying han sysslar med är marknadsföring då han 

lobbar för en branschorganisation, men menar att det går att koppla lobbying till 

marknadsföring när det handlar om företag med kommersiella syften. När det gäller de företag 

hans organisation lobbar åt finns det andra sätt för dem att bli kända. Martin säger också att 

hans organisation använder sig av PR via media för att nå fram med sitt budskap till politikerna 

även den vägen, men anser att det inte är det effektivaste sättet då denna typ av PR är en kanal 

med mycket brus.  

Johan menar att ”genom att vara aktiv erhåller 

man ett gott renommé som i sin tur innebär att 

man får förfrågningar från återförsäljare i många 

länder”. Han tycker definitivt att lobbying kan 

vara en marknadsföringskanal för att stärka sitt 

varumärke och hitta nya kunder. Han anser att 

”Genom att vara aktiv erhåller man ett gott 

renommé som i sin tur innebär att man får 

förfrågningar från återförsäljare i många 

länder” 

 

Johan Sandberg, VD, 2011-03-03 
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lobbying är ett sätt för företag att öka sitt förtroendekapital genom att bli känd i flera kretsar. 

Henrik menar att det är viktigt att all kommunikation hänger ihop oavsett om det handlar om 

lobbying, PR, Public Affairs eller marknadsföring. Vidare menar han att varumärket är oerhört 

viktigt för Handelskammaren och de arbetar för att all kommunikation ska präglas av deras 

ledord modern, trovärdig och intressant. 

 

Olof menar att hela reklambranschen är en slags lobbying, ”du arbetar för att påverka folk att 

köpa din produkt”. Han anser att det inte är stor skillnad på att vara marknadskonsult och 

lobbyist. ”Marknadskonsulten kartlägger ett område för exempelvis en produkt och ser vilka 

chanser det finns att kunna sälja den där produkten och hur ska vi då gå till väga för att kunna 

sälja den. Det är väldigt likt hur en lobbyist 

jobbar”. Han tror att lobbying kan leda till att 

företag blir kända förutsatt att de vill 

offentliggöra sin lobbyverksamhet. Henrik anser 

att det i vissa situationer finns kopplingar 

mellan lobbying och marknadsföring, ibland är 

till exempel företagens kunder samtidigt 

mottagare av deras lobbying. Detta när 

kunderna är politiker eller höga tjänstemän, han 

menar att det då kan finnas synergier mellan 

den politiska och den kommersiella 

kommunikationen. 

 

Johan menar att hans företags lobbying i Bryssel, sedan många år tillbaka, förmodligen är en av 

de största framgångsfaktorerna till deras starka exporttillväxt. Även Björn menar att det finns 

företag som utan lobbying inte hade varit där de är idag. Inom läkemedelsindustrin så är de till 

exempel väldigt duktiga på att använda sig av PR för att få media att skriva om en viss sjukdom 

och ”som av en händelse” så finns det då ett vaccin eller botemedel mot det här som fem av tio 

svenskar drabbas av. Syftet med detta är att kunderna ska efterfråga produkten vilket i 

slutändan leder till att den blir upptagen i systemet hos läkemedelsverket. Finns produkten med 

i det systemet blir den subventionerad och säljs till ett lägre pris vilket ökar försäljningen. Om 

läkemedlet inte finns med där blir det alldeles för dyrt och ingen köper det. Detsamma gäller på 

Systembolaget, det gäller att få in sin produkt i sortimentet för att kunna sälja. Detta är enligt 

Björn vanliga exempel på när PR används i lobbyingverksamheten, men han poängterar att det 

inte är någonting han sysslar med.  

4.1.3. Lobbyarbetet 

Olof berättar en lobbyists största uppgift är att inhämta och förmedla information, själva 

lobbyförhandlingarna tar endast upp cirka tio procent av tiden. Björn menar att han som 

kommunikationskonsult inte är part i en debatt utan säljer sina tjänster till kunderna. På JKL där 

Björn jobbar ser de helst att deras kunder själva träffar beslutsfattaren, de menar att det är 

onödigt med mellanled. De hjälper till med förarbetet; vem de ska ringa, hur budskapet ska 

utformas och så vidare. Björn nämner också att det inte är svårt att träffa en svensk minister, de 

är väldigt lättillgängliga.  

 

”Marknadskonsulten kartlägger ett område 

för exempelvis en produkt och ser vilka 

chanser det finns att kunna sälja den där 

produkten och hur ska vi då gå till väga för 

att kunna sälja den. Det är väldigt likt hur en 

lobbyist jobbar” 

 

Olof Allgårdh, Jurist/lobbyist, 2011-01-03 



 
25 

 

Olof förklarar att som lobbyist jobbar du åt många olika klienter. På företaget där Gustav arbetar 

gör de dock mycket av lobbyarbetet själva, de svarar till exempel på remisser och i vissa frågor 

går de aktivt ut och försöker opinionsbilda. Ibland använder de sig av konsulter som hjälper dem 

i lobbyarbetet och de är även medlemmar i branschorganisationer. Handelskammaren arbetar 

inte för specifika företag utan Henrik berättar att de jobbar med generella problem. Han 

exemplifierar med att om ett företag tycker att tillståndsprövningen när de vill bygga en ny 

fabrik tar för lång tid, kan Handelskammaren arbeta med den frågan utifrån det generella 

perspektivet att alltför långa prövningstider innebär ett problem för företag i allmänhet. Martin 

förklarar att hans branschorganisation jobbar för att tillgodose medlemsföretagens intressen 

både i Sverige och i Bryssel. 

 

När ett företag kontaktar Björn i en fråga måste de vara konkreta och kunna visa att det är 

rimligt. Han menar att det inte hjälper hur mycket de är villiga att betala. Om bieffekterna blir att 

andra viktiga saker riskeras är det inte värt att ta sig an frågan. Även Olof har sina principer, han 

hade inga etiska problem med att lobba för snuset, men tackade nej till att lobba för ett politiskt 

parti. Björn berättar vidare att när företagen kommer till honom så handlar det sällan om 

förebyggande arbete utan att många gånger är en ny lag redan på väg. Han säger att ”ofta kan vi 

inte se så långt in i framtiden som kunderna önskar att vi kunde göra”. Han berättar att EU är 

svårt att genomskåda och det handlar om väldigt långsamma cykler på upp till sex år. 

 

Gustav anser att de viktigaste faktorerna för en lyckad lobbying i första hand är bra argument 

och i andra hand en förtroendefull personlig relation. Johan tycker att de viktigaste faktorerna är 

tålamod, många kontaktytor och långa relationer. Enligt Björn är den absolut viktigaste faktorn 

gedigen kunskap, ”kunden märker direkt om du saknar kunskap i frågan - därför måste du ha 

järnkoll”. De enligt Olof viktigaste faktorerna för en lyckad lobbying är personliga kontakter, 

förtroende, timing och mycket god information. Han menar att det gäller att hitta personkretsen 

som kan göra någonting åt det. Personliga kontakter är också av stor betydelse för att bygga upp 

förtroende, inte minst genom att försöka få folk att komma och titta på sin produkt eller 

anläggning. Olof menar också att lobbyistyrket kräver relativt goda kunskaper i juridik. Henrik 

anser att ”ett lyckat lobbyarbete består av en bra analys med ett konstruktivt förslag 

kommunicerat till rätt målgrupp” i kombination med hög trovärdighet och avsändarlegitimitet. 

Även Martin menar att den viktigaste faktorn för 

en lyckad lobbying är att fakta är sammanställd 

på ett korrekt sätt och att den presenteras så att 

den blir lätthanterlig för mottagaren. Enligt 

Martin är det också viktigt att ”undvika att 

förvirra sig i alla motargument, det viktigaste är 

att koncentrera sig på sina egna argument”. 

