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Sammanfattning

Författare: Ida Högberg och Frédéric Melchior

Titel: ”Ögon och öron i EU djungeln”
– en explorativ studie av lobbying i EU

Avdelning: Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Problem: Vår uppsats besvarar följande frågeställningar:
•  Lobbyisterna, vilken bakgrund har de och vilka är de?
•  Hur arbetar lobbyisterna?
•  Vilka kommunikativa strategier använder sig lobbyisterna av

för att uppnå sitt syfte?
•  Vilken form har kommunikationen?

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett kommunikationsvetenskapligt
perspektiv kvalitativt studera lobbyingen i EU, specifikt i Bryssel.

Undersökning: En kvalitativ och explorativ undersökning, med litteraturstudier
och intervjuer.

Slutsatser:                  Lobbyisterna är jurister och statsvetare i grunden. Det finns både
anställda lobbyister och uppdragslobbyister, vilkas arbete i stort
sätt ser lika ut, men de besitter olika roller. De lobbyister som är
anställda av ett företag är ursprungssändare av budskapet och
besitter därmed mer trovärdighet och makt gentemot mottagarna,
än uppdragslobbyisterna som främst agerar som förmedlare av
olika uppdragsgivares budskap. Uppdragslobbyisterna har däremot
stort inflytande på hur budskapet framställs, då de besitter en roll
som gatekeeper.

Lobbyistens arbete liknar till stor del den traditionelle
kommunikationsstrategens, det vill säga att samla information och
analysera sin omvärld. Vad som skiljer dem åt är publiken och
kommunikationen med denne, då lobbyisten främst kommunicerar
interpersonellt, ofta ansikte mot ansikte med en enskild mottagare.

Det överordnade syftet med kommunikationen är att påverka
mottagaren. De främsta kommunikationsstrategierna lobbyisterna
använder sig av är att samarbeta för att få mer uppmärksamhet,
skapa relationer med strategiska kontakter och att anpassa sitt
budskap och sina vädjanden till mottagaren.

Kommunikationen i lobbying har både asymmetriska och
symmetriska inslag. Lobbyisterna försöker i vissa lägen skapa
publicitet i medierna för att påverka mottagaren, samtidigt råder
det mestadels en ömsesidig dialog mellan sändare och mottagare.
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1. Inledning

Denna uppsats behandlar lobbying som bedrivs i den Europeiska Unionen (EU), specifikt i
Bryssel. Idéen till uppsatsen har fötts hos oss båda under tidigare studier, främst vid
statsvetenskapliga studier av fenomenet lobbying. Det skulle nu vara intressant att studera
lobbying även ur ett kommunikationsperspektiv, då kommunikation är vad lobbying i grund
och botten handlar om. En viktig del av lobbyingverksamheten är kommunikationen mellan
lobbyisten och beslutsfattaren samt andra personer som kan påverka besluten. Härmed anser
vi det vara ett relevant ämnesval för en uppsats inom medie-och kommunikationsvetenskap.
Vi hoppas att teorier inom kommunikationsämnet skall hjälpa oss att klarlägga vad lobbying
är och vad lobbyister gör. Detta för att kunna avmystifiera begreppet lobbying en aning.

Det finns en hel del forskning som behandlar lobbying och främst dess demokratiska aspekter,
gjort inom det statsvetenskapliga ämnet. Men de kommunikativa aspekterna av lobbying har
hittills intagit en relativ undanskymd plats. Bristen på tidigare forskning inom ämnet medie-
och kommunikationsvetenskap gör vårt arbete svårare att genomföra, men desto mer
angeläget och intressant.

1.1 Syfte

Uppsatsens syfte är att utifrån ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv kvalitativt studera
lobbyingen i EU, specifikt den som bedrivs i Bryssel.

1.2 Frågeställningar

Vår uppsats kommer att besvara följande frågeställningar:

! Lobbyisterna, vilken bakgrund har de och vilka är de?
! Hur arbetar lobbyisterna?
! Vilka kommunikativa strategier använder sig lobbyisterna av för att uppnå sitt syfte?
! Vilken form har kommunikationen?

1.3 Avgränsningar

Vi kommer i uppsatsen endast att behandla lobbyingen som bedrivs i EU och specifikt i
Bryssel och därmed inte den lobbying som utövas i Sverige eller andra enskilda
medlemsstater. Det är därmed lobbying ur ett europeiskt perspektiv som belyses. Uppsatsen
inriktar sig på företagslobbying och inte på den lobbying som bedrivs av exempelvis
organisationer, intresseorganisationer, regioner eller stater. I uppsatsen representeras både
anställda lobbyister och uppdragslobbyister, men det ligger inte i uppsatsens syfte att skilja
dem åt. Däremot talar vi om vem som är uppdragslobbyist och inte, precis som vi presenterar
namnen på de intervjuade, men detta är främst för att läsaren skall kunna skapa sig en bild av
de olika intervjupersonerna. Uppsatsen har begränsats till ett sändarperspektiv, det vill säga
att studien behandlar lobbyister och omfattar inte mottagarsidan av lobbying.

1.4 Tillvägagångssätt

Utifrån vårt ämnesval, syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativ
metod i vår undersökning. Vi kommer att göra en kvalitativ intervjuundersökning, vars
övergripande syfte är att belysa hur lobbying i den Europeiska Unionen ser ut, ur ett



kommunikationsperspektiv. Vi vill studera fenomenets kvalitet, det vill säga att vi vill skapa
förståelse för vad som kännetecknar fenomenet och belysa variationer som ryms inom
fenomenet. Därmed är vår undersökning explorativ. Vi vet inte mycket om hur
lobbybranschen i EU ser ut och vill därför söka kunskap om detta utifrån ett
kommunikationsperspektiv. I vår studie måste vi kritiskt ifrågasätta den kunskap vi samlar in,
så att vi får veta mer om vad fenomenet egentligen innebär och har chans att upptäcka nya
dimensioner (Jarlbro, 2000).

”Ett kvalitativt forskningsprojekt kan inte detaljplaners, men icke desto mindre krävs det en
generell plan och ett metodologiskt ramverk, som ger stadga och styrning åt arbetet.”
(Jarlbro, 2000:34). Enligt Kvale (1997) är det viktigt att skaffa sig en överblick över hela
undersökningen innan intervjuerna inleds. För att få en tydlig ”röd tråd” genom arbetet och
för att genom arbetets gång kunna fatta rätt beslut har vi redan på ett tidigt stadium i
uppsatsen varit angelägna om att hålla ”ändpunkten i sikte” och utarbeta ett övergripande
tillvägagångssätt. Detta eftersom vi tror att mycket av uppsatsens senare arbete kan göras
bättre om det planeras redan på ett tidigt stadium.

1.4.1 Litteraturstudier

Vi anser precis som Bengtsson (2000) skriver i Hur hittar man en bra väg? (Jarlbro, 2000),
att teorin är användbar genom hela forskningsprocessen och inte bara i den slutliga
analysfasen (Jarlbro, 2000). Därför inledde vi vårt uppsatsarbete med att ta oss igenom
relevant litteratur på området. Vår genomgång av forskningslitteratur och annan litteratur
rörande lobbying inom kommunikationsämnet var snabbt avklarad, då lobbying är dåligt
utforskat inom detta ämne. Det finns däremot en hel del forskning gjord inom det
statsvetenskapliga ämnet som behandlar lobbying och främst dess demokratiska aspekt. Men
de kommunikativa aspekterna av lobbying har hittills intagit en ganska undanskymd plats.
Genom att bedriva litteraturstudier på ett tidigt stadium i uppsatsarbetet tror vi oss kunna ge
arbetet en bättre och mer sammanhängande struktur. Vi anser det vara viktigt att teori och
metod är väl förberedda innan intervjuarbetet påbörjas, för att redan under intervjuerna kunna
analysera och tolka de svar och berättelser som framkommer. På detta sätt har vi som
intervjuare också möjlighet att direkt sammanfatta det framkomna i intervjusvaret och med
ytterligare frågor till den intervjuade förvissa oss om att vi gjort en rimlig tolkning. Det
betyder mycket för utgången av intervjun om forskaren har förberett sig, dessutom anser vi att
det är viktigt för vår trovärdighet som ”nyblivna forskare” att vi är väl inlästa och har god
kunskap om ämnet när vi påbörjar intervjuandet.

1.4.2 Intervjuundersökning

När vi en första gång omformulerat vårt syfte med uppsatsen och dess frågoställningar, till att
i stort se ut som de gör idag, beslutade vi oss för att endast genomföra intervjuer. Detta
eftersom vi anser att intervjuer bäst kan ge den kunskap vi behöver för att besvara uppsatsens
frågeställningar. Den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet, då det inte
finns någon standardteknik och inga standardregler för hur intervjuundersökningen skall
genomföras (Kvale, 1997). Därför är det också  nödvändigt att göra omsorgsfulla metodiska
val och att reflektera över dessa och dess konsekvenser för arbetet som helhet. Den kvalitativa
intervjun erbjuder möjligheten att studera upplevelser och uppfattningar hos personer som
representerar något i samband med fenomenet. Intervjuns syfte är att genom dialog mellan
intervjuare och intervjuad erhålla insikt i den sistnämndes erfarenheter (Ekström & Larsson,



2000). Intervjuer kan även användas för att få fram information om människors tankar om och
syn på en viss sak. Det blir möjligt för forskaren att se och förstå världen ur den intervjuades
synvinkel (Bengtsson m.fl., 1998). Vi har intervjuat fem lobbyister i Bryssel. I våra intervjuer
frågade vi främst efter information om intervjupersonernas erfarenheter av fenomenet
lobbying. Detta eftersom vi i första hand söker kunskap om lobbying och inte personliga
åsikter om fenomenet. Härmed agerar våra intervjupersoner i första hand som informanter, det
vill säga att de ger sakupplysningar och beskrivningar med värde för vårt uppsatsämne.
Intervjupersonerna uttalar sig dock inte bara i egenskap av experter på ämnet, utan även som
respondenter som avger en personlig uppfattning av fenomenet. Det är möjligt att samma
person innehar både rollen som informant och representant (Ekström & Larsson, 2000).

Någon dokumentationsanalys anser vi ej vara aktuell för vår undersökning. De dokument vi
tar del av har bara ett informativt syfte precis som litteraturläsning i ämnet. Däremot skulle
observationer troligen kunna bidra med ytterliggare information och ge en annorlunda bild, än
de intervjuerna ger om lobbyverksamheten i EU, då intervjuerna bara ger oss den information
våra intervjupersoner är villiga att släppa ifrån sig och tala om. Vi kommer dock inte
genomföra några förberedda observationer, då det är allt för problematiskt att få tillträde till
både formella såväl som informella lobbyingmöten. Dessutom anser vi att detta skulle ta allt
för mycket tid i anspråk av vår undersökning.

1.4.3 Analysen

Analysarbetet är tidskrävande och helt avgörande för den kvalitativa undersökningen. För att
kunna genomföra en god analys har vi redan på ett tidigt stadium i arbetet försökt skapa en
struktur för tillvägagångssättet i analysen.  Vi kommer att analysera vårt material genom att
skapa mening ad hoc (Kvale, 1997). Detta är den metod vi föredrar för kvalitativa
undersökningar och en metod vi anser lämpar sig väl för vårt ämne och syfte och för våra
intervjuers karaktär.

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition

Nedan redovisar vi uppsatsens fortsatta disposition.
Kapitel 2 Lobbying – Kapitlet inleds med en definition av lobbying och andra relevanta

begrepp för uppsatsen. Detta följs av en presentation av vad vi genom
litteraturstudier kommit fram till att lobbying är.

Kapitel 3 Kommunikationsteorier och modeller – I kapitlet presenteras teoretiska
utgångspunkter som vi funnit relevanta för uppsatsen.

Kapitel 4 Metod – Vi beskriver i detta avsnitt hur vi har gått tillväga i vår uppsats.
Kapitel 5 Resultat – I kapitlet presenteras våra intervjuresultat.
Kapitel 6 Analys – Här knyter vi samman intervjuresultatet med vår teoridel och

analyserar resultaten.
Kapitel 7 Slutsatser och avslutande diskussion – I kapitlet presenteras vad vi kommit fram

till i uppsatsen samt en avslutande diskussion med våra främsta tankar om det vi
kommit fram till. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning.



2. Lobbying

Detta kapitel inleds med en definition av begreppet lobbying. Härefter kommer Public
Relations (PR), Public Affairs (PA) och Public Opinion (PO) att definieras. Det är begrepp
som inom medie- och kommunikationsvetenskapen är nära relaterade till lobbying och
därmed kommer även begreppens förhållande till lobbying och till varandra att diskuteras. I
kapitlets andra hälft kommer vi att presentera vad våra litteraturstudier om lobbying resulterat
i, det vill säga hur lobbying beskrivs i litteraturen.

2.1 Definition av lobbying

Det finns många olika definitioner av begreppet lobbying, då det är ett begrepp och fenomen
av tvärvetenskapligt intresse. Det studeras av såväl statsvetare, kommunikationsvetare, PR-
strateger med flera.

I Nationalencyklopedins (1993) definition framkommer det att lobbying innebär en
bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en viss riktning. Den förekommer i
de flesta politiska sammanhang och bedrivs främst av intresseorganisationer.
Statsvetenskapligt lexikon (1997) tillägger att denna påverkan exempelvis kan ske genom att
direkt vända sig till de enskilda medlemmarna av en lagstiftande eller beslutsfattande
församling. Detta inflytande kan också riktas mot ämbetsmän. Indirekt påverkan på
beslutsfattare genom medierna och den breda offentligheten kan även förekomma (Goldmann
m.fl., 1997).

Johnson (1999), håller med om att lobbying handlar om att påverka det politiska
beslutsfattandet. Men han tillägger att lobbying är en organiserad verksamhet. Informella
kontakter med politiker eller tjänstemän är viktiga för att influera ett beslut i en bestämd
riktning. Johnson pekar på att lobbying i uppdragsform har blivit vanligare under senare år
och på grund av detta lägger han i sin definition till att lobbying är uppdragsbaserad
(Johnson, 1999).

Höög (1996) däremot ser lobbying som direktkontakten mellan representanter för
organiserade intressen i en fråga och relevanta beslutsfattare för denna. Höögs (1996)
uppfattning skiljer sig från de två tidigare, då han uttrycker att kontakterna möjligtvis kan
påverka beslutsfattares politik. Att någon ändring verkligen sker garanteras däremot inte. Att
ha fortsatta direkta kontakter med beslutsfattare och genom aktivt handlande eller genom att
använda mellanhänder, utbyta information med dem är viktigt enligt Höög (1996). Om
beslutsfattaren har behov av specifik information inom ett område, kan lobbyisten bidra med
denna information. Lobbying kan mycket väl då ses som ett sätt att engagera människor kring
en särskild fråga och sedan driva den tills ett önskat resultat är uppnått (Höög, 1996).

Lobbying kan också definieras ur ett kommunikationsperspektiv. Jaatinen (1999) och van
Schendelen (1993) definierar lobbying som stimuleringen och sändningen av information av
någon annan än en medborgare, som agerar för sin egen räkning. Informationen riktas mot en
beslutsfattare med förhoppningen att påverka ett visst beslut.

Lobbying är ett omdiskuterat begrepp. Definitionerna ovan presenterar samtliga en ganska
positiv bild av lobbying. Men lobbying har också kallats för ”korridorsmaffia” och
lobbyisterna för ”professionella smusslare” (Hermansson, 1999). Detta visar att lobbying inte
endast ses som ett positivt fenomen.



De som är positiva till lobbying menar i regel att i en demokrati måste alla få delta i en frågas
avgörande, om detta avgörande på något sätt påverkar deras liv (Falkemark, 1999). Kritikerna
däremot menar att lobbying har bidragit till att beslut fattas i det fördolda, där möjlighet till
insyn saknas och att politiska aktörer ges möjlighet att påverka utan att själva synas. Eftersom
offentlig insyn saknas och avsändarna är osynliga utgör lobbying ett hot för demokratin.
Lobbying medför också att frågor inte åskådliggörs tillräckligt och att det inte skapas en bred
och öppen debatt (Hermansson, 1999). Om lobbyister uppträder under falsk förklädnad är det
frågan om politiskt bedrägeri enligt kritikerna. Om politiker, offentliga tjänstemän och medier
inte har tillräcklig integritet och egna utredningsresurser, kan de hamna i händerna på dem
som har råd att betala de smartaste påtryckarna (Dagens Nyheter, 2000-11-29). Det handlar
om det oetiska i att för pengar kunna köpa politisk påverkan. Lobbying har även beskyllts för
att kommersialisera politiken och det politiska beslutsfattandet likställs då med bra
penningflöde (Hermansson, 1999).

Kritikerna menar dessutom att lobbying egentligen är en envägskommunikation och inte en
tvåvägskommunikation. Det sker, enligt dem, inget utbyte av information mellan lobbyister
och beslutsfattare utan lobbyisterna tar endast åt sig information (Liljegren & Melchior,
1999).

Nätverkstrukturen inom den redan etablerade lobbyistvärlden kan också den bidra till att vissa
aldrig får något inflytande, eftersom det är svårt för nyetablerade påtryckare att göra sina
röster hörda. Det är även svårt att ändra nätverkskulturen som råder. På grund av lobbyingens
informella karaktär erövrar resursstarka människor ännu större resurser, samtidigt som svaga
grupper inte får tillgång till beslutsfattandet (Liljegren & Melchior, 1999).

Att säga att man har opinionen med sig är en stor fördel för en regering, men även för olika
intresseorganisationer som vill påverka politiken. Falkemark (1999) anser att
opinionsundersökningarna inte endast mäter opinioner som redan finns. Han uttrycker att den
moderna lobbyisten använder sig av ”betalda” opinionsundersökningar för att skapa en
lämplig opinion kring en fråga. Enligt Falkemark (1999) är det ingen slump att
opinionsundersökningar nästan alltid presenterar resultat som gynnar beställarens intresse.
Man kan i detta sammanhang tala om manipulation av opinion. Lobbying kan då ses som en
odemokratisk praktik eftersom opinionsundersökningarna bidrar endast till att beställarens
frågor placeras på den politiska agendan. (Falkemark, 1999)

2.2 Definition och kartläggning av ytterligare begrepp

Public Relations (PR) är ett område som fortfarande söker efter sin verkliga identitet. Att
försöka definiera PR har snarare skapat större förvirring än klarhet (Cropp & Pincus, 2001).
En övergripande definition av begreppet är den som Cutlip (1994) presenterar, nämligen att
PR är en ledningsfunktion som skapar och underhåller relationer mellan organisationer och
dess publiker (Cutlip m.fl., 1994). Public Relations Society of America ser PR ungefär på
samma sätt, som en verksamhet i organisationen som ansvarar för organisationens ömsesidiga
anpassning till sina publiker. Harlow är också av denna uppfattning, men säger vidare att
verksamheten hjälper ledningen att vara informerad om den allmänna opinionen och svara på
denna (Cropp & Pincus, 2001).

Public Affairs (PA) är en del av det mer omfattande PR begreppet. PA är den del av PR som
ägnar sig åt samhällskontakter och politiska kontakter (Cutlip m.fl., 1994). Denna syn
illustreras av följande citat: “Lobbying is the specialized part of Public Relations that build



and maintains relations with government primarily for the purpose of influencing legislation
and regulation.” (Cutlip m.fl., 1994:17). PA innebär enligt Carlberg (1989), företagets
bevakning och påverkning av politiken och dess aktiviteter (Carlberg, 1989). PA-utövare kan
många gånger uppleva att de har en delad lojalitet, då de kan känna skyldighet till sin klient,
allmänheten och sig själv (Jaatinen, 1999).

Flera av våra intervjupersoner väljer att benämna lobbying som Public Affairs. Enligt Cutlip
är lobbying däremot en del av PA med speciell inriktning på påverkan, av statens
beslutsfattande makt. Lobbying är därmed även en del av det större begreppet PR. Skillnaden
mellan lobbying och PR är främst att lobbyingverksamheten bedriver mer av interpersonell
kommunikation mot en utvald mottagare för ett specifikt uppdrag. Lobbyistens mottagare är
därmed klarare definierad av sändaren, än PR-publiken som är mycket bredare och bestäms
av organisationens allmänna inriktning (Jaatinen, 1999).

PR och lobbying är båda, två kommunikationsformer som tjänar skapandet av företagets
profil samt granskning och informering av företagets externa och interna delar. PR och
lobbyingaktiviteten bör integreras med varandra så att de visar upp ett enhetligt
handlingsprogram utåt. Både PR och lobbyingaktiviteten bör i sin tur integreras med
företagets övergripande mål och strategier. Lobbyistiska aktiviteter som formandet av allmän
opinion, gräsrotsmobilisering och försvarsaktiviteter bör vara eniga med PR aktiviteter.
Lobbyingverksamheten är ofta inte resursstark nog att bedriva ett eget handlingsprogram, utan
behöver samarbeta med PR. PR-utövare behövs för att hjälpa lobbyisterna att involvera
medborgare och medierna i vissa frågor (Jaatinen, 1999).

I slutet av föregående stycke kom vi in på att lobbying även innefattar en viss del av
opinionsbildning. Public Opinion (PO) skapas i grupper med personer som kommunicerar
med varandra, vilka tillsammans bestämmer frågan och varför den är ett allmänt bekymmer
samt vad som kan göras åt den. Det är en dynamisk process i vilken idéer uttrycks, ändras och
kompromissas fram till ett kollektivt handlande. Den allmänna synen på opinionsbildning är
att opinion är en samlad syn av individuella åsikter i en fråga. Denna syn på opinionsbildning
missar poängen med att det handlar om att tänka tillsammans och nå konsensus. Samtidigt
som processen onekligen innehåller privata föreställningar och individuella tankar om sociala
frågor så är den i stort, både till form och innehåll, beroende av den allmänna diskussionen
(Cutlip m.fl., 1994).

2. 3 Vad är lobbying?

Här följer en presentation av lobbying som våra litteraturstudier resulterat i. Vi börjar med att
beskriva lobbyingverksamhetens egenskaper, lobbyisternas arbete och slutligen lobbying
såsom den ser ut i EU.

2.3.1 Lobbyingverksamhetens egenskaper

Målet med lobbying är att påverka officiella beslut. Dessa beslut behöver inte nödvändigtvis
vara av politisk karaktär, utan besluten kan även vara av administrativ karaktär. Lobbying
syftar oavsett metod, till att övertyga beslutsfattare med hjälp av information och passande
argument (Höög, 1996).

Vägen till målet, det vill säga att påverka beslutsfattarna, är i allmänhet inofficiell. Den går
genom personliga kontakter, informella samtal och genom att lobbyisten skriver



tidningsartiklar som innehåller information om det han lobbar för. Informella kontakter, vilka
kan ta formen av brev, telefonsamtal, möten eller informellt umgänge, är särskilt viktiga för
lobbyisten. De informella kontakterna är många gånger den viktigaste informationskanalen
mellan företag och samhälle.

De allra flesta kontakter tas direkt av de företag och organisationer som vill påverka. Ibland
sker detta i form av indirekta kontakter exempelvis i form av seminarier. Direkta kontakter
sker antingen skriftligen, exempelvis genom informationsbroschyrer och faktaunderlag eller
muntligen, genom telefonsamtal eller personliga sammanträffanden (Johnson, 1999).

Personliga kontakter bedöms vara av större betydelse än skriftligt material. Det gäller
framförallt att bygga upp en personlig relation till centrala personer och ha en kontinuerlig
och naturlig kontakt, eftersom personliga kontakter anses ha stor betydelse för utgången av ett
ärende (Carlberg, 1989). Lobbyisten måste bygga upp tillit och förtroende (Höög, 1996).

Nätverk av olika slag är också viktiga. Nätverken kan bestå av företag i samma bransch eller
företag från samma land. Kontakter, och då främst informella sådana, mellan medlemmarna i
ett sådant nätverk är väsentliga. Nyckelorden är kommunikation och samverkan genom utbyte
av information och tjänster (Höög, 1996). Enligt Johnson (1999) innebär arbetet genom
nätverk ökad mångfald, det vill säga att nya röster får en chans att göra sig hörda. Det kan
handla om relativt små och resurssvaga grupper, men också om större organisationer som får
genomslag inom nya områden (Johnson, 1999). Påverkan sker även under mer formella och
institutionaliserade former (Höög, 1996).

Det finns två handlingsvägar för att påverka ett politiskt beslut. Man kan framföra sitt
budskap direkt till beslutsfattaren eller man kan göra det indirekt vi någon form av
opinionspåverkan (Carlberg, 1999).

