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Abstract  

The main purpose of our thesis is to describe how Swedish environmental organizations view 

their resources for lobbying towards the environmental and climate politics of the European 

Union (EU). Furthermore, we intend to describe how the Swedish environmental 

organizations lobby towards the EU, and what their views are on lobbying as a democratic 

method to influence politics. To obtain the material for this study we have interviewed 

Världsnaturfonden WWF, Greenpeace Sweden and Friends of the Earth Sweden. The results 

have been analysed by the Theory of Democracy by Robert Dahl, and by the democratic 

dilemma with lobbying.  

The result of the thesis is that the environmental organizations view their resources as being 

sufficient for lobbying towards the EU, and see themselves as being able to influence the EU. 

They do however experience difficulties in lobbying towards the EU, mainly because of 

deficient financial resources and competition with the influential industry lobbyists.  

Our conclusion is that the environmental organizations see democratic problems with 

lobbying, which are mainly unequal access to EU’s decision-making process and EU’s lack of 

transparency. The organizations do however value lobbying as a democratic method because 

of the benefits for decision-makers and citizens.  

Key words: environmental organizations, resources, lobbying, EU, democracy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord  

 

Vi vill tacka våra tre intervjupersoner från miljöorganisationerna Världsnaturfonden WWF, 

Greenpeace Sverige och Jordens Vänner, som har gjort den här studien möjlig genom att ta 

sig tid till att bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Vi vill även tacka vår handledare 

Mikael Rundqvist som har varit ett stöd och funnits tillgänglig under hela uppsatsen gång, 

samt bidragit med feedback som har fört arbetet framåt. Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till 

Johan Alberth och Mathias Fridahl som i uppsatsens inledande fas gav oss inspiration och 

idéer till vår studie.  

 

Stort tack till er!  
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Kapitel 1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

Vår jord påverkas av stora miljöförstöringar och klimatförändringar, vilket har gett upphov till 

en rad skadliga biverkningar som idag påverkar människor, djur- och växtliv negativt. Detta 

är till stor del ett resultat av människans miljöskadliga aktiviteter, såsom användning av 

miljöfarliga kemikalier och förbränning av fossila bränslen inom elproduktion, transport, 

industri och hushåll.1  

                      I framtagningen av miljö- och klimatpolitiska åtgärder finns det möjlighet för 

intresseorganisationer att försöka påverka EU genom att bedriva lobbying, och det bedrivs en 

omfattande lobbyingverksamhet för att påverka EU:s miljö- och klimatpolitik.2 Det är 

framförallt miljöfrämjande intresseorganisationer såsom miljöorganisationer som försöker 

påverka EU att verka för en mer hållbar utveckling av miljön, men dessa utmanas av andra 

aktörer såsom industribolag som snarare vill begränsa EU:s miljöfrämjande åtgärder. Dessa 

industribolag utgör ett motstånd mot miljöorganisationerna eftersom de i regel är mer 

resursstarka.3 Detta är problematiskt utifrån ett miljöperspektiv eftersom det kan leda till att 

EU inte utarbetar tillräckliga åtgärder för att begränsa miljöförstöringens och 

klimatförändringarnas allvarliga effekter.  

                       Det finns ett dilemma med metoden lobbying eftersom den av sin natur tenderar 

att gynna de intresseorganisationer och aktörer som är resursstarka. Då industribolagen i regel 

är mer resursstarka och företräds av skickliga lobbyister, begränsar de miljöorganisationernas 

möjlighet att skapa inflytande i EU:s miljö- och klimatpolitik. Detta medför att industribolag 

kan få mer inflytande i den politiska processen, vilket inte är förenligt utifrån ett demokratiskt 

perspektiv.  

  Mot bakgrund av den allvarsamma miljö- och klimatpåverkan och dilemmat om 

lobbying ser vi ett värde av att undersöka miljöorganisationers förutsättningar att bedriva 

lobbying för att påverka EU:s miljö- och klimatpolitik i en hållbar utveckling. 

 

                                                            
1 FN:s Miljöprogram "Chemicals and Waste Subprogramme" & Europeiska Miljöbyrån ”Begränsningar av 

klimatförändringar” 
2 SNS Demokratiråd ”Makten i Europa” (2011 s 80) & EU-sekretariatets ”Årsrapport om öppenhetsregistrets verksamhet 

2015” (2015 s 5)  
3 Fagan-Watson, B. m.fl ”Lobbying by Trade Associations on EU Climate Policy” (2015 s 9-10) & Oxfam ”Crying Wolf: 

Industry lobbying and climate change in Europe” (2010 s 1)  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.1.2 Syfte  

Vårt syfte är att redogöra för vad tre svenska miljöorganisationer anser om sina 

förutsättningar och hur de bedriver lobbying för att påverka EU:s miljö- och klimatpolitik, 

samt om de anser att lobbying som en metod för att påverka kan bedömas som demokratisk.  

1.1.3 Frågeställningar 

• Hur bedriver Världsnaturfonden, Greenpeace och Jordens Vänner sin 

lobbyverksamhet för att påverka EU? 

• Vad anser Världsnaturfonden, Greenpeace och Jordens Vänner om sina förutsättningar 

för att kunna bedriva lobbying för att påverka EU? 

• Vad anser Världsnaturfonden, Greenpeace och Jordens Vänner om lobbying som en 

demokratisk metod för att kunna påverka?  

 

1.3 Statsvetenskaplig relevans  

 

1.3.1 Utomvetenskaplig relevans  
Miljöförstöring och klimatförändringar har under de senaste åren tagit stor plats i media, på 

den politiska arenan och i den allmänna opinionen.4 Detta har bidragit till att diskussion kring 

miljö- och klimatpåverkan ständigt är närvarande i den politiska debatten och kan således 

betraktas som ett aktuellt samhällsproblem att studera.  

                      EU är en av de främsta betydande internationella aktörerna och har ett stort 

inflytande på medlemsstaternas miljö- och klimatpolitiska arbete.5 EU:s möjlighet att utöva 

inflytande på medlemsländernas inhemska politik är ett dilemma som stundom förekommer i 

samhällsdebatten, där fördelar respektive nackdelar lyfts fram gällande EU:s intervenering.6 

Det är förvisso fördelaktigt att globala problem omhändertas på en högre politisk instans men 

samtidigt råder en skepsis till att beslutsfattandet sker på långt avstånd från befolkningen.7 

Det är av den anledningen relevant att studera intresseorganisationers förutsättningar att 

                                                            
4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”Sju tankar om miljö” (2010 s 8). 
5 Global Utmaning ”Klimatrapport” (2008 s 9) & EU-Upplysningen ”EU:s makt varierar mellan olika politikområden” 
6 Dagens Nyheter ”Svenskar kritiska till mer EU-makt” & Svenska Dagbladet ”Stöd för svenskt EU-medlemskap rasar" &   

   SVT Nyheter "Brexit skapar debatt om Swexit” 
7 Europaportalen "Sverige har förlorat alltför mycket makt i EU" & Dagens Nyheter ”Trots EU:s alla brister – vad skulle vi  

  ha istället?” & SOU 2016:10 (s 10, 210) 
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komma in i beslutsprocessen och påverka utformningen av EU:s klimat-och miljöpolitik.  

                       När det gäller lobbying finns det en debatt om huruvida lobbying som en form 

av påverkan främjar eller hämmar demokratin.8 Denna fråga är framförallt central på EU-nivå 

då det i Bryssel förekommer omfattande lobbyingverksamheter riktade mot EU:s 

institutioner.9  

                      Mot bakgrund av miljöförstöringen och klimatförändringarnas negativa effekter 

och dilemmat gällande EU:s intervenering samt huruvida lobbying kan bedömas som 

demokratiskt är vårt val av forskningsområde utomvetenskapligt motiverat då frågan knyter 

an till den aktuella samhällsdebatten inom olika områden och gör således vår studie relevant 

att genomföra.10 

 

1.3.2 Inomvetenskaplig relevans  

Lobbying har uppmärksammats i tidigare forskning. Vi har lagt fokus på att klargöra vilka 

strategier lobbying utgörs av och hur lobbyingverksamheten är reglerad i EU. Vi har även fäst 

avseende vid debatten om huruvida lobbying som en metod för att påverka kan bedömas som 

demokratisk.11 

  Tidigare svensk forskning har fokuserat mer på lobbyingverksamheten i Sverige 

och mindre på EU-nivå,12 vilket vi anser oss kunna ge ett bidrag till genom att, utifrån 

svenska miljöorganisationers perspektiv, undersöka förutsättningarna för att bedriva lobbying 

mot EU. Vi har inte upplevt det som en svårighet att relatera vårt forskningsområde till 

tidigare forskning och då vi avser att bidra till den existerande forskningen om Sveriges 

lobbyingverksamhet och deras förutsättningar att bedriva lobbying mot EU, bedömer vi vår 

forskningsfråga inomvetenskapligt motiverad och relevant.13  

 

1.4 Avgränsning   

Vi avser inte att avgöra huruvida lobbying främjar eller hämmar demokrati, utan det är de tre 

svenska miljöorganisationers perspektiv i frågan som ska belysas. Vi har vidare ingen avsikt 

                                                            
8 Se Möller, T. (2009) och Larsson, L. (2005)    
9 Nygårds, O. Nygårds, M.P (2013 s 26-28) & EU-sekretariatets ”Årsrapport om öppenhetsregistrets verksamhet 2015” 

(2015 s 5) 
10 Esaiasson, P m.fl (2012 s 31)  
11 Se Möller, T. (2009) och Larsson, L. (2005) 
12 Strömbäck, J. ”Lobbyismens problem och möjligheter” (2011 s 3)  
13 Esaiasson, P m.fl (2012 s 31-32)  
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att analysera i vilken grad som miljöorganisationernas lobbying påverkar EU, utan vi avser att 

redogöra miljöorganisationernas upplevda inflytande i EU:s miljö- och klimatpolitik.  

 

1.5 Disposition  

Vi kommer inledningsvis ge en bakgrundbeskrivning av allmänna respektive privata 

intresseorganisationer för att sedan redogöra för vad lobbying är och hur den kan bedrivas. 

Därefter beskrivs EU:s beslutsprocess och hur EU reglerar lobbyingverksamheten i Bryssel. I 

kapitel 2 framställs uppsatsens metodiska tillvägagångsätt. I kapitel 3 presenteras vad tidigare 

forskning framlagt om intresseorganisationers förutsättningar och vilka förutsättningar som 

denna studie har valt att fästa avseende vid. Därefter presenteras demokratiteorin så som den 

framläggs av Robert Dahl, samt vad forskarna Tommy Möller och Larsåke Larsson redogör 

för gällande det demokratiska dilemmat. I kapitel 4 presenteras vårt insamlade material och 

resultat, där varje frågeställning omhändertas i separata avsnitt. I kapitel 5 analyseras 

resultatet med utgångspunkt i demokratiteorin och dilemmat med lobbying. I kapitel 6 

presenteras våra slutsatser.    

 

1.6 Allmänna och privata intresseorganisationer   

Det finns flera former och typer av intresseorganisationer men det går att göra en åtskillnad 

mellan privata och allmänna. Privata intresseorganisationer tenderar att förespråka ett 

särintresse, det vill säga intresset för en särskild grupp i samhället. Dessa förknippas främst 

med grupper bestående av företag och arbetare inom olika branscher, till exempel 

industribranschen.14 Företag som arbetar med fossil kol, olja, gas, stål, cement, kemikalier och 

papper kan ingå i branschorganisationer för industri, till exempel Business Europe eller 

European Chemical Industry Council (Cefic).15 Företag som ingår i branschorganisationer för 

industri har ett gemensamt ekonomiskt intresse16 och bedriver lobbying mot EU:s miljö- och 

klimatpolitik för att främja gynnsamma regler och för att begränsa politiska beslut som är till 

deras nackdel.17 De kan även företrädas av PR-konsulter (professionella lobbyister) som å 

deras vägnar bedriver lobbying för att påverka EU.18 När branschorganisationer eller PR-

                                                            
14 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 63) 
15 Fagan-Watson m.fl “Lobbying by Trade Associations on EU Climate Policy” (2015 s 12) 
16 Naurin, D. (2001 s 72)  
17 Oxfam ”Crying Wolf: Industry lobbying and climate change in Europe” (2010 s 1) & Fagan-Watson  

    m.fl “Lobbying by Trade Associations on EU Climate Policy” (2015 s 19-21)  
18 SNS Demokratiråd ”Makten i Europa” (2011 s 90)  
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konsulter lobbar för industrin kallar vi det i denna studie för ”industrilobbyn”.  