 

Olof berättar om när han lyckades få Stockholm att bli Europas kulturhuvudstad 1998 och då lätt 

kunde se resultatet av sitt lobbyarbete. Ofta är det dock svårt att mäta resultatet. Gustav säger 

att när det handlar om sakfrågor går det att se om beslutet gick den väg de hoppats på, men det 

handlar också om att lyckas på kort och lång sikt. ”Man kan vinna den lilla fighten, men förlora 

den stora” menar han. Johan ser att hans företag har lyckats med sitt lobbyarbete när nya regler 

och standarder är i linje med deras önskemål. Martin menar att när EU-direktiv implementerats 

i svensk lag på det sätt som de önskat är det ett tecken på att de har lyckats. Björn nämner också 

”Ett lyckat lobbyarbete består av en bra 

analys med ett konstruktivt förslag 

kommunicerat till rätt målgrupp” 

Henrik Andersson, Analyschef, 2011-04-16 
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att om lagstiftningen förhindrats, alternativt fåtts igenom, är resultatet av lobbyarbetet tydligt.  

Även han säger att det är mycket svårt att mäta resultatet av lobbying, därför är det viktigt att 

från början ha diskuterat vad kunden vill ha ut av tjänsten. På Handelskammaren följer de dock 

upp resultatet på fyra olika nivåer: faktiskt resultat, politiska beslut, medialt genomslag och 

aktiviteter. Detta innefattar till exempel konkreta förändringar, pressklipp, antal debattartiklar 

och antal möten med beslutsfattare. Henrik menar att resultatet inte alltid kan kopplas till 

enbart deras aktiviteter, men det är inte det viktigaste, det viktigaste är att det ändå resulterar i 

det de vill. Martin håller med om att det är svårt att få kvitto på att lobbyarbetet fungerar, men 

tycker att den respons han får från politikerna räcker för att han ska veta att han gör det på rätt 

sätt. ”Det är inte så att vi gör några marknadsundersökningar eller liknande som visar på att vi 

har lyckats”. Det är enklare att se när lobbyarbetet misslyckats. Olof nämner ett exempel när han 

lobbade för att Stockholm skulle få anordna Olympiska spelen 2008. Trots stora ansträngningar 

blev det istället Peking som fick spelen. 

 

4.2. Inställningen till lobbying 

4.2.1. Hur lobbyisterna upplever allmänhetens inställning 

Såväl Gustav som Björn och Olof menar att folk 

i allmänhet har dålig kunskap om vad lobbying 

innebär, och att det leder till en negativ 

inställning. Folk har uppfattningen att det 

handlar om mutor och bjudresor. Olof berättar 

att det fastställts etiska regler inom olika 

branscher för att försöka ta bort det som skulle 

kunna uppfattas som mutor, men att det är en 

svårdragen gräns vilket gör att så kallade 

mutskandaler dyker upp då och då i media. Gustav menar att det säkert finns en uppfattning om 

att lobbying handlar om mutor, men säger att ”vi lever i en öppen demokrati som ständigt 

granskas. Att arbeta på ett otillbörligt sätt skulle aldrig fungera i längden”. Även Björn menar att 

det inte går att köpa bra argument och äkta engagemang för pengar.  Han håller också med om 

att det finns en del som insinuerar att lobbying är synonymt med mutor, men säger att det nog 

handlar mer om att ”det som händer i det fördolda är mer spännande än det som sker utanför” 

och att det blir som svaret på allmänhetens frågor om vad lobbying innebär. Björn anser som 

sagt att detta beror på allmänhetens bristande kunskap och då menar han att det är viktigt att 

lobbyisterna förklarar vad de gör och varför det inte är något konstigt eller problematiskt. Han 

tillägger dock att denna uppfattning inte skadar lobbyisternas arbete. Johan å andra sidan 

känner inte av någon negativ inställning till lobbying utan han tror bara så är fallet när det 

handlar om tveksamma kommersiella syften och menar att ”har man vettiga produkter eller 

tjänster vinner alltid marknadskrafterna i långa loppet”. Han anser att allmänheten känner till 

vad lobbying innebär i stort, men att begreppet 

är brett och att deras förståelse är ytlig. Johan 

menar vidare att den allmänna uppfattningen om 

vad lobbying är inte innefattar mutor, men att 

allmänheten ser lobbying som en stark 

påverkansform. Henrik håller med om att många 

”Det som händer i det fördolda är mer 

spännande än det som sker utanför” 

 

Björn Johansson, Kommunikationskonsult, 

2010-12-28 

”Vi lever i en öppen demokrati som ständigt 

granskas. Att arbeta på ett otillbörligt sätt 

skulle aldrig fungera i längden” 

 

Gustav Eriksson, Chef Public Affairs,  

2011-03-09 
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har en diffus bild om vad lobbying innebär och tror att detta beror på att ”folk är osäkra på 

politikernas förmåga att sålla bland informationen de får, vilket i sin tur kan bero på att 

förtroendet för politiker överlag är lågt”. 

 

Den debatt som förs kring lobbying i media 

anser Martin har en negativ klang, men menar 

att det främst gäller större industrier där 

lobbying spelar en helt annan roll än vad det 

gör i hans bransch. Gustav känner av en negativ 

inställning till lobbyarbetet och anser att 

många har uppfattningen att lobbying är något 

”fult”. Han menar vidare att många tror att lobbying handlar om att påverka på ett otillbörligt 

sätt med ojusta metoder. Även Gustav anser att denna inställning beror på okunskap om hur 

beslutsfattandet går till. Folk i allmänhet saknar full insyn vilket Gustav tror leder till en viss 

frustration över att inte veta vem det egentligen är som bestämmer och då skyller de gärna på 

”de där lobbyisterna” som en sorts anonym grupp med andra syften än en själv. Martin tror att 

bilden av ”mystiska möten på mystiska ställen vid konstiga tider på dygnet där man levererar 

information” finns någonstans därute. Henrik tycker tvärtom att det inte direkt finns någon 

negativ inställning till lobbying då det blivit mer accepterat på senare år eftersom ”alla” 

använder sig av det. Den eventuella negativa inställning som finns tror Henrik kan ha sitt 

ursprung dels i organisationer som National Rifle Association i USA som är en lobbygrupp som 

arbetar för rätten att bära vapen, och dels i hur lobbying skildras från till exempel Bryssel. 

Martin håller med om att vapenlobbyingen i USA har bidragit till allmänhetens skeva och 

inkorrekta uppfattning.  

 

Respondenterna har en delad uppfattning huruvida lobbying skulle bli mer accepterat om det 

skedde mer öppet. Martin menar att lobbying redan sker öppet. Det är bara det att den 

informationen som tas fram går till några personer riktat, det skrivs inte artiklar om det. Olof 

anser att en mer öppen lobbying skulle kunna förbättra inställningen, men menar att det då är 

nödvändigt att de som sysslar med lobbying är seriösa. Björn vill ha kvar ”en viss nerv av 

mystik” i lobbyverksamheten och menar att spänningen och mystiken är positiv till en viss 

gräns, så länge det inte går över till något annat område. Henrik tror inte att en mer öppen 

lobbying skulle ha så stor effekt, dels för att motståndet inte är så stort, och dels för att det alltid 

finns en bild att ”etablissemanget” tar sig fördelar på olika sätt. Gustav anser att mycket av 

lobbyingen redan sker öppet, men att det alltid finns olika vägar att gå och att lobbyisten kan 

välja hur den ska försöka påverka. Även om lobbyingen sker bakom stängda dörrar så måste 

politikerna kunna stå bakom och motivera sina beslut, och ”om politikern blivit övertygad av en 

duktig lobbyist med bra argument – why not?”.  