Sändare → Mottagare

Sändare → Opinionspåverkan → Mottagare

2.3.2 Lobbyisternas arbete

”The work of the typical lobbyist is similar to that of any good Public Relations
practitioner.  It begins with careful reseach. It means reaching the right audiences with the
necessary facts. And it seldom involves glamour as much as it involves plain old hard
work.” (Grunig & Hunt, 1984:529)

Det finns flera anledningar till varför ett företag anställer eller anlitar lobbyister. Grunig och
Hunt (1984) menar att det finns fem områden i en organisation, där lobbyister kan vara till
god hjälp för företaget. För det första kan en lobbyist hjälpa företaget med att hitta
samarbetspartners och bilda koalitioner för att gemensamt föra fram och trycka på en viss
fråga inför beslutsfattarna. Detta kan ge frågan mer kraft eftersom den omfattar fler och
många står bakom den. Beslutsfattarna anses lyssna bättre ifall flera organisationer är
involverade. Det kan också vara en möjlighet att göra påverkningsarbetet mer effektivt, då
man kan dela upp uppgifterna mellan sig. Samtidigt är det komplicerat att föra samman flera
organisationer, då de ofta representerar olika intressen. Alla organisationer har sina egna
prioriteringar och syn på hur en viss fråga bäst skall gynna deras framtidsutveckling. Men
koalitioner behöver inte innebära mer än att man ger varandra stöd inför ett visst lagförslag.



Även i situationer där samarbetet fungerar väl brukar parterna behålla sin egen identitet
(Grunig & Hunt, 1984).

En andra uppgift som lobbyister kan hjälpa företaget med är att samla information och göra
studier samt att förbereda rapporter. Information om och studier av den pågående politiska
debatten och beslutsfattandet kan lobbyisterna leverera till företaget eller organisationen. Den
duktige lobbyisten har kontakter från vilka han/hon kan samla viktig information. Rapporter
gjorda av lobbyister och som cirkulerar bland lobbyister är dessutom väl efterfrågade av
beslutsfattarna (Grunig & Hunt, 1984).

Att prata med människor och etablera kontakter med inflytelserika personer är kanske den
främsta uppgiften för en lobbyist. Det går inte lobba på alla, utan det gäller att välja rätt
personer som dessutom har förmåga att influera andra. För ett möte med någon av
makthavarna måste lobbyisten kontakta dennes personal och berätta vad han/hon vill föra
fram. Kanhända blir mötet inte särskilt långt, men beslutsfattarna har intresse av den här typen
av kontakt. För dem är information makt och den bästa lobbyisten anses ofta vara den som
kommer med den bästa informationen (Grunig & Hunt, 1984).

En fjärde uppgift för lobbyister är att förbereda talare för företaget. Innan ett beslut fattas,
söker de som skall fastställa det, ofta upp kunniga inom området för att få information om
dess omfattning. Sakkunniga finns ofta inom företag och organisationer som berörs av
lagförslaget. Lobbyistens uppgift blir härmed att förbereda företagets talare och den
presentation han/hon skall hålla (Grunig & Hunt, 1984).

Den sista i raden av lobbyistens uppgifter enligt Grunig och Hunt (1984) är att skapa en
allmän debatt. Att samla större uppmärksamhet kring en fråga kan leda till att företagets åsikt
accepteras. Det är viktigt att beslutsfattarna får indikationer från sina väljare i den breda
allmänheten. Brev och telefonsamtal kan förstärka detta (Grunig & Hunt, 1984).

2.3.3 Lobbying i EU

Vi har valt att studera hur lobbying bedrivs gentemot EU-institutionerna och i följande stycke
kommer denna typ att presenteras och diskuteras.

Lobbyistverksamheten i EU är välorganiserad, men man vet inte exakt hur många lobbyister
som finns i Bryssel (Goldmann m.fl., 1997 & Johnson, 1999). Enligt Höög (1996) har
konsult- och lobbyistmarkanden i Bryssel ökat explosionsartat på senare tid. Det har blivit en
nödvändighet för företag att befinna sig i Bryssel. Detta på grund av att många beslut fattas
här, vilket gör att det finns mycket att vinna på att veta vad som pågår här och försöka
påverka det (van Schendelen, 1993).

Mottagarna av lobbying ser även anledningar till lobbyistverksamheten. Kommissionen har
inte den utredningskapacitet som den behöver och därför måste den lägga ut mycket av
berednings- och utredningsarbete på utomstående krafter. Härmed kommer lobbyisternas
information väl tillhands (Höög, 1996). Enligt Heidrum Tempel, representant för den tyska
protestantiska kyrkan, så behöver EU-tjänstemännen goda kontakter med lobbyfolket, både
för att testa och för att förankra besluten. Lobbyingen uppfattas alltså av mottagarna som ett
värdefullt samarbete. Man kan i detta fall utrycka det som att lobbyingorganisationerna
behöver kommissionen och kommissionen behöver lobbyisterna (Johnson, 1999).



I EU börjar alltså lobbyingens status att bli legitim. Etikettsregler för lobbyverksamheten
(Code of Conduct) har upprättats och personliga passerkort till EU-parlamentet utdelas för
personer som vill förse ledamöterna med information. Det är emellertid inte helt lätt att få
detta passerkort. Lobbyisten måste respektera vissa ordningsregler och lobbyistens namn och
uppdragsgivare måste registreras. Det intresse som lobbyisten företräder måste meddelas vid
varje enskilt möte med personer som arbetar i parlamentet. Konfidentiell information får inte
spridas vidare och ekonomisk ersättning får inte erbjudas. Trots detta är gränsen mellan
lobbying och otillbörlig påverkan, exempelvis via mutor, ibland svårdragen och oklar
(Nationalencyklopedin, 1993). Kritiken mot lobbyverksamheten är därmed fortfarande
berättigad. Särskilt med tanke på att etikettsreglerna och registreringen idag bara omfattar
besök i parlamentet och inte besök vid andra EU-institutioner (Höög, 1996).

2.3.4 Lobbyisternas bakgrund

Många lobbyister i Bryssel, har enligt undersökningar som gjorts, tidigare varit med i
politiska partier, arbetat för politiker, lobbat i konsultföretag, arbetat i den offentliga sektorn
eller varit journalister (Miller & Schlesinger, 2001). Yrkeskombinationen lobbyist och
journalist är relativt vanligt i EU. Lobbyingverksamheten i företag hanteras vanligtvis av
jurister anställda i företaget eller direkt av VD:n. Konsulter kan även ha en ekonomisk
bakgrund eller ett förflutet i någon av EU:s institutioner (Höög, 1996).



3. Kommunikationsteorier och modeller

Vi skall nu för ett tag lämna det som är specifikt för lobbying och gå in på
kommunikationsteorier som är relevanta för vår uppsats. Eftersom vi valt att koncentrera oss
på sändarna av lobbying kommer vi till att börja med presentera två kommunikationsstrategier
ur sändarnas perspektiv, deras position och syn på mottagarna. Vår föruppfattning om
lobbying sade oss att lobbying handlar om interpersonell kommunikation, vilket har gjort att
vi valt ut olika delar av den interpersonella kommunikationsteorin som vi anser kunna hjälpa
oss att förklara och se vad som är typiskt för interpersonell kommunikation inom lobbying.
Den interpersonella teorin kompletteras med teori om hur man kommunicerar med främlingar
och människor av annan kulturell bakgrund. Detta på grund av att lobbying till stor del
handlar om kommunikation mellan människor som är främmande för varandra. Lobbying i
EU handlar även ofta om möten mellan människor av skilda kulturer, vilket påverkar
kommunikationen. Slutligen presenterar vi Grunigs fem PR-modeller som är av stor relevans
för att kunna studera och förklara kommunikationen som sker mellan lobbyister och deras
mottagare.

3.1 Sändarteorier

Då vi i vår uppsats har fokus på sändarsidan i lobbyingkommunikationen och genom våra
frågeställningar söker svar på vem sändaren är, anser vi det vara relevant att inkludera teorier
som kan hjälpa oss att söka kunskap om sändaren i kommunikationsprocessen i
lobbyingsammanhang.

3.1.1 Westley och MacLean modellen

Westley och MacLean modellen (1957) presenterar kommunikatören i ett
kommunikationssystem. Det är en modell med fokus på sändaren. Modellen beskriver främst
masskommunikatörens roll, men är enligt Windahl (1999) även relevant för roller och
funktioner inom Public Relations och strategisk kommunikation.  Sålunda anser vi att den
även är tillämpbar i vår studie av lobbyingens sändare (Windahl m.fl., 1999).

Westley och MacLean modellen (1957) innefattar följande tre roller:

A. Sändarrollen (the advocacy role), där kommunikatören påverkar motparten indirekt eller
direkt. Denna kommunikatör är den mest målmedvetna, då han/hon själv är källan till
informationsspridningen. Han/hon för den egna eller den egna organisationens talan. I vår
uppsats skulle denna roll kunna innehas av ett företagsanställda lobbyister.

B. Beteenderollen (the behavioral role), innehas av budskapets mottagare. Modellens
ursprungliga mottagare är läsare, tittare och lyssnare av masskommunikation. I vår uppsats
skulle den kunna innehas av mottagarna av lobbyisternas budskap, vilket främst är
parlamentariker, kommissionärer och tjänstemän inom den Europeiska unionen.

C. Förmedlarrollen (the channel role), som är mindre målinriktad än A-rollen, då denne enbart
förmedlar informationen från källan till mottagaren, dvs från A till B. Denne förespråkar inte
sina egna intressen utan arbetar på uppdrag av någon annan. Uppdragslobbyisterna som
arbetar som konsulter för olika företag skulle i vår uppsats kunna tänkas inneha denna roll
(Windahl m.fl., 1999).



Kommunikationsstrateger och i vårt fall lobbyister, behöver inte så mycket som
masskommunikatörerna ifrågasätta om de innehar rollen som sändare eller förmedlare, utan
behöver istället fundera över i vilken utsträckning eller i vilka situationer de innehar de olika
rollerna, som sändare, förmedlare eller möjligen beteenderollen. Alla rollerna har sin egen
funktion. Vid vissa tillfällen innehar kommunikationsstrategen den målmedvetna sändarrollen
som på olika sätt försöker påverka mottagarna. Vid andra tillfällen innehar
kommunikationsstrategen rollen som förmedlare mellan initiativtagare och mottagare. Även
en kommunikatör som jobbar på uppdrag av någon annan och förmedlar dennes budskap, kan
inneha sändarrollen. Det är vid dessa tillfällen, då kommunikatören inträder i rollen som
sändare av budskapet, som denne verkligen tillskrivs makt i relationen till mottagarna. Detta
förutsätter att kommunikatören är väl underrättad av sin uppdragsgivare och intar en starkt
försvarande roll för denne. Det gäller även att denne inte är allt för hårt styrd av
uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Enbart om uppdragskommunikatören får agera med fria
händer och använda sin goda kunskap och kompetens, är det möjligt för denne att hantera
både A och C-rollen (Windahl m.fl., 1999).

Förmedlarrollen kan även fungera som gatekeeper. Även om uppdragsgivaren givit
kommunikationsstrategen omfattande instruktioner för arbetes genomförande, besitter
kommunikatören avgörande makt genom att denne har möjlighet att bestämma vilken
information som kommer med (Windahl m.fl., 1999).

En kommunikatör kan befinna sig i en relativt isolerad verklighet, då han/hon styrs hårt av
material och resurser som tilldelas av uppdragsgivaren. Detta kan leda till att kommunikatören
skapar budskap för arbetsgivaren/uppdragsgivaren istället för mottagaren. Detta kan ha sin
orsak i dålig uppfattning av mottagaren, avsaknad av empati eller att kommunikatören har
svårt att förlika sig med det budskap han/hon är satt att förmedla. Kommunikatören måste
orientera sig om sin mottagare så att inte kommunikationen blir rutinartad (Windahl m.fl.,
1999).

3.1.2 Maletzke modellen

Maletzkes modellen (1963) är också utarbetad för studier av masskommunikation. Den
innehåller faktorer som är till hjälp för att beskriva och förstå den massmediale
kommunikatören. Modellen och dess faktorer är dock även relevanta för att beskriva Public
Relations och strategisk kommunikation, därmed anser vi den vara användbar också i vår
studie av lobbyingens sändare (Windahl m.fl., 1999).

Den första faktorn för att beskriva kommunikatören och i vårt fall lobbyisten, handlar om
dennes uppfattning om sig själv. Kommunikatörens självuppfattning är avgörande för dennes
kommunikation med andra. Om han/hon ser sig som en korstågsfarare med sina egna åsikter
eller tvärtom som en megafon för någon annans åsikter. Kommunikatörens självuppfattning
präglas medvetet och omedvetet av dennes uppfattning av sitt arbete. Det finns
kommunikatörer som vill kontrollera andra genom sin kommunikation och det finns de som
hellre pratar med sina mottagare än till dem. Vissa ser det som viktigt att kommunikatörens
personliga struktur är logiskt ordnad och för andra är det viktigt att kommunikationen är
uttrycksfull och verkligen visar att denne förstår och känner för sitt ämne (Windahl m.fl.,
1999).

Även kommunikatörens/lobbyistens referensgrupp, kollegor och andra i dennes arbetsteam,
påverkar honom/henne. Ryan och Petersson skriver i Windahl (1999) att man socialiseras in i



en kultur som skapas av kollegorna, vilket kan leda till att den enskilde kommunikatörens
arbete i större omfattning tillfredställer kollegorna än mottagarna. Arbetskompisarna agerar
som publik, vilket distanserar kommunikatören från sina verkliga mottagare.
Kommunikatören kan många gånger känna sig begränsad av sitt budskap och kanalerna som
det förs fram i. I alla branscher finns det standardmetoder för hur man bör gå tillväga när man
kommunicerar; hur man skriver och hur man formulerar sig i tal. Dilemmat med
rutinprocesser är att det skapar en rädsla för förändring som skulle kunna leda till utveckling
och större uppmärksamhet. (Windahl m.fl., 1999).

Det är inte bara kulturen i organisationen som påverkar kommunikatören, utan även dennes
privata omgivning såsom makar, vänner och grannar som verkar som en referensgrupp med
funktionen av en publik. Detta blir framförallt ett problem om kommunikatörens sociala
omgivning är distanserad från mottagarens sociala tillhörighet och uppfattningar (Windahl
m.fl., 1999).

Det är viktigt att ha en väl definierad relation med sin mottagare, annars är chansen stor att
kollegor, arbetsrutiner och ens umgängeskrets skapar en sekundärpublik för kommunikatören
och uppfattning om mottagarna blir dålig. Ettema och Whitney rapporterar i Windahl (1999)
om flertalet kommunikationsstudier som förvånansvärt har visat på hur lite kommunikatörer
vet om sin publik. Följderna av en diffus mottagaruppfattning och tillämpningen av
sekundärpublik kan leda till följande typer av kommunikatörer. En kommunikatör som ser sig
som överförmyndare med uppgiften att utbilda och informera sin mottagare, utan att bry sig
om ifall denne efterfrågar detta eller har intresse av det. Andra kommunikatörer specialiserar
sig på mottagare vars behov och intressen han/hon känner till. Kommunikatören som ikläder
sig rollen som proffs, tror sig själv veta bättre än mottagaren vad denne vill ha. Den
kommunikatör som alltid tar det säkra före det osäkra och aldrig provar på någonting som
han/hon inte gjort tidigare, begränsar sin skaparfrihet och kreativitet (Windahl m.fl., 1999).

3.2 Interpersonell kommunikation

Kapitlet kommer behandla för vår uppsats relevanta delar av interpersonell kommunikation,
såsom olika perspektiv inom interpersonell kommunikation och kritik mot dessa. Härefter
kommer  kommunikativ kompetens och interpersonell påverkan att beskrivas. Slutligen
kommer interpersonell kommunikation i privata, offentliga och professionella situationer att
behandlas.

Interpersonell kommunikation är kommunikation mellan två personer, vanligen ansikte mot
ansikte. Deltagarna erhåller maximalt med feedback från varandra och alternerar mellan
rollerna som sändare och mottagare. Aktörerna har direktkontakt med varandra, det vill säga
om relationen dem emellan sköts av någon annan blir den indirekt och existerar inte längre.
Medierad- eller masskommunikation råder då sändare och mottagare är helt åtskilda i både
rum och tid och meddelandena måste sändas indirekt. I vår uppsats kommer vi att fokusera på
interpersonell kommunikation, då vi anser att lobbying främst är av denna
kommunikationskaraktär (Trenholm & Jensen, 1992).

3.2.1 Två synsätt inom interpersonell kommunikation

Det finns två syner på interpersonell kommunikation, dels den som anser att
kommunikationen beror av dess sammanhang och dels den som menar att kommunikationen
vilar på hur relationen mellan deltagarna ser ut. Den förstnämnda är situationssynsättet som



menar att situationen i vilken kommunikationen äger rum avgör hur kommunikationen ser ut.
Olika situationer resulterar i olika former av kommunikation. Fokus ligger på att externa
faktorer påverkar hur kommunikationen ser ut. Det är alltså kontexten som avgör vilken
kommunikationsnivå som är aktuell (Trenholm & Jensen, 1992).

Den andra synen på interpersonell kommunikation är utvecklingssynen som främst
förespråkas av Miller och Steinberg. Detta synsätt fokuserar på interna faktorer i
kommunikationsrelationen. De menar att relationer besitter olika kvalitetsdimensioner som
kan förändras över tid, vilket påverkar kommunikationen. Enligt detta synsätt råder bara
interpersonell kommunikation i långvariga och ömsesidiga relationer där aktörerna valt att
kommunicera med varandra. Till en början är alla kontakter opersonliga, men kan förändras
med tiden och bli interpersonella. Miller och Steinberg presenterar i Trenholm och Jensen
(1992) tre typer av information som vi använder oss av när vi gör förutsägelser om andra
personers beteenden. Den första bedömningen av en person görs utifrån den information vi
har om personens kulturella tillhörighet. Människor i en viss kultur beter sig vanligtvis på ett
likartat sätt på grund av deras gemensamma normer och värden och denna regelbundenhet gör
att vi kan förutsäga människors beteende på kulturell basis, både inom vår egen kultur och
inom andra kulturer. Dessa bedömningar förbättras med ökad kunskap om kulturen i fråga.

Den andra typen av information som används för att förutsäga andra människors beteenden är
sociologisk. En individs beteende bedöms utifrån dennes grupptillhörighet, främst handlar det
om socialgrupper. Problemet med detta är att människor är medlemmar av flera grupper och
det är svårt att veta vilken grupps normer och värden som främst influerat individen.

Personlig information är den tredje typen av information som vi använder för att förutsäga en
kommunikationssituation. Detta är information om den specifika person som man
kommunicerar med. Detta förutsätter att man har tillräckligt mycket kännedom om den unika
personen för att uppfatta hur denne liknar och skiljer sig från andra medlemmar i dennes
kultur och grupp (Trenholm & Jensen, 1992). Miller och Steinberg menar alltså att
interpersonell kommunikation existerar först mellan två individer vars kommunikation styrs
av kunskap om varandras personligheter. Vid interpersonell kommunikation fördjupas
informationen om varandra som unika individer och parterna i interaktionen kan lättare
förutsäga varandras beteenden och viljor (Trenholm & Jensen, 1992).

En annan förespråkare av utvecklingssynsättet verkar Rosengren (2000) vara. Han skriver i
boken Communication an Introduction att verklig interpersonell kommunikation förutsätter en
viss nivå på kommunikationen, det vill säga att ju mer deltagarna har gemensamt och känner
till om varandra, desto mer interpersonell i dess verkliga bemärkelse är kommunikationen. Ju
mer lika kommunikatörerna är, det vill säga att de har likartad personlighet, utbildningsnivå,
sysselsättning, social och kulturell ursprung, desto säkrare är det att kommunikationen dem
emellan verkligen skall bli lyckad (Rosengren, 2000).

3.2.2 Kritik mot synsätten

Trenholm och Jensen (1992) presenterar i boken Interpersonal Communication kritik mot de
båda synsätten. Utvecklingssynsättet kritiseras främst för att det förbiser viktiga delar av
kommunikationen och för att interaktionen med kontexter ignoreras. Utvecklingssynsättet
anses helt i onödan ha en allt för snäv uppfattning av interpersonell kommunikation, då det
enligt detta synsätt endast innefattar nära och intima relationer. Trenholm och Jensen (1992)
anser inte att utvecklingssynsättet ger de tillfälliga mötena dess rättmätiga uppmärksamhet.



Trots att de temporära relationerna är mindre intima så måste de skötas effektivt och
talangfullt för att vardagen skall klaras av på bästa sätt. Även vid dessa möten handlar det om
ömsesidiga försök att skapa mening av världen och varandra. Utvecklingssynsättet tar inte
heller någon hänsyn till kontextens påverkan på kommunikationen (Trenholm & Jensen,
1992).

Trenholm och Jensen (1992) kritiserar situationssynsättet för det motsatta, att det förenklar
problemet med att bara definiera kommunikationens kontext och inte tar hänsyn till det
komplexa förhållandet som råder mellan olika kommunikationsnivåer. Det ger inga förslag till
situationer som innehåller olika sorters kommunikation samtidigt eller för tillfällen när det
snabbt växlas mellan olika kommunikationsnivåer. Trenholm och Jensen (1992) menar även
att det inte är lämpligt att separera interpersonell kommunikation från andra former av
kommunikation, utan att all kommunikation har en viss del av interpersonell kommunikation.
Den tydligaste situationen av interpersonell kommunikation är visserligen då två personer
kommunicerar ansikte mot ansikte, men det finns även andra situationer som definitivt är av
interpersonell karaktär (Trenholm & Jensen, 1992).

Vi kommer i vår uppsats förena oss med Trenholms och Jensens (1992) syn på interpersonell
kommunikation. Deras definition av interpersonell kommunikation är inte lika snäv som
utvecklingssynsättets eller situationssynsättets uppfattning. Såväl Trenholms och Jensens
(1992) uppfattning som våran, är att interpersonell kommunikation alltid råder i ömsesidiga
relationer mellan två personer som båda kan inneha rollen som sändare och mottagare. Denna
relation kan vara långvarig eller kortvarig, privat eller offentlig, när två personer är ensamma
eller mellan två personer i en grupp, medierad eller direkt. Saken är att två människor har
skapat en förbindelse som bygger på ömsesidig interaktion (Trenholm & Jensen, 1992).

3.2.3 Kommunikativ kompetens

Den kompetente kommunikatören måste vara känslig för omkringliggande orsaker, för den
egna självpresentationen och för målgruppens behov och svagheter, för att sedan översätta
detta till en retorisk acceptabel budskapsform (Trenholm & Jensen, 1992).

Clark och Delia skriver i Trenholm och Jensen (1992) att var gång vi talar i interpersonella
relationer innefattas samtidigt tre syften, instrumentell kommunikation,
relationskommunikation och identitetskommunikation. Den förstnämnda använder vi oss av
för att förmedla information för att nå en viss position, det andra för att skapa relationer och
låta andra veta vad vi vill med dem och den tredje för att presentera oss själva och skapa en
identitet. Vanligtvis har vi fokus på det förstnämnda, men de hör ihop och verkar samtidigt.
Den kompetenta kommunikatören bör kunna balansera dessa väl. Det är viktigt att denne har
sina egna instrumentella mål klara för sig, men också är förmögen att se på saken utifrån
motpartens perspektiv. Det är av stor vikt att kunna anpassa sig till rådande situation och
förstå att påverkning är en process där det handlar om att skapa gemensam förståelse.
(Trenholm & Jensen, 1992).

Effektiv instrumentell kommunikation innebär att man har god förmåga att driva igenom det
man vill. För detta krävs två huvudsakliga förmågor, att kunna se saker utifrån motpartens
perspektiv och att lätt kunna anpassa sig till situationen. Något av det svåraste som finns är att
förstå varför andra inte instämmer med en själv. Den goda kommunikatören måste kunna
identifiera de huvudsakliga orsakerna till varför inte motparten håller med om det man själv



vill. Det gäller att känna till flera olika vägar för att nå sitt mål. Den som är duktig på att
vända och vrida på resonemanget och att anpassa argumenten till en individuell mottagare har
större chans att lyckas (Trenholm & Jensen, 1992).

3.2.4 Interpersonell påverkan

Nu skall vi gå närmare in på vad den kompetente kommunikatören och i vårt fall lobbyisten,
gör i en situation där han/hon vill påverka motparten. Strategivalet beror av situationen; hur
väl man känner motparten, om det är en vän eller främling, hur tveksam motparten är, hur
rättvist förslaget är, om förslaget är egocentriskt eller altruistiskt och de långsiktiga
konsekvenserna av förslaget (Trenholm och Jensen, 1992).

