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ABSTRACT

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ideella organisationer arbetar med opinionsbildning 
och påverkansarbete mot allmänheten och politiska beslutsfattare. Jag ville se hur 
organisationer direkt, eller via opinion, går tillväga för att påverka ett politiskt beslut eller 
skapa uppmärksamhet för sina frågor. Jag ville också se hur organisationer arbetar med PR 
och informationsverksamhet. Metoden jag har använt mig av är kvalitativa samtalsintervjuer 
med fem olika ideella organisationer; Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan Gränser, 
Amnesty International och Kvinna till Kvinna.  Studien berör teorier om lobbying, 
opinionsbildning, intresseorganisationer samt mediers inflytande över opinion och politik. 

Organisationerna påpekade vikten av att ha opinionen med sig om man ville påverka politiska 
beslut. En viktig del i opinionsarbetet är att skapa debatt i samhället på olika sätt. Ett sätt att få 
uppmärksamhet kring en fråga är att genomföra en studie eller en rapport. Man arbetade även 
med kampanjer, utbildningar, utställningar, debattartiklar och seminarier, där man har 
möjlighet att bjuda in politiska beslutsfattare. 

När det gällde lobbyarbete skedde det både lokalt och internationellt. Organisationerna 
påpekade vikten att bygga personliga relationer med politiker och att vara medveten om 
politiska arbetsmetoder. Viktiga kontakter är massmedia, opinionsledare, regering, riksdag, 
kommun och landsting. Alla de ideella organisationer som jag har talat med har någon form 
av kontakt med beslutsfattare, i syfte att driva politiska frågor. Ofta har de många olika 
kontakter inom olika nivåer i politiken. För de ideella organisationerna i undersökningen är 
det viktigt att uppnå vissa politiska mål och att påverka politiska beslut i frågor, allt ifrån
humanitär rätt, barn och äldres situation, medicinskt bistånd, till att göra något åt ensamheten 
och de allt glesare sociala nätverket i Sverige. Lobbying bedrivs på kommunal nivå, men är 
också riktad mot internationella organ som EU och FN, samt olika departement, framför allt  
utrikesdepartementet, men även justitiedepartementet och försvarsdepartementet. 
Organisationerna upplevde att de i vissa fall fick gehör för sina frågor hos politiker, men att 
deras frågor inte alltid låg högt på den politiska agendan. Organisationerna deltar inte 
institutionaliserat i den politiska påverkansprocessen, men som organiserade intressen har de i 
varierande grad möjlighet att påverka politiska beslut utifrån.

Redaktionellt utrymme i tidningar ansågs som viktigt. Samtidigt är det angeläget att 
kombinera det med PR- och reklamkampanjer som ligger i tiden. Mediearbetet ansågs som 
mycket betydelsefullt av de ideella organisationer jag talade med och man är inriktad på att ha 
en hög servicenivå gentemot journalister. Organisationerna hade varierande genomslag i 
media och särskilt de mindre organisationerna påpekade att de gärna ville ha större täckning.  
Man påpekade också vikten av att vara kreativ och innovativ i sina påverkansförsök.
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1. INLEDNING
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka metoder ideella organisationer använder 
sig av när de arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot allmänhet och politiska 
beslutsfattare. Hur fristående organisationer arbetar med information och kommunikation och 
vilken bild av sig själva de vill förmedla till omvärlden.
    
Opinionsbildning och lobbying är verksamheter som har blivit allt mer omfattande. Lobbying 
och påverkansarbete har som syfte att utöva inflytande och driva olika frågor. Genom att 
påverka den allmänna opinionen kan man få uppmärksamhet från allmänheten och från 
inflytelserika aktörer, kanske kan man till och med indirekt påverka politiska beslut. Det finns 
olika strategier och metoder för att bilda opinion i en fråga. Syftet är att rikta uppmärksamhet 
mot den egna organisationen och skapa ett engagemang för de frågor man driver.  Man vill 
väcka deltagande och empati. Opinioner skapas av människors engagemang.
     
Ideella organisationer arbetar också aktivt med påtryckningsarbete mot politiska beslutsfattare 
för att förändra människors situation. De ideella organisationerna arbetar med att bedriva 
lobbying och opinionsbildning för människor som kanske inte själva har möjlighet att göra 
sina röster hörda och som sällan annars uppmärksammas av medier, opinionsbildare och 
myndigheter.
    
Anledningen till att jag har valt just ideella organisationer är för att de har ett angeläget ärende 
och samtidigt delvis andra förutsättningar än kommersiella organisationer när det gäller 
lobbying, mediearbete och opinionsbildning. Eftersom de inte är vinstdrivande kan deras 
metoder skilja sig från andra aktörers på marknaden och det är en intressant aspekt att studera.
   
Ideella organisationer har olika stora ekonomiska resurser. En del organisationer har som 
policy att inte ta emot statliga bidrag, för att kunna vara oberoende av politiska och 
ekonomiska intressen. Det innebär att de i stället är helt beroende av donationer från 
allmänhet och företag. Andra organisationers huvudsakliga budget bygger på statliga bidrag.    
   
Hur mycket man vill satsa på information och PR-aktiviteter skiljer sig också mellan 
organisationerna. De kan ha olika uppfattning om hur mycket av de insamlade medlen som är 
etiskt försvarbart att avsätta för information och ”reklam”. Vissa organisationer satsar på stora 
övergripande kampanjer och syns mycket i medierna. Andra hör man inte så mycket ifrån. 
Samtidigt är de beroende av att sakfrågorna och organisationen uppmärksammas. Det kan 
finnas en viss konkurrens, även mellan ideella organisationer.
  
Media är viktiga kanaler när det gäller att skapa opinion. Därför är det intressant att studera 
organisationernas relation till media och deras möjlighet till inflytande. Tillgång till medier 
bestäms av journalisters bedömning av en organisations nyhetsvärdighet och trovärdighet. Här 
betyder det mycket hur skickliga organisationerna är när det gäller att påverka. Publicitet och 
kommunikationsaktiviteter har fått allt större betydelse för intresseorganisationerna.
 I den här uppsatsen undersöks hur fem olika organisationer arbetar med 
kommunikationsaktiviteter, lobbying och opinionsbildning. Metoden för undersökningen är 
kvalitativa intervjuer.
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1.1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ideella organisationer arbetar med opinionsbildning 
och lobbyarbete, för att påverka allmänheten och politiska beslutsfattare. Hur organisationen, 
direkt eller via opinion, går tillväga för att påverka ett politiskt beslut eller skapa 
uppmärksamhet för sina frågor behandlas också, samt hur organisationen arbetar med sin 
övriga PR- och informationsverksamhet. Frågeställningar för undersökningen är:

1. Vilka strategier och metoder används för att påverka och få inflytande över 
opinionsbildning och den politiska agendan? 

2. Hur ser kontakten med politiska beslutsfattare ut? I hur stor utsträckning använder man sig 
av lobbying och vilka typer av frågor lobbar man för? 

3. Hur stor möjlighet anser sig organisationerna själva ha att påverka? Hur använder sig 
ideella organisationer av PR och marknadsföring för att få människor att engagera sig och 
för att väcka uppmärksamhet för de områden man arbetar för? 

4. Hur söker organisationerna påverka massmedier och hur viktig anses denna kanal vara för 
att uppnå organisationens syften och mål? Hur stort genomslag anser sig ideella 
organisationer ha för sina frågor i media?