4.2.2. Hur lobbyisterna upplever politikernas inställning  

Olof har till största delen bedrivit lobbying i Bryssel mot EU-kommissionen och upplever att det 

där är fullt accepterat och att politiker är positiva till lobbying . Han menar att de är medvetna 

om hur det fungerar och dessutom förmedlar lobbyisterna information. Även Björn anser att 

politikerna generellt sett är positivt inställda till lobbying. Han är ganska säker på att detta beror 

på att politikerna inte har tid att sätta sig in i varje fråga och ser lobbyisterna som viktig källa till 

information. Martin tror att politikerna, så länge som det handlar om lobbying från seriösa 

”… mystiska möten på mystiska ställen vid 

konstiga tider på dygnet där man levererar 

information” 

 

Martin Svensson, Jurist, 2011-05-02 
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företag och intresseorganisationer, ser det som ett bra sätt att bli serverade fakta. Johan menar 

att politiker är tacksamma för att bli sakligt informerade av lobbyister. Så länge de som vill 

påverka kör med raka rör, öppna kort och är tydliga med vem som är avsändare - vem som 

tjänar på beslutet, menar Björn att det inte är konstigt för en politiker att ställa sig bakom något 

även om de själva inte skrivit det. Björn menar dock att det ibland kan hända att politikerna 

anser sig ha den information de behöver i frågan och inte vill lyssna till mer information. Gustav 

menar att förhållandet mellan politiker och lobbyister är odramatiskt eftersom de är vana vid att 

bli kontaktade. När politiker blir uppsökta av professionella aktörer upplever Henrik att de är 

positivt inställda då de förhoppningsvis ger dem en bättre bild av verkligheten, eller åtminstone 

den verklighet som en viss grupp, till exempel Handelskammarens medlemsföretag upplever. 

Eftersom politikerna hela tiden blir påverkade uppfattar Gustav det som att de lärt sig att 

sortera bland informationen, och han tycker det är bra att de lyssnar och tar in argument från 

olika håll, ”[…] den dagen de slutar med det så skulle jag bli väldigt orolig för vart vår demokrati 

är på väg”. Gustav poängterar dock att det bland politikerna inte finns någon som är helt 

oberoende, alla har sin verklighet som de refererar till.  

4.2.3. Hur lobbyisterna upplever företagens inställning 

Björn berättar att användandet och betydelsen av lobbying har vuxit kraftigt efter att Sverige 

gick med i EU, men säger samtidigt att det troligtvis skulle ha ökat ändå.  Förr i tiden räckte det 

med att ministern hade koll på alla regler och lagar, men nivån på lagstiftningen har ökat så det 

behövs specialistkunskap vilket innebär att den egentliga makten och kunskapen finns hos 

tjänstemännen på myndigheter. Detta kan vara ett problem ur ett demokratiskt perspektiv då 

det är få människor som har tid, ork och resurser att sätta sig in i debatten och lära sig detaljerna 

i lagstiftningen och hur den påverkar. Gustav säger att EU diskuterar att införa obligatorisk 

registrering för lobbyister. Björn berättar också om denna registreringsplikt och menar att 

Bryssel går mer och mer mot att bli som Washington gällande bland annat den här frågan. I USA 

är lobbying sedan länge ett så naturligt inslag att de inte tycker det är något speciellt utan 

fullständigt normalt, medan lobbying i Sverige fortfarande omges av mycket mystik. Henrik 

upplever dock att ”kopplingen mellan vad som attraherar företag och vad som attraherar 

människor blir allt starkare”, och menar att det som är bra för svenska företag är också bra för 

Sverige. 

 

Olof menar att företag ser lobbying som en seriös och väletablerad verksamhet och märker inte 

av någon negativ inställning hos dem. Enligt Martin ser många företag lobbying som en av sina 

främsta uppgifter. Gustav menar att för alla som arbetar med lobbying är det väldigt naturligt, 

men att det säkert finns vissa företag som skäms över att de använder sig av det. Han tror dock 

att det är en inställning som förändras över tiden. Varken Johan eller Henrik upplever att företag 

skäms över att använda sig av lobbying. Björn ser inte heller att hans kunder skäms då de är 

vana köpare, men han råder företagen att tänka över om de skulle kunna stå för att de köper 

tjänsten, och om de inte kan det bör de fundera en gång till. Henrik menar att trots att förslagen 

han lägger fram till beslutsfattare ska gagna 

företagens verksamhet, så går det ofta att 

motivera ur något slags samhällsintresse vilket 

gör det mer legitimt. Han menar att företag 

förmodligen skulle bli mer öppna om de hade 

resurser att själva driva lobbyarbetet istället för 

”Finns det ”goda” och ”onda” lobbyister – de 

som vill allas väl och de som bara är elaka 

och vill tjäna pengar?” 

 

Gustav Eriksson, Chef Public Affairs,  

2011-03-09 
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att anlita PR-byråer. Henrik berättar att företagen inte brukar prata högt om att de anlitar 

företag som McKinsey & Company för att ta fram en ny strategi, medan exempelvis 

energiföretagen inte alls skäms över att själva delta i Almedalen.  

 

På Gustavs företag är de delvis öppna med sitt lobbyarbete, de delar med sig av vad de tycker 

och tänker i olika frågor. Däremot håller de strategin för hur lobbyarbetet ska gå till för sig själva 

för att inte konkurrenter eller meningsmotståndare ska bygga sina lobbystrategier utifrån detta. 

Strategin innefattar vilka personer som bör kontaktas och så vidare. Med andra ord finns det 

vissa som är öppna med att de lobbar, men inte hur de går tillväga. Andra vill gärna visa att de 

påverkar beslut, men vill inte bli kallade lobbyister. Henrik talar om att hans organisation inte 

skulle ha något problem med att registrera sin lobbyverksamhet då de driver sitt arbete väldigt 

öppet. Han menar dock att det finns vissa som är tveksamma till en eventuell registrering, bland 

annat fackföreningar som inte vill betraktas som lobbyister utan som folkrörelser. När Gustav 

pratar om registreringen för lobbyister i EU nämner han att vissa miljöorganisationer vill 

försöka göra gällande att det inte ska innefatta dem. Han finner det intressant då han anser att 

de är några av de mest skickliga lobbyisterna som uppvaktar våra politiker och tycker det är 

konstigt att de inte vill se sig själva som lobbyister. ”Så frågan är väl, vem är inte en lobbyist? 

Finns det ”goda” och ”onda” lobbyister – de som vill allas väl och de som bara är elaka och vill 

tjäna pengar?” Han menar att denna uppfattning säkert finns, men att det inte är så verkligheten 

ser ut.   
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4.3. Undersökning av allmänhetens inställning  
 

Tabell 4.2. Våra respondenter ur allmänheten 

 

Kön Ålder Sysselsättning 
Anser sig ha kunskap  

om lobbying 

Kvinna 22 Student Nej 

Man 23 Robotoperatör Nej 

Man 25 Inköpare  Ja 

Man 26 Student Ja 

Kvinna 28 Koordinator  Nej 

Man 31 Fritidspedagog Nja 

Kvinna 37 Undersköterska Nej 

Man 34 Chaufför Ja 

Kvinna 39 Lärare Nej 

Man 41 Säljare Ja 

Man 43 Industriarbetare Nej 

Kvinna 45 Företagsrådgivare Nej 

Kvinna 49 Lärare Nej 

Kvinna 52 Ekonomiassistent Nej 

Man 55 Vd Ja 

Kvinna 55 Industriarbetare Ja 

Kvinna 62 Lärare Ja 

Kvinna 63 Industriarbetare Ja 

Man 65 Inköpschef Nja 

Kvinna 66 Lärare Ja 

 

Hela nio av våra respondenter kan inte beskriva fenomenet lobbying eftersom de inte anser sig 

ha en klar uppfattning om vad det innebär. Vi ser inte att det är en speciell ålderskategori som 

saknar kunskap om ämnet då det är en spridning i åldern från 22 till 52 som inte vet vad det är. 
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Utifrån svaren ser vi dock att alla respondenter över 55 år har en god eller relativt god kunskap 

om ämnet. Vi tycker oss även kunna urskilja att vissa faktorer till viss del spelar roll för 

kunskapen om lobbying. Anmärkningsvärt är att inga kvinnor under 55 år har någon kunskap 

inom ämnet, medan de män som anser sig ha en klar uppfattning täcker i stort sett hela 

åldersspannet. Eftersom vårt urval är relativt litet anser vi oss inte kunna dra några slutsatser 

kring detta och kommer därför inte att gå djupare in på det. Dock har det bidragit till att följande 

redovisning av intervjuerna till största delen behandlar männens svar.  