  Allmänna intresseorganisationer består vanligtvis av icke-vinstdrivande grupper 

som syftar att påverka politiken i en inriktning som är för allmänhetens bästa. De företräder 

således inte en särskild grupp av individer i samhället utan avser att framföra politiska förslag 

som alla gynnas av. De allmänna intresseorganisationerna kan exempelvis vara särskilt 

inriktade på miljö, djurrättigheter och mänskliga rättigheter.19  

  Världsnaturfonden, Greenpeace och Jordens Vänner kan utifrån kriterierna ovan 

betraktas som allmänna intresseorganisationer då de är ideella och strävar efter att främja en 

hållbar utveckling av miljön som är till allmänhetens förmån.  

 

1.7 Lobbying 

1.7.1 Vad är lobbying?  

Lobbying är en form av politiskt deltagande och ett verktyg för att försöka påverka politiken i 

en viss riktning.20 Det ska emellertid framhållas att det finns flera föreslagna 

begreppsdefinitioner i tidigare statsvetenskaplig forskning, eftersom det finns skillnader i hur 

lobbying utövas och regleras i olika länder. Därmed får lobbyism olika innebörd beroende på 

vilket land som studeras.21 Det ska också framhållas att det i svensk statsvetenskap 

traditionellt sett har gjorts en åtskillnad mellan lobbying och opinionsbildning, men 

antagandet har utmanats och numera är det vedertaget att lobbyism även kan inkludera 

opinionsbildning och andra indirekta påverkansstrategier.22 En av de forskare som instämmer 

med det senare är Gunnar Falkemark, tidigare professor i statskunskap vid Göteborgs 

universitet, och han definierar lobbying som ”påverkansförsök på policyprocessen som 

företag, intresseorganisationer och enskilda gör”.23 Vi har valt att använda oss av Gunnar 

Falkemarks definition då den är bred och inkluderar flera former av påverkan som kan 

karaktäriseras som lobbying, oavsett om det sker genom direktkontakter med beslutsfattare, 

opinionsbildningar eller andra indirekta påverkansstrategier.    

 

                                                            
19 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 63) & Weiler, F. & Brändli, M. ”Inside versus outside lobbying…” (2015 s 748)  
20 Weiler, F. & Brändli, M. ”Inside versus outside lobbying” (2015 s 746) 
21 Strömbäck, J. ”Lobbyismens problem och möjligheter” (2011 s 7, 11-12) 
22 Strömbäck, J. ”Lobbyismens problem och möjligheter” (2011 s 8,10) & SNS Demokratiråd ”Makten i Europa” (2011 s 79) 
23 Strömbäck, J. ”Lobbyismens problem och möjligheter” (2011 s 8)  
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1.7.2 Strategier för lobbying  

I den statsvetenskapliga forskningen är det framförallt två strategier som 

intresseorganisationer kan tillämpa för att påverka politiken.24 Dessa innefattar olika 

tillvägagångssätt för att påverka och skapa inflytande i den politiska processen och kommer 

att redogöras för nedan.  

Inside-lobbying  

Intresseorganisationer använder sig av denna strategi när de avser att utforma politiken genom 

att direkt påverka på tjänstemän, politiker och ministrar.25 Företrädare för 

intresseorganisationerna tar i första steget kontakt med dessa för att framföra sina synpunkter i 

en viss fråga med syftet att övertyga och påverka. Detta kan ske genom möten, deltagande på 

seminarier, konferenser och i andra politiska arrangemang.26  

 

Outside-lobbying  

När intresseorganisationer inte får direkt tillträde till att vara med och utforma politiken 

behöver de använda sig av indirekta metoder för att kunna påverka tjänstemän, politiker och 

ministrar. Det innebär att intresseorganisationerna får försöka påverka från utsidan, istället för 

inifrån som vid inside-lobbying. Outside-lobbying går i huvudsak ut på att informationen görs 

tillgänglig för allmänheten för att på så sätt väcka uppmärksamhet för en viss fråga och skapa 

opinion. Intresseorganisationer kan exempelvis bedriva manifestationer och kampanjer för att 

deras ståndpunkter och åsikter ska presenteras och spridas.27 Genom att sprida information, 

genom exempelvis kampanjer, kan intresseorganisationer mobilisera ett publikt stöd. Detta 

medför att intresseorganisationerna indirekt kan sätta press på tjänstemän, politiker och 

ministrar och påverka politiken.28 

 

 

 

                                                            
24 Weiler, F. & Brändli, M. ”Inside versus outside lobbying…” (2015 s 745) & Knill, C & Tosun, J (2012 s 65) 
25 Weiler, F. & Brändli, M. ”Inside versus outside lobbying” (2015 s 746) & Knill, C & Tosun, J (2012 s 65) 
26 Strömbäck, J. ”Lobbyismens problem och möjligheter” (2011 s 13) 
27 Strömbäck, J. ”Lobbyismens problem och möjligheter” (2011 s 13) & Knill, C & Tosun, J (2012 s 65) 
28 Weiler, F. & Brändli, M. ”Inside versus outside lobbying” (2015 s 746-747) 



7 
 

1.8 EU  

1.8.1 Beslutsprocessen i EU 

Beslutsprocessen kan enkelt förklaras som en modell som används för att beskriva den 

offentliga politiska processen. EU:s beslutsprocess utgörs av flera omfattande och komplexa 

moment, vilket gör det relevant att dela in beslutsprocessen i olika faser för att enklare kunna 

beskriva den politiska processen.29 Vi avser enbart att studera de inledande delarna i 

beslutsprocessen, som är att identifiera en fråga och få den uppsatt på dagordningen samt 

beslutsfattandet.   

                      Den första fasen består av att identifiera ett problem och få det uppsatt på 

dagordningen.30 Olika aktörer ute i samhället såsom miljöorganisationer, företag och 

industribolag problematiserar olika frågor ute i samhället som de anser relevanta för EU att 

vidta åtgärder för. Dessvärre har beslutsfattare varken tid eller resurser att ta sig an samtliga 

offentliga problem utan måste sålla fram de som är mest centrala och akuta att omhänderta.31 

Det innebär att aktörerna måste motivera sina problem väl och det är även av betydelse att 

frågan blir uppmärksammad hos allmänheten eftersom de då kan bidra och ställa ökade krav 

på beslutsfattare att agera i frågan. Hur ett problem definieras och uppmärksammas är således 

centralt för att få det uppsatt på den politiska dagordningen. 32 I EU är det kommissionen, som 

är belägen i Bryssel, som kan föra upp frågor på dagordningen. EU-kommissionen föreslår 

nya EU-lagar och regleringar, till exempel kan miljökommissionen föreslå nya 

miljöregleringar. Detta är därmed en av de EU-institutioner som intresseorganisationer och 

andra aktörer bedriver lobbying mot för att få upp en fråga på dagordningen.33 

När ett specifikt problem hamnar på EU:s dagordning tar nästa fas vid som är 

det politiska beslutsfattandet.34 I denna fas ska ett lagförslag utarbetas som avser att åtgärda 

problemet i fråga. När förslaget är utformat ska det sedan avgöras om det ska godkännas och 

inrättas.35 Utformningen av ett lagförslag sker i EU-kommissionen då det är denna institution 

som utarbetar nya lagar. Avgörandet om ett lagförslag ska godkännas och inrättas sker i 

Europaparlamentet och Ministerrådet, som är belägna i Bryssel. Europaparlamentet tar 

                                                            
29 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 9) 
30 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 9) 
31 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 106) 
32 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 117) 
33 EU-upplysningen ”EU-kommissionen”  
34 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 9, 121) 
35 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 121) 
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ställning till lagförslaget som EU-kommissionen förordat och kan även ändra i lagförslaget. 

Ministerrådet tar även de ställning till lagförslaget, och beslutar sedan gemensamt med 

Europaparlamentet om förslaget ska gå igenom.36 I beslutsfattandet har intresseorganisationer 

möjlighet att bedriva lobbying för att påverka tjänstemän, politiker och ministrar inom dessa 

institutioner.37 

 

1.8.2 EU:s Öppenhetsregister   

EU har framtagit åtgärder för att reglera den lobbyingverksamhet som sker i Bryssel. 2011 

lanserade EU-kommissionen ett Öppenhetsregister där företag, intresseorganisationer och 

andra aktörer som bedriver lobbying kan registrera sig.38 Europaparlamentet förespråkade att 

detta register skulle vara obligatoriskt, men kommissionen beslutade att registret skulle vara 

frivilligt.39 Öppenhetsregistret ska tillhandahålla information om vilka intressen som 

representeras i EU, av vilka de representeras samt kostnaden av lobbyingarbetet de bedriver. 

Syftet med registret är således att öka transparensen inom EU:s beslutsprocess.40 Kritik har 

dock riktats mot Öppenhetsregistret. Då det är ett frivilligt åtagande registrerar sig inte alla 

som bedriver lobbying, vilket medför att det inte går att få en exakt överblick över aktiva 

lobbyister.41 Registret har även kritiserats för att det kan vara otydligt vilka intressen som 

vissa professionella lobbyister förespråkar.42 Professionella lobbyister är PR-konsulter som 

arbetar på uppdrag åt organisationer, och företräder då deras intressen i olika politiska 

frågor.43 När dessa registrerar sig kan de registrera sig under sitt eget namn, och inte under 

vilken organisation vars intresse de företräder.44 Detta gör att det kan vara otydligt vilka 

intressen som representeras i EU:s beslutsprocess, vilket gör Öppenhetsregistret bristfälligt.  

  

 

                                                            
36 EU-upplysningen ”Så beslutar EU”  
37 SNS Demokratiråd ”Makten i Europa” (2011 s 25)  
38 EU-sekretariatets ”Årsrapport om öppenhetsregistrets verksamhet 2015” (2015 s 2)  
39 SNS Demokratiråd ”Makten i Europa” (2011 s 80) 
40 EU Transparency register "Varför behövs ett Öppenhetsregister?" 
41 SNS Demokratiråd ”Makten i Europa” (2011 s 80-81, 84) Nygårds, O & Nygårds, M.P (2013 s 32-33)  
42 SNS Demokratiråd ”Makten i Europa” (2011 s 84) & EU-sekretariatets ”Årsrapport om öppenhetsregistrets verksamhet    

   2015” (2015 s 5, 8-9) 
43 PRECIS ”Public Affairs”  
44 EU-sekretariatets Årsrapport om öppenhetsregistrets verksamhet 2015 (2015 s 5) 
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Kapitel 2. Metodiskt tillvägagångssätt 

2.1 Upplägg 

Vi har genomfört en kvalitativ beskrivande flerfallsstudie och tillämpat metoden 

samtalsintervju för att införskaffa material. Resultatet från intervjuerna har redogjorts utifrån 

strategierna inside respektive outside-lobbying och förutsättningarna intern organisation, 

kunskap och expertis, politiska nätverk och konkurrens. Under respektive resultatavsnitt har vi 

sammanfattat och gjort en jämförande beskrivning av resultatet.  

  Resultatet har sedan analyserats med utgångspunkt i demokratiteorin såsom den 

framläggs av statsvetaren Robert Dahl, och utifrån det demokratiska dilemmat med lobbying 

som de svenska forskarna Tommy Möller och Larsåke Larsson har redogjort för.   

 

2.2 Material   

2.2.1 Dokument   

Inför intervjuerna gick vi igenom respektive miljöorganisations senaste publicerade 

årsredovisningar för att hitta information som kunde underbygga de frågor vi avsåg att 

ställa.45 Dessa dokument är offentliga handlingar vars syfte är att återge en korrekt och samlad 

bild av organisationens verksamhet. Vi anser att dessa årsrapporter är tillförlitliga då de 

innehåller uppgifter som kritiskt har kontrollerats och granskats av en revisor för respektive 

miljöorganisation. 

 

2.2.2 Samtalsintervjuer   
Då det finns begränsat med information som kan ge en redogörelse för hur svenska 

miljöorganisationer bedriver lobbying för att påverka EU, och deras förutsättningar att göra 

detta, har vi valt att genomföra samtalsintervjuer för att på så sätt kunna inhämta den 

detaljkunskap som saknas. Dessutom avser vi att redogöra för hur de upplever sina 

förutsättningar och om dessa är tillräckliga, vilket är svårt att få svar på om inte frågan ställs 

direkt till en väl insatt källa inom organisationen. Vi har av den anledningen valt att tillämpa 

metoden samtalsintervjuer för att besvara vårt syfte med tillhörande frågeställningar. 