1.2 Disposition
I Bakgrund beskriver jag i korthet de organisationer som jag har studerat i uppsatsen. Kapitel 
två är en teoriöversikt. Där går jag igenom de teorier som ligger till grund för mitt arbete när 
det gäller opinionsbildning, lobbying, PR och mediers inverkan på politik. Här avhandlas 
också begrepp som intresseorganisationer och agendasättning. Kapitel tre behandlar metod 
och material, med en genomgång av tillvägagångssättet för kvalitativ intervjumetod. Empirin, 
som jag har grundat min undersökning på, beskrivs också i detta kapitel. Kapitel fyra är en 
resultatredovisning och analys av materialet. I kapitel fem, slutsats och diskussion, presenterar 
jag de slutsatser jag har kommit fram till. Kapitel sex är en sammanfattning. Därefter följer 
käll- och litteraturförteckning  

1.3 Förtydliganden
De organisationer jag har undersökt får i min uppsats samlingsnamnet ideella organisationer. 
Eftersom jag har velat värna om mina intervjupersoners anonymitet betecknar jag dem i 
analysdelen enbart med organisationsnamn eller tjänstetitel. Det som uttrycks behöver alltså 
inte vara den generella ståndpunkten hos hela organisationen, utan speglar åsikterna hos en 
eller två personer som är mycket väl insatta i organisationens kommunikationsverksamhet. 
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1.4 BAKGRUND
Här följer en genomgång av de organisationer som medverkar i uppsatsen, deras bakgrund, 
syften samt huvudsakliga arbetsområden.

1.4.1 Amnesty International
Amnesty International startades av en brittisk advokat vid namn Peter Benson. 1961 skrev han 
en artikel i tidningen The Observer om samvetsfångar, närmare bestämt två portugisiska 
studenter, som hade skålat för friheten, gripits och dömts till sju års fängelse. Han startade en 
kampanj för alla som satt fängslade på grund av tro, politiska åsikter, kön eller etnisk 
tillhörighet. En vädjan skulle skickas ut för dem som fängslades utan korrekt rättegång, eller 
som riskerade dödsstraff. Flera tusen människor anslöt sig till hans kampanj. Det hela fick 
mycket uppmärksamhet i media. Tanken var att kampanjen skulle sträcka sig över ett år, men 
efter åtta veckor ansökte Peter Benson, med stöd av flera länder, om att få kampanjen 
registrerad som en organisation. Amnesty International bildades och var redan från starten en 
internationell organisation. Den svenska sektionen startades 1964.1

    
Idag har Amnesty 1,8 miljoner medlemmar i 192 länder och territorier. Organisationen tar inte 
emot statliga bidrag. De motiverar det med att de vill kunna behålla sitt politiska och 
ekonomiska oberoende.2 Enligt riktlinjer från det beslutande organet, Internationella 
rådsmötet, sker en strikt kontroll av alla bidrag som kommer till Amnesty. Huvudkontoret 
ligger i London och fungerar som en informations- och utredningscentral, där 350 personer 
arbetar. I Stockholm är 28 personer anställda.3

  
 Amnesty arbetar för människor som fängslas på grund av sina åsikter, torteras, döms till 
döden, mördas av politiska skäl, eller på annat sätt får sin psykiska eller fysiska integritet 
allvarligt kränkt. Amnesty arbetar också emot diskriminering på grund av politisk eller 
religiös åsikt, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning. Amnestys arbetsmetoder är att 
utreda och dokumentera, utöva påtryckningar och skapa opinion. 4Opinionsbildning kan ske 
genom insändare i dagspress, deltagande i radio och teve och genom att organisera 
manifestationer och happenings på offentliga platser. Man satsar även på utbildning, deltar i 
och ordnar konferenser, seminarier och informationsmöten. Syftet är att öka intresset för, och 
kunskapen om, frågor som rör mänskliga rättigheter. Seminarier som har anordnats har bland 
annat handlat om muslimska kvinnors rättigheter, om dödsstraffet i USA, om den 
internationella brottmålsdomstolen och om förföljelse av transsexuella.  Man håller också 
föredrag i skolor och ungdomsorganisationer. Amnesty har en egen tidning, Amnesty Press, 
som utkommer fyra gånger per år och som tar upp aktuella frågor. 5 Informationen om 
kränkningar av mänskliga rättigheter får Amnesty genom fångar, deras anhöriga eller vänner, 
advokater, diplomater, journalister eller ideella organisationer. Amnesty International riktar 
sig till regeringar, mellanstatliga organisationer, väpnade politiska grupper, företag och andra 
aktörer utan anknytning till staten. 6  

                                                          
1  Månsson (1997) s. 9
2  Uppgift från Intervju
3 ”Utrikespolitiska föreningen Stockholm” 
http://www.webforum.com/uf/home/page.asp?sid=67&mid=2&PageId=15419
4  ”Amnestys arbetsområden” http://net11.amnesty.se/www/tema
5  ”Aktionsgruppen mot dödsstraffet” http://net11.amnesty.se/www/tema/dodsstraffet/amd
6  ”Amnestys arbetsområden” http://net11.amnesty.se/www/tema
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Enskilda fall kan uppmärksammas genom brev till myndigheter i det land där personen hålls 
fängslad, via media och via allmänna rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter i 
olika länder. FN: s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 ligger till grund 
för arbetet. Amnesty var en pionjärorganisation inom området mänskliga rättigheter.  7

Amnesty har som en internationell princip att inte ta emot statliga bidrag. Man kan ta emot 
arvoden om man är med i olika utbildningar, även om de arrangeras av regeringar, kommuner, 
universitet, men man får inte ta emot bidrag till själva verksamheten. Man påpekar att där 
finns en skillnad om man jämför med Röda Korset och Rädda Barnen och andra 
organisationer som får statliga bidrag, som kan kanaliseras till olika projekt. Dessa 
organisationer har helt andra resurser än Amnesty, som är helt beroende av medlemsavgifter 
och gåvor, menar pressekreteraren. Amnesty påpekar sin särskilda ställning i och med att de 
inte tar emot några statliga bidrag. 8

1.4.2 Kvinna till Kvinna
Kvinna till Kvinna är en kvinnopolitisk biståndsorganisation, som sedan 1993 förmedlat stöd 
till kvinnoorganisationer i Balkan, Mellanöstern och  Kaukasien. Syftet är att förstärka 
demokratin och gynna fredsbyggande i konfliktområden. Organisationen är en 
insamlingsstiftelse, med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Svenska 
Freds- och skiljedomsföreningen som huvudmän. Man arbetar för att förbättra kvinnors 
psykiska och fysiska hälsa, öka deras självkänsla och uppmuntra dem att verka för ett 
demokratiskt samhälle. Utgångspunkten är att varaktig förändring endast kan åstadkommas av 
befolkningen på plats. Därför utgår stöd till lokala kvinnoorganisationer, som själva arbetar 
med projekt utifrån de behov de ser. Kvinna till Kvinnas roll är att ge ekonomiskt bistånd och 
rådgivning.9

  
Kvinna till Kvinnas personalstyrka utgör idag 35 personer. Huvudkontoret ligger i Stockholm, 
men det finns också personal på fältkontor i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, 
Israel/Palestina, Kroatien, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien. På kontoret i 
Stockholm arbetar man med arbetsledning, ekonomi, administration, information, utveckling, 
fältkoordinering och opinionsbildning. Fem hemmakoordinatörer sköter den dagliga 
kontakten med personalen på de olika fältkontoren.10

Kvinna till Kvinna arbetar med opinionsbildning genom att upplysa allmänheten i för 
organisationen viktiga frågor och försöka påverka makthavare. I Sverige informerar Kvinna 
till Kvinna om hur krig drabbar kvinnor och om behovet av att involvera kvinnor i arbetet för 
fred och demokrati. Organisationens mål är att lyfta upp kvinnofrågor på den politiska 
dagordningen. Aktuella frågor är jämställdhet och demokrati och frågor som inte får så stor 
uppmärksamhet i samhället i övrigt. Kampanjer för fler kvinnor i politiken, eller mot 
människohandel, är några exempel. En av Kvinna till Kvinnas uppgifter är att informera och 
skapa opinion om kvinnors situation i krigs- och konfliktdrabbade länder både på hemmaplan 
och i internationella sammanhang.11

                                                          
7  Månsson (1997) s. 9
8  Uppgift från intervju
9  ”Verksamhet” http://www.iktk.se/omktk/verksamhet/verksamhet.html
10  ”Organisation” http://www.iktk.se/omktk/organisation/organisation.html
11 ”Opinionsbildning” http://www.iktk.se/amnesinfo/opinionsbildning/opinionsbildning.html
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Kvinna till Kvinna är beroende av bidrag från Sida, men föredrar regelbundna gåvogivare för 
att öka sitt oberoende och för att även kunna göra saker som Sida inte kan stödja, till exempel 
att arbeta med den svenska fredsorganisationen i Palestina. 12