 

Av de som inte anser sig veta vad lobbying innebär finns det några som gissar. Kvinna, 49, tror 

att det kan ha något med företagsvärlden att göra och Kvinna, 39, associerar det med politik. 

Resterande sex av de som svarat nej har inte en aning. Vi kan även se att vissa som inte anser sig 

ha en helt klar uppfattning ändå har relativt stor kunskap om ämnet, till och med större än flera 

som anser sig ha en tydlig bild av vad lobbying innebär. Man, 65, säger till exempel att lobbying 

kan te sig på många olika sätt och att han har en klar uppfattning om vad det är från sin 

synvinkel men inte som helhetsbegrepp. Kvinna, 66, anser sig ha en tydlig bild av vad lobbying 

är men tillägger att hon fått den via massmedia. De flesta av de resterande respondenterna är 

överens om att lobbying handlar om att framföra åsikter för att få igenom politiska beslut. Man, 

65, tillägger att lobbying även innebär ett undersökande och förberedande arbete för stora 

projekt.  

 

Vi kan ana en negativ bild hos de flesta av respondenterna. Hos tre av dem märks detta redan i 

vår första fråga när vi ber dem beskriva fenomenet lobbying. De beskriver det som att på ett 

odemokratiskt och dolt sätt påverka politikerna att tycka sådant de egentligen inte tycker. Man, 

26, beskriver det kort och gott som ”för jävligt”. De vanligaste orden våra respondenter 

associerar till lobbying är pengar och påverkan. De talar om att det handlar om att söka stöd och 

övertyga men också om privata intressen och förknippar lobbying med storföretag. Kontaktnät, 

kunskap och analysförmåga är andra ord som de tillfrågade i undersökningen kopplar till 

lobbying. Flera av respondenterna ser lobbying som oetiskt och två av dem förknippar det till 

mutor. Man, 31, beskriver det som ett politiskt smutsspel.  

 

Överlag har våra respondenter även en negativ bild av företag som använder sig av lobbying. 

Flera av dem nämner dock att det beror på vilken bransch företaget verkar i, Man, 41 säger till 

exempel att när det gäller tobaksindustrin är det bara negativt. Flera tycker att det är omoraliskt 

och vi märker när vi talar med respondenterna att ämnet väcker känslor då flera blir upprörda 

av att prata om det och vill poängtera hur fel de tycker att det är men tre av dem säger samtidigt 

att alla medel är tillåtna så det är inte konstigt att företag sysslar med det. Man, 34, ser dock 

lobbying som något bra och önskar att det skulle utvecklas mer för att få fram fler åsikter och 

förändringar. Han skiljer sig dock från övriga då han mest förknippar det med internet, bloggar 

och Facebook.    

 

Alla våra respondenter tror att deras bild av lobbying skulle förändras om lobbyverksamheten 

skedde mer öppet. De flesta tror att de skulle få en mer positiv bild av det då det skulle bli lite 

mer ”rumsrent” eftersom det skulle ge mer insyn. Som Man, 31, säger skulle det då vara lättare 

att ta ställning till det. Man, 55, tror dock att han skulle få en mer negativ bild av det om det 

skedde mer öppet eftersom han då skulle få se allt vad lobbyisterna håller på med. En annan, 

Man, 26, tror att det aldrig skulle kunna bli mer öppet eftersom ”de inte vill dela med sig av all 
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information ändå”. Man, 65, tror inte att det skulle vara bra för lobbyverksamheten att bli mer 

öppen då konkurrenterna skulle få mer insyn. Kvinna, 66, nämner bristande öppenhet som den 

mest betydande faktorn till hennes inställning gentemot lobbying.  

 

De två yngre männen i vår undersökning anser att deras uppfattningar av lobbying är mest 

influerade av hur skivbolag påverkar lagstiftningar kring piratkopiering. De ser dock på lobbying 

på två olika sätt. Man, 26, anser att privata intressen inte ska styra lagar och politik medan Man, 

25, anser att staten inte ska påverka marknaden. Man, 65, ser det istället som ett bra sätt för 

företag att analysera marknaden för att sedan få igenom sitt beslut. Man, 31, litar överlag inte på 

politiker och eftersom han förknippar lobbying med politik uppfattar han inte lobbying som 

något positivt. Valet i USA och utnämningen av värdstad för Olympiska spelen påverkar Man, 41 

mest i hans inställning till lobbying. För Kvinna, 62, är det däremot lobbyingen inom 

läkemedelsindustrin och hur hon uppfattar att det går till i Bryssel som har påverkat henne 

mest. I övrigt kan vi se att alla våra respondenter som tycker sig ha en uppfattning av vad 

lobbying innebär på något sätt anser sig ha påverkats av frågor som varit aktuella i 

lobbysammanhang de senaste åren, exempelvis jaktfrågan, piratkopieringsfrågan samt miljö- 

och energifrågor.   

 

4.4. Sekundärempiri om politikernas inställning 
 
Tabell 4.3. Våra sekundärempiriska undersökningar 
 

Undersökare År Titel Antal undersökta enheter 

Tommy Möller 2009 Lobbyism i riksdagen 102 

Burson-Marsteller 2009 
A guide to effective lobbying 

in Europe 
30  

 

Vi har använt oss av två tidigare genomförda undersökningar för att urskilja svenska politikers 

syn på fenomenet lobbying. Den ena är utförd på 102 ledamöter i Sveriges riksdag av Tommy 

Möller som är professor i statsvetenskap. Den andra är en större undersökning för EU gjord av 

PR-byrån Burson-Marsteller med 500 undersökta enheter, varav de svar vi belyser är de 30 i 

Sverige.  

 

Svenska politiker anser inte att lobbying är något hot mot demokratin, sju av tio 

riksdagsledamöter tar avstånd från det påståendet (Möller, 2009). Nästintill alla tillfrågade 

anser att lobbyisterna gör dem bättre informerade, bara fem procent var av annan uppfattning. 

De anser att lobbyisterna bidrar till att deras beslut blir bättre underbyggda (ibid.). Även 

Burson-Marstellers (2009) undersökning visar att mer än hälften av de tillfrågade anser att 

lobbying är positivt eftersom det ökar både den lokala och nationella betydelsen av en politisk 

fråga.  

 

Samtidigt bedömer majoriteten av respondenterna att riksdagsledamöter över lag är 

manipulerbara. De tillfrågade anser sig dock själva objektivt kunna bedöma informationen de får 

(Möller, 2009). På frågan om vilka faktorer som påverkar politikernas beslut att lyssna till 
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lobbyisten eller inte svarar 71 % öppenhet om vem kunden är och 74 % om frågan ligger inom 

dennes politiska område. Däremot spelar det inte stor roll om lobbyisten är registrerad. En 

annan faktor som politikerna anser talar emot lobbyisterna är om de inte förstår den politiska 

beslutsprocessen (Burson-Marsteller, 2009).  