Samtalsintervjuer möjliggör även att fånga in en högre grad av komplexitet i frågorna, större 

                                                            
45 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF ”Årsredovisning 2015” (2015 s 54-57) & Greenpeace ”Årsredovisning 2015” (2015 s                  

    19-20) & Jordens Vänner ”Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2015” (2015 s 29)  
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möjligheter till följdfrågor och nyanserade svar, vilket är användbart för oss då vi ger oss in 

på något outforskad mark och önskar få ett bra grepp om helheten.46 Vi författade ett antal 

frågor som vi strukturerade efter olika teman utifrån anvisningar ur Metodpraktikan (2012).47 

Vi inledde med så kallade uppvärmningsfrågor och övergick sedan till våra tre huvudteman 

som omfattade hur miljöorganisationerna bedriver lobbying, organisationens förutsättningar 

att bedriva lobbying och intervjupersonens syn på lobbying utifrån ett demokratiskt 

perspektiv. Intervjun avslutades med summeringsfrågor som var menade att ge 

intervjupersonen möjlighet att sammanfatta sina svar samt ge ytterligare kommentarer.    

                      Intervjuguiden är semistrukturerad, då varje tema har inletts med öppna frågor 

som sedan har kompletterats med uppföljningsfrågor och direkta frågor för att svaren ska 

omfatta samtliga aspekter som uppsatsen avser att undersöka.48 Vi har bedömt det 

betydelsefullt för uppsatsen att inleda varje tema med öppna frågor för att ge utrymme åt 

intervjupersonens egna spontana tankar, som kan ge oss en inblick i vilka aspekter som 

intervjupersonerna ser som mest relevanta. Visserligen kan öppna frågor tendera till att 

intervjun tar ut olika svängar men vi hade inga större bekymmer med detta utan hann ställa de 

frågor vi avsåg inom tidsramen.  

                      Våra intervjupersoner är i första hand informanter eftersom vi är intresserade av 

miljöorganisationerna och inte intervjupersonerna i sig. Vi har emellertid ställt tre frågor om 

deras syn på lobbying utifrån ett demokratiskt perspektiv vilket innebär att våra 

intervjupersoner även delvis är respondenter, då det är deras uppfattningar som är det 

intressanta i sig.49  

2.2.3 Urval av fall och analysenheter 
Vi bedömde det som mest fördelaktigt för vår flerfallsstudie att genomföra ett strategiskt urval 

eftersom våra fall behöver uppfylla vissa kriterier för att vi ska kunna studera det som vi avser 

att undersöka. Vi framtog således vissa kriterier och utifrån vår population av svenska 

miljöorganisationer valde vi ut våra fall.50  

                      Kriterierna var att miljöorganisationerna skulle vara verksamma inom Sverige, 

samt att de skulle bedriva lobbying alternativt ingå i en samlingsorganisation som bedriver 

lobbying mot EU. Utifrån dessa kriterier fann vi följande miljöorganisationer; Greenpeace, 

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Jordens Vänner. Vi fick även under 

                                                            
46 Esaiasson, P. m.fl. (2012 s 251-252) 
47 Esaiasson, P. m.fl. (2012 s 264-267) 
48 Esaiasson, P. m.fl. (2012 s 228-229)  
49 Esaiasson, P. m.fl. (2012 s 228, 252) 
50 Yin R.K. (2007 s 42, 60)  
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rådgivning med klimatforskaren Mathias Fridahl, forskare på Linköpings Universitets 

Centrum för klimatpolitisk forskning, bekräftat att dessa var de mest relevanta att studera. Vi 

tog kontakt med samtliga och alla förutom Naturskyddsföreningen var tillgängliga för en 

intervju. 

  Vi bedömer att våra tre fall, Greenpeace Sverige, Världsnaturfonden och 

Jordens Vänner, är intressanta att studera i sig då de tar stor plats i den svenska miljö-och 

klimatdebatten.51 Vidare är deras respektive internationella organisationer Greenpeace 

International, World Wildlife Fund (WWF) och Friends of the Earth framstående aktörer 

inom den internationella miljö-och klimatdebatten.52   

  Nästa steg i urvalsprocessen var att välja analysenhet,53 det vill säga avgöra 

vilka intervjupersoner som skulle intervjuas från respektive miljöorganisation. När 

samtalsintervjun är av informantkaraktär, som vår till stor del är, är det framförallt gynnsamt 

att intervjua ”centralt placerade källor” eftersom de förväntas ha kompetens och väsentliga 

inifrån-kunskaper.54 För vår del innebär det anställda med betydande insikt kring arbetet med 

lobbying. Utifrån den kontaktinformation som återfanns på organisationernas hemsidor 

mailade vi antingen direkt till personen vi bedömde som ansvarig för lobbyingarbetet, eller till 

organisationens allmänna e-post och bad att få kontakt med ansvarig person för 

lobbyingarbete.     

  Intervjuerna med Världsnaturfonden och Greenpeace pågick i 60 min, och 

intervjun med Jordens Vänner varade i 30 min. Detta har medfört att Jordens Vänner svar är 

kortfattade men har inte påverkat vår studie eftersom alla teman hann beröras under intervjun. 

Intervjuerna med Världsnaturfonden och Jordens Vänner genomfördes via Skype, och 

intervjun med Greenpeace genomfördes på Greenpeace kontor i Stockholm.  

  Samtliga intervjupersoner är högt uppsatta inom sina respektive organisationer, 

och har även specifikt ansvar för lobbyingarbetet. De har vidare lång erfarenhet av miljö- och 

klimatrelaterade frågor. Vi bedömer därmed dessa som goda representanter för sina respektive 

organisationer, och som väl insatta och centrala källor. Nedan presenteras våra 

intervjupersoner från respektive svensk miljöorganisation.   

 

                                                            
51 Dagens Nyheter "Vattenfall en kolsvart plump i protokollet"  
52 The Guardian "40 years of Friends of the Earth" & The Guardian "Greenpeace and WWF anniversaries  

    highlight wildly differing tactics"  
53 Yin R.K. (2007 s 42, 60)  
54 Esaissaon, P. m.fl (2012 s 258, 260) 
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Världsnaturfonden, Lovisa Hagberg   

Senior Policyrådgivare, ansvarig för Världsnaturfondens miljöpolicy. Lovisa är även 

ordförande för Världsnaturfondens europeiska policykontor, och är involverad i flera 

europeiska processer.   

Greenpeace, Gunnar Lind   

Senior Campaigner, ansvarig för skogs- och energifrågor. Gunnar har även arbetat som 

politisk sekreterare i Miljöpartiets riksdagskansli, med ansvar för energi- och klimatfrågor. 

Jordens Vänner, Sofia Hedström   

Enhetschef för projekt och påverkansarbete. Sofia är ansvarig för Jordens Vänners projekt, 

och för samverkan mellan aktiva medlemmar och anställd personal på organisationen.     

 

2.3 Källkritik   
De svar som framförs av intervjupersonerna ska betraktas som källor och av den anledningen 

granskas och prövas utifrån källkritiska principer.55 För vår del är det främst av vikt att 

fastställa intervjupersonens tendens för att kunna bedöma sanningshalten i de svar som ges. 

Det innebär att vi måste beakta huruvida det ligger i intervjupersonens intresse att medvetet 

återge en snedvriden eller tillrättalagd bild av verkligheten.56 Det kan finnas flera orsaker till 

att intervjupersonen uppger information som inte överensstämmer med verkligheten. 

Exempelvis är allmänna intresseorganisationer till stor del i behov av sina medlemmar och 

privata donationer för att kunna bedriva sin verksamhet.57 Mot bakgrund av detta går det att 

tänka sig att intervjupersonen är restriktiv till att delge en negativ bild av organisationen för 

att således bibehålla sina medlemmar och finansiella resurser. Intervjupersonen kan även 

känna lojalitet till sin organisation eller vilja undvika en konflikt med sina medarbetare och är 

av den anledningen motvillig till att återge en negativ bild. Ett tillvägagångssätt för att 

undersöka tendensen är således att bedöma om intervjupersonen återger uppgifter som får hen 

eller organisationen att framstå i dåliga dager, eftersom det då finns god anledning att tro på 

de erhållna uppgifterna.58 Våra intervjupersoner har överlag gett en positiv bild av sina 

respektive organisationer men har även uppgett att det finns brister och problem. Vi har 

därmed bedömt att de erhållna svaren från respektive intervjuperson har en god sanningshalt.                    

                                                            
55 Esaiasson, P. m.fl. (2012 s 228) 
56 Esaiasson, P. m.fl. (2012 s 285) 
57 Naurin, D. (2001 s 73)  
58 Esaiasson, P. m.fl (2012 s 286)  
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2.4 Reliabilitet och Validitet 
För att bedöma vilka förutsättningar som varit främst centrala för vår studie har vi använt oss 

av strategin resonemangsvaliditet och således beaktat vad tidigare forskning har bidragit med 

inom området.59 Vår operationalisering utgår med andra ord utifrån vad tidigare forskare 

framlagt som centrala förutsättningar för intresseorganisationer att besitta, och ger oss ett stöd 

för att dessa är relevanta att beakta för att kunna analysera miljöorganisationers möjlighet att 

bedriva lobbying. Då vi stödjer oss på tidigare etablerad forskning anser vi att vårt teoretiska 

begrepp ”förmåga att bedriva lobbying” överensstämmer med våra operationella indikatorer 

”förutsättningarna” och att vi kan undersöka det vi avser att undersöka.60 Vår bedömning är 

således att vår begreppsvaliditet är god och att vårt resultat inte innehåller systematiska fel.61 

                      Alla intervjuer har transkriberats och korrekturläst noggrant för att undvika 

onödiga slumpmässiga och osystematiska fel, så kallade slump - och slarvfel. Det finns 

emellertid alltid en risk för missförstånd i intervjuer men då vi klargjort för våra 

intervjupersoner vad respektive förutsättning innebär anser vi att reliabiliteten är hög.62 

                       Mot bakgrund av ovanstående, god begreppsvaliditet och hög reliabilitet, 

bedömer vi att vårt resultat har god resultatvaliditet och att vi således mäter det som vi påstår 

att vi mäter.63 Det ska emellertid understrykas att vi studerar miljöorganisationernas upplevda 

förmåga att bedriva lobbying och inte den faktiska förmågan, vilket nödvändigtvis inte 

behöver innebära samma sak.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
59 Esaiasson, P. m.fl (2012 s 60) 
60 Esaiasson, P. m.fl (2012 s 58, 63) 
61 Esaiasson, P. m.fl (2012 s 58) 
62 Esaiasson, P. m.fl (2012 s 63) 
63 Esaiasson, P. m.fl (2012 s 63)  
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Kapitel 3. Tidigare forskning och teori 

 

3.1 Tidigare forskning  

 

3.1.1 Förutsättningar för att bedriva lobbying 
Intresseorganisationers möjlighet att få upp en fråga på dagordningen och påverka 

beslutsfattandet beror på vilka förutsättningar de har för att bedriva lobbying. I detta kapitel 

kommer vi att presentera vad tidigare forskning har identifierat som centrala förutsättningar 

för intresseorganisationer att besitta när det gäller lobbyingarbete. Vi har utifrån denna 

forskning sammanställt fyra övergripande förutsättningar som vi kommer att presentera i 

nästa delavsnitt.  

  Christoph Knill (professor i Statsvetenskap, Ludvig-Maximilians Universitet i 

München) och Jale Tosun (professor i Statsvetenskap, Heidelbergs Universitet) beskriver i sin 

bok Public Policy (2012) hur intresseorganisationer kan påverka beslutsprocessen. 

Intresseorganisationers förutsättningar att få upp en fråga på dagordningen beror främst på 

resurser och tillgång. Resurser innebär finansiella resurser, personal och expertkunskap. 

Dessa påverkar hur väl organisationen kan mobilisera allmänhetens stöd för en fråga. 

Möjligheten till inflytande över dagordningen påverkas även av tillgången till politiker och 

tjänstemän. Om organisationen har en nära och upparbetad relation med dessa har de ett 

mindre behov av att mobilisera allmänhetens stöd, då de har en större chans att påverka 

dagordningen genom sina kontakter.64  

  När det gäller den andra fasen i beslutsprocessen, beslutsfattandet, understryker 

Knill och Tosun tre faktorer som de anser avgörande för intresseorganisationers möjlighet att 

skapa inflytande. Det första de lyfter fram är intresseorganisationers interna organisation, det 

vill säga hur den är beskaffad och utformad. Till detta hör att studera organisationens inre 

sammanhållning, finansiella resurser samt antal medlemmar och förmågan att behålla och 

rekrytera nya.65 Det andra kriteriet är det ämne som organisationen arbetar med, då ett 

komplext och tekniskt ämne ökar chansen till inflytande eftersom organisationer då kan bidra 

med högt efterfrågad information till politiker. Den tredje faktorn som påverkar 

                                                            
64 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 117) 
65 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 86) 
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intresseorganisationers inflytande i politiken är graden av konkurrens mellan olika 

intresseorganisationer, såsom intresseorganisationers tillgång till beslutsprocessen.66 

  Naghmeh Nasiritousi, Mattias Hjerpe och Björn-Ola Linnér, forskare på 

Linköpings Universitets Centrum för klimatpolitisk forskning, har studerat icke-statliga 

aktörers inflytande i klimatförhandlingar genom att använda enkätmaterial från två av FN:s 

klimatkonventioner (UNCCC)67 Enligt deras studie The roles of non-state actors in climate 

change governance: understanding agency through governance profiles finns det olika 

”maktkällor” (förutsättningar) som skiljer sig åt mellan olika typer av intresseorganisationer. 