För att lyckas med att övertyga andra måste den kompetenta kommunikatören förstå
grundläggande principer för den sociala påverkningsprocessen. Först av allt måste
kommunikatören vara medveten om den egna maktpositionen. Vem man som talare är kan i
vissa situationer vara mer avgörande för hur mottagaren uppfattar budskapet än det man
faktiskt säger. Kommunikatörens karaktär, kunskap och ryckte är avgörande för responsen
från andra människor. De attribut den offentlige talaren besitter kan ge honom/henne makt
och trovärdighet. Givetvis vill han/hon då att dessa egenskaper skall vara fördelaktiga. Den
kompetente interpersonelle kommunikatören bygger upp största möjliga trovärdighet och
framställer sig själv så attraktiv som möjligt. En andra princip är att de egna vädjandena till
viss del bör innefatta motpartens behov och önskningar. Om det exempelvis är känt att den
andre parten motiveras av belöningar så erbjud det, eller om denne har problem med
föränderlighet så visa på att det här förslaget leder till stabilitet. Den tredje principen säger att
det allra bästa är om man kan lyckas med att få mottagarna att influera varandra, då är jobbet
gjort. Bara den inkompetente kommunikatören ser övertygelse som en envägsprocess
(Trenholm & Jensen, 1992).

3.2.5 Interpersonell kommunikation i privata, offentliga och professionella situationer

Utvecklingssynsättet anser att interpersonell kommunikation bör definieras till att endast
omfatta kommunikation mellan personer som känner varandra väl på en intim personlig nivå.
Härmed innefattas bara en liten del av alla relationer. Enligt såväl Trenholms och Jensens
(1992) som våran syn på interpersonell kommunikation, existerar interpersonell
kommunikation alltid när två personer interagerar i en ömsesidig relation. Kommunikationen
kan därmed vara av interpersonell karaktär i såväl långvariga som kortvariga relationer och i
privata såväl som offentliga relationer. Här nedan kommer vi att presentera privata, offentliga
och professionella relationer och skillnader dem emellan. Kommunikation i professionella
situationer presenteras därför att vi anser att det är vad lobbying är. Kommunikation i
offentliga situationer introduceras eftersom vi anser att den professionella relationen delvis
innefattas i och har drag av offentlig relation, då det i båda fallen ofta handlar om
kommunikation med människor man känner mindre väl. Privat kommunikation vill vi ta med
för att kunna se skillnader mellan de två ovan nämnda och denna (Trenholm & Jensen, 1992).   

Den privata relationen är mer intim och den offentliga relationen innehåller mer av distans.
Den förstnämnda existerar mellan relativt homogena personer på en känslomässig nivå. Den
är personlig och unik och den styrs av individuella beteenden. I den privata relationen är
motparten som person av betydelse och är inte substituerbar av någon annan. Det är en
relation med egenvärde. Denna relation är lik den som utvecklingssynsättet förespråkar som
att vara den enda sanna interpersonella kommunikationen. De flesta relationer sker dock på ett



mer opersonligt plan, i den offentliga miljön, men även dessa kan vara av interpersonell
karaktär. Detta kan innefatta allt från besök hos frisören till diskussion med kommunalrådet.
Relationen kan snabbt och lätt avbrytas och deltagarna är utbytbara. Den personliga
informationen om varandra kan vara knapphändig, sociala lagar styr beteendet mer än
individuella. Förbindelsen bygger snarare på en praktisk än en känslomässig relation. Typiskt
för den offentliga interaktionen är att deltagarna innehar värdiga roller och interagerar med
varandra på ett respektfullt sätt. Innehavet av roller underlättar kommunikationen och spar tid,
då de gör den sociala interaktionen mer förutsägbar och skyddar det privata. I den offentliga
interaktionen finns ävenledes utrymme för individuella uppträdanden (Trenholm & Jensen,
1992).

I den offentliga situationen anser vi att arbetssituationer ingår. Professionella situationer där
människor behöver tillämpa interpersonella förmågor delas in i tre kategorier; interaktion
mellan överordnad och underordnad, interaktion mellan professionella i hjälprelationer och
interaktion mellan tjänstemän och allmänheten. Endast den sistnämnda kategorin kommer att
presenteras, då den lämpar sig bäst för vår uppsats om lobbying (Trenholm & Jensen, 1992).

Interaktion mellan tjänstemän och allmänheten kan omnämnas som Public Relations. Det
handlar här om en organisations individuella kontakter med personer utanför organisationen.
Härmed skulle det även kunna omfatta lobbyingverksamheten. Kännetecknande för
professionella relationer och som kan göra dem svåra att hantera är att deltagarnas roller inte
alltid är så klara som vid interaktion inom en organisation. Synen på varandra varierar, en del
ser gradskillnader i alla möten, medan andra ser relationen som ett ömsesidigt beroende och
tillskriver båda parter samma status. Att tänka på vid möten med personer som inte sedan
tidigare är kända för en är, att olika mottagare inte svarar lika på samma tillvägagångssätt.
Alla människor har lärt in olika regler för vad som är ett lämpligt och önskvärt beteende vid
möten med andra (Trenholm & Jensen, 1992).

3.3 Att kommunicera med främlingar

Gudykunst och Kim (1997) skriver att i någon mening är vi alla främlingar för varandra, det
finns alltid något oklart mellan oss, någon del av den andre som vi inte känner till. Vanligtvis
används begreppet för en person som sedan tidigare inte är känd och bekant för oss. Det kan
också innebära en person som har en annan kulturell härkomst. Interpersonell kommunikation
i professionella situationer, såsom lobbying, innefattar till stor del kommunikation med
främlingar och med människor som man inte känner särskilt väl. I vår uppsats har vi inte
fokus på interkulturell kommunikation och kommer därför att presentera Gudykunsts och
Kims (1997) teori som kommunikation med främlingar, oavsett kulturell bakgrund. Stor del
av kommunikationen mellan lobbyister i EU är dock av interkulturell karaktär och vi ser
kulturella olikheter som en faktor som kan förstärka främlingskapet. Därför är den kulturella
dimensionen absolut inte utelämnad, men med främling avser vi även en person inom samma
kultur som inte är kända sedan tidigare av kommunikatören (Gudykunst & Kim, 1997).

Två personer uppfattar aldrig ett budskap exakt lika. Men för att kommunikationen skall
fungera effektivt måste sändare och mottagare uppfatta budskapet likartat. Hur effektiv
kommunikationen är beror på i vilken grad deltagarna uppfattar det sända budskapet lika.
Med andra ord handlar effektiv kommunikation om att minimera missförstånd. När vi
kommunicerar med främlingar kan ineffektiv kommunikation uppstå på grund av en rad
orsaker. Risken för missförstånd ökar ytterligare om vi inte heller talar samma modersmål och
är främmande inför varandras språk och kultur. Vanligtvis råder ett samband mellan hur



mycket vi känner till om motpartens språk och kultur och risken för missförstånd. Ju mer
hemma vi är i den andres språk och kultur desto mindre är risken för missförstånd (Gudykunst
& Kim, 1997).

Spitzberg och Cupach skriver i Gudykunst och Kim (1997) att motivation, kunskap och
förmåga är tre komponenter som uppfattas som kompetens hos en kommunikatör. Motivation
innebär viljan att kommunicera rätt och effektivt med andra. För att kommunicera med
främlingar är motivationen av särskild vikt. Med kunskap menas medvetenheten om och
förståelsen för vad som behövs för att kommunicera rätt och effektivt. Förmåga syftar på
möjligheten att uppträda på ett sätt som är nödvändigt för att kommunicera rätt och effektivt.
Det är inte bara effektivitet som kan ses som en följd av kompetent kommunikation, utan det
finns även andra saker det kan resultera i, såsom tillit, tillfredsställelse, bättre
konflikthantering, utveckling av interpersonella relationer och bättre anpassningsförmåga till
andra kulturer (Gudykunst & Kim, 1997).

Turner skriver i Gudykunst och Kim (1997) att det finns elementära behov som gör att vi
motiveras att kommunicera med andra. Det handlar om behov av säkerhet och stabilitet, av att
kunna förutsäga andras beteenden, kommunikativ delaktighet, behov av att undvika osäkerhet,
behov av belöning och självuppfattning. För att motiveras att kommunicera med andra
människor måste vi kunna hantera vår osäkerhet, så att den varken är för hög eller för låg.
Den här aspekten av motivation kräver medvetenhet om hur man skall gå tillväga (Gudykunst
& Kim, 1997).

För att vara en kompetent kommunikatör krävs även kunskap och medvetenhet om hur man
kommunicerar rätt och effektivt med främlingar. När man kommunicerar med främlingar
behöver man information om dennes bakgrund för att rätt kunna tolka hans/hennes budskap.
Det är en kunskap i sig att samla denna information och detta kan göras antingen med passiva,
aktiva eller med interaktiva strategier. Den förstnämnda strategin går ut på att man observerar
motparten vid interaktion med olika människor. Ett sätt att aktivt samla information om
motparten på, är att ställa frågor om denne till någon som känner honom/henne. Det är viktigt
att man är medveten om att denna information kanske inte riktigt stämmer, då den intervjuade
kan ge felaktig information och kanske inte känner till personens alla sidor. Det går också att
läsa en bok om personens kultur eller att tala med någon som känner till dennes kultur. Bäst är
det om man själv har gott om informella sociala kontakter med personer i andra kulturer eller
själv känner till kulturen. Vid den interaktiva strategin råder direkt interaktion med personen i
fråga och information om denne samlas genom direkta frågor till denne. Vid kommunikation
med främlingar är vi ofta extra rädda för att göra bort oss och uppträda opassande, vilket
problematiskt nog gör att vi ofta undviker att ställa frågor. Men faktum är att ställa direkta
frågor till främlingen är ett ypperligt sätt att konfronteras och lära känna varandra. Ett sätt att
inleda detta på kan vara att först berätta om sig själv, då brukar den andra självmant anförtro
samma information om sig själv. För att kommunicera effektivt med främlingar skulle det
kunna tyckas bäst att koncentrera sig på likheter. Men för att lyckas är det tvunget att
verkligen förstå sig på olikheter mellan den egna och den andres kulturer. Det räcker dock
inte bara med kunskap om motpartens kulturella tillhörighet, speciellt om denne inte är
särskilt typisk för sin kultur. Vi måste också försöka förstå personliga likheter och olikheter
mellan oss och inte bara tolka den andres beteenden utifrån vår egen referensram (Gudykunst
& Kim, 1997).

De förmågor som är absolut nödvändiga för att kommunicera effektivt och riktigt med
främlingar har ett direkt samband med att minska vår oro och osäkerhet. För mycket oro inför



kommunikation med främlingar påverkar vår motivation att kommunicera med dem. Vi måste
vara medvetna om hur vi kommunicerar för att komma förbi tendensen att tolka främlingars
beteende utifrån vår egen referensram. Att vara medveten innebär att man inte placerar folk i
orubbliga fack utan är mer flexibel i synen på andra människor, att man är öppen för ny
information och att man är medveten om att det finns mer än ett perspektiv att se på
någonting. Det är viktigt att man mellan sig diskuterar innehållet i konversationen och att man
frågar om ifall man inte förstår vad motparten säger. En andra förmåga till att undvika oro
handlar om att kunna tolerera tvetydigheter, så att man är förmögen att hantera mångtydiga
situationer. Den som har god förmåga i detta samlar på sig objektiv information om
situationen och människorna i den. Ju mer toleranta vi är för otydligheter och ju mer bekväma
vi känner oss i situationer där vi inte har tillgång till all information vi önskat, desto mer
effektiva är vi att utföra uppgifter i främmande situationer och andra kulturer. En tredje
förmåga handlar om att kunna hålla sig lugn. Vi måste kunna kontrollera oss själva så att vi
ersätter orostankarna med rationella reaktioner som kan förbättra våra relationer med andra
(Gudykunst & Kim, 1997).

För att minska osäkerheten i kommunikationen är det precis som för att minska oron viktigt
att vara medveten om hur man kommunicerar. Men det är också viktigt att vara empatisk, det
vill säga att man är en god lyssnare som är intresserad av vad andra säger och känner. Det
innebär jämväl att man ser till motpartens behov och försöker förstå hur denne ser på saken.
Ytterligare förmågor för att minska osäkerheten handlar om att kunna anpassa sitt beteende
och kunna göra riktiga förutsägningar och beskrivningar av den andres beteende. En viktig
aspekt av att kunna anpassa sitt beteende är förmågan att kunna tala ett annat språk eller
åtminstone kunna vissa fraser. Om vi alltid förväntar oss av andra att de skall tala vårt språk,
kan vi inte kommunicera effektivt med dem. Vi bör därför bekanta oss med andra språk och
kulturer för att bättre klara av internationell interpersonell kommunikation. För att väl kunna
förutsäga och beskriva motpartens beteende måste vi samla på oss information om dennes
kultur och sociala tillhörighet men också information om han/hon som person. Om vi bara
samlar på oss stereotyp information om den andres bakgrund, kan vår uppfattning bli
missvisande (Gudykunst & Kim, 1997).

3.4 Agenda-setting

Enligt Rosengren (2000) ökar användandet av massmedierna som ett komplement till den
direkta lobbyingaktiviteten (Rosengren, 2000). Med utgång av detta tror vi det vara relevant
att ha agenda-settingteori i vår uppsats.

Pressagenter arbetar mer för att få allmänhetens uppmärksamhet riktad mot någonting än för
att informera allmänheten. De flesta praktiker inom Public Relations engagerar sig någon
gång då och då i någon form av presskontakter. Detta för att genom publicitet öka
allmänhetens medvetenhet kring en viss fråga (Cutlip m.fl., 1994). Den huvudsakliga effekten
av exempelvis kommunikationskampanjer mot allmänheten är helt enkelt att den för upp
problemet på den allmänhetens agenda. Det gäller att frågan uppmärksammas regelbundet och
under en längre tid, i alla fall ett par månader, för att människor skall bli verkligt medvetna
om dess existens och en allmän opinion skall kunna bildas (Grunig & Hunt, 1984).

”Press-Agenty is creating newsworthy stories and events to attract media attention and
gain public notice.” (Grunig & Hunt, 1984:13).



Potentialen hos konsekvenserna av mediernas agenda-setting innebär främst att mediernas
utbudet kan avgöra allmänhetens ståndpunkt i olika frågor, då medierna har möjlighet att välja
vilka personer som skall få uttala sig och vilka organisationer och institutioner som skall få
agera i utbudet. Medierna kan också välja vad de riktar sin uppmärksamhet mot och har på
detta sätt möjlighet att svänga och ändra allmänhetens prioriteringar. Den tredje effekten av
agenda-setting är att ju mer medvetna folk är om en viss sak, desto mer tenderar de att lära sig
om det vilket i sin tur stärker deras opinion och ökar chansen att de aktivt skall agera för eller
emot det. Precis som mediernas utbud kan påverka en specifik och viktig publik i en viss
riktning och till en viss uppfattning om vad som är av prioritet, kan detta på samma sätt
påverka lagstiftares, beslutsfattares och andra politikers dagordningen och prioritet i denna
(Grunig & Hunt, 1984).

3.5 Grunigs fem PR-modeller

Vi ser lobbying som en del av PR och kommer i uppsatsen använda oss av Grunigs fem PR-
modeller för att belysa lobbyingens kommunikationsform, då denna teori fokuserar
kommunikationens utseende.

3.5.1 Publicitetsmodellen och Informationsmodellen

Publicitetsmodellen och informationsmodellen är envägs modeller, eftersom ingen dialog sker
mellan sändare och mottagare. Modellerna är asymmetriska. Båda handlar om spridning av
information från sändare till mottagare, oftast genom medierna. Kännetecknande för
verksamheten som beskrivs av dessa modeller är att den inte baseras på forskning och
strategisk planering. Skillnaden mellan modellerna är att publicitetsmodellen beskriver mer
propagandainriktad informationsspridning och informationsmodellen handlar mer om
spridning av uppriktig men fördelaktig information om organisationen. Publicitetsmodellen
avser PR som på alla möjliga sätt strävar efter god publicitet i medierna. Den utgör en
propagandaliknande PR, som söker efter mediernas uppmärksamhet på nästan alla tänkbara
sätt. Informationsmodellen är en informationsspridningsmodell, som är tillämpbar på PR som
använder sig av journalister för att få fram det de vill säga (Grunig, 1992).

3.5.2 Tvåvägs asymmetriska modellen

Att PR är tvåvägs innebär att utövarna söker information från och ger information till sin
utvalda publik. Den asymmetriska modellen menar att hemligheten med framgångsrik
påtryckning eller manipulation är att förstå sig på mottagaren. Typiskt för denna modell är att
det handlar om vetenskaplig övertalning, det vill säga att man använder sig av forskning och
vetenskapliga argument för att övertala mottagaren. Den asymmetriska synen innebär att
organisationen strävar efter att få vad den vill, utan att kompromissa med motparten. Man vill
få mottagaren att bete sig på ett av den egna organisationen önskvärt sätt, utan att behöva
ändra organisationens beteende. Asymmetrisk PR kan vara etisk om dess utövare kan visa att
konsekvenserna av handlandet inte är skadliga för andra personer. Grunig (1992) anser att
denna modell är den dominerande inom PR. Enligt Grunig (1992) innebär PR av denna
modell att organisationen genom kommunikation manipulerar mottagaren och styr PR-
utövaren mot handlingar som är oetiska, socialt oansvariga och ineffektiva (Grunig, 1992).



3.5.3 Tvåvägs symmetriska modellen

Publicitetsmodellen, informationsmodellen och den tvåvägs asymmetriska modellen kan
användas i nästan alla syften, från att informera mottagaren till att övertala denne. Dessa tre är
asymmetriska modeller och syftet är att föröka påverka mottagarens beteende utan att ändra
det egna beteendet (Grunig, 1992). Den tvåvägs symmetriska modellen däremot erbjuder ett
forum för dialog och diskussion av olika åsikter, där individer med olika värden deltar. Det
symmetriska paradigmet innebär att organisationers relationer med sina mottagare är och bör
ses som ett i princip jämbördigt förhållande. Med hjälp av tvåvägskommunikation kan
konsensus nås. Tvåvägskommunikation underlättar förståelsen och kommunikationen. Enligt
Grunig (1992) gör den tvåvägs symmetriska modellen organisationen mer effektiv och den
hjälper organisationen att uppnå sina mål. Denna modell utgör det mest etiska
tillväggångssättet för PR (Grunig, 1992). Den baseras på empirisk forskning, för att förbättra
förståelsen och bygga upp relationer med mottagaren, snarare än för att manipulera och
övertala denne (Jaatinen, 1999). På grund av att man för en dialog mellan sändare och
mottagare blir det möjligt att tillsammans lösa problem som kan uppkomma i PR
sammanhang. Med den symmetriska modellen kan både organisationen och publikerna bli
övertygade. Båda har även möjligheten att ändra sitt beteende (Grunig, 1992).

Tvåvägs symmetriska modellen använder sig av förhandlingar och konfliktlösande strategier
för att skapa gemensam kunskap, attityder och beteende hos mottagare och sändare. Det
handlar om att ha ett nära samarbete med sin mottagare. Symmetrisk kommunikation är den
centrala vägen till övertalning, en övertalning som baseras på resonerande argument (Grunig,
1992). Symmetrin i modellen kan även liknas vid god etik. Den tvåvägs symmetriska
modellen anses beskriva det mest etiska och önskvärda sättet att bedriva PR på (Larsson,
1997).

3.5.4 Mixed motives modellen

Kritik har riktats mot den symmetriska modellen. Kritikerna menar att användandet av den
symmetriska modellen som ett normativt ideal är överdrivet idealiserat. Detta på grund av att
den tvåvägs symmetriska modellen innehåller antaganden som sällan existerar i verkligheten
och den framställer verkligheten på ett oriktigt sätt. Organisationens grundläggande syfte är
att verka för en speciell sak, vilket kräver att den påverkar sin omgivning i den egna önskade
riktningen, för att uppnå det den vill (Grunig, 2001). Kritikerna argumenterar också för att
organisationer generellt sett har större makt än sina publiker och därför ser de ingen anledning
till att kommunicera symmetriskt. De menar att organisationerna når sina mål lättare genom
att dominera sina publiker, det vill säga genom asymmetrisk kommunikation (Grunig, 2001).
Det är inte realistiskt att förvänta sig att företag i en hård kommersiell värld kan agera på ett
strikt symmetriskt sätt. Däremot kan symmetriformer fungera parallellt med asymmetriska
kommunikationsformer. Det går inte att i alla situationer agera på ett symmetriskt sätt, utan
den framgångsrike kommunikatören bör veta hur man använder sig av både den asymmetriska
och den symmetriska modellen (Larsson, 1997).

Som svar på detta har Grunigs (1992) framställt en femte modell, mixed motives modellen,
vilken just är en mix av den asymmetriska och den symmetriska tvåvägsmodellen. Utifrån
denna kan man tillämpa symmetrisk kommunikation, men i vissa situationer ”ta rodret” och
tillämpa asymmetriska metoder. Organisationen vill få igenom sina egna intressen, men är
samtidigt tvungen att lyssna till andra och tillsammans med andra nå en lösning. I mixed
motives modellen bedriver organisationen en ömsesidig dialog med motparten samtidigt som



organisationen med olika taktiker för fram sina krav. Båda parter är medvetna om att de måste
göra eftergifter för att nå en gemensam lösning (Grunig, 1992).

Mixed motives PR karakteriseras av samarbete men samtidigt att man strider för den egna
organisationens intressen, att man anpassar sig till mottagarens intressen och kompromissar
(Jaatinen, 1999). I mixed motives modellen är ömsesidighetsnormen viktig. Ömsesidighet i
modellen ligger i att både organisationen och mottagaren kan tänka sig att ge upp lite av vad
de vill. Ömsesidighetslogiken bryter ihop om en av aktörerna har mer makt än den andre.
Ömsesidigheten kan också bli negativ, det vill säga om organisationen behandlar mottagaren
dåligt, ger mottagaren igen med samma mynt (Grunig, 1992).

PR-utövaren som tillämpar mixed motives modellen förlitar sig på en kunskapsbas. Han/hon
har ett strategiskt ändamål för organisationen. Det strategiska ändamålet är speciellt inriktat
på att hantera konflikter och bygga relationer med de mottagare som kan begränsa
organisationens självständighet (Grunig, 1992).



4. Metod

I detta kapitel kommer metoden för själva undersökningen att presenteras. Vi har tidigare i
uppsatsen, under 1.4, beskrivit tillvägagångssättet för hela uppsatsen. Härmed anser vi att vi
lyckats göra en metodberättelse som omfattar tankar och problem som uppstått under hela
forskningsprocessen.

4.1 Litteratur

Vi anser att de skrivna källor vi använt oss av är av likartat värde. Vi har försökt balansera
litteraturvalet genom att ta del av litteratur av författare som har såväl en positiv som en mer
kritisk syn på lobbying. Utöver detta har vi avsiktligt valt att använda oss av relativt ny
litteratur och ratat litteratur som är äldre än två decennier. Anledningen till detta är att EU och
lobbyingverksamheten förändras snabbt, vilket gör litteratur på ämnet inaktuell i samma takt.

4.2 Access och urval

Den första frågan rörande intervjuförfarandet som dök upp hos oss var, hur valet av
intervjupersoner skulle gå till. För oss var det redan från början klart att det var lobbying just
inom den Europeiska unionen som vi ville studera, då vi sedan tidigare studier redan hade en
hel del kunskap härom. Problemet med att genomföra studier på EU-nivå är att få inträde och
access. Intervjuer med eliter för alltid med sig problematiken med att få access till
intervjupersonerna (Kvale, 1997). Gruppen hade dock sedan tidigare studier kontakter inom
lobbyverksamheten i Bryssel, vilket har gjort denna undersökning möjlig att genomföra. Vi
kontaktade förbindelser vi hade sedan tidigare på KREAB Communications, Royal Ahold och
General Electric, tre företag som bedriver lobbying i Bryssel inom den Europeiska unionen.
(En kort företagspresentation följer under nästa rubrik).