 

De tillfrågade riksdagsledamöterna är oeniga gällande huruvida lobbyisterna ska bli tvungna att 

redovisa sina uppdrag medan de är relativt eniga angående om de själva ska behöva redovisa 

sina kontakter med lobbyister. Sju av tio motsätter sig ett sådant förslag (Möller, 2009).  

 

Enligt Burson-Martsteller (2009) anser däremot 65 % av svenska politiker att lobbying är mest 

negativt när det saknar insyn. Andra aspekter ledamöterna upplever som negativt är att 

lobbyisterna inte är objektiva när de levererar information, att det är en fråga för ”eliten”, att det 

är ett irritationsmoment med alla kontakter och att lobbyisterna använder otillbörliga metoder. 

Vad som är värt att notera är att Sverige i undersökningen ligger tio procentenheter under 

övriga Europa gällande huruvida de anser att lobbyisterna använder sig av otillbörliga metoder 

(ibid.).  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera de empiriska data vi samlat in mot den teori vi tidigare 

presenterat. Analysen redovisas under två rubriker uppdelade efter vår problemformulering.

 

5.1. Lobbying ur ett PR- och marknadsföringsperspektiv 
Redan när vi försöker definiera begreppet lobbying ser vi att det spretar åt olika håll. Varken 

teorin, lobbyisterna eller allmänheten har en enad definition av vad det är. Vi kan se att det 

spelar stor roll vad den som beskriver lobbying har för bakgrund. De teoretiska definitionerna 

skiljer sig beroende på om författaren utgår från statsvetenskap eller PR och marknadsföring, till 

exempel lägger Kotler et al. (2008) och Cutlip et al. (1994) in relationer i definitionen vilket inte 

de andra gör. Det är också skillnader mellan våra huvudrespondenter. De som arbetar på företag 

kopplar mer ihop det med marknadsföring än konsulterna. Påverkan är dock en tydlig 

gemensam nämnare som går att utläsa ur både teorin och undersökningarna av lobbyisterna och 

allmänheten.  

 

Det är svårt att definiera lobbying och det är ännu svårare att definiera begreppet i förhållande 

till PR och marknadsföring. Detta särskilt eftersom att gränsen mellan marknadsföring och PR 

blir allt otydligare (Theaker, 2001). Detta bekräftas också av Kotler och Mindak (1978) som 

behöver fem olika figurer för att förklara förhållandet. Vissa av våra respondenter ser lobbying 

som en slags marknadsföring, medan andra har svårt att se den kopplingen. Om vi går tillbaka 

till början av uppsatsen och ser på definitionerna av marknadsföring från AMA och Kotler et al. 

(2008) så kan lobbying ses som en del i marknadsföringen. AMA talar om kommunikation samt 

värde för samhället och båda definitionerna nämner utbyte. Detta går att applicera på lobbying, 

det handlar om att kommunicera och utbyta information mot ett beslut som kan påverka både 

företaget och samhället i stort.  

 

Enligt både Olof och Harris och Lock (1996) arbetar lobbyisten och marknadsföraren med 

snarlika uppgifter. En lobbyists arbete skiljer sig dock på vissa punkter från en marknadsförares, 

bland annat när det gäller att lobbyisterna mestadels ägnar sig åt att förmedla fakta och att 

personliga möten är en mycket viktig del i arbetet. Resultatet av en marknadsföringskampanj 

och en lobbykampanj är även det annorlunda. Som Björn nämner så kommer PR och 

marknadsföringsarbetet efter lobbyarbetet. Det företag vinner på att använda sig utav lobbying 

är att vissa lagar som skulle ha påverkat dem negativt tar en annan riktning eller tvärtom, att 

nya lagar ger nya möjligheter. Det är med andra ord, som Johan uttrycker det, ett sätt att stärka 

och skydda regelverket som påverkar företagets varor och tjänster. Han ser också lobbying som 

en av de största framgångsfaktorerna för hans företag, vilket är ett exempel på hur viktigt 

lobbying kan vara för företag. Detta kan även tillämpas på Harrison (2000) som menar att 

lobbying är ett sätt för företag att skapa konkurrensfördelar. Trots att det bland allmänheten 

finns ett motstånd mot lobbying så inser även de att företag har mycket att vinna på att använda 

sig av det. Flera av våra respondenter ur allmänheten tycker, trots en negativ inställning, inte att 

det är konstigt att företag sysslar med lobbying. 

 

Vi kan fastställa att hur våra huvudrespondenter beskriver förhållandet mellan lobbying och PR 

är annorlunda än vad teorin säger. Enligt Andrews (1996) är lobbying en del av PR, våra 
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respondenter menar däremot att PR är ett verktyg lobbyisten kan använda sig av men att det 

inte går att likställa lobbying med PR. Kotler och Mindaks (1978) modell som vi använde oss av i 

teoriavsnittet är med andra ord inte tillämpbar på hur våra respondenter ser på lobbying då de 

inte anser att det de gör är PR. Vi har därför valt att utveckla vår egenförklarande modell med 

utgångspunkt i de svar vi fick i den empiriska delen gällande hur kopplingen mellan PR, 

marknadsföring och lobbying ser ut. Björn och Gustav kan vi placera i figur A där lobbyarbetet 

kommer först och PR och marknadsföring är verktyg för lobbyarbetet. Olof och Henrik har 

uppfattningar som stämmer med figur B. Henrik anser att lobbying är att marknadsföra en idé 

och Olof att det inte är stor skillnad mellan lobbying och marknadsföring. I figur C ses lobbying 

som en del av marknadsföringen, som en marknadsföringskanal. Här placerar vi Johan. I varken 

figur B eller C talar våra respondenter om att lobbying skulle vara en del av PR, utan snarare ses 

det som ett externt verktyg. Martin menar att det går att koppla ihop lobbying och 

marknadsföring och använder sig av PR i sitt lobbyarbete, vilket visas i figur D. Förutom i figur B 

passar Henrik in även i sista figuren då han anser att det är viktigt att all denna kommunikation 

hänger ihop.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A                      B               C       D 

Figur 5.1. Vår egenförklarande modell (med utgångspunkt i våra respondenters svar).  

 

Att relationen mellan PR och marknadsföring är mest definierad från marknadsförarnas sida, då 

de placerar PR som en del av de fyra P:na kan vara en anledning till så olika svar i vår empiri om 

hur lobbying är PR och marknadsföring. Något anmärkningsvärt som framkom i vår 

undersökning och som syns i modellen är att de som arbetar med lobbying har lättare att 

relatera det de gör till marknadsföring än PR, trots att lobbying i mycket av litteraturen sägs 

vara en form av PR.  

 

Något som ökar förvirrningen är att det finns både tyst och högljudd lobbying (Harrison, 2000). 

Ur både teorin och empirin kan opinionsbildning utläsas som ett verktyg för högljudd lobbying 

och denna form av lobbying ligger närmare PR än tyst lobbying. Hur våra huvudrespondenter 

använder dessa olika metoder skiljer sig åt. Gustav säger att hans företag i vissa frågor aktivt 

försöker opinionsbilda och Henrik att hans organisation ibland använder sig av högljudd 

lobbying i form av debattutspel. Martin kallar tyst lobbying för klassisk lobbying och säger att 

det är den formen hans organisation använder. Även Henrik berättar att mycket av deras 

lobbyarbete görs utan att det kommer upp på den mediala agendan. Detta arbetssätt får stöd i 

teorin då både Miller (refererad i Harrisson, 2000, s. 210) och Grunig och Hunt (1984) anser att 

tyst lobbying är att föredra. Vad det beror på är tyvärr något som inte framkommer.  
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Vissa av våra respondenter menar som sagt att det går att ta hjälp av PR i sitt lobbyarbete, Björn 

exemplifierar detta med läkemedelsindustrin och hur de jobbar med att synas i media. 