Dessa källor till intresseorganisationers inflytande finns inom (1) kunskap och information, 

(2) ekonomiska resurser och position i den globala ekonomin, (3) organiseringskapacitet, 

transnationella nätverk och mobiliseringskapacitet, samt (4) legitimitet. Dessa kategoriserar 

författarna på följande sätt; symboliska (legitimitet och förmåga att använda moraliska 

argument), kognitiva (kunskap och expertis), sociala (tillgång till nätverk), inflytande (tillgång 

till nyckelaktörer och beslutsprocesser) eller materiella (tillgång till resurser och position i 

den globala ekonomin). Utifrån dessa kategorier anser Nasiritousi, Hjerpe och Linnér att 

företag främst har materiella förutsättningar och förväntas således vara bra på att påverka 

beslutsfattare. Detta kan även gälla för miljöorganisationer men dessa organisationers styrkor 

ligger främst i deras kognitiva och sociala förutsättningar, då de tenderar att ha höga 

medlemsantal, god kapacitet till mobilisering samt fokus på specifika frågor. 

Miljöorganisationer har även en symbolisk förutsättning eftersom de representerar en åsikt 

som inte kan föra sin egen talan (miljön).68  

  Nasiritousi, Hjerpe och Linnér utgår bland annat från Lars H. Gulbrandsen och 

Steinar Andresens, forskare inom statsvetenskap på Fridthof Nansen Institut, artikel om 

intresseorganisationers inflytande i implementeringen av Kyotoprotokollet. I artikeln NGO 

Influence in the Implementation of the Kyoto Protocol: Compliance, Flexibility Mechanisms, 

and Sinks (2004) beskriver Gulbrandsen och Andresen att miljöorganisationer har fyra 

”baser” (förutsättningar) som påverkar deras möjlighet till inflytande. Dessa är den 

intellektuella basen som består av organisationens egna sakkunskap samt dess förmåga att 

tillhandahålla beslutsfattare med expertkunskap och analys, medlemsbasen vilket innebär 

organisationens medlemsantal både internationellt och nationellt, den politiska basen 

                                                            
66 Knill, C. & Tosun, J. (2012 s 86) 
67 Nasiritousi m.fl (2014 s 114-115)  
68 Nasiritousi m. fl (2014 s 113) 
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inkluderar organisationens tillgång till beslutsfattare och politiker, samt den finansiella basen 

som innebär finansiella resurser som organisationen kan använda till lobbyingarbetet.69 

3.1.2 Våra fyra val av förutsättningar 

För att operationalisera ”förutsättningar” har vi utgått från den tidigare forskning som vi 

redovisar i delavsnitt 3.1.1. Vi har sammanställt fyra förutsättningar som vi använt för att 

studera svenska miljöorganisationers förutsättningar. Dessa undersöker endast förutsättningar 

för att bedriva lobbying, inte hur starkt eller svagt det faktiska politiska inflytandet är.  

• Vi har inkluderat finansiella resurser, medlemmar och intern sammanhållning i Intern 

Organisation.  

• Inom Kunskap och Expertis inkluderar vi miljöorganisationens kunskap samt tillgång 

till expertkunskap, som kan förmedlas till tjänstemän, politiker och ministrar på EU-

nivå. 

• Förutsättningen Politiska Nätverk innebär vilken tillgång miljöorganisationerna har till 

tjänstemän, politiker och ministrar på EU-nivå.  

• Inom Konkurrens avser vi att beakta hur andra miljöorganisationer samt hur 

industrilobbyn påverkar miljöorganisationernas inflytande i EU. 

 

3.2 Lobbying och det demokratiska dilemmat  

Lobbying är en kontroversiell form av påverkan då tidigare forskning har redogjort både dess 

positiva och negativa demokratiska aspekter. Lobbying kan således betraktas som främjande 

och på samma gång hämmande för demokratin, vilket gett upphov till ett demokratiskt 

dilemma.70   

                      Vårt resultat har analyserats utifrån demokratiteorin såsom den framläggs av 

den amerikanska statsvetaren Robert Dahl. Han har skrivit flera kända verk om demokratisk 

teori som gjort betydande avtryck i den statsvetenskapliga sfären.71 Dahl har i sin bok 

Democracy and its critics (1989), framlagt fem kriterier som han anser leder till en idealisk 

demokratisk process. Det är dessa vi kommer att tillämpa när vi analyserar vårt resultat. Dahls 

demokratiteori utgår emellertid från medborgares rätt till inflytande i politiken, inte 

intresseorganisationers. Vi kommer av den anledningen ta stöd av vad tidigare svensk 

                                                            
69 Gulbrandsen, L.H & Andresens, S “NGO Influence in the implementation of the Kyoto Protocol: Compliance, Flexibility     

   Mechanisms, and Sinks” (2004 s 58) 
70 Se Möller, T. (2009) och Larsson, L. (2005)    
71 Goldmann, K m.fl. (1997 s 37) 
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forskning har framlagt om intresseorganisationers lobbying för att skapa inflytande i politiken 

och det demokratiska dilemmat.   

 

3.2.1 Transparens   

Ett av Dahls kriterier är Upplyst förståelse, vilken innebär att medborgare ska ha adekvat och 

lika möjlighet att ta del av kunskap och få information ur olika perspektiv för att kunna bilda 

sig en uppfattning om vad som gynnar deras intressen.72 Transparens är således ett krav då 

medborgare behöver fullständig information för att kunna veta vad som är bäst för dem, det 

vill säga ha upplyst förståelse.  

                        Larsåke Larsson, forskare i medie-och kommunikationskunskap vid Örebro 

Universitet, beskriver PR-konsulters roll i ett demokratiskt samhälle i Opinionsmakarna – En 

studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati (2005). Larsson undersöker om PR-

konsulterna (professionella lobbyister) är till fördel eller nackdel för demokratin. Larsson 

betonar vikten av transparens i ett demokratiskt samhälle, och menar att debatter och 

beslutsprocesser ska vara öppna. Detta innebär att lobbyister ska synliggöra var de hämtar sin 

kunskap och information, och att viktiga aspekter av den frågan som drivs inte ska döljas. 

Vidare ska de aktörer som deltar i opinionsbildningen vara offentliga och lätta att identifiera. 

Det ska således framgå tydligt vilken organisation eller företag som lobbyisten företräder. När 

det gäller professionella lobbyister tillhör inte de en organisation utan agerar fristående. Detta 

kan leda till en brist i transparensens, då det kan vara otydligt vilka intressen dessa 

företräder.73  

  Tommy Möller, professor i Statsvetenskap vid Stockholms Universitet, 

beskriver i rapporten Lobbyism i den svenska riksdagen (2009), den lobbyverksamhet som 

bedrivs mot riksdagsledamöter och vilka attityder ledamöterna har till lobbying. De negativa 

aspekter som Möller lyfter fram med lobbying är att en stor del av lobbyverksamheten sker i 

det fördolda, vilket kan uppfattas som ett problem då demokratiska värden som transparens 

riskerar att bli försummade.74 

 

 

                                                            
72 Dahl, R.A (1989 s 111-112) 
73 Larsson, L (2005 s 100-102)    
74 Möller, T ”Lobbyism i den svenska riksdagen” (2009 s 2)   

 



18 
 

3.2.2 Lika tillgång   

Tre av Dahls kriterier kan inkluderas i lika tillgång. Ett av dessa kriterier är Lika rösträtt som 

avser att alla medborgares röster ska väga lika tungt vid beslutets slutliga avgörande och att 

det endast är dessa röster som ska beaktas vid avgörandet.75 Det andra kriteriet är Kontroll 

över dagordningen och innebär att medborgare ska ha exklusiv möjlighet att besluta om vilka 

frågor som ska föras upp på dagordningen. Dahl poängterar emellertid att denna kontroll kan 

överlåtas till representanter, men att den fortfarande är exklusiv då medborgare får en indirekt 

kontroll över dagordningen.76 Det tredje kriteriet är Effektivt deltagande och innebär att 

medborgare ska ha adekvat och lika möjlighet att uttrycka sina preferenser och åsikter i 

beslutsprocessens olika faser.77 

                       Larsson lyfter fram problemet med att det är de resursstarkaste 

intresseorganisationerna som har störst chans att synas i samhällsdebatten och skapa opinion. 

Detta leder till att alla organisationer inte har lika möjlighet att påverka beslutsfattare, vilket 

inte är förenligt med lika tillgång.78   

                      Möller uppmärksammar också detta problem, då det har framkommit att 

resursstarka intresseorganisationer har bättre förutsättningar att lobba än resurssvagare. 

Lobbying kan således bedömas som ett jämlikhetsproblem eftersom det framförallt är 

välorganiserade intresseorganisationer med ekonomiska resurser och skickliga lobbyister som 

har möjlighet att skapa inflytande i den politiska processen.79 

 

3.2.3 Allmänna intressen   

Dahls sista kriterier är om Inklusion som avser att alla medborgare som berörs av ett beslut 

ska ha rätt att delta i beslutsprocessen.80 Det innebär att alla röstberättigade ska ha lika 

möjlighet att delta i beslutsprocessen. Om röstberättigade utestängs från beslutsprocessen kan 

inte det allmänna intresset tillvaratas.    

                      Möller lyfter fram de fördelar lobbying kan ha och förklarar att ledamöterna kan 

ta mer välgrundade beslut då intresseorganisationer med sin unika kunskap och erfarenhet 

inom sina respektive områden kan förmedla relevant information till politiker.81 Detta bidrar 

                                                            
75 Dahl, R (1989 s 109-111) 
76 Dahl, R (1989 s 112-113) 
77 Dahl, R (1989 s 109) 
78 Larsson, L (2005 s 108) 
79 Möller, T ”Lobbyism i den svenska riksdagen” (2009 s 2)   
80 Dahl, R (1989 s 120) 
81 Möller, T ”Lobbyism i den svenska riksdagen” (2009 s 12)  
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till mer välgrundade beslut som bättre gynnar det allmänna intresset. Möller har som tidigare 

framfört betonat problemet med att det är de mest resursstarka som har störst möjlighet att 

påverka politikerna. Detta kan medföra att vissa särintressen får ett för stort inflytande på 

politiska beslut, vilket inte är önskvärt utifrån ett demokratiskt perspektiv.82  

  Larsson betonar att informationen som lobbyisterna framför ska vara korrekt 

och relevant samt att viktiga aspekter inte får utelämnas så att informationen blir snedvriden.83 

Det är således negativt för det allmänna intresset när politiker erhåller information som är 

förvrängd och vilseledande.   

  Mot bakgrund av det som framförts av Larsson och Möller blir även Dahls 

kriterium Upplyst förståelse relevant för det allmänna intresset. Detta då medborgare behöver 

ta del av allmännyttig kunskap och få information ur olika perspektiv för att kunna uppnå 

upplyst förståelse.84   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
82 Möller, T ”Lobbyism i den svenska riksdagen” (2009 s 2, 16) 
83 Larsson, L (2005 s 100, 104) 
84 Dahl, R (1989 s 111-112) 
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Kapitel 4. Redovisning av resultat från intervjuer med 

Världsnaturfonden, Greenpeace och Jordens Vänner 

Det material som presenteras nedan kommer direkt från intervjupersonerna, om inte en 

hänvisning till en annan källa sker. När vi tolkar materialet framgår det tydligt i texten. 

Intervjupersonerna Lovisa Hagberg (Världsnaturfonden), Gunnar Lind (Greenpeace) och 

Sofia Hedström (Jordens Vänner) anses representera sina respektive organisationer och därför 

skrivs inte deras namn ut, med undantag för citat, utan endast namnet på den organisation de 

företräder.  

  När vi hänvisar till de svenska organisationerna benämner vi dessa som 

Världsnaturfonden, Greenpeace och Jordens Vänner, och dessa utgör de svenska kontoren. 

När vi hänvisar till de svenska organisationernas respektive internationella 

organisationer benämner vi dessa som World Wildlife Fund, Greenpeace International 

och Friends of the Earth. Vardera internationell organisation har ett kontor i Bryssel som 

enbart arbetar med europeiska frågor, och dessa utgör de europeiska kontoren.  