För att sedan komma i kontakt med intervjupersoner i de tre företagen, har vi använt oss av ett
snöbollsurval, det vill säga att forskaren känner till ett informationsrikt fall i ämnet som i sin
tur har möjlighet att tipsa om andra personer som uppfyller vissa kriterium.
Kontaktpersonerna vi sedan tidigare studier hade på respektive företag, hjälpte oss att komma
i kontakt med ett antal andra intressanta intervjupersoner som arbetar med lobbying inom EU.
Två av kontaktpersonerna ingår även själva i intervjuundersökningen. Problemet med
snöbollsurval är dock att forskaren själv kan få svårt att kontrollera urvalet. Kontakter och tips
kan leda till att urvalet av intervjupersoner blir bestående av ett ”kompisgäng” eller
åtminstone en väldigt homogen grupp, då kontaktpersonerna tenderar att tipsa om bekanta
eller andra personer, som de anser har bra åsikter. I vårt fall hade vi inte något annat val, då
det utan en första kontakt är näst intill omöjligt att få access till verksamma inom
lobbyingbranschen i EU. Vi tror dock inte att detta skall innebära ett problem i vår uppsats, då
vårt urval av de tre företagen är ändamålsenligt och de valda personerna har visat sig vara
informationsrika fall med kunskap av central betydelse för vår undersökning.

En andra fråga som infann sig gällde antalet intervjuer. Inom kvalitativ forskning är det
brukligt att tala om teoretisk mättnad, vilket innebär att det är dags att sluta intervjua när nya
intervjuer inte tillför någon ny information eller nya tolkningsmöjligheter. Vi planerade in sex
intervjuer, två på varje av ovan nämnda företag, för att få ett fylligt och nyanserat material.

4.2.1 Företagspresentation

De tre företag vi har gjort intervjuer på bedriver aktivt lobbying i EU och har kontor i Bryssel.



General Electric (GE) är ett multinationellt amerikanskt företag som är verksamt inom flera
olika branscher. GE European Affairs är namnet på den del av företaget som ligger i Bryssel
och bedriver lobbying i EU (General Electric, 2001).

Royal Ahold är ett holländskt cateringeföretag, som levererar mat internationellt. Företaget
bedriver sin egen lobbying i Bryssel (Royal Ahold, 2000).

KREAB Communications är ett svenskt kommunikationsföretag. KREAB Brussels är namnet
på den del av företaget som ligger i Bryssel och bedriver lobbying på uppdrag av olika företag
(KREAB Communications, 2001).

4.3 Intervjuguiden

Högt standardiserade och strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren på förhand har
formulerat och skrivit ner vilka frågor han/hon vill ställa och att frågorna är formulerade så att
intervjupersonen har en begränsad uppsättning svarsalternativ (Bengtsson m.fl., 1998). Vår
undersökning är som vi tidigare nämnt explorativ. Typiskt för den explorativa
undersökningen är att den har öppna och mindre strukturerade intervjuer. Den intervjuade blir
introducerad i en fråga, som denne relativt fritt får berätta om för att själv få möjlighet att
kartlägga eller blottlägga ett problem. Detta är något vi följt i vårt utformande av
intervjuguiden. Vi har utifrån ett antal teman formulerat våra intervjufrågor i förväg, men
enligt den explorativa undersökningens metod, med mindre strukturerare frågor och mer
öppna svarsmöjligheter. Vi ansåg att mer öppna svarsalternativ passade våra frågeställningar
och syftet med uppsatsen bäst, men helt utan manus ville vi inte agera vid intervjun (Kvale,
1997). En annan anledning till att vi i förväg valde att skriva ner intervjufrågorna var att våra
intervjupersoner krävde att få se dem innan intervjun. Det visade sig dock vara nöjda med att
få dem i handen i samband med intervjutillfället. Detta kan ha inneburit vissa konsekvenser
för intervjun och för intervjusvaren. Svaren kan ha blivit mer genomtänkta och något spontant
uttalande kan ha uteblivit. Utöver att intervjupersonerna fick intervjufrågorna tilldelade före
intervjun och att de tidigare hade blivit informerade om uppsatsens generella syfte, lät vi bli
att samtalar om uppsatsen innan intervjun. Däremot efter i stort sätt varje intervju besvarade
vi frågor om uppsatsens syfte och perspektiv mer ingående. Detta för att inte ta
uppmärksamhet från intervjun.

4.4 Informerat samtycke

Inför intervjutillfället ville vi vara säkra på att vi hade de intervjuades informerade samtycke,
vilket innebär att undersökningspersonerna i förväg skall känna till undersökningens generella
syfte samt vilka eventuella risker och fördelar som är förenade med deltagandet i
undersökningen. Vi informerade vår kontakt, på respektive kontor, om uppsatsens generella
syfte och hur den i stort är upplagd. Våra olika kontaktpersoner fick sedan i sin tur informera
berörda intervjupersoner på respektive kontor. I samband med intervjutillfället fick
intervjupersonerna dessutom möjlighet att läsa igenom frågorna innan vi började intervjun.
Det var dels ett krav från de intervjuade, men också ett sätt för oss att säkerställa att vi hade
de intervjuades informerade samtycke. I vår uppsats presenterar vi de intervjuade vid namn
och talar om var de jobbar. Vi har fått de intervjuades samtycke till detta, dessutom är det vid
intervjuer med experter, vilket till viss del är fallet i vår uppsats, vanligt att intervjupersonens
namn förekommer (Bengtsson m.fl., 1998).



4.5 Intervjugenomförandet

Intervjuerna i vår uppsats utfördes i de tre ovan nämnda företagen i Bryssel mellan den 23 och
26 april 2001. Det var från början planerat att genomföra två intervjuer på varje företag, men
som källkritik mot intervjumaterialet måste sägas att vi tyvärr drabbades av ett bortfall. En av
intervjupersonerna fick veta, samma dag som intervjun var inplanerad, att han var tvungen att
åka på ett möte. Vi lyckades heller aldrig boka om intervjun, då vi dagen efter skulle lämna
Bryssel. Vi genomförde därmed fem intervjuer som vardera upptog mellan en och en halv till
två timmars tid. Genom de fem omfattande intervjuerna på tre olika företag, anser vi att vi
trots allt uppnått ett fylligt och nyanserat material. Tilläggas bör också att vi enbart har
bedrivit enskilda intervjuer. Detta för att ge den enskildes tankar och erfarenheter stort
utrymme.

4.5.1 Pilotintervju

Kvale (1997) rekommenderar att man genomför så kallade pilotintervjuer innan de riktiga
intervjuerna, för att skapa ett tryggt och stimulerande samspel (Kvale, 1997). Innan våra för
uppsatsen riktiga intervjuer genomfördes, så gjorde vi en intervju med EU-parlamentarikern
Marit Paulsen. Trots att vi i vår uppsats inte studerar mottagarna av lobbyingen, så var
informationen vi fick vid intervjun med henne mycket bra att ha med sig inför de kommande
intervjuerna med lobbyisterna. Det gav oss mer kött på benen och vi fick en hel del begrepp
och fakta uträtade för oss samt ingivelse om behov av förändringar av intervjufrågorna.
Dessutom kändes det bra att tillsammans ha genomfört en intervju innan de verkliga
intervjutillfällena, just för att ”komma i kläderna” för vår uppgift och förbättra interaktionen
mellan oss som intervjuare. Inte helt oanat visade det sig att en av oss intog en dominerande
roll som intervjuare, vilket vi tyvärr inte heller lyckades ändra på under senare intervjuer.

4.5.2 Förhållandet till den intervjuade

Samspelet i en forskningsintervju är inte något ömsesidigt samspel mellan två likställda
parter. Det råder en bestämd maktasymmetri: intervjuaren definierar situationen, introducerar
samtalsämnena och styr genom ytterligare frågor intervjuförloppet. Relationen som skapas
mellan intervjuare och den intervjuade är av asymmetrisk karaktär. I intervjusituationen
befinner sig individen som utfrågas i underläge och vi som intervjuare har ett visst övertag i
och med att det är vi som tagit initiativet till intervjun och styr dess utformning (Kvale, 1997).
Någon av de vi intervjuade sade sig vara lite spänd inför intervjun. Vi tror dock inte att detta
har varit särskilt påtagligt vid våra intervjuer, eftersom motparten i det här fallet är en
högutbildad professionell yrkesman/kvinna som besitter mest erfarenhet på området. Det är
dock fortfarande viktigt att vi som intervjuare reflekterar över vår egen roll och kanske främst
vilka attityder och förutfattade meningar vi bär med oss och som kan påverka intervjun och
även våra tolkningar av intervjusvaren.

En fara med intervjuer med människor som är experter på ämnet, är att det är lätt att ”köpas”,
att man bara konsumera intervjusvaren som den enkla sanningen och fängslas i
intervjupersonens perspektiv (Kvale, 1997). Vi har varit medvetna om detta och tror därför att
vi kunnat kvarhålla en kritisk syn och professionell distans till den insamlade kunskapen.



4.5.3 Intervjusituationen

Var någonstans intervjun äger rum spelar också roll för intervjun och för förhållandet mellan
intervjuare och intervjuad. De flesta platser har sina för och nackdelar, men det är viktigt att
intervjupersonen kan känna sig avslappnad i intervjumiljön och att den erbjuder lugn och ro
(Bengtsson m.fl., 1998). Vi har genomfört intervjuerna på respektive lobbyists kontor i
Bryssel. Den intervjuade befann sig på hemmaplan, vilket också borde ha skapat större
trygghet hos intervjupersonen och balanserat förhållandet mellan denne och oss som
intervjuare. Lugn och ro var det dock lite si och så med på kontoren. Flera av de intervjuade
hade telefon och mobiltelefon på under intervjun, vilket gjorde att det vid ett par tillfällen
ringde och vi fick bryta intervjun för några minuters telefonsamtal. Någon av de intervjuade
var dessutom tvungen att ha dörren till sitt rum öppen, eftersom han för tillfället själv
bemannade kontoret. Detta gjorde att de intervjuade blev avbrutna ett par gånger och något
som annars hade blivit sagt försvann. Dessutom kan det ha gjort de intervjuade mindre
avslappnade, då de kände att detta kunde störa intervjun. Detta var dock ingenting vi upplevde
hos de intervjuade. De verkade snarare vara vana att jobba under dessa premisser.
Intervjupersonerna verkade ha lätt för att återvända till intervjusamtalet efter de korta
avbrotten och vi tror inte att dessa visserligen störande inslag skall ha någon avgörande
betydelse för intervjuernas kvalitet.

4.5.4 Två intervjuare

Något annat som är värt att reflektera över är att vi gjort alla intervjuer tillsammans. Vi tror att
det på detta sätt blir bättre intervjuer, då vi kan hjälpas åt att följa upp frågorna och fånga fler
aspekter. En nackdel med att vara två intervjuare kan ha varit att intervjupersonen då kände
sig pressad och i underläge, att maktasymmetrin förstärktes. Risken för detta tror vi dock är
minimal i våra intervjusituationer på grund av ovan nämnda orsak, att våra intervjupersoner är
både yrkes- och sakkunniga i ämnet. Istället var det för oss alla tre skönt att slippa sitta öga
mot öga och istället ha två personer att alternera blicken mellan (Bengtsson m.fl., 1998).

4.5.5 Intervjuer på engelska

Våra intervjuer har genomförts på två språk, svenska och engelska. Två intervjuer
genomfördes på svenska och tre på engelska. Detta är värt att reflektera över, då engelska
varken är vårt eller någon av de intervjuades modersmål även ifall vi alla behärskar det
relativt väl. Detta kan ha ökat chansen för missförstånd även ifall det inte var något vi tänkte
på. Dock kändes de engelska intervjuerna något stelare och uppföljningsfrågorna blev nog
något färre. Som exempel på detta upplevde vi stor skillnad mellan den första och andra
intervjun på engelska, då vi i den första var mycket mer nervösa än i den andra och tredje.

4.6 Registrering och transkribering

Vi har vid registreringen av våra intervjuer använt oss av bandspelare, för att i så stor
utsträckning som möjligt kunna koncentrera oss på intervjusamtalet. Vi gjorde dock relativt
utförliga kompletterande anteckningar under intervjusituationen, både om det som sades men
också för att notera sådant som inte uttalas muntligt i intervjun, men kan vara av värde för
analysen. Dessutom tyckte vi att det var lättare att låta tystnad råda under intervjun, för att ge
den intervjuade utrymme för ytterligare reflektioner, om vi själva sysselsatte oss med att
anteckna. Anteckningarna kom även till stor hjälp vid utskriftstillfället, för att uppfatta
innehållet hos en av bandinspelningarna som av någon anledning hade dålig ljudkvalité. Den



dåliga ljudkvalitén bör även beaktas som källkritik eftersom vissa ord var omöjliga att
uppfatta vilket kan ha lett till vissa feltolkningar av innehållet (Bengtsson m.fl., 1998).

Det vanligaste är att den bandade intervjun skrivs ut till skriftlig text. Detta medför dock en
rad metodiska och teoretiska problem. Att transkribera intervjun är som att översätta från ett
språk till ett annat; från talspråk till skriftspråkets formella stil. Det är svårt att veta hur man
skall gå tillväga, talspråket kan i skrift bli oförståeligt, samtidigt som ett allt för tillrättalagt
språk tar intervjun långt ifrån sitt ursprung. Kvale (1997) menar att en bra riktlinje för
utskriften är att man föreställer sig hur intervjupersonen själv hade velat formulera sig i skrift.
Det är viktigt att tänka på att en utskrift alltid bygger på en tolkning (Kvale, 1997). Att skriva
ut intervjuerna i dess helhet tar tid, men gör dem lättare att överblicka (Bengtsson m.fl.,
1998). Vi vill i våra utskrifter komma så nära talspråket som möjligt, utan att det blir
oförståeligt och utan att vi med det skrivna talspråket får den intervjuade att låta dum.
Däremot har vi inte skrivit ut intervjuerna i dess helhet, utan har utelämnat för
undersökningen direkt irrelevanta delar. Tre av intervjuerna var dessutom genomförda på
engelska. När vi skrev ut dessa intervjuer översatte vi dem direkt till svenska, vilket vi är
medvetna om kan ha ökat risken ytterligare för feltolkning av ursprungsmeningen.

4.7 Analysfasen

Vi är två uttolkare av intervjumaterialet, vilket vi tror minskar risken för godtycklighet och
ensidig subjektivitet i analysen. Vi försöker i analysen att lyfta våra resultat till en mer
generell nivå, det vill säga att de skall kunna användas som vägledning i liknande
sammanhang. Vi är dock medvetna om att vårt material inte på något sätt är representativt för
exempelvis all lobbying i EU och därmed kan vi inte dra generella slutsatser utifrån detta.
Men vår intention är att resultaten från våra fem intervjuer med lobbyister, även skall kunna
användas för att förstå liknande sammanhang.

Vi kommer när arbetet är färdigt presentera undersökningen och intervjuernas tolkningar för
de intervjuade.



5. Resultat

Vi kommer här nedan att presentera våra resultat av intervjuundersökningen. Innehållet
kommer senare att analyseras i analyskapitlet. Anledningen till att vi valt att ha ett
självständigt resultatkapitel som är relativt omfattande är att vi anser att den intressanta
empiriska kunskapen om lobbyingbranschen, som vi fått fram genom våra intervjuer, skulle
bli allt för komprimerad för läsaren i ett sammanslagit resultat och analyskapitel. Dessutom
tror vi att uppsatsens empiriska kunskap i sig, kan väcka idéer hos andra till nya
uppsatsuppslag inom ämnet.

5.1 Lobbyisternas bakgrund

Koen är belgare. Koen har en juridisk utbildning och har även undervisat och forskat på
universitet. Efter detta jobbade han på den europeiska domstolen i Luxemburg för den
holländske domaren. På detta sätt menar han att han har vidgat sitt verksamhetsfält och skaffat
sig god kunskap om lagstiftande ärenden inom den Europeiska unionen (EU). Vidare har han
arbetat på en advokatbyrå i Bryssel med inriktning mot konkurrenslagstiftning. Här efter kom
han i kontakt med General Electric (GE) och antog erbjudande om jobb. Han menar att hans
nuvarande jobb som ansvarig för Government Affairs, det vill säga lobbying inte är något
typiskt arbete för en jurist. Som advokat presenterar man främst utkast och argument inför
domstolar och granskar lagen in i minsta detalj, medan man vid lobbying går in vid ett
tidigare stadium innan lagen är upprättad och sedan följer lagens olika stadier genom dess
beslutsprocess. Han hade inte särskilt mycket erfarenhet av lobbying när han började på GE.

John är maltes och har ekonomisk och juridisk utbildning. Han läste EU-lag i Amsterdam och
jobbade sedan på en advokatbyrå. Härefter arbetade han 20 år inom svensk industri, med allt
från internredovisning till att vara ledare för ett företag och en division. Sedan kom han till
Bryssel, där han representerade cementtillverkarnas intressegrupp. På detta sätt menar han att
han lärde känna folk och organisationer i Bryssel och lärde sig förstå hur beslutsprocessen
fungerar. Detta följdes av ett uppdrag som ambassadör för Malta innan John sökte jobb på GE
i Bryssel.

Maarten är belgare. Maarten läste juridik i Belgien och inriktade sig på EU-lagen. Härefter
läste han Master of European Affairs vid Lunds universitet. Hans nuvarande jobb på Royal
Ahold är hans första. Jenny är svensk och har en statsvetenskaplig och ekonomisk utbildning
med inriktning på europakunskap. Efter avslutad utbildning sökte hon en praktikplats och
hamnade på KREAB Communications i Bryssel. Hon har tidigare också varit politisk aktiv
och arbetade bland annat med JA- kampanjen för EU. Härmed skapades hennes intresse för
EU-frågor. Joanna är hälften polsk och hälften kanadensisk. Hon växte upp i Kanada och läste
statsvetenskap där. Hon fortsatte sin utbildning i Frankrike, där hon läste en Post Graduate of
European Union studies. Detta följde hon upp med ytterligare en Post Graduate på College of
Europe i Belgien, vilket hon anser var en mycket bra erfarenhet. Bland annat träffade hon
vänner här som är goda kontakter i hennes nuvarande jobb på KREAB Communications i
Bryssel.

Koen och John tror att lobbyisten oftast har juridisk utbildning eftersom det är viktigt att
känna till lagen. Koen menar att juristen också bör ha inslag av marknadsförare. Lobbyister
kan också vara ekonomer, statsvetare, personer som har ett förflutit inom politiken, före detta
diplomater eller människor som tidigare drivit företag. Joanna anser att man inte behöver ha
en juridisk bakgrund, men däremot måste man ha en bra förståelse för det politiska systemet i



EU. Det enda man behöver studera är egentligen statsvetenskap, säger hon och gärna
europakunskap så att man vet hur de olika institutionerna fungerar. Det är viktigt att vara
språkkunnig, i alla fall måste man kunna franska och engelska. Ju är fler språk man behärskar,
desto fler nätverk kan man skapa. Jenny säger att om man lobbar för en region, så har man
ofta tidigare varit inflytelsefull i denna region. Om man lobbar för en organisation, så brinner
man för ett visst intresse. Om man lobbar som konsult, så har man oftast en utbildning eller ett
väldigt stort intresse för europakunskap och för vad som händer i EU. Maarten säger att den
traditionelle lobbyisten är den som känner många och har rätt kontakter. Pengar är också
avgörande för denne, medan det för dagens lobbyist främst är viktigt att känna till företaget.

5.2 En bra lobbyist

Maarten säger att en bra lobbyist måste vara en duktig talare, vara öppen och utåtriktad, vara
pålitlig och vara något av en ”fighter”. Enligt Maarten gör en god lobbyist inte endast det han
blir tillsagd av företaget, utan han tar också hänsyn till mottagarna och är diplomatisk. Det är
enligt Maarten viktigt att ha tålamod och att hela tiden ha målet klart för sig, eftersom saker
och ting sker på lång sikt.

Joanna som är uppdragslobbyist menar att det är viktigt att ha bra kontakter, med olika
institutioner såväl som med sina arbetskolleger. Joanna säger att en bra lobbyist bör förstå och
känna till kulturella olikheter, olika språk och ha ett intresse för att jobba med olika
nationaliteter. Enligt henne är en bra lobbyist även noggrann och väl strukturerad, har en
analytisk skicklighet och har ett bra förhållande med kunden. Enligt Joanna och Jenny som är
uppdragslobbyister är det viktigt för en bra lobbyist att kunna samla in viktig och relevant
information.

Koen säger att en bra lobbyist är en person som är ärlig och kan bygga upp en god
argumentation. En bra lobbyist enligt John ska ha en egen stabilitet genom sin bakgrund och
ha en personlig kapacitet, så att han har respekt med sig. Enligt Jenny som är
uppdragslobbyist ska en bra lobbyist vara fokuserad, vara en god kommunikatör och förstå
hur motparten tänker.

5.3 Varför en lobbyist?

Alla de intervjuade är överens om att det är angeläget för företag att bedriva lobbying i EU.
Maarten säger att makten i Bryssel bara ökar och därmed blir det allt viktigare att hålla sig
underrättad om vad som pågår och att vara representerad här. John säger att anledningen till
att företaget anställer och anlitar lobbyister är att företagets största intressenter, utöver
aktieägarna och kunderna, är beslutsfattarna. Dessa har stor inverkan på om affärerna skall
lyckas eller ej.

John och Koen berättar att GE både anställer och tillfälligt anlitar lobbyister. De säger att GE
hyr in lobbyister då de arbetar med specifika frågor eller väldigt stora frågor som kräver
mycket resurser under en kortare tid. De anser dock att lobbyister som är anställda i ett företag
uppfattas mer förtroendefulla av mottagarna än anlitade konsulter. Koen ser en fara i att
uppdragslobbyister inte riktigt förstår att de representerar kundens företag och inte sig själva
eller konsultföretaget. Han säger att det finns en risk för att inhyrda lobbyister inte är klara
över företagets mål, utan drar igång egna frågor. Uppdragslobbyisterna måste enligt honom
vara noga med att fatta beslut i samråd med företaget som anlitat dem. John säger att antalet
fast anställda lobbyister ökar i Bryssel, detta på grund av att allt fler företag har egna kontor



på plats i Bryssel och väljer att anställa egna lobbyister. John berättar att de även använder
chefer i företaget för att hjälpa dem i sin verksamhet. Men det gäller bara de som anses vara
kapabla till det, ”de får inte prata för mycket och inte för lite”. Som exempel på detta berättar
han om ett fall då de skulle påverka den spanska regeringen om e-handelslagstiftningen och
sände dit en chef för ett stort GE-företag som både är spanjor, känd och har respekt i Spanien.

Jenny och Joanna som är uppdragslobbyister anser att anledningen till att kunderna anlitar
dem är att de förstår vad som händer i Bryssel och EU. De hjälper företagen att ta reda på vad
som är på gång här. De känner till de rätta kontakterna och kan plocka ut rätt personer som
företaget behöver träffa för att påverka en specifik fråga eller ett beslut. Framför allt säger
Jenny, ”vi vet hur man tar sig igenom EU-djungeln”. Joanna säger att de skall vara kundens
”ögon och öron”. Hon anser att svenska företag de senaste åren har blivit mer medvetna om
vikten av att veta vad som pågår i Bryssel, då EU-lagstiftningen påverkar den egna
verksamheten och det är angeläget att försvara sina intressen. Hon förklarar även att företagen
ofta lyckas bättre då de anlitar konsulter på egen hand, än då de samarbetar i större
sammanslagningar. Detta på grund av att då de samarbetar med andra måste de hela tiden
söka minsta gemensamma nämnare bland medlemmarna för att kunna enas, vilket gör att det
enskilda företaget får ge upp för mycket av sina egna intressen.

5.4 Lobbyingarbetet

Maarten menar att arbetet som lobbyist först och främst handlar om att man skall bevaka vad
som händer i Bryssel och hålla det egna företaget underrättat om detta. Jenny som är
uppdragslobbyist berättar att två sorters uppdrag som de har är kontinuerlig bevakning åt
kunderna av vad som händer i EU samt att göra studier av specifika händelser och frågor.
Joanna som också är uppdragslobbyist säger att det gäller att undersöka vad som pågår och
ständigt hålla sig informerad om vad som händer. Enligt Joanna kan detta ske genom att man
övervakar lagstiftningen, läser tidningar och studerar kommissionens, parlamentets och
ministerrådets webbplatser. För att få veta vad som händer kan man också ta direkt kontakt
med personer som arbetar inom dessa institutioner, genom formella möten eller mer
informella telefonsamtal eller lunchmöten. Att samla information är en stor dela av arbetet
som lobbyist.

Maarten säger vidare att det gäller att övertyga folk i det egna företaget om hur det skall
agera. En annan viktig uppgift är att representera företaget i Bryssel. Jenny som är
uppdragslobbyist menar att hon som lobbyist är en kontakt i Bryssel för de företag och
organisationer som behöver hennes hjälp att ta sig fram i EU-systemet.