Bergström och Byström (2003) menar att opinionsbildning innebär att påverka den allmänna 

opinionen, vilket kan kopplas till exemplet ovan. Kvinna, 62, säger att just läkemedelsindustrin 

är det som påverkat hennes syn på lobbying mest. Björn poängterar dock att han tar avstånd 

från den typen av metoder och anser att det inte är lobbying. Bergström och Byström (2003) 

menar att lobbying har som syfte att påverka politiker och offentliga tjänstemän och stödjer 

därmed Björns åsikt eftersom företagen i de fallen påverkar media och allmänheten. Att detta 

tillvägagångssätt ibland ändå ses som lobbying konstateras i vår undersökning av allmänheten 

där Man, 34, associerar lobbying till internet, bloggar, och Facebook. Vi kan i den 

undersökningen även se att de politiska frågor allmänheten kopplar till lobbying har synts 

mycket i media. Det behöver dock inte alltid handla om högljudd lobbying från företagets sida. 

Martin berättar att han mest använder sig av tyst lobbying, men att frågorna ofta diskuteras 

högljutt i media av andra.  

 

Svensson (2004) menar att det är vanligt att företag skäms över att de anlitar lobbyister. I 

empirin kommer en liknande bild fram. Företag ser lobbying som en naturlig del i sin 

verksamhet och skäms inte över att de själva sysslar med lobbying, men de skyltar inte med att 

de anlitar externa lobbyister. Vi funderar därför på om det kan vara så att det är lobbyister i 

form av konsulter som är mest tabubelagda. Henrik stödjer vårt resonemang då han tror att 

företag skulle bli mer öppna med sitt lobbyarbete om de själva hade möjlighet att driva arbetet 

istället för att hyra in konsulter. Det är även så att lobbying i Sverige fortfarande omges av 

mycket mystik vilket kan vara en anledning till att företag inte vågar stå för det fullt ut. 

 

5.2. Lobbying som en tabubelagd form av marknadskommunikation 
Allmänhetens negativa inställning beror på att folk egentligen inte vet vad lobbying är (Dahl, 

2004). Att allmänhetens kännedom om lobbying är bristfällig bekräftas av båda våra 

undersökningar. Nästan hälften av de tillfrågade i allmänheten saknar helt kunskap och även 

våra huvudrespondenter pratar om att okunskapen är stor.  

 

Enligt Larsson (2007) är lobbying mer accepterat av yngre personer än äldre och bland 

lobbyisterna talas det om att lobbying börjar bli alltmer accepterat. I motsats till det tyder vår 

egen undersökning bland allmänheten på att den negativa inställningen som finns hos äldre 

personer återkommer hos de yngre. Istället är det i 30- och 40-årsåldern som vi finner de mest 

positiva av de som vet vad lobbying är, samtidigt som det är här okunskapen är som störst. Vi 

vill inte generalisera, men vi ser ändå ett mönster. Vi kan med stor säkerhet konstatera, med 

hjälp av vår teori och båda våra undersökningar, att allmänheten har en påtagligt negativ 

inställning. Som teorin och flera av våra respondenter nämner så associeras lobbying ibland med 

mutor och oetiska metoder. Även om fördomarna om mutor finns, så menar Bergström och 

Byström (2003) att lobbying inte handlar om det. Allmänhetens okunskap om vad lobbying 

egentligen innebär kan då ses som en förklaring till deras negativa syn. Som Olof säger så 

förekommer det emellanåt att mutskandaler dyker upp i media och Dalfelt och Falkheimer 

(2001) menar att media ofta framställer det som att lobbyister manipulerar politikerna i 

hemlighet. Eftersom det, som Kvinna, 66, påpekar är den enda bilden allmänheten får så är det 

inte konstigt att de har den inställning de har. Det går därmed att se att massmedia har 
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medverkat till det dåliga ryktet, men eftersom det har förekommit mutor och annat inom 

branschen är det svårt att förändra uppfattningen.  

 

Det har också framkommit olika sätt att se på ”onda” och ”goda” lobbyister. Flera av våra 

respondenter ur allmänheten säger att de har olika syn på företag som använder sig av lobbying 

beroende på vilken bransch de verkar i, till exempel nämner Man, 41, tobaksindustrin som 

”ond”. Ingen av de tillfrågade i allmänheten nämner någon ”god” lobbyist, vilket kan bero på att 

de sällan kommer fram i massmedia. Som nämnts i teorin utsågs till exempel ”Makalösa 

Föräldrar” till årets lobbyist 2010 utan att det blev en stor nyhet. En förklaring till att det ser ut 

så kan vara att media i allmänhet fokuserar på skandaler och negativa nyheter istället för att 

berätta om företeelser som fungerar som det ska. Lobbyisterna själva är också dåliga på att 

framhäva positiva lobbyhändelser så det enda som kommer fram är som sagt det dåliga. Det 

finns dock belägg även för dessa nyheter. Dahl (2005) nämner att det finns exempel med 

lobbyister som undanhåller sanningen och enligt McGrath (2005) anlitar vissa företag medvetet 

lobbyister som använder oetiska metoder på grund av att de har de kontakter som behövs. 

Gustav sammanfattar det hela i följande citat: ”finns det ”goda” och ”onda” lobbyister – de som 

vill allas väl och de som bara är elaka och vill tjäna pengar?”. 

 

Att lobbying inte anses vara helt rumsrent gör att många som arbetar med det undviker att 

använda sig av termen, de använder sig hellre av andra uttryck. Vi anser att detta på ett sätt 

späder på den negativa bilden. Om lobbyisterna inte själva står för vad de gör, hur ska då andra 

kunna göra det? McGrath (2005) menar att lobbyisterna själva måste kunna stå för sin sak innan 

det kan bli helt accepterat. Samtidigt kanske det är det enda sättet för dem att frigöra sig från 

den dåliga stämpel lobbying har. Gustav menar att det aldrig skulle fungera att arbeta på ett 

otillbörligt sätt i längden då vi lever i ett samhälle som ständigt granskar. De som arbetar på ett 

sådant sätt avslöjas, vilket framkommer genom tidigare nämnda skandaler. Det allra viktigaste 

för att minska den negativa inställningen är att de som utför lobbying gör det på ett korrekt sätt 

och följer alla lagar och regler. Precis som vi nämnde tidigare är det de som bryter mot dessa 

regler som syns mest. Därmed förstör de bilden för hela lobbyingfenomenet. Att försöka få bort 

de oseriösa lobbyisterna vars arbetssätt är på gränsen till otillbörlig påverkan är därför av stor 

vikt och först då kommer någon vilja kalla sig för lobbyist igen. 

 

Något anmärkningsvärt är att några av våra huvudrespondenter är av åsikten att lobbying i 

dagsläget sker öppet, medan en annan helst inte vill att det ska ske mer öppet. Detta samtidigt 

som i stort sett alla ur allmänheten anser att det borde ske mer öppet och att de då skulle få en 

mer positiv bild. Man, 55, tror dock att han skulle få en mer negativ bild om han såg vad 

lobbyisterna egentligen sysslade med och vi frågar oss om det kan vara anledningen till varför 

flera av lobbyisterna inte vill ha det mer öppet. Henrik tror inte heller att en öppnare lobbying 

skulle bidra till en mer positiv inställning eftersom han anser att det ändå finns en bild av att 

”etablissemanget” alltid tar sig fördelar. 