 

4.1 Hur miljöorganisationerna bedriver lobbying för att påverka EU    

Världsnaturfonden  

Världsnaturfonden arbetar inte aktivt med att få upp nya frågor på dagordningen utan 

fokuserar snarare på de frågor som redan är uppsatta och försöker att profilera dessa. Det 

innebär att de i högre grad prioriterar att påverka beslutsutformningen, snarare än att 

aktualisera nya frågor på EU:s dagordning. När ett beslut ska utformas finns det många 

perspektiv att ta hänsyn till, och i detta arbete försöker Världsnaturfonden göra avtryck utifrån 

deras perspektiv. De frågor som organisationen väljer att engagera sig i följer de sedan genom 

hela beslutsprocessen.     

För Världsnaturfonden kommer initiativet till att driva en fråga sällan från 

svensk nivå då Världsnaturfonden är en del av ett internationellt nätverk, World Wildlife 

Fund, som gemensamt kommer överens om vilka frågor som ska drivas på europeisk nivå. De 

har en "Strategy Board" i Bryssel som beslutar om den övergripande europeiska (och därmed 

även svenska) verksamhetens prioriteringar av inriktningsfrågor, strategier och resurser.  

Världsnaturfonden ser Europarådet som en viktig institution när det gäller att 

påverka beslutsfattandet. Världsnaturfonden tar därmed kontakt med tjänstemän, politiker och 



21 
 

ibland ministrar som sitter i Europarådet. Världsnaturfonden har även en löpande kontakt med 

Sveriges ständiga representation i EU (tjänstemän från regeringskansliets alla departement 

som företräder Sverige i olika frågor). Världsnaturfonden har dessutom en kontinuerlig 

kontakt med Miljödepartementet där de, tillsammans med andra aktörer, bjuds in till möten 

gällande Sveriges position i internationella miljöfrågor. Inför dessa möten skickar 

Världsnaturfonden en så kallad ”briefing”, där de beskriver vilka frågor de anser bör 

prioriteras och vilka förslag som bör uppmärksammas. Världsnaturfonden bedriver även 

lobbying mot EU-kommissionen men uppfattar att lobbyingarbetet mot denna institution har 

blivit svårare.  

 

"För kanske 10 år sedan eller lite mindre kunde vi lita mer på inside-strategier, och klara oss 

med det, även om det aldrig varit den enda, absolut inte. Men det gick ändå att jobba mycket 

genom att försöka ha kontakter, prata och så vidare. Med de prioriteringar som den nya 

kommissionen haft och det politiska läget i parlamentet och i rådet så behövs en publik 

opinion som stöd för det vi kräver för att man ska nå fram i högre grad än tidigare. Det har 

alltid varit viktigt men nu blir det väldigt viktigt för att man ska nå fram."  - Lovisa Hagberg   

 

Det framgår således att Världsnaturfonden tidigare kunde förlita sig mer på inside-lobbying 

men på grund av förändringar inom EU så använder de sig i större utsträckning av outside-

lobbying. Organisationen förklarar vidare att i jämförelse mot den tidigare kommissionen 

under styrning av Jaques Delors, har den nuvarande kommissionen ett mindre fokus på 

hållbarhet och liknande frågor, och mer fokus på ekonomisk tillväxt, säkerhet och jobb. Det 

har även skett en omorganisering i kommissionen vilket har försvårat framförallt 

miljökommissionärens arbete eftersom det numera råder fler nivåer innan beslutsförslaget når 

kollegiet (den instans där beslut om kommissionens strategier och politiska inriktning fattas).   

För att påverka beslutsfattandet betonar Världsnaturfonden vikten av dynamik i 

lobbyingarbetet och arbetar både med inside och outside-lobbying. Parallellt i arbetet med 

kontakt och möten med politiker anordnar Världsnaturfonden kampanjer som riktar sig till 

EU-institutionerna. Flera av dessa kampanjer anordnas tillsammans med andra organisationer. 

Världsnaturfonden samarbetar även med progressiv industri och företag som stödjer starkare 

klimat- och miljöåtgärder på EU-nivå. Världsnaturfonden har bland annat marknadsfört dessa 

samarbeten genom att gå ut med stora annonser med alla företag som ställer sig bakom 

Världsnaturfondens policy.    
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Greenpeace  

Greenpeace använder opinionsbildning som ett verktyg för att lyfta frågor på EU:s 

dagordning, det vill säga outside-lobbying. Greenpeace organiserar sin outside-lobbying 

nästan helt uteslutande i kampanjer som är nischade mot olika identifierade 

nyckelfrågor. Kampanjerna syftar till att skapa opinion och har både nationella och europeiska 

politiska mål. När Greenpeace bedriver kampanjer mot EU samarbetar de i allmänhet med 

europeiska Greenpeace-organisationer samt andra aktörer. När det gäller 

EU:s klimatpolitik lobbar Greenpeace till exempel genom Climate Action Network, en 

samlingsorganisation för miljöfrämjande intresseorganisationer.   

Greenpeace förklarar dock att opinionsbildning inte är tillräckligt för att få upp 

en fråga på dagordningen eftersom kommunikationen blir så filtrerad av att det är så många 

röster som hörs. De kan således inte uteslutande förlita sig på opinionsbildning och tar av den 

anledningen även kontakt med politiker för att uppmärksamma frågor, det vill säga inside-

lobbying. Dessa kan både vara en upprättad vänskaplig kontakt eller en provocerande kontakt. 

Greenpeace förtydligar att det är av vikt att utöva lobbyingarbetet på två fronter och bedriver 

av den anledningen inside-lobbying parallellt med outside-lobbying för att kunna påverka. 

När det gäller beslutfattandet använder de sig mer av inside-lobbying. Detta för 

att kunna delge information, ge förslag till lösningar och specifika argument riktade till olika 

svenska tjänstemän, politiker och ministrar som i sin tur kan påverka EU.  

Greenpeace bedriver främst lobbying mot Europarådet. Det sker genom att 

Greenpeace Internationals europeiska kontor ber det svenska kontoret att påverka de svenska 

medlemmarna i Europarådet och tjänstemännen i Sveriges ständiga representation i EU. 

Greenpeace kan även ombes att kontakta svenska parlamentariker i EU-parlamentet, men i 

regel är det främst det europiska kontoret som kontaktar parlamentet och kommissionen. 

Vidare förklarar Greenpeace att initiativet till att driva en fråga på europeisk nivå oftast 

kommer från det europeiska kontoret, och inte från dem själva. Det beror på att de är en del av 

en internationell organisation, med kampanjer som bedrivs i flera länder samtidigt, och 

beslutet om vilka frågor som ska lyftas tas därför på internationell nivå. Greenpeace framför 

emellertid att deras svenska kontor kan ta initiativ till att driva en fråga. De ber då det 

europeiska kontoret att ta kontakt med andra Greenpeace-organisationer samt undersöka och 

rapportera om EU-processen, och se om det finns möjlighet ”att vara med”.   
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Jordens Vänner  

Jordens Vänner bedriver i första hand outside-lobbying för att lyfta miljö- och klimatfrågan på 

den politiska dagordningen. De anordnar flera manifestationer för att skapa opinion i olika 

miljö- och klimatrelaterade frågor på EU-nivå. I många frågor samarbetar Jordens Vänner 

med andra organisationer, till exempel anordnade de Klimatmarschen tillsammans med flera 

olika organisationer i Sverige. Jordens Vänner bedriver ofta liknande kampanjer som andra 

europeiska Friends of the Earth-organisationer, vilket gör det möjligt för Friends of the Earth 

att kunna påverka EU från flera fronter samtidigt. För att påverka beslutsfattandet skriver 

Jordens Vänner remisser, tar fram faktamaterial och har möten med relevanta politiker, vilket 

är inside-lobbying.  

Jordens Vänner framhåller att det många gånger är Friends of the Earths 

europeiska kontor i Bryssel som har den direkta kontakten med politiker och beslutsfattare då 

de är har en närmare tillgång till dessa. Det europeiska kontoret kan således stödja Jordens 

Vänner med att identifiera vilka det är mest strategiskt att träffa och med att anordna möten 

med dessa, till exempel EU-kommissionären Cecilia Malmström när det gäller handelsavtal 

som CETA. Jordens Vänner bedriver även lobbying mot EU-parlamentet samt mot den 

svenska regeringen som i sin tur kan påverka EU. Jordens Vänner är även delaktiga i 

påverkansarbetet genom att delge det europeiska kontoret med skrifter och åsiktsyttringar 

som det europeiska kontoret för fram till EU genom möten.   

 

Sammanfattning och jämförande beskrivning  

Alla miljöorganisationerna bedriver inside och outside-lobbying för att försöka påverka EU. 

De bedriver lobbying mot tjänstemän, politiker och ministrar med syftet att påverka EU:s 

miljö- och klimatpolitik. När det gäller att få upp en fråga på dagordningen är det 

framförallt outside-lobbying som tillämpas. Greenpeace är den enda organisationen som 

uttryckligen framför att de även aktivt arbetar med inside-lobbying för att uppmärksamma en 

fråga hos politikerna för att således få den uppsatt på dagordningen.   

När det gäller beslutsfattandet är det framförallt inside-lobbying som tillämpas 

eftersom det är mer fördelaktigt att direkt ta kontakt med beslutsfattarna och framföra sina 

synpunkter och argument än att förlita sig på opinionsbildning. Dock framför 

Världsnaturfonden att det inte i samma utsträckning som förr går att förlita sig på enbart 

inside-lobbying vid beslutsfattandet utan en opinion i frågan behövs också.   

Samtliga miljöorganisationer framför att de viktigaste EU-institutioner som de 

bedriver lobbying mot är Europarådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen. I detta 
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arbete bedriver de ett stort samarbete med sina respektive europeiska kontor för att påverka 

EU. Därtill samverkar de i stor utsträckning med andra organisationer, både svenska och 

internationella, i olika EU-frågor. Vår bedömning är därmed att Världsnaturfonden, 

Greenpeace och Jordens Vänner i hög grad bedriver sitt lobbyingarbete i olika koalitioner för 

att öka sitt inflytande i EU:s miljö- och klimatpolitik.  

 

4.2 Vad miljöorganisationerna anser om sina förutsättningar för att 

bedriva lobbying  

4.2.1 Intern organisation   

Världsnaturfonden      

När det gäller den interna sammanhållningen bedömer Världsnaturfonden att trots att det 

finns olika syn på resurssättning och vilka sakfrågor som ska prioriteras så har de anställda på 

det svenska kontoret en bra dialog över expertisgränserna vilket skapar en god intern 

sammanhållning. Då Världsnaturfonden är en del av den internationella 

nätverksorganisationen World Wildlife Fund, ska de stå enade i de frågor de engagerar sig i, 

och behöver därmed förankra organisationens ståndpunkt internt. De bedriver därmed ett 

aktivt förankringsarbete för att ha en gemensam röst, vilket leder till en enighet som skapar en 

god sammanhållning.   

Världsnaturfonden har ungefär 195 000 supportrar (medlemmar) i Sverige.85 De 

upplever deras stora medlemsbas som ett viktigt stöd i arbetet, framförallt genom att de kan 

visa att deras kampanjer har ett stort publikt stöd. Dock är de försiktiga med att stödja sig för 

mycket mot medlemsbasen, då Världsnaturfonden inte är en medlemsorganisation. Detta då 

det inte är medlemmarna som har röstat om vilka frågor som ska prioriteras, utan dessa är 

framtagna av organisationens ledning.  

Årsredovisningen från 2015 visar att Världsnaturfondens verksamhetsintäkter 

var cirka 390 miljoner kronor.86 Dessa finansiella resurser består främst av bidrag från 

allmänheten, myndigheter och företag. Till vissa projekt, till exempel Världsnaturfondens 

nuvarande arbete kring fjällräven, söker organisationen stöd från EU-kommissionen. Det 

europeiska kontoret söker också stöd från EU-kommissionen till projekt samt basstöd, så 

kallat "Call Grant". Världsnaturfonden anser att det är en utmaning att få finansiering 

                                                            
85 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Årsredovisning 2015 (2015 s 32) 
86 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Årsredovisning 2015 (2015 s 26-27)  
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specifikt till den del av Världsnaturfondens verksamhet som är lobbyingarbete, framförallt på 

EU-nivå.    

 

Greenpeace  

Greenpeace beskriver att de är en sådan typ av organisation som aktiva och engagerade 

människor söker sig till, vilket leder till att det kan bli diskussioner om vilka sakfrågor som 

ska prioriteras. Detta skapar emellertid inte ett problem för den interna sammanhållningen då 

alla oavsett prioriteringar har samma mål, att värna om miljön.   

 

"Det blir ju som en väldigt stor familj som håller ihop lite grann, såna här organisationer 

som ofta ligger i konflikt med omvärlden, det blir ju en bättre sammanhållning 

internt" - Gunnar Lind   

 

Det citatet syftar på är att Greenpeace är en aktivistorganisation som ofta står i motposition till 

andra starka intressen, vilket skapar en stark känsla av gemenskap.   