1.4.3 Röda Korset
Röda Korset är en internationell humanitär organisation, med 185 föreningar i lika många 
länder och med 97 miljoner medlemmar i hela världen. Huvudkontoret ligger i Genève i 
Schweiz. Organisationen grundades 1863. Då hölls en internationell konferens, där man bland 
annat bildade nationella organisationer av frivilliga, för att ta hand om sårade soldater. Här 
bestämdes också om skydd av vårdpersonal när de vistades på slagfält.  Svenska Röda Korset 
grundades 1865. Det finns ca 1400 lokalföreningar, så kallade kretsar, i Sverige. De engagerar 
cirka 41 000 frivilliga, som arbetar ideellt med olika verksamheter. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm och arbetet leds av generalsekreteraren, Christer 
Zettergren. Informationsavdelningen består av 16 personer. Röda Korsets mission är att 
minska och förhindra mänskligt lidande. Det ursprungliga syftet var att förbättra den 
medicinska situationen för skadade i krig. Idag arbetar den internationella Röda Korset-
kommittén med att skydda civila offer i väpnade konflikter. Man arbetar också med 
utveckling och upprätthållande av Genèvekonventionen. Organisationen tar aldrig ställning 
för eller emot några av de inblandade parterna i en väpnad konflikt. Internationella 
Rödakorsfederationen arbetar med att samordna bistånd och hjälpinsatser i fredstid, både i 
förebyggande syfte och som katastrofhjälp.13  Röda Korset är en politiskt och religiöst 
obunden organisation, som bygger på frivilliga insatser. Den internationella organisationen 
har fått tre nobelpris för insatser i första och andra världskriget, samt insatser i mänsklighetens 
tjänst under hundra år.14

  
Röda Korset har en humanitär uppgift, som över 50 stater har gått med på att respektera. Detta 
gör att Röda Korset har status som en internationell organisation med stater och unioner som 
medlemmar, till exempel EU. Stora delar av vad som idag kallas den internationella 
humanitära rätten har utvecklats av Röda Korset. Genom internationella konventioner 
(framför all Genèvekonventionen) har olika stater kommit överens om vad som ska gälla 
under krig beträffande behandling av krigsfångar, vård av skadade och skydd av civila.  15

  
När det gäller opinionsbildning så säger svenska Röda Korset att de, genom att delta i den 
offentliga debatten, vill bidra till en samhällsutveckling som följer Rödakorsrörelsens 
grundläggande humanitära värderingar. Deras mål är att förebygga mänskligt lidande genom 
en rad insatser, bland annat genom att påverka opinionsledare, myndigheter och lagstiftning. 16

Röda Korset finansierar sin operativa verksamhet delvis med avkastning av sitt kapital, delvis 
med stöd från Sida, men framförallt via insamlade medel. De vill inte se det som att de är 
beroende av statliga bidrag. Sida kan gå in och stödja Röda Korsets operativa insatser, men 
täcker inte löner och administrativa kostnader. Därför är det, enligt Röda Korset, inte att 
betrakta som att ta emot bidrag från en statlig instans. 17

                                                          
12 Uppgift från intervju
13  ”Förvaltningsberättelse- Svenska Röda Korsets årsredovisning 2006” 
http://www.redcross.se/arsboken2006/downloads/forvberatt.pdf
14  Ibid
15  Månsson (1997) s. 2
16  ”Debattartiklar” 
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=debatt&docid=D48A9BEC8A7C98AEC125
70D2004E36EB&size=&menu0=3&menu1=1
17 Uppgift från intervju
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1.4.4 Läkare utan Gränser
Läkare utan Gränser är en internationell medicinsk humanitär organisation. Den bistår 
människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett vilken politisk åsikt, 
religion eller etnisk tillhörighet man har. Organisationen grundades i Paris 1971. År 1993 
bildade tre svenska läkare den svenska sektionen av organisationen. År 1999 belönades 
organisationen med Nobels fredspris. Varje år skickar organisationen ut 3 800 volontärer till 
olika platser i världen. Läkare utan Gränser har kontor i 19 länder och egna projekt i ca 80 
länder runt om i världen. 18  Stadgarna säger att organisationen är neutral och opartisk i sitt 
arbete och kräver, i överensstämmelse med medicinsk etik och rätten till humanitär hjälp, att 
få utöva sin verksamhet i fullständig frihet. 19

   
De flesta som arbetar inom i Läkare utan Gränser är läkare eller representanter från 
vårdyrken, men organisationen är även öppen för andra yrkesgrupper som kan vara till nytta.20

Det är viktigt för organisationen att hålla sig oberoende av makthavare och att inte låta sig 
påverkas av ekonomiska och religiösa krafter.21

  
Den svenska sektionen av den ideella föreningen Läkare utan Gränser samlar in pengar, 
rekryterar volontärer och bildar opinion. Den informerar allmänheten, politiker, medier och 
sakkunniga om livsvillkoren för de människor som organisationen möter i fält. Läkare utan 
Gränser vill uppmärksamma övergrepp och missförhållanden och verka för förändring. Detta 
görs bland annat genom press- och informationsarbete, lobbying gentemot politiker och 
beslutsfattare, samt offentliga kampanjer, men också genom att volontärer berättar om sina 
upplevelser i fält.22 Minst hälften av organisationens sammantagna resurser utgörs av bidrag 
från privata givare. 80 % av organisationens resurser anslås till hjälp för befolkningsgrupper i 
nöd. I redovisningen skiljer man på hjälpinsatser, administrativa kostnader och 
kommunikationsarbete, så att man tydligt kan se vad de insamlade medlen går till. 23

  
Största delen av insamlade medel kommer från privatpersoner, en mindre del utgörs av 
institutionella medel från Sida. Läkare utan Gränser finansieras främst genom privata bidrag 
för att man ska kunna behålla sitt oberoende och ha frihet att agera. Det händer att man tar 
emot statliga bidrag för ett visst projekt, men man föredrar privata pengar som inte är 
öronmärkta, så att man kan ha en buffert som snabbt kan användas, om en katastrof skulle 
inträffa någonstans i världen. Läkare utan Gränser tar inte emot bidrag från företag vars 
verksamhet ryms inom tobaks-, alkohol-, vapen-, olja/gas-, diamant-, guld- och 
läkemedelsindustrin.24

1.4.5 Rädda Barnen
Rädda Barnen arbetar för barns rättigheter. Organisationen har verksamhet i Sverige och i åtta 
regioner utomlands. Den är medlem i Save the Children Alliance och har 27 
systerorganisationer, som arbetar i 110 länder. Samarbetet koordineras från huvudkontoret i 
London. Save the Children Alliance är världens största barnrättsorganisation och omsätter 
årligen 2,5 miljarder svenska kronor. Alliansen bildades i England efter första världskriget, 

                                                          
18  ”Vilka är vi” http://www.lakareutangranser.org/
19 ”Charter” http://www.lakareutangranser.org/
20

”Charter” http://www.lakareutangranser.org/
21  Ibid
22  ”Uppdrag i Sverige” http://www.lakareutangranser.org
23 ”Organisation” http://www.lakareutangranser.org/
24 ”Uppdrag I Sverige” http://www.lakareutangranser.org/
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1919. Den svenska sektionen startade samma år. 25

Rädda Barnens huvudkontor ligger i Sundbyberg. 175 personer arbetar där och på 
regionkontor ute i landet. Organisationen i Sverige är uppdelad i ett antal regioner, distrikt 
och lokala föreningar. 25 personer är stationerade på utlandskontor i världen, tillsammans 
med 400 lokalt anställda. Inom rörelsen finns också Rädda Barnens ungdomsförbund. 
Medlemmarna där är aktiva i lokala grupper och nationella arbetsgrupper.26 På sin hemsida 
säger Rädda Barnen att man uppmärksammar problem och påverkar makthavare och 
samhällets institutioner. Detta arbete bedrivs både nationellt och internationellt, samt på 
regional och kommunal nivå. Påverkansarbetet kan vara riktat mot både kommuner och FN.27