 

Politiker går inte under offentlighetsprincipen och behöver därför inte redovisa informationen 

de får av lobbyisterna (Dalfelt & Falkheimer, 2001). Det kan vara en orsak till varför Henrik 

säger att människor är osäkra på att politiker kan vara objektiva i den information de får, vilket 

också kan vara en anledning till att allmänheten överlag har lågt förtroende för politiker. Detta 

bekräftas i vår studie av allmänheten av Man, 31, som berättar att han inte litar på politiker och 
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därför inte heller ser lobbying som något positivt. En intressant iakttagelse är att de flesta av de 

tillfrågade politikerna i Möllers (2009) undersökning anser att andra riksdagsledamöter är 

manipulerbara, men att de själva är objektiva när de bedömer informationen de får och att de 

inte vill behöva redovisa sina kontakter med lobbyister. De anser det inte heller viktigt ifall 

lobbyisterna de träffar är registrerade eller inte (Burson-Marsteller, 2009). Politikerna har alltid 

möjligheten att vara öppna, men mycket tyder på att det är något de inte utnyttjar. 

 

Allmänheten verkar inte helt lita på varken lobbyister eller politiker. Politikerna själva litar inte 

heller på varandras förmåga att vara objektiva. De har däremot en mer positiv syn på lobbying. 

Dalfelt och Falkheimer (2001) menar att politikerna får allt mindre tid och att lobbyisterna ger 

dem information som underlättar deras arbete. Våra huvudrespondenter instämmer i att 

politikerna ser dem som en viktig källa till information och att de är vana vid att bli kontaktade. 

Även de sekundärempiriska undersökningarna bekräftar detta, 95 % anser att de blir bättre 

informerade genom kontakter med lobbyister (Möller, 2009). Det viktigaste för lobbyisterna är 

faktiskt att politikerna är positiva till dem då de är mottagarna av deras information. Det är 

snarare politikerna som tar ”skada” av ett dåligt rykte för lobbyisterna eftersom det som sagt i 

slutändan är de som använder lobbyisternas information.   
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser kring hur företag kan använda lobbying ur ett PR- och 

marknadsföringsperspektiv samt varför det anses tabubelagt. Slutligen ger vi förslag till vidare 

forskning och tackar för oss genom ett slutord.

 
 

I vår undersökning fann vi att det knappt finns några teorier som säger samma sak och att våra 

huvudrespondenter inte är eniga gällande hur lobbying, PR och marknadsföring förhåller sig till 

varandra. En iakttagelse vi ändå har gjort är att våra respondenter i stor utsträckning likställer 

marknadsföring och PR. De har dock lättare att relatera det de gör till marknadsföring än till PR. 

Vi drar slutsatsen att detta beror på att PR är ett vitt begrepp och därmed kan associeras med en 

rad olika aktiviteter, med vilka lobbyisterna inte vill bli förknippade eller inte kan relatera sitt 

arbete till. Det de gör är inte PR i bemärkelsen publicitet, men däremot i bemärkelsen 

samhällskontakt. Eftersom vi kan konstatera att lobbying är ett sätt för företag att påverka sin 

marknad och att det går in under marknadsföringsdefinitionerna ser vi det som ett 

marknadsföringsverktyg.  

 

Det faktum att vi intervjuat sex olika personer och fick fyra olika utfall av hur lobbying används 

ur ett PR- och marknadsföringsperspektiv förklarar den diffusa bild vi hade innan vi påbörjade 

vår uppsats om hur lobbying hänger ihop med marknadsföring. Om de som arbetar med det ser 

det på så olika sätt är det inte konstigt att vi inte har begripit det. Dock funderar vi på om alla 

dessa olika synsätt kan bero på hur respondenten arbetar med lobbying. Med det menar vi att 

vissa använder det i marknadsföringssyfte, medan andra inte tänker på att det kan vara 

marknadsföring, vilket i så fall naturligt resulterar i olika sätt att se på det. Eftersom ingen klar 

definition finns av varken PR eller lobbying är en annan tes vi har att alla har sin egen 

uppfattning om vad det är. Vår slutsats blir därför att hur företag använder lobbying som ett PR- 

och marknadsföringsverktyg beror på vilket sätt och i vilken grad de relaterar lobbying till 

marknadsföring och PR. Vi tror dock att om de såg på sitt arbete ur det perspektiv vi gör skulle 

de komma underfund med att de använder sig av lobbying i den bemärkelsen i större 

utsträckning än vad de tycker att de gör idag.  

 

Efter vår studie kan vi också dra slutsatsen att lobbying inte är lika tabubelagt som vi trodde 

innan vi påbörjade uppsatsen. Det visade sig att de flesta politiker och företag inte alls har en 

negativ inställning till lobbying. Tvärtom så ser politikerna lobbyisterna som en tillgång som 

sitter inne med mycket information och företag använder lobbying för att skydda sin marknad 

eller skapa konkurrensfördelar, även om de inte helt öppet vill berätta att de anlitar externa 

lobbyister. En annan intressant iakttagelse är att politiker för det första inte har förtroende för 

varandra sinsemellan och att allmänheten inte har förtroende för dem, vilket även det hänger 

ihop med den dåliga bilden av lobbying från allmänhetens sida då lobbying handlar om att träffa 

och påverka politiker.  

 

Vi kan konstatera, utifrån såväl teorin som våra undersökningar, att allmänheten har en mer 

negativ bild av lobbying än politikerna och företagen. Eftersom lobbying oftast inte syns alls 

eller syns i mindre fördelaktiga sammanhang tror allmänheten att det är någonting ”skumt” och 

”fult” och vi upplever det som svårt att förändra allmänhetens syn under rådande 
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förutsättningar. Ökad öppenhet är dock en sak som större delen av allmänheten anser skulle 

kunna förbättra deras inställning även om lobbyisterna inte är lika eniga om det.   

 

Vi kan dra slutsatsen att lobbying är ett mycket komplext ämne som innehåller många begrepp 

med otydliga definitioner. Detta gör det väldigt svårt för allmänheten att förstå vad det är. Var 

gränsen mellan lobbying och opinionsbildning går är till exempel svårt att avgöra. Det är dock de 

frågor som varit föremål för opinionsbildning folk ur allmänheten mest associerar till lobbying. 

Vi drar även slutsatsen att de främsta anledningarna till att lobbying är en tabubelagd form av 

marknadskommunikation är okunskap och en orättvis skildring i media. Lobbyingens sedan 

länge dåliga rykte och allmänhetens bristande förtroende för politiker är även det del i orsaken 

till den allmänt dåliga inställningen till fenomenet.  

 

En del i vårt syfte med denna uppsats var att hjälpa till att fylla den kunskapslucka som finns 

kring lobbying och då framför allt lobbying ur vår synvinkel som marknadsförare. Vi anser oss 

ha gett vårt bidrag till ämnet genom det vi fått fram i vår studie och hoppas att det kan vara till 

nytta för andra.  

 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 
Även om vi fyllt en del av tidigare nämnda kunskapslucka finns det mycket kvar att studera, 

vilket gör att vi har flera förslag till fortsatta studier inom ämnet.  

 

Vi har gjort en mindre undersökning på allmänheten men har inte haft huvudfokus på den 

undersökningen. Därför hade det varit intressant att göra en större undersökning på 

allmänheten. Fortsatta studier skulle kunna gå på djupet och till exempel undersöka om 

inställningen till lobbying håller på att förändras eller om inställningen och kunskapen påverkas 

av social klass och utbildning.  

 

En sak vi funderat mycket över under uppsatsens gång är varför det nästan uteslutande är män 

som arbetar med lobbying. Det var också männen som hade mest kunskap om ämnet bland 

allmänheten. Det skulle vara intressant att studera och undersöka om det finns någon anledning 

till varför det är så. 