Greenpeace har 207 000 gåvogivare (medlemmar) i Sverige.87 De upplever att 

deras stora medlemsbas är betydelsefull för lobbyingarbetet eftersom det visar på att det finns 

ett stöd för den verksamheten de bedriver, vilket ger organisationens arbete legitimitet.   

  Enligt Greenpeace årsrapport för 2015 bestod intäkterna av cirka 198 miljoner 

kronor.88 De får i huvudsak sina finansiella resurser från privata donationer. De söker således 

inte finansiellt stöd från statliga myndigheter, företag eller EU. I dagsläget upplever 

Greenpeace att de skulle behöva utökade finansiella resurser till lobbyingarbetet, för att i 

första hand kunna anställa fler samt till att kunna genomföra fler studier och undersökningar 

gällande miljö och klimat.    

 

Jordens Vänner   

Jordens Vänner beskriver sig som en medlemsorganisation eftersom medlemmarna tillsätter 

styrelsen och har i hög grad möjlighet att delta i beslut, prioritering av sakfrågor och 

inriktningen av organisationens arbete. Detta skapar en god intern sammanhållning då alla 

känner sig inkluderade. Det förekommer emellertid diskussioner kring prioritering av 

sakfrågor, men detta löser de genom att medlemmarna har möjlighet att driva frågor genom 

                                                            
87 Greenpeace Årsredovisning 2015 (2015 s 5) 
88 Greenpeace Årsredovisning 2015 (2015 s 7) 
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engagemang i organisationens sakpolitiska utskott. Vidare vägleds organisationen av deras 

demokratiskt framtagna verksamhetsplan och strategiska plan.    

Organisationen har ca 2700 medlemmar i Sverige.89 Jordens Vänner betonar 

starkt värdet av deras medlemmar, då många av dem har kontakter med både politiker och 

forskare, vilket gynnar organisationens lobbyingarbete. Vidare känner medlemmarna ett 

ägandeskap och ett engagemang för frågorna, då det är de som beslutat om vilka frågor 

organisationen ska engagera sig i. Jordens Vänner framför att detta är värdefullt 

i lobbyingarbetet då det ger ett positivt gensvar när organisationen genomför manifestationer 

och leder även till att intresset för att bedriva en fråga blir långsiktigt.     

Jordens Vänners finansiella resurser bestod år 2015 av cirka 10 miljoner 

kronor.90 De erhåller främst sina resurser från allmänheten och statliga myndigheter, och tar 

även emot projektstöd från EU-kommissionen. Organisationen bedömer att deras finansiella 

resurser är tillräckliga för det lobbyingarbetet som bedrivs i dagsläget men klargör att de 

skulle vilja ha större finansiella resurser som de skulle avsätta till fler anställda och ideella 

engagemang för att kunna bedriva påverkansarbete i större utsträckning.   

 

"Jag tror alltid att man känner att det saknas när man jobbar inom det här, så kan jag väl 

säga. Det är klart att vi skulle vilja ha ännu mer för bättre förutsättningar... Men det funkar 

som det gör. Desto mer man har desto mer kan man göra." - Sofia Hedström   

 

Jordens Vänner påvisar att det inte går att uppnå mättnad i finansiella resurser när det 

gäller lobbyingarbete, utan det finns alltid en önskan om att kunna göra mer.   

 

Sammanfattning och jämförande beskrivning   

Den interna sammanhållningen är viktig för effektiviteten i lobbyingarbetet då det är lättare 

för organisationen att mobilisera sig om de är eniga i samtliga frågor. När det gäller den 

interna sammanhållningen nämner miljöorganisationerna att det kan bli diskussioner gällande 

prioritering av sakfrågor. Detta ger dock inte upphov till konflikter då respektive organisation 

jobbar med den interna sammanhållningen på olika sätt. Världsnaturfonden beskriver att de 

jobbar aktivt med sitt förankringsarbete, Greenpeace förklarar att diskussionerna reds ut 

naturligt då alla inom organisationen har samma långsiktiga mål, och Jordens Vänner 

                                                            
89 Jordens Vänner Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2015 (2015 s 13)  
90 Jordens Vänner Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2015 (2015 s 14)  
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framhäver att deras verksamhetsplan, strategiska plan och de sakpolitiska utskotten är deras 

verktyg för att upprätthålla en god sammanhållning. Därmed upplever samtliga organisationer 

att deras interna sammanhållning är god. 

Trots att det finns stora skillnader i antalet medlemmar mellan organisationerna 

så upplever samtliga att deras medlemsbas är god och att deras medlemmar utgör ett värde i 

lobbyingarbetet. Det innebär att medlemsbasens volym inte är avgörande för att kunna 

bedriva lobbying men att den är av betydelse för att kunna påvisa publikt stöd. Vidare finns 

det skillnader i hur medlemmarnas stöd tillämpas. Vår bedömning är att Världsnaturfonden i 

lägre grad är beroende av sina medlemmar för att kunna bedriva lobbyingarbete, men tar stöd 

av sina medlemmar när det gäller att få publikt stöd för sina kampanjer. Greenpeace är 

beroende av sina medlemmar då deras stöd ger organisationen legitimitet, medan Jordens 

Vänner i högre grad är beroende av sina medlemmar då de utgör en källa för kunskap och 

politiska kontakter.  

Finansiella resurser är viktiga för att kunna bekosta lobbyverksamheten. 

Världsnaturfonden och Greenpeace är finansiellt resursstarka i jämförelse med Jordens 

Vänner. Trots dessa skillnader framför samtliga att de har finansiella resurser till att bedriva 

lobbying för att påverka EU. Det innebär att stora finansiella resurser inte är avgörande för att 

kunna bedriva lobbying, utan organisationerna förlitar sig även på andra förutsättningar. 

Däremot framför organisationerna att det saknas finansiella resurser för att kunna bedriva 

lobbying i större omfattning. Det innebär att organisationerna bedömer sin finansiella resurs 

som medelgod, då de har finansiella resurser för att bedriva den lobbying som de gör i 

dagsläget men inte för att bedriva den i större utsträckning.  

Världsnaturfonden och Jordens Vänner söker bidrag från EU, men dessa är 

främst märkta för projekt. EU-bidraget stödjer således i första hand miljöorganisationernas 

övergripande verksamhet och i mindre utsträckning deras lobbyingverksamhet.   

 

4.2.2 Kunskap och expertis  

Världsnaturfonden 

Världsnaturfonden är en kunskapsbaserad organisation vilket innebär att de har en rådgivande 

funktion. De genomför därmed ett löpande arbete där de bland annat tar fram rapporter, 

forskningsunderlag och sammanställer kunskap som de delar med sig av i sina så 

kallade "briefings". Dessa tillhandahålls till politiker och beslutsfattare vid möten och 

används som kunskapsunderlag inför beslut.   
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Världsnaturfonden anser att de har tillräckligt med expertkunskap i de frågor de 

engagerar sig i. Dock har de inte tillräckliga resurser för att kunna engagera sig i alla aktuella 

miljöfrågor, vilket gör att de i vissa fall inte kan tillhandahålla den kunskap som politiker 

önskar. Till exempel har politiker efterfrågat rådgivning kring kemikaliefrågan, vilken 

Världsnaturfonden inte engagerat sig i och har därmed inte experter inom området som kan 

tillhandahålla information gällande detta.   

  

Greenpeace  

Greenpeace fokuserar på ett begränsat antal frågor och ser fördelar med att göra detta, då de 

kan bli experter inom respektive område. Denna kunskap används huvudsakligen till de 

kampanjer de bedriver och som underlag till argument som de framför till politiker vid möten. 

Greenpeace betonar emellertid vikten av att ha ett externt kontaktnät av akademiker och 

forskare då det bland dessa finns främre experter inom området som kan frågan mer i detalj. 

Dessa kan således utgöra ett extra kunskapsstöd för organisationen. Greenpeace anser därmed 

att de besitter expertkunskap eftersom de kan hämta kunskap både internt och externt.  

 

Jordens Vänner   

Jordens Vänner framhäver att deras medlemmar har goda kunskaper inom olika miljö- och 

klimatpolitiska områden vilket utgör en kunskapskälla för organisationen. Vidare betonar 

organisationen att de även har en god kunskapskälla inom deras internationella nätverk 

Friends of the Earth. Friends of the Earth har rapporter innehållande analyser och 

problemidentifikationer, samt personal med expertkunskap. Detta kan understödja det svenska 

kontoret med fördjupade kunskaper inom sakfrågor och användas som underlag för deras 

manifestationer samt i möten med politiker. Jordens Vänner bedömer således denna 

förutsättning som god, då det svenska kontoret besitter sakkunnighet som vid behov kan 

kompletteras med expertkunskap.   

 

Sammanfattning och jämförande beskrivning  

Denna förutsättning är viktig eftersom kunskap och expertis kan användas som verktyg för att 

övertyga såväl allmänheten som tjänstemän, politiker och ministrar i miljö- och 

klimatrelaterade frågor.  

Samtliga organisationer upplever att de besitter och har tillgång till kunskap och 

expertis i de frågor de engagerar sig i. De bedömer således denna förutsättning som god. Det 
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finns dock en skillnad i varifrån organisationerna inhämtar sin expertkunskap. Vi tolkar det 

som att Världsnaturfonden besitter intern expertis då de har expertkunskap inom sitt svenska 

kontor, Greenpeace hämtar expertis både internt och externt och Jordens Vänner är mer 

beroende av att hämta expertkunskap externt.       

 

4.2.3 Politiska nätverk  

Världsnaturfonden 

Världsnaturfonden har ett nätverk med framförallt svenska politiker på EU-nivå, samt 

Sveriges ständiga representation i EU. Världsnaturfonden anser att svenska politiker generellt 

sett är öppna och intresserade av en dialog och förklarar att det finns en tradition inom den 

svenska politiken att ha kontakt med svenska intresseorganisationer. Vidare framför 

Världsnaturfonden att de framförallt tar kontakt med de beslutsfattare som är sympatiskt 

inställda till miljöfrågan. De tar exempelvis kontakt med de som arbetar inom kommissionen 

för miljö, havs- och fiskerifrågor, då dessa redan är positiva till förändring gällande miljö och 

klimat. Dock saknar Världsnaturfonden resurser för att kunna upprätthålla en systematisk 

kontakt, vilket de hade önskat. Som tidigare nämnt är det framförallt World Wildlife Funds 

europeiska kontor som har en systematisk kontakt med tjänstemän, politiker och ministrar 

inom EU. Det europeiska kontoret uppdaterar sedan det svenska kontoret om de möten som 

de deltar i och vad som tas upp på dessa möten.     

 

Greenpeace  

Som tidigare nämnt är det oftast Greenpeace europeiska kontor som har kontakt med 

tjänstemän, politiker och ministrar i EU. När det gäller svenska ministrars ställning i olika 

frågor så är det Greenpeace svenska kontor som i allmänhet har kontakt med dessa. 

Greenpeace har därav upparbetade kontakter med dessa ministrar, men har även upparbetade 

kontakter med svenska politiker på EU-nivå och utöver detta kontakt med Sveriges ständiga 

representation i EU.  

 

Jordens Vänner   

Jordens Vänner betonar att det framförallt är deras europeiska kontor som har tillgång till att 

direkt kunna kontakta tjänstemän, politiker och ministrar i Bryssel. Som tidigare nämnt 

hjälper Friends of the Earth Jordens Vänner att få kontakt med dessa. Jordens Vänner framför 
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emellertid att svenska politiker är intresserade av att träffa svenska organisationer, vilket 

underlättar för Jordens Vänner att skapa kontakt med dessa politiker.    

 

Sammanfattning och jämförande beskrivning 

Politiska nätverk är av vikt eftersom det underlättar att ha en upprättad kontakt med 

tjänstemän, politiker och ministrar för att kunna påverka EU:s klimat- och miljöpolitik. Då de 

europeiska kontoren är belägna i Bryssel är det framförallt de som har nära tillgång till 

beslutsprocessen och kontakt med relevanta tjänstemän, politiker och ministrar. Detta innebär 

att de europeiska kontoren utgör en viktig del av förutsättningen politiska nätverk. När det 

gäller svenska politiker och ministrar framför alla organisationer att det är lätt att skapa 

kontakt med dessa eftersom det finns ett intresse av att föra en dialog med svenska 

organisationer. Samtliga miljöorganisationer har således kontakt med svenska politiker och 

ministrar i Bryssel, men i olika utsträckning. Greenpeace och Världsnaturfonden har även 

kontakt med Sveriges ständiga representation i EU. Vi bedömer att Världsnaturfonden och 

Greenpeace har ett mer omfattande politiskt nätverk på EU-nivå, och att Jordens Vänner i 

högre grad får förlita sig på sitt europeiska kontors politiska nätverk. Vår tolkning är således 

att då Jordens Vänners inte har upprättade kontakter blir det troligtvis svårare för dem att 

bedriva inside-lobbying, vilket kan vara en anledning till att Jordens Vänner i hög grad väljer 

att bedriva outside-lobbying. På liknande sätt kan Världsnaturfondens och Greenpeace 

politiska nätverk vara en anledning till att de bedriver inside-lobbying i större utsträckning än 

Jordens Vänner. 