Koen menar att hans uppgift som lobbyist är att informera beslutsfattarna i EU och sedan är
det deras ansvar att fatta beslut. Hans uppgift är att lämna riktig information och
bakgrundsfakta för att beslutsfattarna skall kunna fatta informerade beslut.
Uppdragslobbyisten Jenny håller med om detta och menar att de som stiftar lagar också skall
förstå de personer som lagarna kommer att påverka. Alltså de som påverkas av det som
beslutsfattarna beslutar måste också tala om hur de vill att lagen skall utformas. Hon säger att:
”det går inte till så att politiker sitter och beslutar om visionära idéer, utan att vi ges
möjlighet att ge feedback på förslagen”. Hon menar att det går att omforma mycket genom att
man kommunicerar med lagstiftarna. Av Johns intervju fram kommer det också att det
handlar om att övertyga och påverka de som har inflytande på beslutsfattandet. Han säger att
det gäller att framställa fakta för att pressa på beslutsfattarna så att de ändrar sin uppfattning
och man uppnår resultat, det vill säga en lösning som passar bättre än den ursprungliga idén.



Alla intervjupersoner anser att det är viktigt att förbereda sig för att lyckas i sitt
lobbyingarbete. De intervjuade är eniga om att stor del av arbetstiden ägnas åt förberedelse av
olika slag. Det framkommer av intervjuerna att i lobbyistens förberedelser ingår att söka
rikligt med information om sitt uppdrag och att utforska hur situationen ser ut. Det gäller
också att definiera den person som är ansvarig för den specifika frågan man driver, för att veta
vem som är rätt person att tala med. Dessutom är det viktig att upprätta och bevara kontakter.
Jenny och Joanna som är uppdragslobbyister säger att de ägnar nästan lika mycket tid till att
hålla kontakt med kunderna, det vill säga olika företag och organisationer som behöver deras
hjälp, som till att söka information och bevaka.

De intervjuade vill vara väl förberedda för att inte slösa mottagarens tid, då de tror att om man
kommer oförberedd till ett möte och inte vet vad man skall tala om, då får man aldrig något
nytt möte. Vad som skiljer de intervjuade åt är hur mycket tid de anser att de lägger på
förberedelser. Koen säger att han avskyr att vara dåligt förberedd. Han berättar att han vid sitt
första möte blev ditskickad utan att vara insatt i frågan och inte riktigt kunde svara för vad
företaget ansåg. Han tyckte det var mycket obehagligt och lovade att det aldrig skulle hända
igen. Koen och även Maarten säger att de förbereder sig enormt mycket inför varje möte, så
att de är säkra på att de känner till det mesta. Koen berättar att han inför varje möte söker
information om frågan, men också om den egna verksamheten och om den/de person/er han
skall möta. Han ser även över vilka lagar som berörs och bygger upp argument som skall
kunna ge GE en bra position. Maarten tror att hur mycket man förbereder sig dels beror på
vilken position man innehar, det vill säga om man är chef eller medarbetare, dels på ens
personlighet. John anser att arbetet i sig är förberedelse, ett möte är förberedelse inför nästa
möte, informationsinsamlandet sker kontinuerligt. Joanna håller delvis med John om detta, då
hon säger att då man träffar och pratar med människor samlar man på sig den mesta delen av
information på ett lätt sätt.

5.5 Rutiner

Vad gäller om det finns några standardlösningar för lobbyingarbetet går åsikterna hos de
intervjuade isär. Jenny menar att hon dels har en mall i huvudet som hon går efter då hon
lägger upp förslaget för hur de skall gå tillväga inför en kund och dels menar hon att
erfarenheten, det hon lärt sig med åren, gör att hon beter sig ungefär likartat i alla frågor. Det
som ändras är det man lobbar för, enligt henne. ”Men lobbying är trots allt lobbying”, säger
hon. Joanna menar att det delvis finns rutiner för hur man går tillväga när man lobbar och
berättar att hon arbetar efter handlingsplaner. Hon berättar att hon har regelbundna möten med
kunden, då de prickar av vad som är genomgånget på planen. Handlingsplanen blir ett bevis
på att de har tagit sig framåt, enligt henne. Handlingsplanen gör det lättare att vara
strukturerad och ser till att man inte missar något viktigt. Koen, Maarten och John anser att
det inte finns några standardlösningar, utan att allt måste lösas på ett unikt sätt.

Ytterligare en intressant upplysning från John är, att det i hans företag finns ett mätsystem
som mäter lobbyingaktiviteten i kronor och ören. Han berättar att de är ombedda att mäta
värdet av lobbande i varje operation. I resultatplanen beskrivs vad varje operation innebär,
vad värdet av den är och vad de bör göra för att lyckas vinna. Även ifall de gör sitt jobb
perfekt, men företaget inte vinner frågan, då tilldelas de inte heller någon vinst, säger han. De
vinner när företaget gör det.



5.6 Lobbyingmötet

De intervjuade anser att den personliga kontakten med parlamentariker och andra som kan
påverka besluten upptar mindre tid än den tid de lägger på förberedelser. Men det är väldigt
olika hur mycket tid de intervjuade menar att de lägger på personliga lobbyingmöten. Jenny
berättar att ungefär en gång i månaden har hon många personliga lobbyingmöten under ett par
dagar. När de väl äger rum sker detta väldigt intensivt, men annars blir det inte särskilt
mycket, säger hon. Även Koen säger att han har möten intensivt under ett par dagar. Joanna
och Maarten har mer regelbundna möten med beslutsfattarna, då de säger att de har träffar
några gånger i veckan. Joanna och Jenny som är uppdragslobbyister berättar att det vid de
formella mötena med beslutsfattare och andra personer som de lobbar mot, oftast är kunden
som för talan. Men de är med och innan mötena samtalar de med kunden om vem det är de
skall möta och hur de skall gå tillväga. De ger kunden tips om att vad denne skall prata om
med mottagaren och var mottagarens intresse ligger. Maarten berättar att hans lobbyingmöten
oftast inte är möten med enskilda politiker, utan att det är gruppmöten där lobbyister från
olika företag samarbetar. Olika beslutsfattare finns även med. John anser att han mycket ofta
har personlig kontakt med olika människor som kan påverka besluten. Det sker nästan
dagligen eller åtminstone tre dagar i veckan. Vid intensiva situationer kan det bli fyra till fem
möten om dagen, då går han från möte till möte för att behandla en fråga.

Det framkommer av intervjuerna att lobbyingmöten inte enbart tar formen av att en lobbyist
talar till en mottagare av lobbyingen. Joanna som är uppdragslobbyist hade ett möte med en
kommissionär för att lyssna på denne och samla på sig information från honom/henne om en
viss fråga. Detta presenterar hon sedan för den berörda kunden, så att denne kan förbereda
vilken ställning denne skall inta vid dess senare möte med kommissionären. Jenny som också
är uppdragslobbyist berättade att hennes senaste lobbyingmöte var en intervju, då hon
utfrågade en parlamentariker. Maarten berättar att vid hans senaste lobbyingmöte deltog såväl
olika företag och intresseorganisationer som de samarbetar med som kommissionärer. Mötet
ett diskussionsmöte där de lyssnade till allas åsikter. Det var ett utbyte av information för
både kommissionärerna och lobbyisterna. Koen och Maarten säger att lobbying är mer av en
dialog än en monolog.

5.7 Samarbete

Som framgår i tidigare stycke bedrivs samarbete med andra företag och organisationer i olika
frågor. Alla de intervjuade berättar om att de samarbetar med andra och bildar koalitioner
relativt ofta. Jenny säger att det är bra om man har fleras stöd för en fråga, för då anses den
viktigare. Hon menar att om det är många som håller med om en sak, då vet man att den
verkligen är värd att kämpa för. Hon säger dock att man alltid lobbar för sig själv, trots att
man går samman med andra. John berättar att GE samarbetar med andra i frågor av
allmännyttig karaktär och som flera är intresserade av. Maarten säger att trots att hans företag
internationellt sätt är betydelsefullt så fungerar det inte i EU-samanhang att agera ensamt.
Därför samarbetar företaget nästan alltid med andra.

Det framkommer att det finns både positiva och negativa aspekter av att samarbeta med andra
och att agera själv. John säger att ju större gruppen är desto bättre är det, eftersom man då blir
mer uppmärksammad och hörd.  Samarbete är avgörande för framgångsrik lobbying. Han
säger att ”då det är fler än vi som vill säga samma sak till politikerna, så tar det mindre tid i
anspråk från de vi besöker och för oss själva om vi arbetar tillsammans. Det tar mindre tid
om en grupp som representerar tio företag kommer en gång, än om tio företag kommer tio



gånger.” Han berättar att de ibland har kampanjer och måste träffa upp till åttio
parlamentariker. Om de samarbetar har de möjlighet att fördela uppgifterna mellan företagen
så att det blir mycket effektivare. Samtidigt säger han att det inte finns två företag i samma
bransch som delar samma åsikter, då de inte har samma teknologi, internationella inriktning
eller politik. Detta gör att man nästan alltid får ge vika på de egna önskemålen när man
samarbetar med andra och ibland får man ge upp för mycket för att ett det skall vara värt att
samarbeta. Av denna anledning anser John att det är mer effektivt att agera ensam. Han säger
sig tro mycket mer på att jobba ensam än i grupp, då man vid eget agerande kan ha mycket
hög specialisering och gå på djupet i vissa specifika frågor. Anledningen till att GE ändå
jobbar tillsammans med andra är enligt John, att de har begränsade resurser och inte vill lägga
alltför mycket pengar på politisk verksamhet. Det kostar mindre att jobba tillsammans, men
han tror att om det fanns mer resurser skulle de agera mer på egen hand och åstadkomma mer.
Att åstadkomma mer innebär enligt John att snabbare nå resultat, vilket i sin tur innebär att
påverka den andre personen och att ändra dennes uppfattning, så att man hittar en lösning som
passar båda bättre än den ursprungliga idén. Maarten håller i stort med John och säger att
samarbete kan innebära svårigheter att som grupp visa upp en enhetlig bild, vilket kan leda till
ett dåligt intryck hos mottagarna.

5.8 Vem initierar uppdragen?

Alla företagslobbyisterna är överens om att de själv kan initiera ett uppdrag, men att det är
minst lika vanligt att uppdraget initieras av företaget eller av någon del av företaget. Ett
uppdrag kan också initieras utifrån, genom att någon grupp kallar till ett gemensamt uppdrag.
John säger att de då får frågan om dem vill delta, eftersom det anses angå och kunna påverka
deras verksamhet. Han säger att ”det kanske är något som de inte uppmärksammat på egen
hand”. De intervjuade säger också att det ibland, om än inte så ofta, händer att
parlamentariker, kommissionärer eller tjänstemän inom EU, kontaktar dem och frågar efter ett
möte eller bara information och rådgivning. John säger dock att detta handlar om
informationsaktiviteter och inte lobbying.

Uppdragslobbyisterna säger att de, såväl som deras kunder initierar uppdrag. De kan också
initiera uppdrag för nya kunder. Både Jenny och Joanna berättar att de även får uppdrag
genom KREAB:s kontor i Stockholm och genom andra kontakter i deras nätverk. Jenny säger
att det finns uppdrag de inte kan tänka sig ta av etiska skäl, men aldrig på grund av att de
saknar kunskap om ett visst område. Det skaffar de sig genom kundens kompetens och genom
kontakter. Joanna säger att det som konsult är olämpligt att ta sig an två uppdrag som på något
sätt kan anses motstridiga, exempelvis två konkurrerande företag. De båda säger att det inte
särskilt ofta är beslutsfattare och andra som kan påverka beslutet som initierar kontakten, men
det händer dock ibland. Detta är i syftet att skaffa information från dem och deras kunder.
Jenny säger också att personer som man tidigare varit i kontakt med och som det fungerat bra
med, kan återkomma och ställa frågor.

5.9 Sändarnas uppfattning om varför mottagarna lyssnar

Alla de intervjuade kommenterar att parlamentet, kommissionen och EU:s tjänstemän är
mycket öppna för att ta emot dem. Någon säger till och med att de är välkomnande. Några
andra säger att de alltid lyssnar, men sedan är det en annan sak om dem gör som man vill. De
intervjuade menar att det finns en bestämmelse för att beslutsfattarna skall ta reda på och veta
olika intressens åsikter om en fråga innan de beslutar om den, därför lyssnar de på lobbyister
som ger dem information om detta. Information som beslutsfattarna annars inte skulle kunna



få tag på. Det är viktigt att besluten blir så bra som möjligt, därför tror Jenny, Joanna och
Koen att det måste ligga i beslutsfattarnas intresse att lyssna på dem. ”De vill förvissa sig om
att det fungerar i praktiken, annars kommer de tvingas att göra om det igen”, säger Jenny.
Maarten håller med om detta, men säger också att det är beslutsfattarnas jobb att lyssna på
dem och gör de inte sitt jobb så försvinner de.

Joanna säger att de är upptagna människor och man måste anpassa sig efter dem. Jenny säger
att de inte har tid att träffa en hur mycket som helst, men det behövs inte heller eftersom det
för varje specifikt fall är olika människor som man behöver träffa. Men hon säger att om man
har ett bra skäl till varför man vill träffa dem, så tar de emot en och lyssnar. Joanna medger
dock att man ibland får ”reta folk” en längre tid och vara envis för att de skall lyssna. John har
uppfattningen att de alltid tar emot när han vill. John säger även att beslutsfattarna kan
påverkas, eftersom de vet att det finns olika lösningar.

5.10 Hur lobbyisterna lägger fram sitt budskap

Alla intervjupersoner har olika syn på hur de bör presentera sitt budskap för att bli ihågkomna
av mottagaren i mängden andra budskap. Jenny menar att det viktigaste är att man hela tiden
anpassar sitt budskap till mottagaren, till dennes intresse, för att han/hon skall komma ihåg
det. Hon tycker att det är lättast att få tjänstemännen att komma ihåg budskapet, eftersom de
arbetar med mer specifika ärenden och bara träffar lobbyister och personer som berörs av
detta. Det gäller att uppvisa att det man har att säga är relevant, annars lyssnar de absolut inte,
menar Joanna. Både Jenny och Joanna berättar att de för att bli ihågkomna, brukar lämna
visitkort och försöka följa upp kontakten. De säger också att de har för vana att lämnar ut ett
paket med information om åsikter och frågor som de lyft fram. De menar att det är viktigt att
den representerade kundens layout presenteras klart och tydligt på dessa papper. Det är viktigt
med en enhetlig stil för att bli ihågkommen, menar de. Joanna framför också att det är bra att
ha korta meddelanden och att man alltid skall sammanfatta det man sagt eller skrivit. Hon
säger också att ”det är bättre med en kort och klatschig presentation, än en lång som de inte
orkar lyssna på”. Det gäller att fånga mottagarens intresse. Hon tror inte på att
massbombardera, men säger att man ibland måste stå på sig för att lyckas.

John tror att hans budskap lättare blir ihågkommit för att han representerar ett stort och känt
företag. John menar att beslutsfattarna lyssnar på dem för att de är betydelsefulla. Jenny delar
hans åsikt och säger att hon tror att på grund av att hon kommer från KREAB
Communications som är väletablerat och känt för att komma med god information, så är det
lättare att påverka.

John berättar om en strategi som används inom lobbying. Den handlar om att man går mot en
sak, fast man i själva verket vill uppnå en annan. Detta innebär att man låtsas och ser ut som
om man håller på med en viss sak, fast det i själva verket är något helt annat du vill. Målet är i
själva verket det motsatta. Det handlar om att dra intresset från ett ämne, så att folk ”springer
efter något annat istället”. John säger att det här är det rätta sättet att gå tillväga på om
mottagarna är som ”tjuriga barn som bara vill gå rakt emot dig”. Han menar att den här typen
av indirekt verksamhet är något som används en hel del inom lobbying. Han säger att det
finns mycket taktik som kan hjälpa en.



5.11 Maktdimension

Joanna, Maarten och John anser att det är mest acceptabelt för mottagaren att komma sent,
eftersom de anser att det är denne som gör dem en tjänst. Joanna menar att mottagaren ofta är
sen, men inte för att de är oartiga utan för att de suttit i andra möten som blivit försenade.
John säger dock att han ofta själv är försenad, men det skyller han på att han är maltes och har
en medelhavsattityd. Han menar också att det inte är så allvarligt, eftersom han är lite äldre
och har varit med i branschen ett tag. Är det någon han känner han skall träffa så har de också
överseende med det, enligt honom. Koen däremot tycker att ingen har rätt att komma sent, då
det slösar på den andres tid.

John och Joanna säger att mottagaren bestämmer tiden för hur länge mötet skall vara mellan
dem, det brukar vara en timme. Det är alltså mottagarens uppsatta tid som avgör när mötet
skall avslutas. Enligt Koen och Maarten varierar det vem, de eller mottagaren som avslutar
mötet.

Alla de intervjuade är överens om att vem, de eller mottagaren, som pratar mest under ett
möte varierar. Det varierar beroende av vem som är sändare, det vill säga vem som vill
överföra meddelandet och vem som är mottagaren. Det varierar alltså mellan lobbyisten och
parlamentarikern, kommissionären, tjänstemannen eller vem det nu är de lobbar mot. Men de
säger att det aldrig är frågan om en monolog, utan en diskussion där alla har frågor.

Enligt John, Koen och Joanna äger formella lobbyingmöten vanligen rum på mottagarens
kontor. John säger att man aldrig lobbar på lobbyisten territorium, utan på bortaplan. Maarten
är den enda som säger att mottagaren ibland kommer till deras kontor. Informella möten säger
Joanna och Maarten kan äga rum lite var stans.

5.12 Kontakter och relationer

Alla de intervjuade menar att personliga kontakter underlättar lobbyingarbetet i Bryssel, men
Jenny tillägger dock att det är möjligt att lobba i Bryssel utan personliga kontakter. Det
framkommer av intervjuerna, att personliga kontakter främst används som
informationsförmedlare av aktuell information och för att få kontakt med andra personer som
är kunniga inom ett visst område. Joanna säger att man visserligen kan få information via
Internet, men att den då inte är lika aktuell och här presenteras inte all information. Hon säger
också att hade allt kunnat skötas via Internet, så hade de inte varit här. Det viktiga och som
jobbet handlar om är, enligt henne, att träffa människor och ha vänskapliga relationer med
dem. Joanna säger också att ”personer här jobbar effektivare efter ett tag då de byggt upp ett
nätverk av kontakter”.

Koen säger att det är viktigt att man inte blandar ihop privata kontakter med affärskontakter.
Man måste vara försiktig så att man inte ”använder sina vänner för sitt jobb”. ”Man skall
kunna lita på människor och människor skall kunna lita på en.” Han ser en fara i att många
människor i branschen tänker i termer av, ”har jag användning av denna person?”. Detta
tycker han inte om med lobbying. Han själv skiljer strikt på jobb och privatliv och säger att
han bara vid enstaka tillfällen ställer frågor till sina vänner relaterade till hans affärer. Likaså
tar han aldrig med sin hustru på fester relaterade till jobbet, typ cocktailparties. Här går



intervjupersonernas åsikter isär. Joanna, Jenny och Maarten har en motsatt uppfattning om
detta än vad Koen har, då de anser att privata vännerna ofta kan vara de samma som de
personer man träffar i jobbet. Joanna säger att det tenderar att bli så att man träffar samma
människor i jobbet som utanför. Hon tillägger att de har många gemensamma intressen och
deltar på samma sociala aktiviteter, såsom middagar. Hon säger också att detta är ett vanligt
sätt att arbeta på.

Det är för de intervjuade viktigt att skapa goda relationer. Maarten menar att hur man skapar
goda professionella relationer bör skiljas från hur man skapar privata relationer. Joanna säger
att det tar tid att skapa goda relationer och man måste träffas ett tag. Jenny säger att goda
relationer skapas genom att ”man kommunicerar på rätt sätt”, att prata med mottagaren om
det som är intressant och viktigt för denne och inte slösa dennes tid. Det handlar om att ge och
ta information. Koen säger att när han träffar någon ny person presenterar han sig själv och
introducerar företaget han representerar. Koen tycker att det är viktigt att känna till personen
han skall träffa. Han anser att det är viktigt att lyssna på den andre och förhöra sig om dennes
intressen. Han menar att det är oartigt att bara förvänta sig att denne skall lyssna på honom,
utan att han tar reda på hans/hennes argument. Han ser ett värde i att skaffa sig kunskap om
den andre, hans bakgrund, grupptillhörighet och var han idag är aktiv och har sin intressesfär.
Man kan göra detta genom att tala om personliga frågor med mottagaren, som var man bor
och gör på sin fritid. Koen berättar att vissa personer har hemsidor, vilka han i så fall brukar
studera innan första mötet med denne för att samla på sig information om denne. Att säga att
man varit inne på personens hemsida och delar vissa av dennes intressen kan vara ett bra sätt
att introducera sig själv inför den andre, menar Koen. Han berättar att han också haft nytta av
denna information vid senare diskussion med personen, då man kan komma in på saker som
intresserar motparten. Joanna tar upp att det är av stor vikt att man behärskar mottagarens
språk, trots att alla kan tala engelska. Koen och John poängterar också vikten av att vara ärlig,
hålla förtroenden och fullfölja vad man lovat för att skapa goda relationer.

5.13 Informella möten

Enligt Joanna som är uppdragslobbyist är ett bra sätt att skapa goda relationer på att delta vid
olika ”happenings” i Bryssel. Hon menar att man måste vara aktiv och delta i olika
evenemang som har anknytning till det man lobbar för. Joanna anser att informella möten är
av stor vikt. Hon säger att ”kaffepauserna ofta är viktigare än själva programmet”. Hon anser
att formella och informella kontakter går hand i hand, men hon säger också att de informella
mötena mer hör till hennes jobb. Det är olika träffar före och efter det formella mötet. De
formella mötena med beslutsfattare och andra som kan påverka beslutsfattandet är mer
kundens sak, då är det denne som för talan. Maarten säger att informella kontakter främst sker
under luncher. Han tycker lunchmöten är bra, eftersom man då får chans att bjuda mottagaren
på någonting, allt annat är ju förbjudet. Han menar att informella möten gör det övriga jobbet
och de formella mötena lättare, eftersom man här får chans att prata om allt och lära känna
varandra.

5.14 Kulturella skillnader

Alla de intervjuade säger att de tror att de kulturella skillnaderna påverkar kommunikationen
på olika sätt, men att det oftast inte är till problem. Enligt Joanna finns det starka nationella
karaktärsdrag hos alla personer som även påverkar hur man beter sig i Bryssel. Hon uttrycker
det som att det är enklare att träffa personer och skapa relationer med människor som är lika
en själv, därför använder många lobbyister sig av nationella nätverk. Hon exemplifierar det



hela med att italienska lobbyister tycker att det är lättare att träffa italienska personer. Joanna
tycker att det är bra att KREAB Communications anställer personer med olika nationaliteter,
eftersom det då blir enklare för företaget att finna kontakter i de olika nationella nätverken.

John anser att kulturen påverkar sättet att bedriva lobbying, hur man samarbetar med andra
och hur man bearbetar mottagaren. Enligt Joanna närmar man sig olika nationaliteter på olika
sätt och det är angeläget att känna till hur även om man inte själv är av den nationaliteten.
Joanna säger att öppenheten hos mottagarna för att ta emot lobbyister varierar mellan olika
nationaliteter. Hon säger att exempelvis fransmän är mer motsträviga att dela med sig
information. Hon tycker att det är mycket enklare att föra öppna diskussioner med folk från
norr än från söder, då de tenderar att vara öppnare.

Jenny och Maarten säger att man bör tänka på att inte vara för personlig och familjär, i alla
fall inte vid första mötet. Enligt Maarten finns det en rädsla för att komma för nära varandra.
Jenny och Maarten säger att svenskar gärna vill tilltala någon med förnamn, men det är inte
lämpligt i EU-sammanhang. Jenny säger också att man inte får vara för direkt vid kontakter
och möten med folk, det vill säga både i telefon och vid personliga träffar. Hon säger att det i
Sverige är naturligt att man först talar om det som är planerat, för att därefter tala om familjen
och andra saker, medan man i EU är van vid att man inleder varje kontakt och möte med att
prata lite runt allt möjligt, för att slutligen komma till saken och tala om vad man egentligen
skall.