Politisk påverkan är en avgörande del av Rädda Barnens arbete. Det handlar om att influera 
politiker och tjänstemän, att bilda opinion och att sprida kunskap om i barns rättigheter. På 
nationell nivå i Sverige kan påverkansarbetet bestå av att göra egna utredningar och bedriva 
forskning i en barnfråga, eller att bidra med underlag till en riksdagsmotion som rör barn. På 
internationell nivå kan det handla om att påverka politiskt och att utbilda 
frivilligorganisationer. I EU och FN försöker Rädda Barnens lobbyister få tjänstemän och 
politiker att bli mer medvetna om barns rättigheter i sitt arbete.28 Sommaren 2006 verkade 
man intensivt för att bearbeta politiker inför valet. I våras hade man en kampanjmånad 
tillsammans med TV4 om våld mot barn, där man efter en serie program ringde så många 
politiska valkandidater som möjligt. Syftet var dels att få dem att agera starkare för barn, dels 
att bygga upp en bra relation med de politiker som valdes. 29    
   
 Organisationens strategi är att verka för varaktiga förändringar. Bred opinionsbildning är den 
andra sidan av Rädda Barnens opinions- och påverkansarbete.30 Rädda Barnens arbete inriktar 
sig i första hand på att hjälpa barn som utnyttjas som arbetskraft och som utsätts för våld och 
övergrepp. Också barn som är separerade från sin familj, eller saknar tillräckligt stöd 
prioriteras, liksom barn som är utsatta för väpnade konflikter och katastrofer. Rädda Barnens 
viktigaste mål är att verka för att barnkonventionen ska följas.  31

Rädda Barnen menar att ryggraden i organisationens ekonomi är de regelbundna
månadsgivarna. Man kunde också söka pengar från Sida och Allmänna arvsfonden för att 
finansiera olika projekt. När det gällde stöd från Sida så gällde det främst det internationella 
arbetet. Någonting som har blivit allt mer vanligt är företagssponsring. Det ansågs litet 
problematiskt, eftersom det ofta handlade om öronmärkta pengar, eller att företag ville 
finansiera hela projekt. Rädda Barnen har därför inte obegränsad möjlighet att lägga pengarna 
på det man vill. Rädda Barnen hade all förståelse för att vissa organisationer ville vara 
oberoende från staten, men själva hade de inga problem med att ta emot statliga bidrag. 
Organisationen sökte pengar till de man tyckte att man kunde stå för. Det statliga stödet kunde 
påverka verksamheten lite grand, men det var ändå inom ramen för vad man ville göra. 32  

                                                          
25 ”Rädda Barnen ingår i the International Save the Children Alliance” 
http://www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Eninternationellfolkrorelsemedlanghistoria.htm 
26 ”Vår organisation” http://www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Varorganisation/
27 ”Vår verksamhet” http://www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Varverksamhet/
28

”Att göra politik för barn” http://www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5509
29 ”Ett val mot våldet” http://www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5530
30 ”I Lund, Bryssel och Dhaka” http://www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5532
31 ”Vision och mål” http://www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Varverksamhet/Visionochmal.htm
32 Uppgift från intervju
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2. TEORI OCH FORSKNING
I teoriöversikten kommer jag i huvudsak att inrikta mig på områdena lobbying och 
opinionsbildning, samt hur PR och medierelationer kan påverka politisk kommunikation,. 
Påverkan kan ske genom lobbying, men också genom massmedia och PR- aktiviteter. Syftet 
med detta avsnitt är att gå igenom de teoribildningar som ligger bakom dessa processer. I 
avsnittet om lobbying tar jag upp olika definitioner och skillnaden mellan lobbying och 
opinionsbildning som ett medel för politisk påverkan. Jag kommer också att diskutera 
intressegruppers relationer med politiska beslutsfattare och massmediers inverkan. 

2.1. Allmän opinion
Här tas några definitioner av allmän opinion upp. 
a) Massopinion innebär summeringen av individuella preferenser som kan mätas, till exempel 

i opinionsundersökningar. 
b) Aktiv allmän opinion, åsikter framförda av engagerade, informerade och organiserade 

medborgare, som kan mobilisera. Denna grupp är ofta en minoritet i samhället, menar 
Entman & Herbst. En opinion definieras av Entman & Herbst som att en stor majoritet 
(observatörer, journalister, politiker, allmänhet) engagerar sig i en fråga.33

    
Borgados definierar begreppet allmän opinion som ”the generalized judgement of a
considerable number of people on a particular aspect of social life”34 .

Allmän opinion har också definierats som majoritetens ställningstagande inom en demokrati. 
Beninger hävdade att den allmänna opinionen är en effekt av masskommunikation och att 
massmedier påverkar individer snarare än sociala grupper. Cutlip m.fl. jämställer allmän 
opinion med en konsensus som växer fram över tid, utifrån alla synpunkter på en fråga eller 
en debatt. Denna konsensus har makt över det övriga samhället.35

    
En tidig syn på allmän opinion, menar Larsson, är att människor resonerar sig fram till en 
ståndpunkt i en gemensam angelägenhet. Opinion kan då skapas av olika grupper, som till 
exempel partier och intresseföreningar. Habermas menade att allmänheten tidigare gav 
upphov till opinionen. 

I dag är det snarare ekonomiska intressen, PR och reklam, som formar opinionen åt 
publiken.36  Larsson identifierar fyra viktiga opinionsfaktorer att ta hänsyn till: 
opinionsmätningar, opinionsledare, mediernas roll och de organiserade opinionsbildarna.37

Uppfattningen att opinion är ett fenomen som bildas när människor träffas och diskuterar, har 
fått ge vika för åsikten att opinion är något som uttrycks och mäts genom 
opinionsundersökningar, enligt Larsson och andra forskare.38

    
Herbst menar att man istället för att se opinion som något som uppstår i sociala grupper och 
rörelser, bara borde ta hänsyn till det individuella perspektivet. Kritik har riktats mot att 
opinionsmätningar skulle vara identiska med en opinion.39

 I intervjuundersökningar med medborgargrupper, politiska aktörer och journalister får Herbst 

                                                          
33  Entmann & Herbst (2001) s. 205
34  Bogardus (1951) s. 3
35  Pieckza (2006) s. 429
36  Larsson (2005) s. 25
37  Ibid s. 27
38  A.A s. 25
39  Herbst (1993) s 28
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fram att de flesta vanliga människor ser allmän opinion som något främmande, som de inte är 
delaktiga i, utan bara något som media och eliten definierar. Uppfattningen hos politiska 
aktörer är att opinionen definieras av mediernas innehåll och de frågor som olika 
organisationer och intressegrupper driver. För journalister kan opinion vara lika med deras 
egen uppfattning om någonting, plus resultatet av samtal med människor de har kommit i 
kontakt med.40 En svensk studie av Czarniawska drar liknande slutsatser; att medierna speglar 
opinioner och samhällsdebatt, de är mätinstrumentet för uppfattningar i viktiga frågor. 41

Larsson tar upp amerikanska opinionsforskares indelning av kategorier för att definiera 
begreppet allmän opinion. Begreppet opinion står för:
a) en uppsättning av individuella meningar
b) majoritetens uppfattningar
c) gruppintressen och maktspelet mellan dessa
d) vad medier och elit uppfattar som opinioner. 
    