 

4.2.4 Konkurrens   

Världsnaturfonden 

Världsnaturfonden anser att industrilobbyn är resursstarka och inflytelserika inom EU. De 

framför till exempel att Business Europe har ett försprång när det gäller att få kontakt och 

boka möten med beslutsfattare. Världsnaturfonden betonar dock att det finns företag och 

industrier som vill arbeta mer miljöfrämjande, det vill säga progressiv industri. Dessa ser 

Världsnaturfonden ett värde av att samarbeta med då båda parter har ett liknande intresse av 

att påverka EU i miljö- och klimatfrågan.   

Världsnaturfonden anser att miljöorganisationer främjar deras inflytande i 

EU. Visserligen kan miljöorganisationer ha olika profiler och ingångar i olika frågor, men 

förklarar att det trots det är en fördel att det finns fler miljöorganisationer som också lobbar 
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för att värna om miljön. Det innebär att miljöfrågan blir omhändertagen av flera parter 

samtidigt och att dessa gemensamt kan försöka påverka EU.    

 

Greenpeace   

Greenpeace upplever att industrilobbyn är deras främsta motståndare och att de hämmar deras 

möjlighet att skapa inflytande i EU.   

 

"Vad det gäller miljöorganisationer tillhör vi de mer resursstarka, sen är ju vi ju pyttesmå 

jämfört med kemikalieindustrin och deras lobbyingorganisationer..." - Gunnar Lind 

 

Greenpeace upplever sig vara en av de större svenska miljöorganisationerna, men upplever sig 

ändå resurssvaga i jämförelse med industrilobbyn. Industrilobbyn är så pass resursstarka och 

skickliga att de kan förse politiker med argument som är tidskrävande att bearbeta. 

Greenpeace ägnar av den anledningen en stor del av sitt arbete till att ta fram fakta och 

resonemang för att motarbeta industrilobbyns argument.     

  Greenpeace bedömer att andra miljöorganisationer främjar möjligheten att skapa 

inflytande i EU. Greenpeace framför att miljöorganisationerna kan ha olika mål och 

prioriteringar, men i allmänhet är de överens och arbetar i samma riktning vilket är främjande 

för lobbyingarbetet.   

 

Jordens Vänner   

Jordens Vänner upplever att industriföretag får alltmer att säga till om på EU-nivå, vilket är 

problematiskt då de har andra perspektiv än humanitära och solidariska. Vidare framför 

Jordens Vänner att vissa miljöorganisationer samarbetar med företag, vilket de anser är 

problematiskt då miljöorganisationerna blir påverkade av företagens intressen och kan därmed 

inte agera självständigt.  

Jordens Vänner betonar att samverkan med andra miljöorganisationer är av stort 

värde och samarbetar därför med andra miljöorganisationer i många frågor. Detta anser de 

vara gynnsamt för lobbyingarbetet eftersom miljöorganisationerna kan mobilisera sig i olika 

frågor för att skapa inflytande i EU:s miljö- och klimatpolitik.   
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Sammanfattning och jämförande beskrivning  

Samtliga miljöorganisationer bedömer att andra miljöorganisationer främjar i lobbyingarbetet 

eftersom de kan arbeta tillsammans för att påverka EU. Samtliga ser även att industrilobbyn 

utgör ett problem då de hämmar deras möjlighet att skapa inflytande i EU. Världsnaturfonden 

betonar dock att progressiv industri främjar lobbyingarbetet då de kan samarbeta för att 

påverka EU. Jordens Vänner anser däremot att ett samarbete mellan företag och 

miljöorganisationer är problematiskt.    

 

4.3 Vad miljöorganisationerna anser om lobbying som en demokratisk 

metod för att påverka  

Världsnaturfonden   

Världsnaturfonden ser utmaningar med lobbying, men betonar även vikten av lobbying i ett 

demokratiskt samhälle.  

"Sen kan man ju inte riktigt tänka sig ett arbete där man inte hade något påverkansarbete, det 

är lite svårt att tänka sig i ett demokratiskt samhälle.” – Lovisa Hagberg 

Världsnaturfonden anser att en förutsättning för EU att skapa demokratiska och kvalitativa 

beslut är att det råder en balans i tillgång och öppenhet, så att olika intressen kan representeras 

i beslutsprocessen. Det är även viktigt att politiker arbetar transparent och redogör för hur de 

arbetar samt vilka intressen de driver. Världsnaturfonden framför dock att bristen med 

lobbying är att det kan bli en snedvridning av politiken om vissa organisationer får mer 

tillträde än andra till beslutsprocessen.    

  När det gäller EU:s reglering av lobbying anser Världsnaturfonden att det är 

viktigt med Öppenhetsregistret för att öka transparensen. Däremot är de osäkra på vilken 

effekt regleringen verkligen har och om den fångar upp det den avser, framförallt när det 

gäller de organisationer som anlitar professionella lobbyister. Dessa professionella lobbyister 

"byter hattar" beroende på vem de är anställda av, vilket gör det svårt att veta vilka intressen 

de förespråkar. Miljöorganisationer företräder sina ståndpunkter själva, vilket gör det tydligt 

att veta vilka intressen de företräder.  

  Världsnaturfonden anser att de kan påverka EU trots att det finns brister med 

lobbying och dess reglering, och förklarar att de inte hade bedrivit lobbying om de inte trodde 

att det gick att påverka och skapa inflytande i EU.   
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"Vi skulle inte bedriva det här arbetet om vi inte trodde att vi kan påverka men det är väldigt 

olika hur situationen ser ut och man får värdera i varje situation om man kan ha tillräckligt 

inflytande med tillgängliga resurser eller om man inte bedömer att det är möjligt".  

- Lovisa Hagman 

Greenpeace  

Greenpeace framför att det finns brister med lobbying eftersom vissa intressen gynnas mer än 

andra samt att resursstarka organisationer lättare kan skapa inflytande. Dock betonar 

Greenpeace vikten av lobbying i ett demokratiskt samhälle.   

"Hur skulle ett samhälle utan lobbying se ut? Det skulle innebära att man var tvungen att 

utöka statsapparaten gånger hundra eller någonting sådant. För all kompetens, alla 

synpunkter, alla debatter, diskussioner och brytningen mellan olika argument skulle vara 

tvungen att ske inom förvaltningen. Det är liksom helt otänkbart." - Gunnar Lind 

Greenpeace ifrågasätter hur statsförvaltningen skulle kunna inkludera allt som i dagsläget sker 

genom lobbying. Då det finns en så stor mängd argument, synvinklar och expertkunskap så 

behövs intresseorganisationer som kan sammanfatta och framföra dessa till beslutsfattare. 

Detta kan inte pågå enbart inom statsförvaltningen.  

  När det gäller EU:s reglering av lobbying hänvisar Greenpeace till sitt 

europeiska kontor som har bättre kunskap om regleringen och dess funktion, men betonar 

emellertid vikten av transparens för att samarbeten inte ska ske i det fördolda. Greenpeace 

framför att de är en resursstark organisation som bedriver lobbying i stor utsträckning, men 

försöker även se till att röster från andra organisationer hörs, genom att till exempel stödja 

resurssvagare organisationer ekonomiskt.  

  Greenpeace bedömer lobbying som ett viktigt verktyg för att skapa inflytande 

och anser att de kan påverka EU, men att det skiljer sig mellan olika frågor.  

"På EU-nivå jobbar vi ju bara med vissa sakfrågor och jag tror att inom de sakfrågorna, så 

tror jag nog att svaret blir att det är olika men det kan ofta vara så att vi påverkar en hel del i 

vissa frågor och i andra frågor lyckas vi inte alls" - Gunnar Lind    

 

Jordens Vänner   

Jordens Vänner förklarar att lobbying är ett värdeladdat begrepp som ofta förknippas med 

företags försök att påverka politiker, och att det finns problem med lobbying. Jordens Vänner 
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anser emellertid att det finns en distans mellan medborgare och politiken och att lobbying kan 

utgöra en länk för att minska avståndet. 

"Det finns jätteproblem med lobbyism, men det är också så, att så som det politiska systemet 

ser ut och den frånkoppling som ofta finns mellan samhälle och politiska beslut så behövs det 

ju också länkar däremellan." – Sofia Hedström 

Lobbying är således ett viktigt redskap för att skapa en kontakt mellan medborgare och 

politiken. De betonar även att lobbying är ett viktigt verktyg för dem för att kunna höja 

allmänhetens röst.   

  När det gäller EU:s reglering av lobbying framför Jordens Vänner att den, så 

som den ser ut idag, inte underlättar för dem och deras lobbyingarbete.   

  Jordens Vänner bedömer att det finns brister med lobbying men anser den 

nödvändig för att kunna påverka EU och för att hämma beslut som hade varit till stor skada 

för miljön och klimatet.  

 

"Vi ser att genom det påverkansarbete som vi driver framförallt genom Friends of the Earth 

Europe, alltså genom att bedriva kampanjer i flera länder samtidigt, så har vi faktiskt haft ett 

visst avtryck...Även om vi inte får igenom exakt det vi ville ha så kanske vi ändå har stoppat 

vissa delar utav saker som hade kunnat vara till ännu större skada." – Sofia Hedström 

 

Sammanfattning och jämförande beskrivning 

Samtliga miljöorganisationer anser att lobbying är ett viktigt verktyg för att påverka EU:s 

miljö- och klimatpolitik. Alla framför även att lobbying inte bara är av vikt för 

miljöorganisationer utan uppmärksammar även dess viktiga funktion och betydelse i 

samhället. Det finns dock problem med lobbying som kan ge upphov till demokratiska brister. 

Dessa är att viss lobbyverksamhet sker i det fördolda och att resurssvagare organisationer har 

sämre förutsättningar för att lobba, samt att särintressen kan få ett för stort inflytande på 

politiska beslut.  

När det gäller EU:s Öppenhetsregister tolkar vi det som att organisationerna 

anser att den är för svag för att fylla en reell demokratisk funktion, eftersom registret grundas 

i ett frivilligt åtagande.  
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Kapitel 5. Analys av resultat 
De bedömningar vi gör i analysen utgår ifrån hur miljöorganisationerna bedriver lobbying, 

vilka förutsättningar de har samt hur de ser på lobbying ur ett demokratiskt perspektiv. Vi ska 

understryka att det är miljöorganisationernas upplevda antaganden om sina förutsättningar 

som analyseras.  

 

5.1 Transparens   

En negativ påverkan på medborgares upplysta förståelse är bristen på transparens inom 

lobbyingverksamheten. Detta då en viss del av inside-lobbying sker i det fördolda då inte alla 

som bedriver lobbying redogör för vilka de intressen de företräder, hur ofta de träffar 

beslutsfattare och vilka dessa är. Det är även viktigt att politiker är transparenta med 

vilka intresseorganisationer de har möten med och bedriver samverkan med. Denna brist på 

transparens försämrar medborgares möjligheter att veta vad som är bäst för dem, vilket 

enligt Dahls kriterium hämmar den upplysta förståelsen.91 Möller framför också kritik 

mot lobbying. Han menar att transparens har ett demokratiskt värde i sig, och menar att då 

lobbying sker i det fördolda har det en negativ påverkan på demokratin.92   

                      Miljöorganisationer företräder sig själva vilket gör det tydligt vilka intressen de 

står för. När de bedriver lobbying och registrerar sig på Öppenhetsregistret är det respektive 

miljöorganisation som företräder sig själva. Industriföretag använder sig i högre grad av 

professionella lobbyister och framträder således inte alltid själva i lobbyingarbetet. Dessutom 

är det svårare att veta vilka intressen professionella lobbyister företräder, eftersom de ofta 

”byter hattar”. Enligt Larsson är detta ett problem då det ska vara tydligt vilka aktörer som 

deltar i samhällsdebatten och vilka intressen de förespråkar.93   

                    EU har framtagit Öppenhetsregistret som en åtgärd till att öka transparensen.94 

Då registret inte är obligatorisk är den inte tillräcklig för att åtgärda problemet med bristen på 

transparens inom EU. Alla organisationer registrerar sig inte i registret och således ger den 

inte en korrekt överblick av lobbyingverksamheten i Bryssel.   