Vidare tar Jenny upp att hur man klär sig kan vara av betydelse för kommunikationen med
andra, speciellt om dem är från en annan kultur. Därför måste man klä sig på ett visst sätt i
Bryssel. Jenny säger att om hon som ung kvinna skall träffa en femtioårig man av sydländskt
ursprung, så är det en fördel om hon kommer i kjol. Har hon byxor, som enligt henne i detta
fall skulle vara ovaligt för mottagaren, kan detta leda till att den här mottagaren tänker mer på
vad hon har på sig än det hon säger. Det han kommer ihåg blir vad hon hade på sig och inte
vad hon sa. Hon menar att detta handlar om att kommunicera rätt. Ett annat problem Jenny tar
upp är att dem hon har möten med ofta är försenade. Hon säger att man får räkna med
förskjutningar, men det är inte något som stör henne numera. Det går till så i EU, menar hon
och därför har hon vant sig vid det och ändrat sitt sätt att arbeta efter det.

John anser att de personliga relationerna kan överbygga kulturella olikheter. Lär man känna
en person, blir de kulturella olikheterna av mindre betydelse. Han säger att det finns många
olika kulturer representerade i Bryssel och att man ofta inte vet vilken bakgrund den man
kommer att träffa har. Därför bör man enligt John alltid vara beredd på att mötas och tas emot
av en annan kultur.

Det framkommer i Joannas och Koens intervjuer att de menar att de i sina jobb får en
internationell erfarenhet, eftersom de alltid arbetar med olika nationaliteter. Joanna säger att
det finns en viss form av internationell etikett i Bryssel, som man lär sig genom att jobba där.
Enligt henne lär man sig med tiden hur man skall manövrera i denna internationella
omgivning. Koen säger att den person som varit mycket involverad i internationellt arbete
tenderar att vara mer öppen.

5.15 Opinionsbildning

Joanna och Jenny som är uppdragslobbyister säger att journalister används för att höja det
allmänna intresset för en fråga. Det är också ett sätt att nå alla intressenter. Enligt dem är det



mest effektivt att publicera i en tidning som alla läser eller en som läses regelbundet av de
som jobbar i EU, som exempelvis European Voice. Publicitet kan ske på två sätt enligt
Joanna, dels genom att man kontaktar journalister och dels genom politiserad reklam. Hon
säger att det är viktigt att medierna är en viktig resurs för lobbying.

Jenny säger att det ingår i hennes arbete att ha kontakt med journalister. Hon säger att de har
kontakt med journalister om de har hållit ett seminarium och bjudit dit journalister. Hon
menar att det oftast är under kampanjer som de har kontakt med journalister, men kan också
vara vid kriser. Hon anser att journalister påverkar väldigt mycket i Bryssel, eftersom de tar
upp och gör frågor stora. Skriver journalisterna om det så att frågan är med i flera tidningar så
måste politikerna göra något åt det. Frågan blir intressantare om den kommer från flera håll.
Det är en påverkningsmetod, enligt Jenny.

Maarten säger att han inte ofta har kontakt med journalister. Detta på grund av att det inte
finns tid för opinionsskapande i alla frågor. Men han tycker att det är bra att skapa en allmän
opinion och att det sköts bäst av journalister. Syftet med att publicera i tidningarna är enligt
Maarten att ge kunskap till allmänheten och göra en fråga mer tillgänglig. Han tror precis som
Jenny och Joanna att om det finns en allmän opinion kring en fråga blir den starkare. Om
ingen vet något om frågan, är det inte heller någon som bryr sig. Han anser att
opinionsbildning är det bästa sättet att vinna på och då har man verkligen skött sitt jobb. Men
Maarten tycker inte att alla frågor är något för folk i allmänhet och dessutom tar publikationer
tid och energi som inte kan läggas på varje fråga.

John säger att han inte har mycket kontakt med journalister och det händer mycket sällan att
han skickas ut för att kontakta journalister. John säger att lobbying inte är detsamma som PR,
som han menar sköter presskontakter. John säger att regeringskontakter och presskontakter är
skilda saker. Han anser att lobbying inte har med journalister att göra. Enligt John finns det
företag som använder pressen som ett medel för att föra fram sin talan. Detta ser han som
”shouting”, det vill säga att företagen skriker ut offentligt vad de har för intressen. John säger
att detta inte handlar om att förhandla eller att föra fram fakta. Han säger att det finns en
avdelning inom företaget, vilken sköter relationen med pressen, men det är inte lobbying
enligt honom. Det händer att de för fram vissa saker via pressen. Men det handlar om att
sprida information till allmänheten och möta reaktioner på information som berör dem.

Koen har inte mycket kontakt med journalister. Han säger att han inte arbetar på
kommunikationsavdelningen och är därför inte ansvarig för kontakter med pressen. Koen
säger att han inte har kontakt med journalister för att skydda sig själv, eftersom han menar att
han inte är kunnig i detta och inte har som uppgift att göra det. Han anser dessutom att det kan
vara farligt för ett företag att gå ut offentligt. Det är ingen bra taktik, eftersom man då även
tvingar Kommissionen att svara offentligt och detta kan ställa till med problem. Koen tror
istället på en konstruktiv debatt och ser som sin uppgift som att gå till personer och tala med
dem, presentera sina synpunkter och förklara sina argument.

5.16 Andra kompletteringar

Koen, John och Jenny säger att den direkta kontakten kan kompletteras med skrivelser som
innehåller kommentarer och argument. De tror att många möten följs upp med information
som skickas via posten eller via e-mail till mottagaren. Men mottagaren måste ha godkänt att
man skickar informationen via e-mail. Telefonkontakt är dock bättre än e-mail, enligt dem.



Koen och John anser egentligen inte att e-mail är lobbying. ”No way to lobby, that is it”, det
är bara en ”follow up”, säger John. Meddelandet skall sändas med munnen och ansiktet. John
anser att e-mail är för opersonligt och att den direkta kontakten inte kan kompletteras med e-
mail. Koen håller med John om detta när han säger att lobbying fortfarande handlar om
personliga möten, därför skickar man inte e-mail till mottagaren. Koen säger att om man
skickar e-mail till mottagaren måste man skriva på samma sätt som man skriver ett brev. Han
anser att e-mailandet har en tendens att bli väldigt informellt. E-mail är för enkelt att skriva
och går för fort vilket han anser gör att man inte beaktar samma artighetsregler som när man
skriver brev. Kommunikation via e-mail kan därför uppfattas brutal och aggressiv för någon
man inte känner särskilt väl. Koen anser därför att de nya teknologierna kan vara farliga för
kommunikationen.

Maarten däremot skickar e-mail. Han tycker att e-mail är bra för massutskick. Jenny säger att
e-mail har givit henne möjlighet att jobba på kvällar. Hon säger att hon även på kvällstid kan
sitta på sitt kontor och kommunicera med mottagarna genom att skriva e-mail och förklara
allt. Joanna berättar att hon nuförtiden e-mailar oftare än hon pratar i telefon. Detta eftersom
hon tycker att det är mycket enklare och ett bra sätt att komma i kontakt med upptagna
människor som sitter i möten hela dagarna. Det är även enklare att arrangera möten via e-
mail, enligt Joanna.

Koen och Joanna säger att de använder sig av Internet, för att söka information. Joanna säger
att hon bland annat använder sig av EU:s hemsidor, som hon anser är välorganiserade och det
går snabbt att hitta den information man behöver. Hon säger att hon tidigare var tvungen att
spendera mycket tid på att tala med andra personer för att hitta den information som hon nu
kan hitta på Internet. Dock säger hon att det existerar en fördröjning av informationen på
Internet. Joanna säger även att KREAB Communications använder sig av Internet för att dra
större intresse till en fråga. Då gör de webbsidor åt kunden och sätter upp frågorna där.
Internet är ett verktyg för bland annat kampanjer. Jenny berättar att de anordnar seminarier för
att informera utvalda personer i Bryssel. John nämner att han har telefonkonferens varje
vecka.

6. Analys



Vi kommer här att analysera vårt resultat utifrån tidigare presenterade teorier för uppsatsen.
Kapitlet är strukturerat efter uppsatsens frågeställningar, för att ge en klar bild av vad vi
kommit fram till genom arbetet.

6.1 Vem är sändaren av lobbying?

Vi kommer nedan sökta svar på vem sändaren av lobbying är. Vi kommer att analysera
lobbyistens bakgrund, dennes makt och trovärdighet gentemot mottagaren samt lobbyistens
uppfattning av mottagaren.

6.1.1 Lobbyisternas bakgrund

Lobbyisterna vi har intervjuat representerar relativt väl litteraturens bild av vem som arbetar
med lobbying, då flertalet har juridisk utbildning, men även statsvetenskaplig och ekonomisk
utbildning representeras. En av de intervjuade har ett politiskt engagemang i sitt förflutna. I
våra intervjuer framkommer det även att studier i marknadsföring, europakunskap och
europeisk lagstiftning är av vikt för en lobbyist. Det är dock ingen av de intervjuade som står
utan utbildning, utan alla har en akademisk examen. Dessutom framkommer det att
språkkunskaper är av stor vikt, för lobbyister i EU.

"Det är viktigt att vara språkkunnig, i alla fall måste man kunna franska och engelska,
Men ju fler språk man behärskar desto fler nätverk kan man skapa.” (Joanna, KREAB
Communications)

6.1.2 Sändarens makt och trovärdighet

Enligt Trenholm och Jensens teori måste sändaren, för att kunna påverka mottagaren i en viss
riktning, vara medveten om den egna maktpositionen. Vem talaren är kan vara avgörande för
hur mottagaren uppfattar budskapet. I ett par intervjuer framkommer det väl, att lobbyisterna
anser att vem talaren är av betydelse. Är man som person känd eller inflytelserik har man
enligt vad som framkommer i intervjuerna större chans att påverka mottagaren. Detsamma
gäller om man representerar ett välkänt och inflytelserikt företag eller jobbar för en
konsultfirma med gott rykte. De menar att detta påverkar hur villiga beslutsfattarna är att ta
emot och lyssna på dem, men att det också är avgörande för hur beslutsfattarna uppfattar och
kommer ihåg budskapet.

”Eftersom jag kommer från KREAB som är ett väletablerat och känt för att komma med
god information, tror jag att det är lättare att komma in…” (Jenny, KREAB
Communications)

”En bra lobbyist skall ha en egen stabilitet genom sin bakgrund och ha en personlig
kapacitet så att han drar respekt. Jag tror att det jag säger lättare blir ihågkommit
eftersom jag kommer från ett stort och känt företag. De lyssnar på oss för att vi är
betydelsefulla. Vi är investeringsstarka i Europas länder…” (John, GE)

Våra intervjuer representerar både lobbyister som är anställda av enskilda företag för att
bedriva lobbying och uppdragslobbyister som arbetar som konsulter för olika företag. Det
framgår av intervjuerna att deras arbetsuppgifter i stort sätt ser lika ut, men att de innehar lite
olika roller. Uppdragslobbyisterna utför lobbyingens för- och efterarbete för olika företag. När
uppdragslobbyisterna tagit reda på information från mottagarna om kundens fråga och



kontaktat specifika personer för frågan, så är det oftast kunden själv som framför sitt budskap
till mottagaren. Uppdragslobbyisterna är kundens "ögon och öron" (Joanna, KREAB
Communications) i Bryssel, eftersom de vet "hur man tar sig igenom EU-djungeln" (Jenny,
KREAB Communications). Den företagsanställde lobbyisten sköter hela processen, men kan
också ta hjälp av andra människor i företaget för att föra fram budskapet till mottagaren.

Utifrån Westly och MacLean modellen skulle den anställde lobbyisten kunna ses som
ursprungssändaren, uppdragslobbyisten som förmedlaren av ett budskap och mottagarna de
som lobbyingen riktas mot, i vårt fall främst parlamentariker, kommissionärer och tjänstemän
i EU. Enligt Westly och MacLean är det i rollen som ursprungssändare som kommunikatören
verkligen tillskrivs trovärdighet och makt i relationen till mottagaren. Utifrån ovan förda
resonemang skulle det innebära att den lobbyist som representerar det egna företaget som han
är anställd i, skulle ha mer makt och inflytande på mottagarna. De lobbyister vi intervjuat som
är anställda av ett företag anser att så är fallet.

”…allt fler företag har numera sina egna kontor på för företaget viktiga platser, för att
kunna bedriva lobbying med egna anställda. Anledningen är att anställda av företaget
inger mer förtroende…” (John, GE)

Enligt Westly och MacLean har dock uppdragskommunikatören möjlighet att ikläda sig rollen
som sändare och därmed tillskrivas mer makt gentemot mottagaren. Detta under förutsättning
att uppdragskommunikatören intar en starkt försvarande roll för sin uppdragsgivare, är väl
underrättad av denne och har god kunskap om sitt uppdrag samt får fria händer att agera av
sin uppdragsgivare. Det framkommer av intervjumaterialet att uppdragslobbyisterna, såväl
som de som inte är det, lägger mycket tid på att förbereda sig, då det gäller att veta vad man
talar om vid lobbyingmötena, annars lyssnar inte mottagaren och risken är stor att man aldrig
mer får komma till ett möte med denne. Uppdragslobbyisterna säger även att de lägger
mycket tid på regelbundna kontakter med kunderna, vilket tyder på att de blir väl underrättade
av uppdragsgivaren. Dessutom framgår det av intervjuerna att alla lobbyisterna anser att det
oftast är de som initierar uppdragen, vilket kan ses som ett tecken på att de innehar relativt
fria händer gentemot uppdragsgivarna. Ytterligare bör tilläggas att såväl de anställda
företagslobbyisterna som uppdragslobbyisterna, säger att det händer att mottagarna initierar
kontakten med dem, för att skaffa kunskap och information från dem. Detta anser vi tyd på att
uppdragslobbyisterna kan inneha i stort sätt samma förtroende och maktposition gentemot
mottagaren, som en anställd företagslobbyist innehar.

"Det händer i vissa fall att exempelvis någon parlamentariker kontaktar oss. När jag skrev
studien till min senaste kampanj så skrev de till oss och bad att få träffa oss för att få
information. Så det händer. Sedan händer det att om man har träffat en person som det
fungerat bra med, att man håller kontakten och att de kommer tillbaks och frågar oss om
saken." (Jenny, KREAB Communications)

Samtidigt framkommer det av intervjuerna med uppdragslobbyisterna, att de sällan ikläder sig
sin uppdragsgivares roll som ursprungssändare, utan istället främst agerar som förmedlare
mellan denne och mottagaren. Uppdragslobbyisterna banar främst väg för ursprungssändarens
budskap, medan själva budskapets innehåll framförs av ursprungssändaren. Det vill säga att
det är det uppdragsgivande företaget självt som möter mottagaren vid formella möten för att
tala om vad de vill. Härmed anser vi att uppdragslobbyisterna fråntas inte bara positionen som
ursprungssändare, utan även det förtroendet och den makt gentemot mottagaren som detta
innebär. Uppdragslobbyisten har dock som förmedlare stort inflytande på hur



uppdragsgivaren framför budskapet och att det framförs över huvud taget, eftersom det är
uppdragslobbyisten som sköter kontakterna med makthavarna och lämnar information och
rådgiver uppdragsgivaren om hur denne skall föra fram sitt budskap. Därmed besitter
uppdragslobbyisten, precis som Westly och MacLean skriver om förmedlarrollen, en
gatekeeperfunktion. Även om uppdragsgivaren givit omfattande instruktioner om uppdraget,
så finns möjligheten att uppdragslobbyisten medvetet eller omedvetet påverkar budskapets
framförande på ett eget sätt. Koen som är anställd lobbyist ser just en risk för detta, att
uppdragslobbyisten inte är klara över uppdragsgivarens mål, utan drar ifrån och lägger till
egna frågor. Han ser också en risk i att uppdragslobbyisten vill representera sig själv i stor
utsträckning.

”…uppdragslobbyisterna kanske inte riktigt förstår att de representerar kundens företag
och inte sig själva eller konsultföretaget. Det kan bli så att inhyrda lobbyister som inte är
riktigt klara över företagets mål utan drar ifrån egna frågor.” (Koen, GE)

På grund av att uppdragslobbyisten ofta bara jobbar en kortare tid med varje enskild kund,
kan det vara svårt för denne att skaffa sig tillräcklig kunskap om det uppdragsgivande
företaget. Detta gör att det finns risk för missförstånd och en omedveten gatekeeperinsats.
Sker detta medvetet, har uppdragslobbyisten utnyttjat sin maktställning som gatekeeper.
Genom intervjuerna har det framkommit att uppdragslobbyisterna är mycket angelägna om att
motsvara kundens förväntningar och samarbeta med dessa, vilket vi anser minskar chansen
för att de medvetet nyttjar denna funktion.

6.1.3 Sändarens uppfattning av mottagaren

Enligt Westley och MacLean kan kommunikatören som styrs hårt av resurser och
förväntningar de tilldelas av arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, komma att isoleras från sin
verklighet och skapa för uppdragsgivaren istället för mottagaren. Som vi skrev ovan är de
intervjuade lobbyisterna angelägna om att uppfylla uppdragsgivarens och arbetsgivarens
förväntningar. Det gäller inte bara uppdragslobbyisten, utan även för de som är anställda av
ett företag. Det framkommer bland annat i intervjun med John som är anställd på GE, att
företaget har en metod för att mäta resultatet av den verksamhet lobbyisterna bedriver.

"Vi har ett sätt att mäta oss själva inom GE. Detta är vi ombedda att göra för varje
operation, men vi tycker också att det är viktigt att göra det. Här bedöms värdet av det
lobbade. När företaget vet att de har uppnått värdet, då har vi lyckats. Vi vinner när
företaget gör det. Även ifall vi gjort vårt jobb, men företaget inte vinner frågan, då har vi
inte heller gjort en vinst. Så mäter de oss. I resultatplanen beskrivs vad varje affär vi håller
på med handlar om, vad dess värde är och vad vi skall ha gjort för att lyckas." (John, GE)

Detta anser vi kan leda till, precis som Westley och MacLean skriver, att lobbyisterna
fokuserar mer på arbetsgivaren än mottagarna. I intervjumaterialet framkommer det även att
lobbyisterna styrs av arbetsgivarens anslag, det vill säga att de resurser som tilldelas av
arbetsgivaren styr en hel del över hur lobbyisterna kan bedriva sitt arbete.

"Jag tror mer på att jobba ensam, det är effektivare än att samarbeta med andra företag
eftersom man får kompromissa så mycket då. Men vi kan inte alltid jobba på egen hand
eftersom resurserna är begränsade, företaget vill inte lägga mer på politisk verksamhet."
(John, GE)



Inom de ekonomiska ramarna, som kan anses vara naturligt att ett vinstdrivande företag har,
verkar de intervjuade ändå besitta en relativ stor frihet gentemot sina arbetsgivare. De
intervjuade lobbyisterna säger alla att de själva ofta initierar och utarbetar uppdragen. Detta
ser vi som att risken för att lobbyisten tillfredställer arbetsgivaren minskar, men detta innebär
inte i sin tur att dennes uppfattning av mottagaren förbättras. Dock anser vi att mycket i
intervjuerna talar för att lobbyisterna har en klar bild av sina mottagare. Dels för att
kommunikationen mellan lobbyisten och mottagaren är av interpersonell karaktär där
personliga möten är det vanligaste och dels att de intervjuade faktiskt på flera ställen
kommenterar vikten av att lyssna på mottagaren och att anpassa sig till denne. En av de
intervjuade säger:

”En god lobbyist gör inte endast det han blir tillsagd av de som står bakom honom, utan
tar hänsyn till mottagarna och är diplomatisk.” (Maarten, Royal Ahold)

Det är som sagt viktigt att kommunikatören har en klar bild av sin mottagare. Enligt Maletzke
finns det risk att sändaren av olika anledningar distanseras från sin verkliga mottagare. En
diffus mottagaruppfattning kan enligt Maletzke bland annat skapas hos sändaren, om dennes
arbetskollegor och arbetssituation påverkar honom/henne i allt för stor utsträckning. Det vill
säga att man socialiseras in i en viss kultur, där kollegorna agerar som mottagare istället för de
verkliga mottagarna. I vårt intervjumaterial framkommer det inte i vilken utsträckning de
intervjuade lobbyisterna påverkas av sina arbetskollegor, men däremot så framkommer det i
intervjuerna att det finns vissa rutiner för lobbyingarbetet. Det sägs att handlingsplaner
utarbetas på vissa arbetsplatser och att erfarenheten av arbetet gör att man med åren agerar
ungefär likartat i många frågor.

”Jag har en mall i huvudet som jag går efter när jag lägger upp ett förslag för hur jag
skall gå tillväga med en kund. Den erfarenhet jag skaffat mig med åren gör också att jag
beter mig ungefär likadant i alla frågor. Det som ändras är det man lobbar för, men
lobbying är trots allt lobbying.” (Jenny, KREAB Communication)

Enligt Maletzke kan rutinprocesser innebära ett dilemma eftersom de leder till rädsla för
förändring och förhindrar anpassning till mottagaren. Av intervjuerna framgår det dock att det
mesta inte går att hantera utifrån standardmetoder, utan oftast handlar det om unika och
skräddarsydda lösningar för hur man skall gå tillväga. Detta tolkar vi som att risken för
rutinlösningar och därmed fjärmande från mottagaren är relativt liten. En viss erfarenhet och
rutin behöver inte innebära ett hinder för lobbyisten att anpassa sig efter mottagaren, utan kan
enligt oss bara vara en sund effektivisering av vissa delar av arbetet.

Kommunikatören påverkas inte bara av sina uppdragsgivare/arbetsgivare, arbetskollegor och
arbetsrutiner, utan även kommunikatörens privata omgivning kan påverka hur denne
kommunicerar med sina mottagare. Detta blir främst ett problem då sändarens privata
omgivning är distanserad från mottagarens tillhörighet. Då det framkommer av
intervjumaterialet att lobbyisternas privata vänner många gånger är samma personer som de
träffar i sitt arbete tror vi att detta problem är minimalt. De intervjuade deltar ofta i informella
möten, där de träffar och umgås med både kollegor och även sina mottagare. Lobbyisten har
ett relativt nära umgänge med sina mottagare, kommunikationen är interpersonell och
lobbyisten kommunicerar främst ansikte mot ansikte med mottagaren, därmed anser vi att
lobbyisten har god möjlighet att skapa sig en klar och riktig uppfattning av sin mottagare och
att anpassa sitt budskap efter denne.



6.2 Hur arbetar lobbyisterna?

Vi kommer här att ur ett kommunikationsperspektiv analysera hur lobbyisten arbetar, hur de
kommunicerar med mottagaren och vilket syftet med kommunikationen är.

6.2.1 Lobbyisten som kommunikationsstrateg

Det har av intervjumaterialet framkommit att lobbyisternas arbete till stor del består av att
bevaka vad som händer i ett av EU:s beslutande centrum Bryssel och vara en kontakt för
företaget där. De intervjuade säger att de samlar information och ständigt analyserar sin
omvärld. De intervjuade lobbyisterna menar också att deras arbete handlar om att informerar
beslutsfattarna, så att beslutsfattarna får den information från näringslivet de behöver för att
fatta välgrundade beslut. Detta ser vi som typiska uppgifter för en kommunikationsstrateg.
Dock är det ingen av de intervjuade som har en utbildning i kommunikation. Skillnaden
mellan lobbyisten och den traditionelle kommunikationsstrategen är dess mottagare och hur
man kommunicerar med dessa. Kommunikationsstrategen som sysslar med PR riktar sig
oftast mot en bredare publik genom masskommunikation. Medan intervjumaterialet visar på
att den största delen av kommunikationen inom lobbying är av interpersonell karaktär, ofta
med personlig interaktion mellan sändare och mottagare. De intervjuade anser att det vid
mötet mellan lobbyisten och mottagaren existerar en diskussion med ömsesidiga inslag. Vem
som talar mest under ett lobbyingmöte, lobbyisten eller mottagaren, varierar efter vem det är
som vill överföra ett meddelande. Maarten säger att:

”Det beror på vem som är sändaren och vem som är mottagaren.” (Maarten, Royal
Ahold)

”Det handlar om att ge och ta information.” (Jenny, KREAB Communications)

Det är alltså i lobbyingsammanhang inte givet att det alltid är lobbyisten som är sändaren som
vill informera och påverka mottagaren, utan det kan också vara så att lobbyisten söker
information från motparten, det vill säga parlamentariker, kommissionärer eller tjänstemän,
för att underrätta sig om vad som är på gång inom ett visst område. Vid tillfällen när
lobbyisten söker information av motparten, blir det naturligt denne som upptar mest ”plats”
under mötet, men enligt de intervjuade lobbyisterna är det aldrig frågan om någon monolog.
De intervjuade säger att det även händer att mottagaren initierar kontakten för att denne vill ha
information från lobbyisten.