De olika kategorierna manifesteras genom opinionsmätningar, allmänna val, intressegruppers 
påverkan och samhällsdebatt.42 Gruppintressen och medier kan, enligt Larsson, kopplas till 
Walter Lippmann, som menar att allmän opinion dels är fiktion och dels en projektion av vad 
olika observatörer uppfattar som en genomgående åsikt i samhället.43

2.1.1 Opinionsbildning
 Vilken politisk påverkansstrategi man använder sig av beror på ett antal faktorer, som till 
exempel frågans karaktär, organisationen själv, resurser och struktur, opinionsläget och 
beslutsfattarnas förväntade reaktioner.44 Opinionsbildning är en given aktivitet hos politiska 
aktörer, partier och organisationer, enligt Larsson. Det är en fas i den politiska processen.  
Men kommersiella och andra intressen utanför den politiska/demokratiska processen påverkar 
också i allt högre grad opinionsbildningen, istället för att verka genom traditionell information 
och reklam. På det sättet har intressenas kommunikativa aktiviteter politiserats. 45

Genom att vända sig till den allmänna opinionen, eller andra för beslutsfattarna viktiga 
grupper, så kan man indirekt påverka politiska beslut. Genom opinionsbildning kan man 
påverka utan direkta kontakter med beslutsfattarna.46  Att skapa opinion blir en allt viktigare 
faktor i den politiska processen. 47 Det kan innefatta en hel process, från uppkomsten och 
formandet av en opinion till spridningen av den, samt resultatet och effekten av aktiviteten. 
Det kan också känneteckna enskilda delar av denna process, menar Larsson.48

Opinionsbildande aktiviteter kan vara insändare eller debattartiklar, påverkan på 
nyhetsproduktion, olika sorters litteratur och riktad politisk reklam. Också möten, utredningar, 
telemarketing och reklam i medier kan räknas som indirekta tekniker. 49

  

                                                          
40  Herbst (1993) s 28
41  Czarniawska (1985) s. 39
42  Larsson (2005) s. 23 ff
43  Lippmann (1997)
44  SOU 1999:121 s. 149
45  Larsson (2005) s.28 ff
46  SOU 1999:121 s. 149 
47  SOU 1998:146 s. 87
48  Larsson (2005)  s. 31
49  SOU 1998:146 s 84
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Opinionsprocessen kan ske när aktörerna öppet deltar i den allmänna debatten. En annan 
metod kan vara att ta kontakt med medier för att få sin åsikt uppmärksammad, utan att själv 
öppet uppträda som debattör och den som driver en politisk fråga. Medier är en viktig kanal 
för att nå fram till beslutsfattare.
      
Många ideella organisationer har informations- och kommunikationsprogram. För en 
organisation utan stora ekonomiska resurser är opinionsbildning extra viktig för att locka 
medlemmar, menar Bergstöm & Byström. 50

Genom opinionsbildning och mediekontakter kan olika intressegrupper medverka till att 
utforma den politiska dagordningen och därigenom främja sina intressen och frågor. 
Opinionsbildning har stor betydelse för om en intressegrupp är politiskt framgångsrik eller 
inte, menar Naurin.51

  
2.2 Lobbying
Lobbying används ofta tidigt i den politiska processen och kan också användas för att föra 
upp politiska frågor på dagordningen.52 Det är en form av politisk strategi, där aktörer genom 
direkta kontakter med beslutsfattare försöker påverka politiska beslut. Den statliga 
utredningen ”Avkorporatisering och lobbying” reder ut vilka påverkansvägar kollektiva 
aktörer använder. 53 Korporatism är när medborgarsammanslutningar ges en direkt möjlighet 
att medverka i utformningen av offentlig politik. Det innebär att vissa organiserade intressen 
får en särställning, genom att staten har en institutionaliserad kontakt med just dessa. För de 
organisationer som inte har samma ställning finns andra former för påverkan och deltagande. 
Det finns många icke-institutionaliserade vägar till inflytande, men i utredningen delas de in i 
tre huvudkategorier: 
1) Direkt påverkan av besluten
2) Påverkan av beslutsfattare 
3) Påverkan av den allmänna opinionen. 54

  
En inflytandeform är direkta eller riktade kontakter med politiker och tjänstemän, allmänt 
känt som lobbying. Lobbying är en form av politisk strategi, där aktörer, formellt utanför det 
politiska systemet, får möjlighet att påverka. Det kan ske genom personliga möten, via 
telefon, brev eller något annat medium. Aktören inriktar sig på en eller flera offentliga 
företrädare som kan påverka politiska beslut. Det är en icke-institutionaliserad form av 
inflytande, eftersom vem som helst kan få tala för sin sak. En definition på lobbying är 
”organiserad verksamhet för att påverka politiker”.  Det innebär direkta kontakter med de 
politiska aktörer som bereder ett visst ärende55. Lobbying kan också ses som organiserade 
insatser för att få igenom viljan hos ett särintresse.56

En formell definition av lobbying lyder såhär:
”Icke-institutionaliserade direktkontakter med politiker eller tjänstemän i syfte att påverka 
offentligt beslutsfattande” 57

                                                          
50  Bergström & Byström (2003) s. 40 ff.
51  Naurin (2001) s. 199
52  SOU 1998: 146 s. 87
53  SOU 1999: 121 s. 10 ff
54  Ibid
55  A.A s. 16
56  SOU 1998:146 s 28ff
57  SOU 1999:121  s 17
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Ett icke institutionaliserat deltagande är när en organisation, som formellt står utanför den 
politiska arenan, arbetar för att få inflytande över den politiska beslutsprocessen. Ett 
kännetecken för lobbying är att den sker i organiserad form, alltså att den är en samordnad 
insats från grupp eller organisation, som arbetar systematiskt och organiserat för ett särskilt 
politiskt mål. Till allra största delen utförs lobbying av företrädare för företag, grupper och 
organisationer. 58

Medborgarnas traditionella deltagande i det politiska systemet är institutionaliserat, till 
exempel genom partiarbete och röstning, eller genom att påverka inifrån det politiska 
systemet som ledamot eller fullmäktige.59

     
Påverkan av det politiska beslutsfattandet kan vara att sätta igång, förändra eller blockera en 
beslutsprocess.  Det kan också innebära förebyggande åtgärder, exempelvis bevakning av en 
fråga, eller kontaktskapande. .60

Karaktäristiskt för lobbying är:  
1. Verksamheten måste ha som ändamål att utöva inflytande på allmänna lagar, beslut 

och regler.
2. Lobbaren måste aktivt förmedla ett budskap till beslutsfattarna..61  

En form av lobbying kan karaktäriseras som ”agendasättande/proaktiv”. Det innebär att man 
institutionaliserar sin påverkan för att öka sitt inflytande över politiska beslut, till exempel 
genom att få in organisationens medlemmar i beslutsfattande organ.62  

2.3 Skillnader mellan lobbying och opinionsbildning
I en politisk påverkanskampanj ingår ofta både lobbying och opinionsbildning. En långsiktig 
opinionsbildande kampanj är mer kostsam än lobbying, men kan också ge mer bestående 
effekter. Om man har opinionen på sin sida är det lättare att vara framgångsrik med lobbying i 
en fråga. 63Opinionsbildning där man själv deltar, eller får medier att förmedla sina 
synpunkter, är vanligare och har större genomslagskraft, menar statens offentliga utredning 
”Avkorporatisering och lobbyism”. Man menar också att opinionsbildning är en metod för 
politiskt inflytande som inte bör innefattas i begreppet lobbying.64

Nyhetsmedier kan ibland vara en effektivare kanal för intressegrupperna när det gäller att 
komma ut med sitt budskap, jämfört med traditionell lobbying, menar Manning. Att vädja till 
opinionen kan vara avgörande när det gäller att få mer betydelsefulla intressenters 
uppmärksamhet. Men det krävs en strategi för att nå ut. Framgången för sådana strategier 
beror till stor del på vilka maktstrukturer som finns i samhället och hur fördelningen av 
resurser ser ut.65

                                                          
58  SOU 1998:146  s. 76
59  SOU 1999:121  s. 10
60  Johnson (1999)   s. 15
61  Bergström & Byström (2003) s 13 ff.
62  SOU 1998: 146 s 30
63  Bergström & Byström (2003) s 40 ff
64  SOU 1999:121 s. 10 ff
65  Manning (2001) s. 48
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2.4 PR och mediers inverkan på opinion och politik
PR har att göra med vilken profil, image, identitet och position man vill förmedla till 
omvärlden Påverkan av medier kan ske genom direkt kontakt med journalister, eller genom 
att man tillhandahåller research, till exempel idéer till artiklar och faktaunderlag.66