 

Eftersom vi inte kunnat få ner våra sex huvudrespondenters åsikter till mindre än fyra olika 

figurer är något annat som det skulle kunna forskas vidare kring huruvida lobbyisten upplever 

relationen till marknadsföring på olika sätt beroende på om den arbetar på ett företag, för en 

organisation, som konsult, nationellt eller internationellt. Resultatet av en sådan studie skulle 

kunna ge klarhet i vad som påverkar hur lobbyarbetare ser på marknadsföringsanknytningen.  

Ett annat intressant perspektiv hade varit att jämföra företags lobbyingarbete med annan 

marknadsföring och se hur deras försäljning och reslutat påverkats.  

 

I vår teori framkommer det att kopplingen mellan lobbying och marknadsföring kan bli ännu 

mer tydlig om syftet med en lobbyingkampanj undersöks. Detta skulle därför kunna vara 

föremål för vidare studier i ämnet.  
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I vår studie har vi inte fått något enhetligt svar angående om lobbying skulle bli mer accepterad 

om det skedde öppet. Därför skulle det kunna vara en fråga att forska vidare inom. För att få 

fram ett sådant resultat skulle undersökaren exempelvis kunna jämföra öppna och slutna 

lobbykampanjer och se hur de mottagits hos allmänheten. Vi har inte heller fått någon förklaring 

till varför tyst lobbying anses vara den bästa formen och tror att en undersökning av det skulle 

kunna bidra med mycket till forskningen inom lobbying.  

 

6.3. Slutord 
Slutligen vill vi som författare framföra att arbetet med denna uppsats gett oss mycket tillbaka 

då vi har ett stort intresse i ämnet. Vår förhoppning är att lobbying i framtiden kommer få en 

tydlig definition som är tillämpbar för alla områden så att kommande marknadsföringsstudenter 

slipper undra hur begreppet hamnat i deras kurslitteratur.  

 

Som vi nämnde i metoden är vår uppsats politiskt neutral och vi har försökt att ställa oss 

mittemellan blocken vilket också är orsaken till den genomgående lila färgen. Vi har även försökt 

att vara objektiva till ämnet. Eftersom lobbying väcker mycket känslor (även hos oss) har det 

dock varit svårt och vi hoppas att det inte är något som påverkat intrycket av uppsatsen. 

 

Till sist en vägledning till studenter som har arbetet med en kandidatuppsats framför sig. Välj ett 

ämne som intresserar er, det förenklar mycket då uppsatsen kommer vara er närmsta relation 

under ett halvårs tid. Med ett leende på läpparna lämnar vi nu de senaste sex månadernas 

uppsatsskrivande bakom oss och sammanfattar denna tid på följande sätt: 

 

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, 

you will be successful”. (Albert Schweitzer)  
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Bilaga 1 – Intervjuguide lobbyist 
 

Namn: 

Titel: 

Ålder: 

Vill du vara anonym? 

1. Hur ser din utbildnings-/arbetsbakgrund ut? 

2. Berätta gärna om dina erfarenheter av snuslobbyn (Anm. endast Olof) 

3. Hur kopplar du lobbying till PR och marknadsföring? 

4. Tänker du att lobbying är marknadsföring? 

5. Kan du förklara vad företagen/intressegrupperna vinner på att använda sig utav 

lobbying? 

6. Anser du att lobbying är ett sätt för företag att bli kända? 

7. Hur mäter man resultatet av lobbying? 

a. Hur vet man att man lyckats? 

8. Vilka anser du vara de viktigaste faktorerna för lyckad lobbying? 

9. Känner du av en negativ inställning till yrket lobbyist? 

a. Vad tror du i så fall att det beror på? 

10. Vet folk i allmänhet vad lobbying är?  

a. Tror de att det handlar om mutor? 

11.  Upplever du att företagen/intressegrupperna ”skäms” för att de använder sig av 

lobbying? 

12.  Är det vanligt att de begär att få vara anonyma? 

13.  Hur uppfattar du att politiker ställer sig till lobbying? 

14.  Tror du att lobbying skulle bli mer accepterat om det skedde mer öppet?  

15.  Tycker du dig se att användandet av lobbying ökar? 

a. På grund av EU eller annat? 

16.  Hur jämför du lobbying i Sverige med övriga EU? 

17.  Hur jämför du lobbying i EU med USA? 

18.  Är det något annat du vill tillägga? 

 

Tack för att du tog dig tid! 

  



 

Bilaga 2 – Intervjuguide företag 

 

Namn: 

Titel: 

Ålder: 

Vill du vara anonym? 

1. Hur länge har du haft din nuvarande position på företaget vad har du erfarenheter? 

2. Hur ser din utbildningsbakgrund ut?  

3. Kan du berätta om hur ni på ert företag använder er av lobbying? 

4. Hur kopplar du lobbying till PR och marknadsföring? 

5. Tänker du att lobbying är marknadsföring? 

6. Kan du förklara vad ert företag vinner på att använda sig utav lobbying? 

7. Anser du att lobbying är ett sätt för företag att blir kända? 

8. Hur mäter ni resultatet av er lobbying? 

a. Hur vet ni att ni lyckats? 

9. Vilka anser du vara de viktigaste faktorerna för lyckad lobbying? 

10.  Känner du av en negativ inställning till fenomenet lobbying? 

a. Vad tror du i så fall att det beror på? 

11.  Upplever du att folk i allmänhet vad lobbying är? 

a. Tror de att det handlar om mutor? 

12.   Är ni öppna med er lobbying? 

a. Upplever du att företag i allmänhet ”skäms” för att de använder sig av lobbying? 

13.  Hur uppfattar du att politiker ställer sig till lobbying? 

14.  Tror du att lobbying skulle bli mer accepterat om det skedde mer öppet? 

15.   Är det något annat du vill tillägga? 

 

Tack för att du tog dig tid! 

  



 

Bilaga 3 – Intervjuguide organisation 
  

Namn: 

Titel: 

Ålder: 

Vill du vara anonym? 

1. Hur länge har du haft din nuvarande position på och vad har du erfarenheter? 

2.  Hur ser din utbildningsbakgrund ut?  

3. Kan du berätta hur ni arbetar med lobbying? Lobbar ni på uppdrag av specifika företag? 

4. Hur kopplar du lobbying till PR och marknadsföring? 

5. Tänker du att lobbying är marknadsföring? 

6. Kan du förklara vad företag vinner på att använda sig utav lobbying? 

7. Anser du att lobbying är ett sätt för företag att blir kända? 

8. Använder ni er av så kallad tyst eller högljudd lobbying? 

9. Hur mäter ni resultatet av er lobbying? 

a. Hur vet ni att ni lyckats? 

10.  Vilka anser du vara de viktigaste faktorerna för lyckad lobbying? 

11.  Känner du av en negativ inställning till fenomenet lobbying? 

a. Vad tror du i så fall att det beror på? 

12.  Vet folk i allmänhet vad lobbying är? 

a. Tror de att det handlar om mutor? 

13.  Upplever du att företag ”skäms” för att de använder sig av lobbying? 

14.  Hur uppfattar du att politiker ställer sig till lobbying? 

15.  Tror du att lobbying skulle bli mer accepterat om det skedde mer öppet? 

16.  Är det något annat du vill tillägga? 

 

Tack för att du tog dig tid! 

  



 

Bilaga 4 – Intervjuguide allmänheten 

 

Titel: 

Ålder: 

Kön: 

Sysselsättning: 

 

1. Hur skulle du beskriva fenomenet lobbying? 

2. Anser du dig ha en klar uppfattning om vad lobbying innebär? 

3. Nämn tre ord som du associerar med lobbying! 

4. Vad tänker du om företag som använder sig av lobbying? 

5. Tycker du att lobbying borde ske mer öppet? Skulle din bild förändras då? 

6. Är det något speciellt som påverkar din uppfattning? Varför tror du att du uppfattar det 

som du gör? 

Tack för att du tog dig tid! 

 

 

 

 
 

 