6.2.2 Skapa kontakter och bygga goda relationer

Enligt såväl Trenholms och Jensens som våran definition av interpersonell kommunikation,
innefattar det kommunikation vid både långvariga relationer och kortvariga kontakter. I
intervjumaterialet framkommer det att det i lobbyistens arbete ingår att identifiera rätt person
att tala med i var specifik fråga de lobbar för. För att underlätta detta arbete såväl som
kommunikationen i övrigt, ägnar lobbyisterna mycket tid åt att upprätta kontaktnät och bygga
relationer. Uppdragslobbyisterna lägger även mycket tid till kundvård.

”Hade allt kunnat skötas via Internet så hade vi inte varit här. Vårt jobb handlar om att
träffa människor och upprätta vänskapliga relationer med dem. Personer här jobbar
effektivare efter ett tag då de fått chans att bygga upp ett nätverk av kontakter.” (Joanna,
KREAB Communication)



Vissa av de intervjuade säger att det visserligen är möjligt att bedriva lobbying utan
personliga kontakter, men att det definitivt underlättar lobbyingarbetet i Bryssel. Det
framkommer i intervjuerna att informella möten är av stor vikt i lobbyingarbetet för att skaffa
sig kontakter och upprätta goda relationer med mottagarna och andra personer som kan vara
till god hjälp i ens senare arbete. Här får deltagarna möjlighet att samtala fritt och lära känna
varandra, vilket kan underlätta resten av arbetet.

”Det gör jobbet lättare, eftersom man lär känna varandra en hel del mer. Man pratar om
allt, vilket även gör det lättare för oss att behandla de mer formella sakerna.” (Maarten,
Royal Ahold)

6.2.3 Privata eller professionella relationer?

”Det tenderar att bli så att man träffar samma människor i jobbet som privat. Man har ju
samma intressen och så deltar man på samma aktiviteter.” (Joanna, KREAB
Communications)

Denna uppfattning delas av flera av de intervjuade. Ens privata vänner fungerar som goda
kontakter i arbetet. Detta är ett vanligt sätt att arbeta på enligt de intervjuade. Av denna
anledning skulle man kunna säga att viss del av lobbyingen bedrivs i den privata situationen,
vilken enligt Trenholm och Jensen kännetecknas av att deltagarna känner varandra väl och har
en intim relation. Att sändare och mottagare av lobbying blir till en grupp där alla känner alla
och har alltför nära relationer, ser vi som en risk som kan leda till ”svågerpolitik”.

Lobbyingmötena utspelar sig enligt intervjumaterialet ändå främst i offentliga situationer, då
lobbyistens förhållande till mottagaren innehåller mer distans och upprättas av praktiska skäll
och inte känslomässiga. Bland de intervjuade finns det dessutom lobbyister som anser att
arbetsrelationer strikt bör skiljas från privata relationer.

”Det är viktigt att man inte blandar ihop privata kontakter med affärskontakter. Man
måste vara försiktig så att man inte använder sina vänner för sitt jobb. Man skall kunna
lita på människor och människor skall kunna lita på en. Jag ser en fara i att många
människor i branschen tänker i termer av, - har jag användning av denna person? Jag
själv skiljer strikt på jobb och privatliv. Tillfällen jag frågar vänner om sådant som är
relaterat till mitt jobb är få. Likaså tar jag aldrig heller med mig min hustru på fester
relaterade till jobbet, typ cocktailparties.” (Koen, GE)

Offentliga relationer kan enligt teorin relativt snabbt avbrytas och personerna är relativt
substituerbara. Detta sker dock inte helt oproblematiskt i lobbyingbranschen, då det
framkommer av våra intervjuer att lobbyisterna ofta upprättar goda relationer med utvalda
mottagare som de anser vara av värde för dem. Byts denna kontakt ut tar det sin tid att bygga
upp en ny relation och risken finns att det inte alls fungerar lika bra med den nya personen.

”Det händer om man har träffat en person som det fungerar bra med att man upprätthåller
kontakten och att de kommer tillbaks och frågar oss om saker.” (Jenny, KREAB
Communications)

I den offentliga relationen underlättas ofta kommunikationen av att deltagarna har tydliga
hierarkiska roller inför varandra, som gör den sociala interaktionen mer förutsägbar. Vi skulle



dock vilja säga att deltagarna vid lobbyingmötena inte har några givna hierarkiska roller inför
varandra. Detta gör kommunikationen i lobbyingsammanhang närmare bestämt typisk för den
kommunikation som existerar i professionella situationer. Dessutom framkommer det av
intervjuerna att lobbyisten många gånger skapar mer långvariga och ömsesidiga relationer, än
vad som är brukligt i offentliga relationer. Därför håller vi med Maarten om att lobbying
främst handlar om professionella relationer.

”I arbetet handlar det om professionella relationer.” (Maarten, Royal Ahold)

6.2.4 Andra sätt att kommunicera med mottagaren

Vi har genom intervjuresultaten insett att lobbyingarbetet bygger på interpersonell
kommunikation. Få är de kontakter som inte sker på interpersonell nivå. Enligt vår valda
definition av interpersonell kommunikation, kan det även innefatta medierad kommunikation
mellan två personer. Alla intervjupersonerna säger att de i sitt arbete kompletterar den direkta
interpersonella kommunikationen med andra former, såsom telefonsamtal, brev och skrivelser
och e-mail. Vad gäller e-mailkontakter går åsikterna isär hos de intervjuade. John och Koen
menar att e-mailande egentligen inte är något för lobbying, som de menar bör bedrivas ansikte
mot ansikte. E-mail kan dock skickas i efterhand, men då måste mottagaren ha godkänt att
informationen skickas via e-mail. Koen menar till och med att e-mail kan uppfattas som
stötande av mottagaren, då de ofta skrivs fort och man glömmer artighetsreglerna som annars
gör att man upprätthåller en viss distans till mottagaren. Därför menar han att det kan vara ett
farligt sätt att kommunicera på. Maarten, Jenny och Joanna anser däremot att e-mailen har
underlättat lobbyingjobbet. De positiva orsakerna som framkommer är att man kan jobba på
kvällstid och få kontakt med personer som sitter i möte hela dagarna. Dessutom används e-
mail som en slags masskommunikation, då massutskick görs.

Det framkommer av intervjuerna att lobbyingarbetet även bedrivs via medierna. Detta är
något vi kommer att behandla och analysera senare, under rubriken 6.4.

6.2.5 Den överordnade uppgiften

Lobbying handlar inte bara om att bevaka, informera och hantera kontakter och relationer,
som tidigare tagits upp. Det framkommer i intervjuerna att det i slutändan handlar om att
påverka mottagaren i en önskad riktning.

”Det gäller att framställa fakta för att pressa på beslutsfattarna så att de ändrar sin
uppfattning och vi uppnår ett resultat, det vill säga en lösning som passar oss bättre än
den ursprungliga.” (John, GE)

När vi kommunicerar interpersonellt har vi enligt Clark och Delia olika avsikter som bör
balanseras väl för att vara en bra kommunikatör. Alla syftena verkar samtidigt, men enligt oss
är instrumentell kommunikation överordnad i lobbyingsammanhang då det i grund och botten
handlar om att påverka mottagaren. Avsikten med lobbyisternas kommunikation med
mottagaren är att förmedla information till denne och att själv försöka nå en önskad position.

”…jag bygger upp argument som skall ge General Electric en bra position.” (Koen ,GE)



6.3 Vilka kommunikativa strategier använder sig lobbyisterna av?

Här nedan vill vi analysera hur lobbyisterna kommunicerar med mottagaren för att uppnå sina
syften. Lobbyisterna har lite olika knep som vi anser vara kommunikativa strategier för att få
mottagaren att lyssna och påverkas av det de säger. Det framkommer i vår undersökning att
man skall vara kortfattad och alltid sammanfatta det man sagt. Massbombardera med
information är inte effektivt. Däremot kan det löna sig att stå på sig ett tag för att lyckas. Det
är enligt de intervjuade viktigt att följa upp mötet med mottagaren med ytterligare
kommunikation. Dessutom framkommer det att man bör vara enhetlig i sin kommunikation.
Informationsmaterial och visitkort bör klart och tydligt visa vem avsändaren är.

6.3.1 Samarbete

En strategi som alla de intervjuade säger att de använder sig av är att söka samarbetspartner
och bilda koalitioner med andra. Anledningen till att man samarbetar är enligt de intervjuade
främst att om flera röster enas för en fråga, då anses den viktigare av mottagaren. Ju fler man
är desto mer hörd och uppmärksammad blir man. John säger att:

”Samarbete är avgörande för framgångsrik lobbying.” (John, GE)

Dessutom menar de intervjuade att kommunikationen med mottagaren kan göras mer effektiv
genom samarbete. Detta på grund av att de personliga mötena med mottagaren kan delas upp
mellan deltagarna i samarbetet, så att de kan lobba mot många på kort tid. Det framkommer
dock av intervjumaterialet att trots att man samarbetar med andra, så lobbar man ändå för sig
själv. Dessutom lyfts det fram att det i vissa lägen kan vara mer strategiskt att lobba på egen
hand, då samarbete ibland kan innebära att man får ge upp så pass mycket av de egna
intressena att det inte är värt att samarbeta. Maarten säger dessutom att ett samarbete, i vilket
deltagarna inte kan enas om en gemensam ståndpunk och inte har möjlighet att uppvisa en
enhetlig bild för mottagaren, minskar chansen att mottagaren skall lyssna på dem.

6.3.2 Skapa relationer

Stor del av lobbyingarbetet är relationskommunikation, vars syfte enligt Clark och Delias
teori är att skapa relationer och låta andra veta vad vi vill med dem. De intervjuade
lobbyisterna säger sig lägga mycket tid på att bygga kontaktnätverk och att skapa och bevara
goda relationer, eftersom det gör det lättare att bedriva lobbying om man har personliga
kontakter. Att skapa goda relationer och bygga upp kontaktnätverk ser vi som
kommunikationsstrategier som ligger till grund för lobbyingarbetet.

6.3.3 Anpassa sina vädjanden till mottagarens intresse

Enligt Trenholm och Jensen  måste man för att kunna påverka mottagaren, förstår att de egna
vädjandena till viss del måste innefatta mottagarens behov och intresse. Detta är en strategi de
intervjuade använder sig av och anser vara viktig.

”Det är också viktigt att lyssna på den andre och förhöra sig om dennes intressen,
eftersom det handlar om att anpassa sin information så att den intresserar motparten. Det
är också oartigt att bara förvänta sig att den andre skall lyssna på mig, utan att jag tar
reda på hans argument.” (Koen, GE)



"Det handlar om att kommunicera på rätt sätt. Att prata med mottagaren om det som är
intressant och viktigt för henne och inte slösa dennes tid." (Jenny, KREAB
Communications)

Det är viktigt för en bra lobbyist att ha de egna målen klara för sig. Men den målmedvetne
kommunikatören måste enligt Clark och Delia också vara förmögen att se på saken utifrån
mottagarens perspektiv samt att lätt kunna anpassa sig efter rådande situation. Enligt teorin är
den kompetente kommunikatören flexibel och känner till olika vägar till målet. Den som är
bra på att vända och vrida på sitt resonemang och sina argument har större chans att lyckas.
Vikten av att kunna anpassa sitt budskap efter situationen framkommer i intervjuerna och
detta ser vi som en kommunikationsstrategi för att uppnå sitt syfte.

”Det handlar om att man går mot en sak, fast man i själva verket vill uppnå en annan. Det
innebär att man håller på med en viss sak, fast det i själva verket är något annat man vill.
Målet kan i själva verket vara det motsatta. Det handlar om att dra intresset från ett ämne,
så att folk springer efter något annat istället. Detta är det rätta sättet att gå tillväga om
mottagaren är som ett tjurigt barn som bara vill gå rakt emot dig. Det finns mycket taktik
som kan hjälpa dig.” (John, GE)

6.3.4 Strategier för att kommunicera med främmande människor

Joanna berättar att hur öppen man kan vara inför människor varierar mellan olika kulturer.
Jenny och Maarten lyfter fram att man inte kan vara för personlig och direkt i sin
kommunikation med människor från vissa kulturer. Jenny säger också att hon kan irritera sig
på att vid möten med personer i EU, måste man först prata en stund om allmänna saker innan
man kan komma till det man verkligen skall tala om. Den kulturella mixen är stor i EU:s
centrum Bryssel. De vi intervjuat är alla av skilda nationaliteter. De framför alla att de anser
att de kulturella olikheterna i unionen påverkar kommunikationen mellan lobbyingens sändare
och mottagare.

”Kulturen påverkar sättet att bedriva lobbying, hur man samarbetar med andra och hur
man bearbetar mottagaren.” (John, GE)

”Det är lättare att träffa och skapa relationer med de som är lika en själv. Därför
använder sig många lobbyister av nationella nätverk.” (Joanna, KREAB Communication)

Som det framkommer ovan kommunicerar lobbyisten med många människor som de inte
känner och de vi intervjuat är dagligen tvungna att överföra sitt budskap till människor av
annan kulturell härkomst. Av intervjuerna framkommer indicier på att det existerar olika
kommunikativa strategier för att kommunicera effektivt i denna miljö.

Enligt Gudykunsts och Kims teori om hur man kommunicerar med främlingar är
effektiviteten i kommunikationen beroende av i vilken grad sändaren och mottagaren
uppfattar budskapet lika och minimalt antal missförstånd inträffar. Den strategiske lobbyisten
bör enligt teorin skaffar sig kunskap och medvetenhet om hur man kommunicerar effektivt
med mottagaren. Detta ser vi som en kommunikationsstrategi som de intervjuade lobbyisterna
tillämpar för att effektivisera kommunikationen med människor de inte känner och människor
av främmande kulturell härkomst. Lobbyisterna samlar delvis passivt kunskap om den andre
genom kontinuerliga observationer av mottagaren vid möte efter möte och delvis samlar de
aktivt information om mottagaren från andra informationskällor.



”Det är bra att inför ett möte skaffa sig kunskap om den andre, hans bakgrund,
grupptillhörighet och var han idag är aktiv och har sin intressesfär… Vissa personer har
hemsidor som man kan studera innan första mötet för att samla information om honom. Att
säga att jag varit inne på hemsidan och att vi delar vissa intressen kan vara ett bra sätt att
introducera sig för den andre. Man kan också ha nytta av informationen senare i
diskussionen.” (Koen, GE)

Dessutom anser vi att lobbyisterna tillämpar Gudykunst och Kims interaktiva strategi för
informationssamlande om mottagaren, då de säger att de vid lobbyingmöten ställer frågor
direkt till mottagaren om denne och dennes bakgrund.

”Det är viktigt att lyssna på den andre och förhöra sig om hans intressen. Man kan tala
om personliga frågor, som var man bor och gör på sin fritid.” (Koen, GE)

”I EU inleder man mötena med att prata om familj och runt om lite allt möjligt för att
slutligen komma till saken och tala om det man skall.” (Jenny, KREAB Communications)

Detta är enligt teorin en ypperlig strategi för att konfronteras med mottagaren och att lära
känna varandra. Ett sätt att inleda detta på kan enligt Gudykunst och Kim vara att först berätta
om sig själv, för då brukar den andre självmant anförtro samma information om sig själv.

6.3.5 Kulturell erfarenhet

Det är enligt Gudykunst och Kim viktigt att kunna behärska sina orostankar och ersätta dem
med rationella reaktioner. För att minska sin oro bör man enligt teorin behärska förmågan att
inte tolka den andres beteende utifrån sig själv och ha en flexibel syn på andra människor,
vara öppen för ny information och vara medveten om att det finns mer än ett perspektiv att se
på saker och ting. Vi tolkar det som att har man förmåga att bete sig på detta sätt beter man
sig strategiskt rätt i kommunikation med främlingar. Av intervjuerna framgår det att
lobbyisterna, genom att de i sitt jobb arbetar med olika nationaliteter bygger upp en kulturell
kompetens. De får kunskap om kulturella olikheter och skapar därmed en erfarenhet av att
kommunicera i interkulturella situationer.

”Det finns många olika kulturer representerade i Bryssel och man vet ofta inte vilken
bakgrund den man kommer att träffa har. Därför måste man alltid vara beredd på att
mötas och tas emot av en annan kultur.” (John, GE)

”Vi får internationell erfarenhet i vårt jobb. Det finns en viss form av internationell etikett
i Bryssel, som man lär sig genom att jobba här en stund. Med tiden lär man sig hur man
skall manövrera i denna internationella omgivning.” (Joanna, KREAB Communications)

Att lära sig språk ser vi som en viktig kommunikativ strategi i interkulturella miljöer.
Gudykunst och Kim talar i teorin, att kommunicera med främlingar, om att anpassa sitt
beteende till mottagaren. Detta kan enligt dem innebära förmågan att kunna tala den andres
språk eller åtminstone behärska vissa fraser. Enligt Gudykunst och Kim kan vi inte
kommunicera effektivt om vi alltid förväntar oss av andra att de skall tala vårt språk. Av våra
intervjuresultat framstår språkkunnighet som nödvändigt för en lobbyist i EU. Så här säger en
av de intervjuade:



”Som bra lobbyist måste man kunna förstå internationella karaktärsdrag, kunna olika
språk och ha intresse för att jobba med olika nationaliteter. Det är av stor vikt om man
behärskar mottagarens språk, trots att alla kan tala engelska.” (Joanna, KREAB
Communications)

För att kunna kommunicera effektivt räcker det inte bara med att känna till mottagarens
kulturella och sociala tillhörighet, utan även att känna mottagaren som person så att man inte
bara följer stereotypa bilder. Som vi tidigare varit inne på, ser vi det som en kommunikativ
strategi att skaffa sig kunskap om mottagaren. Det är orsaken till att lobbyisterna, som det
framgår av intervjumaterialet, lägger stor vikt vid att upprätta och bevara relationer med
mottagaren. De intervjuade menar att personliga relationer kan överbygga kulturella olikheter.
Lär man känna motparten blir det lättare att förutsäga dennes beteende och kommunikationen
mellan denne och sändaren förbättras.

”Jag anser att de personliga relationerna kan överbygga kulturella olikheter. Lär man
känna en person, blir de kulturella olikheterna av mindre betydelse.” (John, GE)

6.4 Vilken form tar kommunikationen?

Här nedan vill vi skapa en bild av hur kommunikationen ser ut mellan sändare och mottagare.
Därför kommer vi, främst utifrån Grunigs PR-modeller att analysera vilken form
kommunikationen i lobbyingbranschen tar.

6.4.1 Interpersonell kommunikation

Vi har tidigare i analysen, under 6.2 kommit fram till att stor del av kommunikationen som
sker i lobbyingsammanhang är av interpersonell karaktär. Det framkommer av intervjuerna att
kommunikationen mellan sändaren och mottagaren av lobbying främst tar formen av en
ömsesidig interaktion mellan två individer, där dialog förs och inte en monolog. Dessutom
kommer det fram att de intervjuade inte anser att det är en gång för alla givet vem som är
sändare och vem som är mottagare. Det varierar mellan olika möten. Oftast är det lobbyisten
som agerar sändare och initierar kontakten för att informera beslutsfattaren om vad han/hon
anser. Men det kan även vara beslutsfattaren som informerar lobbyisten eller beslutsfattaren
som tar initiativet till mötet för att denne vill ha information från lobbyisten.

6.4.2 Envägs asymmetriska inslag

Det framkommer av intervjuerna att lobbying även handlar om annan kommunikation än den
interpersonella. Flera av de intervjuade lobbyisterna anser att lobbying även bör bedrivas
genom masskommunikation via medierna med hjälp av journalister.

”Vi försöker skapa ett större intresse hos allmänheten, skapa en opinion för en viss fråga.
Vi vill ge kunskap till allmänheten och göra det mer tillgängligt. Om det finns en allmän
opinion kring en sak blir den stakare. Vet ingen om det så bryr sig ingen heller. Detta är
bästa sättet att vinna på, då har man verkligen skött sitt jobb. Men alla frågor är inte en
grej för allmänheten. Dessutom tar publikationer tid och energi som inte finns möjlighet
att lägga på var fråga.” (Maarten, Royal Ahold)

Att förmedla sitt budskap via medierna anser vi är asymmetrisk envägs kommunikation, då
det inte råder en dialog mellan sändare och mottagare och lobbyisterna försöker få igenom det



de vill utan att diskutera med mottagaren. Av ovanstående citat går det att utläsa att
kommunikationen via medierna handlar om att ge allmänheten kunskap om en viss fråga och
göra den mer tillgänglig. Detta får det att låta som att det handlar om relativt objektiv
informationsspridning och därmed skulle lobbyingens massinformation bäst passa in på
Grunigs informationsmodell. Vi kan inte avgöra hur informationen ser ut, men av citatet ovan
går det även att utläsa att det inte bara handlar om att informera allmänheten, utan också om
att skapa publicitet och en allmän opinion för att bli starkare och vinna. Härmed blir syftet
med kommunikation via medierna ett annat, nämligen det att genom publicitet påverka i
önskad riktning. Nästa citat indikerar detta.

”Journalister påverkar väldigt mycket här i Bryssel, eftersom de tar upp och gör frågor
stora. Frågorna är med i flera tidningar och om journalisterna skriver om det så måste
politikerna göra något för det.” (Jenny, KREAB Communications)

Presskontakter i lobbyingverksamheten används alltså inte enbart för att informera, utan
snarare för att få publicitet kring en viss fråga för att få fram sin vilja. Publiciteten i sig kan
göra politiker tvungna att agera. Men som det framgår av det föregående citatet, så handlar det
även om att genom medieutbudet skapa medvetenhet och intresse hos allmänheten för en viss
fråga, det vill säga att skapa opinion. Enligt agenda-setting teorin kan medieutbudet genom att
uppmärksamma en viss fråga avgöra allmänhetens uppfattning och prioriteringar. Dessutom
ökar chansen att folk agerar för en fråga de har stor medvetenhet om. På samma sätt påverkas
politiker av uppmärksamheten. Enligt Maarten påverkas politikerna även indirekt av en stark
opinion hos allmänheten. Detta är enligt Maarten bästa sättet för att vinna en fråga och på
detta sätt har man gjort sitt jobb. Det framkommer av intervjuerna att publicitet i medierna, i
sista ändan handlar just om att påverka politikerna i en önskad riktning, publicitet som gynnar
det egna utgångsläget. Via medierna propagerar de för sin sak. Härmed anser vi att den
opinionsbildande verksamheten inom lobbying snarare har karaktären av den asymmetriska
envägs publicitetsmodellen, än informationsmodellen. Det framkommer i intervjuerna att
Internet används i samma syfte. Vi tror dock inte att detta idag har samma effekt som
publicitet i traditionella medier.

”Vi använder oss av Internet för att dra större intresse till en fråga. Vi gör webbsidor åt
kunder där vi sätter frågorna.” (Joanna, KREAB Communications)

Genom att publicera sitt budskap till mottagaren i medierna anser vi att kommunikationen
med mottagaren blir asymmetrisk, då lobbyisten inte längre för en dialog med mottagaren
utan tar till krafter för att tvinga mottagaren att agera på ett visst sätt. Denna synen finns även
hos de intervjuade:

”Det är ingen bra taktik, eftersom man då även tvingar Kommissionen att svara offentligt
och detta kan ställa till med problem. Jag tror istället på en konstruktiv debatt och ser som
min uppgift att gå till personer och tala med dem, presentera mina synpunkter och förklara
mina argument.” (Koen, GE)

Det framkommer alltså av intervjuerna att det finns lobbyister som är negativa till att bedriva
lobbying via medierna. Koen berättar att han mycket sällan har kontakt med journalister. Han
menar att det inte är hans uppgift, utan något som sköts av kommunikationsavdelningen.



”Jag har mycket sällan kontakt med journalister. Lobbying har inget med journalister att
göra. Det finns företag som använder pressen som ett medel för att föra fram sin talan.
Detta är inte att förhandla eller att föra fram fakta och information.” (John, GE)

6.4.3 Tvåvägs asymmetriska och symmetriska inslag

Om lobbying även bör skötas via medierna eller ej, är alltså något som skiljer våra
intervjupersoners uppfattningar enormt mycket åt. Som nämndes ovan, uppvisar
intervjusvaren däremot en likartad bild hos de intervjuade av att mesta delen av
kommunikationen inom lobbying sker på interpersonell nivå. Det handlar främst om
personliga möten där individer för ett ömsesidigt samtal mellan sig.

”Lobbying är mer av än dialog än en monolog.” (Maarten, Royal Ahold)
”Det är inga föreläsningar utan mer av diskussion där båda har frågor till varandra. Vem
som talar beror på vem som är sändare och vem som är mottagare.” (Joanna, KREAB
Communications)

Utifrån vårt intervjumaterial kan vi alltså utläsa att lobbying främst handlar om
tvåvägskommunikation. Det handlar om ett utbyte av information mellan sändare och
mottagare. Vem som är sändare och mottagare av informationen är inte en gång för alla givit,
utan varierar mellan olika möten och under ett och samma möte.