Internationell forskning visar att runt hälften av nyhetsmaterialet i medierna på olika sätt 
härrör från PR-aktiviteter. Det finns ingen anledning att tro att förhållandena är annorlunda i 
svenska medier, säger Larsson i artikeln ”Mediernas okritiska budbärare” i tidningen 
Journalisten.67

PR och marknadsföring ökar en organisations effektivitet genom att det skapar och bevarar 
positiva relationer mellan en organisation och dess publik. Det kan också minska 
organisationens kostnader under en krishantering. 68 PR kan hjälpa en organisation att 
positionera sig på marknaden. 69 Ett stort antal organisationer använder, enligt Davis, PR för 
att nå politiska och ekonomiska mål. Dagens politiska kommunikation är komplex, med 
många olika aktörer. PR har att göra med vilken profil, image, identitet och position man vill 
förmedla till omvärlden. Det är svårt att göra en klar gränsdragning mellan vad som är PR, 
lobbying och opinionsbildning. Norris menar att opinionsbildning är en central verksamhet 
inom public relations. PR har också fått ökad betydelse i samhällsdebatten i och med att PR-
aktörer kan likställas med politiker i ständigt pågående kampanjverksamhet och 
opinionsbildning.70

         
PR kan användas för att uppnå kortsiktiga och långsiktiga mål. Olika information riktas till 
olika sorters publiker. Man kan också försöka kontrollera informationsflödet mellan sändande 
organisationer och deras publik. En organisations PR-strategi och kommunikationsaktiviteter 
kan ställas mot en annan i medier och andra kommunikationskanaler. 71 Politiska partier har 
använt public relations på ett framgångsrikt sätt för att utveckla relationen till journalister och 
påverka medieinnehållet, menar Davis. Resursfattiga grupper kan också dra fördel av att 
använda sig av PR-tekniker, för att förbättra sina relationer till medier.72

2.5 Intressegrupper
Här tas olika typer av intressegrupper upp, deras funktion i samhället, samt deras möjlighet att 
påverka politiska frågor. Intressegrupper påverkar politiken i olika hög grad. En intressant 
fråga är villkoren för politiskt marginella institutioner, som vill delta i debatten kring en fråga, 
eller kanske få medier att uppmärksamma den. Vem blir inkluderad och exkluderad från den 
politiska diskursen? Hur kan man maximera sin möjlighet göra sig hörd och att nå sina 
politiska mål? Intressegrupper är inte officiellt representerade och en synlig påverkansfaktor 
på samma sätt som väljare, partier, parlament, regeringar, presidenter och myndigheter, 
påpekar Naurin. Intressegrupper kan exempelvis vara företag, branschorganisationer, 
fackföreningar och ideella hjälporganisationer. 73

   

                                                          
66  SOU 1999:121 s. 149
67  Journalisten nr 28 2006
68  Jahansoozi (2006) s. 62
69  Davis (2002) s.171
70  Norris (2000) s 140, 173
71  Larsson (2006) s. 172
72  Davis (2002) s. 13 ff
73

Naurin (2001) s. 13
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Intressegrupper som miljöorganisationer, fredsorganisationer och kvinnoorganisationer har 
ökat kraftigt sedan 1960-talet, både i Europa och i USA. Ideella organisationer är ofta 
beroende av stöd. Det stödet kan komma från aktörer i organisationernas omgivning. Sociala 
rörelser, stiftelser, företag, samt offentliga och privata institutioner, spelar stor roll för många 
organisationers fortlevnad. 74

Organisationer som uppstår ur breda sociala rörelser, till exempel sådana som verkar för 
människorätts- eller miljöintressen, överlever sällan, enligt Walker, om de bara baserar sin 
ekonomi på medlemsavgifter. Det krävs dessutom betydande bidrag från utomstående 
institutioner och aktörer. 75

  
Intressegrupper är beroende av individers vilja att delta och organisationernas lätthet att 
mobilisera i politiska sammanhang. Hur mycket man individuellt deltar i frivilliga 
organisationer som arbetar med att driva politiska krav, hänger ihop med socioekonomiska 
faktorer som utbildning, yrke och inkomst. De mest politiskt aktiva medborgarna utgörs av en 
liten grupp välutbildade höginkomsttagare, som inte sällan är engagerade i flera politiska 
organisationer och därmed blir bättre representerade än politiskt passiva individer. 76

   
Intresseorganisationerna spelar en betydande roll i politiken, menar Naurin. Det finns olika 
strategier inom det politiska systemet i förhållande till dem. Om man får politiskt inflytande 
eller inte är beroende av hur pass på hugget man är. Inflytande kräver att organisationen finns 
aktivt representerad och att man får respons från de politiska beslutsfattarna för kraven man 
framför.77    
    
Det är viktigt för organisationen att utnyttja befintliga resurser och attrahera nya. Ideella 
organisationer kan också uppleva politisk press från flera olika grupper och det är förväntat att 
de ska uppträda i allmänhetens intresse och inte använda insamlade pengar till administration. 
Det leder till att deras marknadsföringsaktiviteter också kan komma under granskning.78

2.5.1 Intressegruppers påverkan på politiken
Många aktörer vill med politisk kommunikation få gehör för en specifik fråga och använder 
olika strategier för detta. McNair går igenom vilken roll olika aktörer har inom en politisk 
process. Politisk handling realiseras genom olika parter. En sådan är politiska aktörer, som 
genom organisationer och institutioner påverkar beslutsfattandet. En annan är politiska 
partier, som utifrån givna ideologiska ramar arbetar för att nå ett gemensamt politiskt mål, 
som också representerar partiets grundläggande värdesystem. Den politiska kommunikationen 
innefattar konstruktionen och kodningen av politiska meddelanden och hur de tas emot av 
allmänheten. Där har förhållandet mellan politiska institutioner och medier, samt mellan 
medborgare och politiska eliter, stor betydelse menar Esser & Pfetsch. 79

   

                                                          
74  Naurin (2001)  s 71
75  Walker (1991) s. x
76  Naurin (2001) s. 57
77  Ibid s. 59
78  Kotler (1982) s. 9
79  Esser & Pfetsch (2004) s.18 ff.
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En aktör på den politiska arenan är påtryckningsgrupper som fokuserar på en speciell politisk 
fråga. De kanske inte har en politisk inriktning men ändå delvis politiska mål. En sådan 
organisation kan driva kampanjer för förändring, eller rikta publikens uppmärksamhet mot ett 
särskilt problem, ibland genom att ta hjälp av politiker. Dessa organisationers framgång beror 
mycket på deras samarbete med beslutsfattare och medier, samt på hur mycket donationer och 
statligt stöd de får. Organisationerna arbetar ofta med att påverka politiska beslut genom 
lobbying. 80

   
Eftersom organisationerna inte är institutionaliserade och i vissa fall befinner sig i den 
politiska marginalen, så har de inte samma resurser som mer etablerade politiska aktörer har, 
när det gäller status och ekonomi. De måste därför använda sig av mer okonventionella sätt 
för att få ut sitt politiska budskap och få journalisternas uppmärksamhet. 81 I den politiska 
marginalen finns en mängd organisationer, som tävlar om uppmärksamhet med mer 
resursstarka politiska intressen. Dessa organisationer har fått lära sig hur mediespelet fungerar 
och hur de kan använda sig av olika masskommunikationskanaler för att uppnå sina mål, 
menar McNair. 82De politiska aktörer som arbetar utanför de etablerade institutionerna har en 
nackdel jämfört med de etablerade partierna, och det är att de inte har samma resurser när det 
gäller att påverka medieinnehåll. Men organisationer i den politiska marginalen kan ibland 
också utmana de institutionaliserade organisationerna i politikens centrum. De ”stora” kan 
undermineras i den publika debatten och förlora i politisk makt till följd av aktiviteter hos 
mindre resursstarka organisationer. Underordnade grupper har alltså möjlighet att på ett 
meningsfullt sätt påverka den publika sfären genom alternativa medel. Tillgången till medier 
är inte rigid utan flexibel. 83 Underrepresenterade organisationer kan exempelvis arrangera 
aktiviteter och ge tevestationer attraktivt visuellt material.84