  

                                                            
91 Dahl, R. (1989 s 111-112)  
92 Möller, T. ”Lobbyism i den svenska riksdagen” (2009 s 2)  
93 Larsson, L. (2005 s 100)  
94 EU Transparency register "Varför behövs ett Öppenhetsregister?" 
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5.2 Lika tillgång   

Enligt Dahls kriterier om Lika rösträtt och Effektivt deltagande ska varje medborgares röst 

väga lika tungt och alla medborgare ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt under 

beslutsprocessen.95 En positiv aspekt med lobbying är att den utgör 

en länk mellan medborgare och politiken, då medborgare kan använda lobbying som ett 

verktyg för att uttrycka sin åsikt i den politiska processen. Däremot väger 

intresseorganisationers röst olika tungt, vilket innebär att alla inte har lika tillgång till 

beslutsprocessen. När det gäller Dahls kriterium om Kontroll över dagordningen,96 så finns 

det betydande brister gällande den exklusiva kontrollen då det framförallt är resursstarka som 

har möjlighet att påverka dagordningen. När miljöorganisationerna vill påverka dagordningen  

använder de framförallt outside-lobbying. I detta arbete utgör finansiella resurser en viktig 

förutsättning men även medlemsbasen är av vikt då ett högt antal medlemmar kan ge ett 

publikt stöd för de frågor som respektive miljöorganisation lobbar för.  

  EU har ett politiskt system som öppnar upp för flera aktörer att försöka påverka 

politikens utformning. Ju fler aktörer som deltar desto mer ökar konkurrensen om politiskt 

inflytande. Intresseorganisationers förutsättningar är således avgörande för att kunna 

konkurrera om inflytande över dagordningen och beslutsfattandet, vilket ger upphov till en 

obalans i lika tillgång. Detta då resursstarka intresseorganisationer har bättre förutsättningar 

för att bedriva lobbying och skapa inflytande i politiken. Detta stämmer även överens med 

Larsson och Möllers syn på hur intresseorganisationers förutsättningar påverkar dess 

möjligheter att ta plats i samhällsdebatten och skapa inflytande. 97 I framtagningen av EU:s 

miljö- och klimatpolitik är det framförallt industrilobbyn som utgör ett motstånd mot 

miljöorganisationers inflytande. Detta då industrilobbyn är resursstark, vilket gör att det blir 

en utmaning för miljöorganisationerna att konkurrera med dessa om det politiska 

inflytandet.    

  

 

 

                                                            
95 Dahl, R. (1989 s 109)  
96 Dahl, R. (1989 s 112-113)  
97 Larsson, L. (2005 s 108) & Möller, T. ”Lobbyism i den svenska riksdagen” (2009 s 2) 
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5.3 Allmänt intresse   

Dahls kriterium om Inklusion kan kopplas till allmänt intresse, då det är av vikt för 

demokratin att medborgare inkluderas i beslutsprocessen för att beslutsfattare ska kunna 

framta beslut som är för allmänhetens bästa.98 I EU-valet har alla röstberättigade i respektive 

medlemsland rätt att rösta om vilka partier och kandidater som de vill ska representera dem i 

Europaparlamentet.99   

  Dahls kriterium om Upplyst förståelse, berör även allmänt intresse eftersom 

lobbying kan utgöra en viktig funktion för att främja detta.100 Miljöorganisationer som kan 

anses företräda allmänhetens bästa,101 kan använda lobbying som ett verktyg för att 

tillhandhålla med allmännyttig information till medborgare samt till beslutsfattare för att de 

ska kunna ta fram välgrundade beslut. Dahl framför även vikten av att olika perspektiv ska 

lyftas fram i samhället, vilket lobbying kan bidra till. Larsson understryker emellertid att den 

information som intresseorganisationer delger inte ska vara irrelevant eller snedvriden.102  

Detta kan vara ett problem då industrilobbyn framför vissa argument som är komplicerade 

och svåra att tyda för såväl allmänheten som beslutsfattare. Det är av den anledningen 

relevant att miljöorganisationer har tillgång till kunskap och expertis för att kunna 

motargumentera mot industrilobbyn men även för att kunna tillhandhålla med allmännyttig 

information. Miljöorganisationernas information kan förmedlas till allmänheten genom till 

exempel kampanjer (outside-lobbying), och till tjänstemän, politiker och ministrar genom till 

exempel kunskapsunderlag (inside-lobbying). För att kunna nå och förmedla kunskap 

till dessa är främst förutsättningen politiska nätverk av vikt. 

  Det är emellertid som tidigare poängterat att intresseorganisationer 

har olika förutsättningar, vilket påverkar deras möjligheter att besitta expertkunskaper och 

förmedla dessa, och kan leda till att allmänhetens och beslutsfattares inhämtning av 

information blir skev. Då vissa perspektiv och argument får större plats på den politiska 

arenan kan informationen om en viss fråga bli snedvriden. Detta är framförallt ett problem när 

resursstarka aktörer företräder ett särintresse som gynnar en specifik grupp i samhället som 

inte är för allmänhetens bästa. Möller uppmärksammar även detta och framför att det är ett 

demokratiskt problem när särintressen får ett för stort inflytande i politiken.103   

                                                            
98 Dahl, R. (1989 s 120) 
99 EU-upplysningen ”Val till Europaparlamentet”  
100 Dahl, R. (1989 s 111-112) 
101 Weiler, F. & Brändli, M. ”Inside versus outside lobbying…” (2015 s 748) 
102 Larsson, L. (2005 s 104) 
103 Möller, T. “Lobbyism i den svenska riksdagen” (2009 s 2, 16)  
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Kapitel 6. Slutsatser   

6.1 Hur Världsnaturfonden, Greenpeace och Jordens Vänner bedriver 

lobbying för att påverka EU 

Vår slutsats utifrån de erhållna svaren är att när miljöorganisationerna ska få upp en fråga på 

EU:s dagordning används främst outside-lobbying, och när miljöorganisationerna ska påverka 

EU:s beslutsfattande används främst inside-lobbying. Samtliga är emellertid överens om att 

det är fördelaktigt att arbeta med båda strategierna parallellt för att öka möjligheterna till att 

påverka EU. Det finns dock skillnader i hur stor omfattning organisationerna tillämpar 

respektive strategi. Jordens Vänner arbetar i större utsträckning med outside-lobbying än 

inside-lobbying. Det omvända gäller för Världsnaturfonden, medan Greenpeace 

arbetar parallellt med båda strategierna för att påverka EU.  

  Vår bedömning är att lobbyingarbetet är ett flermansjobb då samtliga 

organisationer framför att de i hög grad samverkar med andra organisationer och sina 

respektive europeiska kontor, för att öka möjligheten till inflytande i EU:s miljö- och 

klimatpolitik.  

 

6.2 Vad Världsnaturfonden, Greenpeace och Jordens vänner anser om 

sina förutsättningar för att bedriva lobbying 

Vår slutsats är att samtliga förutsättningar är centrala för att kunna bedriva lobbying för att 

påverka EU:s miljö- och klimatpolitik. Intern organisation, kunskap och expertis, politiska 

nätverk och konkurrens är av vikt för att kunna bedriva både inside och outside – lobbying. 

Politiska nätverk är dock främst av vikt för inside-lobbying.    

  Världsnaturfonden, Greenpeace och Jordens Vänner ser svårigheter med att 

bedriva lobbying, såsom att konkurrera med industrilobbyn och brist på finansiella resurser. 

De svårigheter organisationerna upplever i lobbyingarbetet kompletteras emellertid med andra 

förutsättningar, framförallt av de politiska nätverk och expertkunskaper som de europeiska 

kontoren kan understödja med. Detta medför att organisationerna överlag upplever sig ha bra 

förutsättningar för att kunna bedriva lobbying för att påverka EU:s miljö- och klimatpolitik.  
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6.3 Vad Världsnaturfonden, Greenpeace och Jordens Vänner anser om 

lobbying som en demokratisk metod för att påverka  

Samtliga miljöorganisationer ser demokratiska problem och demokratiska möjligheter med 

lobbying. Det främsta problemet är att lobbying tenderar att gynna resursstarka organisationer 

vilket leder till en obalans i tillgången till EU:s beslutsprocess. EU har vidare inte lyckats 

reglera lobbyingverksamheten tillräckligt för att uppnå demokratiska värden som transparens. 

Trots att lobbying ger upphov till ojämlika villkor bedömer miljöorganisationerna den som en 

viktig funktion i ett demokratiskt samhälle. Möjligheter med lobbying är att 

miljöorganisationerna kan använda lobbying för att påverka tjänstemän, politiker och 

ministrar till förmån för miljön som är för allmänhetens bästa. Lobbying skapar även en 

möjlighet för miljöorganisationerna att förmedla information till allmänheten, vilket är en 

viktig demokratisk funktion.  

 

6.4 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning   

De förutsättningar som tidigare forskning framställt som centrala för intresseorganisationer att 

besitta för att kunna bedriva lobbyingarbete har även visat sig avgörande för de tre svenska 

miljöorganisationerna. Samtliga har betonat betydelsen av de förutsättningar som har 

inkluderats i denna studie och ingen av intervjupersonerna har framfört ytterligare 

förutsättningar som har kunnat komplettera vår uppsats. Mot bakgrund av det är vår 

bedömning att vi har lyckats att fånga in de främst centrala förutsättningarna och vi kan även 

generalisera att dessa fyra övergripande förutsättningar alltid är av vikt för svenska 

miljöorganisationer som bedriver lobbying på EU-nivå.  

  Vår uppsats har bidragit till att ge en överblick över svenska 

miljöorganisationers förutsättningar. Utifrån vår studie går det att bedöma att ju bättre 

respektive förutsättning är desto gynnsammare att bedriva lobbying, men det hade även varit 

intressant att tolka hur mycket respektive förutsättning påverkar möjligheten att bedriva 

lobbying. Med andra ord, hur mycket en förändring i enhet X (en förutsättning) påverkar 

förändringen i Y (att bedriva lobbying). Detta anser vi vara av intresse för framtida forskning 

att fördjupa sig inom.  

  Utöver att ge en överblick över hur miljöorganisationerna bedriver lobbying och 

deras förutsättningar, har vi även genom vårt resultat och analys funnit intressanta 

demokratiska aspekter med lobbying. Negativa aspekter såsom att lobbyindustrin förser 
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beslutsfattare med tidskrävande argument, professionella lobbyister som ”byter hattar”, EU-

kommissionen som blivit mindre tillgänglig. Vi har även funnit positiva aspekter såsom att 

lobbying utgör ett verktyg för miljöorganisationer att höja allmänhetens röst och för att 

understödja beslutsfattare att ta välgrundade beslut. Miljöorganisationerna upplever således 

lobbying som en viktig demokratisk funktion, trots dess brister. De demokratiska problemen 

och möjligheterna med lobbying är av värde att studera vidare, och våra aspekter kan med 

fördel användas som utgångspunkt för vidare forskning.  
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Bilagor   

Bilaga 1. Intervjuguide 
Tema 1 Uppvärmningsfrågor  

1. Vad har du för befattning och vilka arbetsuppgifter ingår? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Vilka frågor driver eran organisation i dagsläget?  

Tema 2 Arbetsmetod/Tillvägagångssätt 

4. Hur arbetar er organisation med lobbying…  

a. När det gäller att få upp en fråga på EU:s dagordning?  

b. När det gäller att påverka ett beslut/lagförslags utformning?   

5. Bedriver ni lobbying mot andra aktörer som kan påverka EU:s miljöpolitik?  

Tema 3 Förutsättningar att bedriva lobbying  

6. Hur ser du på Väldsnaturfondens/Greenpeace/Jordens Vänners förutsättningar att 

bedriva lobbying?  

7. Hur ser er interna organisation ut?   

8. Bedömer du att er organisation besitter tillräcklig expertkunskap och sakkunnighet 

som kan förmedlas till politiker och beslutsfattare? 

9. Bedömer ni EU:s system som pluralistisk eller korporativistiskt?   

10. Hur upplever ni att följande aktörer påverkar ert inflytande i EU:s miljöpolitik?   

a. Andra miljöorganisationer? 

b. Industriföretag etc.? 

11. Hur ser era politiska nätverk ut i EU?   

Tema 4 Lobbying och demokrati  

12. Vad är din ställning till metoden lobbying utifrån ett demokratiskt perspektiv?   

13. Vad anser du om EU:s reglering av lobbying?   

14. Vad anser du om att Sverige inte reglerar lobbying?   

Tema 5 Sammanvägd bedömning om att kunna påverka EU:s miljöpolitik  

15. I vilken grad upplever ni er kunna påverka dagordningen och beslutsfattandet? 

16. I vilken grad upplever ni er kunna påverka utformningen av EU:s miljöpolitik? 

17. Vilka är era största framgångar/resultat som ni har uppnått med hjälp av lobbying? 

18. Finns det någon förutsättning eller perspektiv som ni vill tillägga? 

19. Har ni några ytterligare kommentarer? 