Grunigs resterande modeller handlar om tvåvägskommunikation, det vill säga att det finns ett
givande och tagande mellan deltagarna i kommunikationen och inte som de två första
envägskommunikationsmodellerna, där ena parten i kommunikationen dominerar som sändare
och den andre är ständigt mottagare. Vi har vid det här laget kommit fram till att lobbying
främst handlar om tvåvägskommunikation. Vi kommer nu gå in på att försöka utröna vilken
av de tre följande tvåvägskommunikationsmodellerna som lobbying framför allt utgör. Det
vill säga om  tvåvägskommunikationen är asymmetrisk, symmetrisk eller en blandning av
båda.

Det finns indicier i vårt intervjumaterial på att tvåvägskommunikationen mellan sändare och
mottagare vid lobbying har asymmetrisk inslag. De intervjuade uttrycker att det finns en
större acceptans för att mottagarna av lobbyingen kommer sent till möten. Det är också
mottagaren som bestämmer huruvida det skall bli ett möte eller ej och om hur mycket tid
lobbyisten får på sig att förmedla eller ta emot information. Det brukar enligt intervjuerna
oftast begränsas till en timme. Dessutom framkommer det i intervjuerna att mötena nästan
alltid äger rum på mottagarens kontor och i stort sätt aldrig på lobbyistens hemmaplan. Detta
ser vi som tecken på att det till viss del råder ett ojämnt maktförhållande mellan deltagarna,
där mottagaren besitter större makt än sändaren.

Det finns även andra tankar i intervjumaterialet som ger tecken av asymmetrisk
kommunikation. Det framkommer att syftet med lobbying anses vara att pressa motparten så
att denne ändrar sin uppfattning.

”Det gäller att framställa fakta för att pressa på beslutsfattarna så att de ändrar sin
uppfattning och vi uppnår ett resultat, det vill säga en lösning som passar oss bättre än
den ursprungliga.” (John, GE)

Intervjusvaren indikerar även att lobbying är ett ömsesidigt informationsutbyte mellan



sändare och mottagare. De intervjuade lobbyisterna uppfattar det som att det råder ett
ömsesidigt behov mellan sändare och mottagare. Det vill säga att lobbyisterna anser att de
behöver informera och få information av beslutsfattarna för att uppnå sina mål. Samtidigt
menar lobbyisterna att beslutsfattarna behöver dem och deras information från näringslivet för
att kunna uppfylla sina mål, att fatta bra beslut. Detta anser vi antyder att relationen är
symmetrisk. Symmetrisk kommunikation innebär att dialog eller diskussion existerar mellan
deltagarna. Symmetrisk kommunikation handlar även om att man lyssnar på motparten och tar
hänsyn till dennes vilja. Som tidigare sagts framkommer det av intervjumaterialet att de
intervjuade anser att lobbying är mer av en dialog än en monolog. Det framkommer att
mötena har formen av en diskussion där man lyssnar på varandras åsikter. Enligt
intervjumaterialet handlar lobbying till stor del om att lyssna på den andre och bilda sig en
uppfattning om denne. De intervjuade är även ense om att mottagarna är öppna till att ta emot
och lyssna på dem.

”Det är också viktigt att lyssna på den andre och förhöra sig om dennes intressen,
eftersom det handlar om att anpassa sin information så att den intresserar motparten. Det
är också oartigt att bara förvänta sig att den andre skall lyssna på mig, utan att jag tar
reda på hans argument.” (Koen, GE)

6.4.4 En blandning

Kritikerna menar att den tvåvägs symmetriska modellen i de flesta fall är orimlig och mer en
idealsituation än verklighet. Så anser vi även vara fallet med lobbying. Även ifall man säger
att det handlar om ett informationsutbyte där sändare och mottagare lyssnar på varandra i en
ömsesidig dialog, så framkommer det att lobbyistens överordnade syfte med
kommunikationen är att påverka mottagaren. Lobbyisterna använder sig ibland av
asymmetriska inslag, såsom påverkan genom publicitet, för att få igenom sin vilja. I sin tur
besitter mottagaren mer makt gentemot sändaren, då det är mottagaren som avgör om det blir
något möte mellan dem och det är också denne som slutligen avgör hur beslutet blir.
Samtidigt finns en symmetrisk relation mellan sändare och mottagare av lobbying, då de har
ett slags ömsesidigt behov av varandra. Lobbyisten har inte makt att tvinga fram sin vilja, utan
måste förhandla och diskutera sitt intresse med beslutsfattaren. De vi intervjuat menar att
beslutsfattarna också har ett behov av att lyssna till dem då de besitter information som
beslutsfattarna behöver för att fatta beslut som fungerar i praktiken. Härmed har vi kommit
fram till att lobbying både handlar om asymmetrisk och symmetrisk kommunikation. Därför
anser vi att mixed motives modellen, som är en blandning av den asymmetriska och den
symmetriska modellen, bäst representerar kommunikationen inom lobbying. Mixed motives
modellen innebär ömsesidig påverkan där båda parter kan anpassa sig efter varandra och
ändra sitt beteende.



7. Slutsatser och avslutande diskussion

Vi vill i detta kapitel sammanfatta och klart presentera vad vi i vår uppsats kommit fram till.
Härutöver följer en slutlig diskussion, då vi lyfter fram våra egna funderingar kring det vi
anser vara det intressantaste vi kommit fram till genom uppsatsarbetet. Slutligen presenteras
våra förslag på framtida forskning.

7.1 Lobbyisterna, vilken bakgrund har de och vilka är de?

Det har i vår uppsats framkommit en bild av lobbyistens bakgrund som överensstämmer med
litteraturens. Lobbyisterna vi intervjuat är främst jurister, men även statsvetare representeras.
Politiskt engagemang, språkkunnighet och studier i europakunskap, europeisk lagstiftning och
marknadsföring är att föredra för den som skall jobba som lobbyist i EU.

I vår uppsats representeras både lobbyister som arbetar för ett enskilt företag och lobbyister
som jobbar på uppdrag för olika företag. Vi har i uppsatsen kommit fram till att deras
arbetsuppgifter i stort sätt ser lika ut, men att de besitter lite olika roller. De anställda
lobbyisterna är ursprungssändare, medan uppdragslobbyisterna är förmedlare av olika
uppdragsgivares budskap. De olika rollerna besitter olika makt och trovärdighet inför
mottagaren. Uppdragslobbyisterna förbereder sig väl, blir väl underrättade av sin
uppdragsgivare och innehar relativt stor frihet att initiera uppdrag och agera på egen hand.
Detta anser vi vara ett tecken på att även uppdragslobbyisten har möjlighet att framstå som
ursprungssändare och därmed besitta den makt och förtroende gentemot mottagaren som
denna position innebär. Dock har vi kommit fram till att uppdragslobbyisterna mycket sällan
agerar som ursprungssändare, utan det är uppdragsgivarens uppgift att lägga fram budskapet.
Härmed förlorar uppdragslobbyisterna den makt och det förtroendet gentemot mottagaren
som ursprungssändaren har. Uppdragslobbyisterna är enbart förmedlare av budskapet, det vill
säga att de enbart banar väg för uppdragsgivaren budskap. Denna uppgift innebär dock att de
har stort inflytande på hur budskapet framställs och därmed besitter de en gatekeeperfunktion.
Vi har dock kommit fram till att uppdragslobbyisterna är mycket angelägna om att motsvara
kundens förväntningar och samarbeta med dessa, vilket vi anser minskar chansen att de
medvetet nyttjar denna funktion. Men på grund av att uppdragslobbyisterna ofta agerar för
olika företag under en kortare tid, kan de ha svårt att skaffa all den kunskap som en anställd
lobbyist förväntas ha om sitt företag, därmed finns en risk att uppdragslobbyisterna omedvetet
kan komma att påverka budskapet i en för företaget oönskad riktning.

Det har av undersökningen även framkommit att lobbyisterna anser att vem sändaren är, är av
betydelse för hur han/hon blir mottagen och för hur mottagaren uppfattar budskapet. Den
person som är känd och/eller kommer från ett välkänt och väletablerat företag som har gott
rykte anses ha större inflytande på mottagaren.

Lobbyisterna är angelägna om att uppfylla sina uppdragsgivares/arbetsgivares förväntningar
och styrs av dennes resurser. Det finns till och med metoder för att mäta
lobbyingverksamheten i kronor och ören. Lobbyisterna har dessutom rutiner och erfarenhet
som delvis styr deras arbete. Detta kan leda till en diffus uppfattning av mottagaren och en
risk för att lobbyisten inte tar hänsyn och anpassar sig till sin mottagare. Vi har dock kommit
fram till att risken för detta är liten och att lobbyisterna har en relativt klar bild av sina
mottagare, då lobbyisten har ett relativt nära umgänge med sina mottagare och
kommunikationen ofta sker ansikte mot ansikte. Dessutom är lobbyisterna angelägna pm att
söka kunskap om mottagarna och att anpassa sitt budskap efter mottagaren.



7.2 Hur arbetar lobbyisterna?

Vi har kommit fram till att lobbyistens arbete är likt det som en kommunikationsstrateg
bedriver, då det handlar om att samla information, bevaka och analysera sin omvärld.
Skillnaden mellan lobbyisten och den traditionelle kommunikationsstrategen är dess
mottagare och sättet att kommunicera med dessa. Kommunikationsstrategen kommunicerar
vanligen med en bredare publik genom masskommunikation, medan lobbyisten
kommunicerar interpersonellt med mottagaren och det råder vanligen en dialog mellan
mottagare och sändare, där båda parter kan inneha båda rollerna. Det råder i
lobbyingsammanhang ett ömsesidigt informationsutbyte mellan sändare och mottagare.

I lobbyistens arbete ingår det att kunna identifiera vem som är rätt person att tala med i var
specifik fråga. För att underlätta detta såväl som kommunikationen i övrigt ägnar lobbyisterna
stor del av sitt arbete till att skapa kontakter och goda relationer. Detta görs till stor del vid
informella möten, då sändare och mottagare kan samtala mer fritt och lära känna varandra.

Vi har kommit fram till att vissa lobbyingmöten utspelas i den privata situationen då
lobbyisterna ofta träffar samma människor i jobbet som de umgås med privat. Att använda
sina vänner som goda kontakter i arbetet är ett vanligt sätt att jobba på i lobbyingbranschen.
Vi har kommit fram till att detta innebär en risk för att innergrupper med både sändare och
mottagarna av lobbying bildas, vilket i sin tur kan leda till ”svågerpolitik”. Undersökningen
visar dock på att det finns lobbyister som skiljer strikt på det privata och sitt arbete. Vi har
dessutom kommit fram till att flertalet relationer i lobbyingverksamheten innehåller mer av
distans och utspelas i den offentliga situationen, närmare bestämt i den professionella
situationen då det inte finns några tydliga hierarkiska roller mellan deltagarna.

Utöver kommunikation ansikte mot ansikte med mottagaren kommunicerar lobbyisterna med
mottagaren via telefon, brev och e-mail. Uppfattningarna hos de intervjuade om huruvida e-
mailkontakt är lämpligt eller ej i lobbyingsammanhang skiljer sig åt. Det framkommer dels att
det finns de som använder sig av e-mail i stor utsträckning och anser att det underlättar
lobbyingarbetet, då det på detta sätt är lättare att komma i kontakt med upptagna människor
och att göra massutskick. Men studien även visar på att det finns lobbyister som anser att e-
mail inte är något för lobbying, utan kommunikation bör alltid bedrivas ansikte mot ansikte.
Vi har även kommit fram till att mediekontakter är en del av lobbyingarbetet. Åsikten om
huruvida mediekontakter hör ihop med lobbying eller ej, går isär mellan lobbyisterna. De som
är positiva till att använda sig av medier anser att om det skapas en allmän opinion bakom en
fråga så blir politikerna tvungna att agera. De som inte anser att man bör lobba via medierna
menar att detta inte handlar om en konstruktiv förhandling med mottagaren, utan utpressning
av mottagaren.

Lobbying handlar inte bara om att bevaka, informera och hantera kontakter och relationer,
utan i slutändan är syftet att påverka mottagaren i en önskad riktning och därmed har vi
kommit fram till att den instrumentella kommunikationen är överordnad i
lobbyingsammanhang. För att påverka sina mottagare har vi kommit fram till att lobbyisterna
använder sig av olika kommunikationsstrategier, vilka presenteras nedan.

7.3 Vilka kommunikativa strategier använder sig lobbyisterna av?

För att lyckas med sin kommunikation med mottagaren har vi kommit fram till att
lobbyisterna försöker lägga fram sitt budskap så kortfattat som möjligt. De följer upp



kontakter med ytterligare möten eller information. Det är viktigt att informationsmaterial och
visitkort är enhetligt utformat. Det anses inte vara en bra strategi att massbombardera,
däremot kan man få stå på sig ett tag för att få som man vill.

Vidare har vi i vår uppsats kommit fram till att samarbete är en kommunikationsstrategi som
används i lobbyingverksamheten. Man samarbetar för att flera röster för en viss fråga är
starkare än en och större uppmärksamhet ökar chansen att mottagaren skall lyssna. Men trots
att man samarbetar, lobbar man alltid för sig själv. Samarbete kan även innebära ett sämre
resultat, då man får ge upp alltför mycket av de egna intressena för att kompromissa med
andra. Har deltagarna i ett samarbete svårt att uppvisa en enhetlig åsikt, är dessutom risken för
att mottagaren inte lyssnar stor.

Vi anser att lobbyisternas bildande av kontaktnätverk och upprättande av goda relationer är
strategiskt för kommunikationen. En annan kommunikationsstrategi som lobbyisterna väl
tillämpar är att anpassa det egna budskapet efter mottagaren. De förstår vikten av att vara
flexibel och att kunna vända och vrida på sina argument. Ett exempel på en strategi av detta
slag, är att lobbyisten uttalar sitt intresse för en viss sak, fast han/hon i själva verket vill det
motsatta.

För att kommunicera effektivt i EU har vi kommit fram till att lobbyisterna använder sig av
kommunikationsstrategier för att hantera de kulturella skillnaderna. En
kommunikationsstrategi för att hantera detta är att lobbyisterna på olika sätt samlar
information om sin mottagare. Detta sker passivt genom observationer av mottagaren, aktivt
genom att exempelvis söka information om mottagaren på dennes hemsida samt att de
interaktivt söker kunskap om mottagaren genom att ställa direkta frågor och lyssna till denne.
Kunskap om mottagaren som person anses kunna överbygga de kulturella olikheterna mellan
lobbyisten och dennes mottagare. En mer långsiktig kommunikationsstrategi i den
internationella miljön är, att lobbyisterna lägger stor vikt vid att behärska olika språk. Att
kunna tala mottagarens språk, gör kommunikationen mellan sändare och mottagare
effektivare. Lobbyisterna skapar dock en slags internationell erfarenhet genom att de dagligen
konfronteras med människor från olika kulturer.

7.4 Vilken form tar kommunikationen?

Vi har kommit fram till att delar av kommunikationen inom lobbyingverksamheten tar formen
av asymmetrisk envägskommunikation, då lobbyisterna använder sig av de traditionella
medierna och Internet i sitt arbete. Lobbyistens syfte med att ta hjälp av medierna är att skapa
en allmän opinion kring en fråga, för att detta i sin tur skall påverka den politiska agendan.
Det handlar om att genom publicitet påverka i önskad riktning. Härmed har vi kommit fram
till att lobbyingverksamheten delvis har karaktären av den asymmetriska envägs
publicitetsmodellen.

Mesta delen av kommunikationen i lobbyingsammanhang har vi dock kommit fram till tar
formen av tvåvägskommunikation och är av interpersonell karaktär. Det råder en dialog och
inte en monolog mellan sändare och mottagare och lobbyisterna anser att det råder ett
ömsesidigt informationsbehov mellan parterna. Dialogen som förs mellan lobbyisten och
lobbyingens mottagare har dock asymmetriska inslag, då mottagaren besitter större makt än
sändaren. Mottagaren har enligt vår studie större acceptans för att komma sent, det är denne
som avgör huruvida det skall bli ett möte eller ej och hur mycket tid lobbyisten får på sig att
förmedla eller ta emot information.



Vi har kommit fram till att tvåvägskommunikationen i lobbyingverksamheten har både
asymmetriska och symmetriska inslag. Lobbyisterna tar till olika medel för att påverka
mottagaren. Mottagaren i sin tur besitter mer makt i förhållandet till lobbyisten. Därmed har
lobbyisten inte makt att tvinga fram sin vilja, utan måste förhandla och diskutera sitt intresse
med mottagaren. Mottagaren anses också ha behov av lobbyisterna för att få information som
de annars hade saknat. Härmed anser vi att mixed motives modellen bäst beskriver utseendet
på kommunikationen mellan mottagare och sändare i lobbyingbranschen.

7.5 Avslutande diskussion

Lobbyingfenomenet omtalas ofta som något märkvärdigt och anses vara skiljt från företagets
övriga PR- och informationsverksamhet. Lobbyister anses utföra något alldeles speciellt.
Detta framkommer även i vår undersökning. Lobbyisterna menar att deras arbete skiljer sig
från den verksamhet som PR-utövare bedriver och från de uppgifter som företagets
kommunikationsavdelning ägnar sig åt. Vi har genom vårt uppsatsarbete funderat en hel del
över detta och kommit fram till att vi inte anser att lobbyistens verksamhet skiljer sig särskilt
mycket från kommunikationsstrategens. Lobbyisterna lägger stor del av sin tid på att samla
information, bevaka och analysera sin omvärld, vilket är typiska uppgifter för en
kommunikationsstrateg. Den stora skillnaden är dock mottagarna, som lobbyisterna har
personlig och interpersonell kommunikation med, medan kommunikationsstrategen ofta
vänder sig mot en bredare publik genom masskommunikation. Vi anser att vi genom vårt
arbete till viss del har avmystifierat lobbyingverksamheten och kommit fram till att lobbyisten
i stort sätt är en bland andra kommunikatörer.

Ovan förda resonemang har vidare lett oss in på funderingar över att ingen av de intervjuade
har någon kommunikationsutbildning och enbart en tar upp att lobbyisten bör vara en bra
kommunikatör. Flertalet av de intervjuade är jurister. Juristens kunskaper är visserligen
välbehövda i sammanhanget, då det är viktigt att förstå och tolka lagtexter. Men vi anser ändå
att kommunikationen står i centrum. Det tycks dock råda en uppfattning om att man föds som
kommunikatör och att kommunicera är något som var man/kvinna kan. Så är inte fallet enligt
oss.  Vi anser vi att lobbyingbranschen skulle må väl av och utvecklas om fler personer med
utbildning i kommunikationsvetenskap anställdes. Självklart anser vi att jurister, ekonomer
och statsvetare har en viktig uppgift att fylla i lobbyingbranschen, då de besitter olika
sakkunskaper, men de saknar kunskapen och förmågan som den utbildade
kommunikationsvetaren har. Det optimala är givetvis en kombination av såväl sakkunskaper i
juridik, ekonomi och statskunskap som kunskaper i kommunikation.

7.6 Framtida forskning

Vi kommer här att presentera uppslag för framtida forskning. I denna uppsats har vi behandlat
lobbying i EU, men valt att begränsa oss till att studera sändarsidan. Det skulle vara intressant
att komplettera vår undersökning med att studera även mottagarna av lobbying.
Mottagarstudien skulle exempelvis kunna koncentrera sig på enbart parlamentariker eller
enbart tjänstemän i någon av EU-institutionerna. En annan möjlighet är att välja ut ett antal
tjänstemän från olika EU-institutioner och jämföra deras uppfattningar angående lobbyisterna.
Det blir då möjligt att se om det finns några likheter och olikheter i uppfattningarna mellan
EU-institutionerna. Man skulle även kunna göra en jämförande studie där både sändare och
mottagare av lobbying inkluderas.



Vi har gjort vår studie på lobbyister som främst bedriver lobbying för företag. Det skulle dock
vara intressant att studera andra sändare, såsom de som lobbar för regioner eller
intresseorganisationer.

Slutligen anser vi att en studie om den interkulturella miljön som påträffas i EU skulle vara av
värde. I vår uppsats har vi till viss del berört interkulturell kommunikation. Vi har kommit
fram till att de kulturella olikheterna i unionen påverkar kommunikationen i
lobbyingverksamheten. Det hade varit intressant att ytterligare fördjupa sig i detta och enbart
studera och analysera den interkulturella miljön lobbyister agerar och kommunicerar i. Vi har
under vår studie hört talas om att det håller på att bildas en ”Bryssel-kultur” i EU:s centrum.
Detta anser vi vara ett intressant fenomen att inkludera i en uppsats om hur kulturen påverkar
kommunikationen i lobbyingverksamheten.



Bilaga 1: Intervjuguide på svenska

Lobbyistens bakgrund

1. Vem arbetar med lobbying i den Europeiska unionen?

2. Vad har du för tidigare erfarenheter? (utbildning, arbetslivserfarenheter och dyl.)

Begreppet lobbying

3. Hur skulle du definiera lobbying?

4. Vad är syftet med lobbying?

5. Hur skulle du definiera Public Relations?

6. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan lobbying och Public Relations?

Arbetsmetoder

7. Vad gör en lobbyist?

8. Berätta om ditt senaste lobbyingmöte.

9. Hur förberedde du dig inför detta?

10. Hur är en bra lobbyist?

11. Finns det standardlösningar inom lobbybranschen för hur ni gå tillväga?

12. Utarbetas en unik strategi för varje fråga?

13. Vilka är kunderna som efterfrågar lobbyisttjänster?

14. Varför anställer och anlitar företag och organisationer lobbyster?

15. Vem initierar uppdragen?

16. Hur ofta har ni kontakt med tjänstemän, parlamentariker, kommissionärer?

17. Hur betydelsefulla är personliga kontakter?

18. Varför tror ni att tjänstemän, parlamentariker, kommissionärer tar emot er?

19. Hur gör ni för att mottagaren skall komma ihåg ert budskap bland alla andra?

20. Hur ofta har ni kontakt med journalister?



21. Hur vanligt är det att direkt kommunikationen kompletteras med andra medel?

22. Vilka former tar sig denna komplettering?

23. Vad fyller denna komplettering för syfte?

24. Vilken roll spelar de nya teknologierna för lobbyingarbetet?

25. Hur stor del av ditt arbete ägnas åt direkt respektive indirekt påverkan?

26. Hur skapas goda relationer?

Interkulturellt sammanhang

27. Påverkar kulturskillnaderna inom unionen lobbyingarbetet? På vilket sätt?

Demokratiaspekten

28. Finns det uppdrag ni inte tar er an?

Om ja, varför?

29. Hur ser du på förhållandet till din motpart?

A. Vem av er är det mest okej för att komma för sent?
B. Vem avslutar i regel mötena?
C. Vem tar störst ”plats” under ett möte?
D. Var äger lobbymötet rum?



Bilaga 2: Intervjuguide på engelska

The lobbyist’s background

1. Who works with lobbying in the European Union?

2. What are your previous experiences? (studies, work, etc.)

The lobbying conception

3. How would you define lobbying?

4. What is the purpose of lobbying?

5. How would you define Public Relations?

6. How would you describe the relationship between lobbying and Public Relations?

Working methods

7. What does a lobbyist do?

8. Can you please tell us about your last meeting?

9. How did you prepare for this meeting?

10. How is a good lobbyist?

11. Does it exist any standard solution for your course of action?

12. Do you work out a unique strategy for every issue?

13. Which customers ask for lobbying?

14. Why do companies engage and/or hire lobbyists?

15. Who initiate the issue?

16. How often do you have direct contact with civil servants, members of the Parliament and
members of the Commission in the European Union?

17. How important are personal contacts?

18. Why do you think that the civil servants, members of the Parliament and members of the
Commission receive you?

19. How do you present your message so that the recipients will remember it between all of
the other messages?



20. How often do you have contact with journalists?

21. How frequently does direct communication get completed with other means?

22. Which forms does this completing take?

23. Which purpose does this completing have?

24. What role(s) do the new technologies play for lobbying?

25. How much of your working time do you spend on indirect influence respectively direct
influence?

26. How do you create good relations?

Intercultural context

27. Do the cultural differences in the European Union influence lobbying? In what way?

The democratic aspect

28. Are there any issues that you would not take?

If yes, why?

29. How do you look at the relation with your opponent?
A. For who of you is it ok to come late?
B. Who normally finish the meeting?
C. Who takes most “place” during a meeting?
D. Where do the lobbying meetings take place?
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