     
När journalister söker efter auktoritativa källor så är det lätt hänt att de automatiskt söker upp 
institutionaliserade organisationer, som anses säkra genom sin makt och expertis. Det innebär 
att just de organisationerna får inflytande över vilka nyheter som publiceras. Davis tycker att 
det är viktigt att granska vilka aktiviteter intressegrupperna använder i sin kommunikation. 
Källor utanför det politiska systemet kan ha ett begränsat inflytande, men det kan öka om de 
blir institutionaliserade, eller om de dominerande aktörerna på marknaden befinner sig i 
konflikt.85

Att studera intressegruppers relationer med politiska beslutsfattare är en utgångspunkt för att 
förstå politisk kommunikation, menar Davis.86 Tillgången till medier är aldrig helt öppen, utan 
beroende av olika faktorer. Fyra olika sorters kapital som påverkar möjligheten att få 
inflytande har identifierats: ekonomiskt kapital, mediellt kapital, mänskliga resurser och 
relationen mellan journalisten och källorna. Olika typer av intressen har utnyttjat dessa kapital 
på olika sätt, för att få ökat inflytande över medieinnehållet.87  Att få uppmärksamhet i medier 
behöver dock inte vara samma sak som att få en politisk fråga effektivt belyst.88

                                                          
80  McNair (2003) s. 169
81  A.A s. 7 ff.
82  McNair s. 165 ff
83  Ibid
84  A.A s. 177
85  McNair (2003) s.13 ff.
86  Davis (2002) s. 11
87  A.A s. 13 ff
88  A.A s. 167 ff



17

Enligt McNair tenderar nyhetsjournalistik ofta att trivialisera och förenkla aktiviteter som 
underordnade grupper genomför och inte förklara de bakomliggande skälen. Det kan ha 
negativa effekter för en organisation. Budskapet presenteras kanske inte som man har önskat, 
det kan saknas djup och analys. 89

   
2.6 Mediers roll i politiken
Är det politiska aktörer och eliter, eller medier, som skapar och formar politiska teman och 
samhällelig opinion? En linje menar att det är politiska aktörer och den politiska 
dagordningen. En annan linje menar att medier spelar en avgörande roll, att den nyhetsagenda 
som presenteras i medier också styr den politiska och publika agendan. Detta brukar kallas 
agendasättning. 90Teorin bygger också på att medier har makt att bestämma vilka frågor som 
tas upp på den publika dagordningen. Den övertalande kommunikationen har blivit mer subtil, 
inflytandet har övergått till mindre riktade medieprocesser och handlar om vilka diskurser 
som tas upp, effekterna av inramningen och vad det har för konsekvenser på den sociala 
verkligheten. Den förmedlar selektivt agendor och opinioner och deltar alltså aktivt i 
opinionsbildandet. Mediers rapportering kan bidra till vilka frågor allmänheten anser som 
viktiga. 91  Det som får högt värde i medierna kan också hamna högt upp på dagordningen i 
politiken. Om publiciteten är positiv så kan det ha stor effekt på en organisations framgång. 
Medier spelar en viktig roll i den politiska agendan genom att definiera politiska frågor, 
menar Wolsfeld. 92

  
Mediernas viktiga roll som opinionsbildare är ett välstuderat fenomen, enligt Larsson. Ju 
större roll den allmänna opinionen spelar för politiken, desto större betydelse har det vilka 
händelser journalistiken väljer att lyfta fram. Medierna visar vilka opinioner som är 
dominanta och därmed vad som är ”tillåtet” att ge uttryck för som individ utan att bli isolerad. 
Fenomenet kallas tystnadsspiralen. Påverkan från olika intressegrupper kan ske genom 
medierna. 93

”The media cannot tell you what to think, only what to think about”, menar McCombs & 
Shaw. Deras hypotes är att medier styr vart uppmärksamheten riktas i politiska kampanjer och 
har inflytande över allmänhetens attityd i politiska frågor. Eftersom få deltar direkt i den 
politiska processen så får de flesta sin politiska information genom massmedia. I en studie 
från 1972, som gick ut på att under ett val undersöka vilka politiska frågor som allmänheten 
ansåg som viktiga och hur medierapporteringen såg ut, så fann de att allmänhetens 
uppfattning av vad som ansågs vara angelägna politiska frågor i hög grad överensstämde med 
de frågor som medier tog upp. Medieagendan påverkade alltså påtagligt den publika agendan94

Agendan är nyhetsinnehållet och hur nyheterna blir förmedlade. Ett viktigt område inom 
politisk kommunikation är att få allmänheten att känna för en fråga på ett sätt som är 
fördelaktigt för sändaren av budskapet, menar Lilleker. Organisationer som vill influera 
publiken politiskt måste därför försöka få grepp om de idéer som dominerar. Det kan medföra 
konflikt med politiska aktörer, och andra grupper i samhället som också vill bestämma 
nyhetsagendan. Agendasättning spelar en viktig roll i politiska organisationers 
nyhetshanteringsstrategi. Där ingår att uppmuntra viss information och dämpa annan.95

                                                          
89

Davis (2002)169
90  Larsson (2005) s. 28 ff
91  Piezcka (2006) s. 429
92  Wolfsfed (2001) s. 231
93  Larsson (2005) s. 28
94  McCombs & Shaw (1972) 
95  Lilleker (2006) s. 27 ff
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Annan forskning påpekar att journalistiken i sin tur i hög grad är beroende av ekonomiska 
faktorer, publikens intresse och kontakter med sakkunniga nyhetskällor. Makthavare och 
journalister kan ha inflytande på olika plan. Medierna kan ha makt i och med att samhället har 
medialiserats, men medialiseringen innebär inte att medierna självklart äger denna makt.96

Asp hör till dem som har studerat massmediernas roll i politisk opinionsbildning. Han frågar 
sig vilken bild massmedier ger i politiska frågor och hur innehållet påverkar individens 
uppfattning. Begreppet politikens medialisering syftar på ett politiskt system som har 
påverkats och anpassats till de villkor som massmedia ställer i sin bevakning av den politiska 
världen. En central frågeställning är i vilken utsträckning mediernas bild av politiken påverkar 
hur individen uppfattar, värderar och hanterar den politiska verkligheten. Resultaten av Asps 
forskning pekar på att massmedia spelar en central roll i den politiska 
opinionsbildningsprocessen. Det gör att massmedier kan bli ett intressant verktyg för dem 
som vill utöva makt och påverka andra människor.97  Asp menar att ett överskott på 
information och ett underskott på uppmärksamhet leder till att både politiker och medier 
försöker fånga publikens intresse, massmedier direkt och politiker indirekt genom 
massmediers hjälp. 98 Enligt Pfetsch & Esser delar många politiska aktörer uppfattningen att 
massmedier har fått en allt mer central position och att dess inflytande över politiken har ökat. 
Den verklighet som framställs i media har blivit allt mer intressant i studier om politisk 
kommunikation. Detta har bidragit till ökad konkurrens när det gäller att försöka påverka hur 
medier skriver om politik. 99 Hallin & Mancini hävdar i samma upplaga att olika mediesystem 
i världen allt mer börjar likna varandra, medan politiska system blir allt mer lika när det gäller 
vilka kommunikationssystem de använder sig av.100

  
Genom att andra aktörer lär sig att hantera kontakterna med journalister och anpassa sig till 
mediernas arbetsvillkor, så är makten också i deras händer, menar Eide och Ekström & 
Nohrstedt. Frågan är om agendan skapas i nyhetsproduktionen, eller om den skapas tidigare 
av andra aktörer. Vem styr agendan för medierna? Teoribildningen agenda-byggande 
undersöker hur samhällsfrågor kommer upp i de mediala-publika-politiska sfärerna.
 Här intresserar man sig för hur olika auktoriteter och intressen bygger egna agendor, som 
medierna påverkas att publicera. Larsson påpekar att brittiska forskare har drivit tesen att 
makthavare inom politik, näringsliv och myndigheter har ett övergripande inflytande över hur 
verkligheten definieras. 101  Massmedier spelar en stor roll i förändringen av politisk 
kommunikation, menar Esser & Pfetsch. 102  Massmedier har alltid ansetts vara viktiga aktörer 
i ett demokratiskt samhälle, men har på senare tid fått en ännu större betydelse, särskilt vid 
politiska konflikter. Det har lett till en ”publicitetsprocess” som innebär en konkurrensinriktad 
tävlan hos medierna när det gäller att påverka och kontrollera opinionen vid viktiga politiska 
händelser. En sorts ”publikdemokrati” skapas, där politiska aktörer, medier och utomstående 
mobiliserar den allmänna opinionen för att befästa sina positioner i det politiska 
beslutsfattandet. Ett brett spektrum av politiska publicitetskampanjer har varit olika 
framgångsrika under olika omständigheter.

                                                          
96  Larsson (2005) s.29
97   Asp (1986) s. 351
98   A.A s. 359
99  Esser & Pfetsch (2004) s. 14
100  Hallin & Mancini (2006) s.25
101  Larsson (2005) s.29
102  Esser & Pfetsch (2004) s 12
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Medier har makt; deras rapportering i politiska frågor kan starkt påverka hur allmänheten 
uppfattar frågorna och det politiska budskapet, menar Esser & Pfetsch. 103 Speciella 
interaktionsformer har bildats mellan politiska aktörer och journalister, där medier och politik 
överlappar varandra och detta bestämmer mönstren och resultaten av politisk 
kommunikation.104

2.7 Sammanfattning
Här följer en sammanfattning av centrala teorier som togs upp i teoriöversikten.  Lobbying 
definieras som direkt kontakt med politiska beslutsfattare för att driva en viss fråga. Den 
kännetecknas som ickeinstitutionaliserad, då aktörer utanför politiska institutioner påverkar 
politiska beslut. Det kan vara offentliga eller privata aktörer. Olika definitioner på 
opinionsbildning togs upp och på vilket sätt dessa kan användas för att uppnå ett politiskt mål. 
En definition av opinionsbildning är att den bygger på den övergripande konsensus som råder 
hos en majoritet i samhället. Lobbying och opinionsbildning är två olika politiska 
påverkansstrategier. Genom att påverka den allmänna opinionen i en fråga kan man indirekt 
påverka ett politiskt beslut, utan att ha direktkontakt med politiska aktörer. Opinionsbildning 
kan bidra till att utforma den politiska dagordningen. Det kan ske genom exempelvis 
debattinlägg och mediekontakter och är en viktig aktivitet för intressegrupper. Intressegrupper 
påverkar ofta politiken, det kan till exempel gälla företag, branschorganisationer, 
fackföreningar, miljöorganisationer samt ideella hjälporganisationer. Alla dessa har en 
funktion i samhället och olika möjligheter att påverka, beroende på sina resurser.
    
Genom PR kan olika organisationer effektivare förmedla sina budskap. PR-konsulter kan 
använda lobbying och opinionsbildning för att skapa publicitet. Det har blivit ett allt vanligare 
inslag. Genom att påverka medieinnehållet kan man också skapa opinion i en fråga. Politiska 
aktörer, företag och intresseorganisationer använder sig av denna teknik med olika framgång.  
Frågan är i hög grad hur medier påverkas av PR-aktiviteter, och hur mycket PR-inspirerat 
medieinnehåll i sin tur påverkar politiska beslutsfattare.
   
Teorier om agenda-sättning och agenda-byggande handlar om hur medier kan vara med och 
påverka opinioner i samhället. Tillgången till medier är beroende av hur trovärdig källan 
anses vara och vilket ekonomiskt och kulturellt kapital den har, menar Mannig. Att få tillgång 
till medieutrymme är inte samma sak som att definiera en politisk fråga. McNair hävdar också 
att medier tenderar att trivialisera underordnade gruppers aktiviteter. McNair och Manning tar 
båda upp hur den politiska kommunikationen mellan olika aktörer på marknaden fungerar och 
på vilka villkor. McNair tar också upp vilken funktion olika aktörer har i en politisk process. 
Båda författarna pekar på de ofördelaktiga villkoren för politiskt marginella grupper i 
samhället, jämfört med de resursstarka grupper som journalisterna ofta använder som källor. 
McNair menar också att journalistiken har en tendens att bagatellisera underordnade gruppers 
aktiviteter. Massmediers stora inflytande på den politiska arenan kommenteras av Esser & 
Petfesch. Det har lett till en ”publicitetsprocess”, en konkurrensinriktad tävlan om att genom 
medier influera och kontrollera opinionen.

                                                          
103  Esser & Pfetsch (2004) s 14
104  A.A s.19
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Lobbying och opinionsbildning, samt PR och medierelationer, har alla ett samband med 
varandra. Politiken kan influeras av opinionsbildning, som i sin tur påverkas av PR och 
relationer mellan medier och olika grupper i samhället. Det är en intressant interaktion, och 
det är viktigt att granska hur maktbalansen och resursfördelningen på olika arenor ser ut. Ett 
antal teorier tar också upp hur medier kan påverka hur politiken uppfattas och värderas och 
hur politiken i sin tur anpassar sig till medievärlden. 

2.8 Tidigare Forskning
Här är några exempel på studier jag har funnit som berör mitt område när det gäller ideella 
organisationer, lobbying, kampanjer och mediearbete

Ingen reklam, men gärna samhällsinformation tack: En retorisk och semiotisk studie av 
Rädda Barnens externa kampanjer. Av: Emelie Bermark och Stina Thulander. Örebro 
Universitet, Humanistiska Institutionen 2004. 
En retorisk och semiotisk studie av två av Rädda Barnens kampanjer till oregelbundna givare. 
I uppsatsen studeras hur organisationen går till väga i sin externa information för att sälja sitt 
budskap utan att framstå som kommersiell. Man kunde se att Rädda barnens kampanjer 
använde sig av tydliga reklamtekniker vid utformandet av materialet. Ändå kunde 
kampanjerna ses som samhällsinformation tack vare deras syfte - att skapa opinion i de frågor 
som Rädda Barnen arbetar med. 

Amnesty och kampen mot tortyr - en retorisk och semiotisk studie om hur organisationen 
påverkar och övertygar. Av: Dena Akaber och Afsaneh Habibi. Örebro Universitet, 
Humanistiska Institutionen 2003
Uppsatsen undersöker, utifrån ett retoriskt, semiotiskt och opinionsperspektiv, hur Amnesty 
arbetar för att påverka och övertyga allmänheten. Avsikten är att studera hur Amnesty 
påverkar och övertygar två olika målgrupper, allmänheten och medlemmar, i samband med 
olika kampanjer. I studien intresserar man sig för vilken opinion Amnesty bildar med hjälp av 
sidan Amnesty press och hemsidan. Man fann att Amnesty främst strävar efter att skapa 
attityder och informera om sin verksamhet vid kampanjer. Amnesty vill även med bild och 
text skapa värderingar och moraliska skyldigheter hos läsaren. Kampanjerna bygger mycket 
på känsloargument. Det fanns betydande skillnader i bild och text, beroende på vilken 
målgrupp man vände sig till. 

Mediernas betydelse för humanitära organisationer - en fallstudie av svenska Röda korset.
Av: Anna Osmanovic. Örebro Universitet, Humanistiska Institutionen 2002.
I uppsatsen undersöks hur humanitära organisationer, i första hand svenska Röda korset, 
använder sig av medierna i sitt humanitära arbete. Syftet är att utreda mediernas betydelse för 
organisationen samt visa på vilket sätt och till vilka ändamål olika kanaler används. Resultatet 
av studien var att medierna utan tvekan var av betydelse för Röda Korset. Hur stor betydelse 
berodde på var i organisationen respondenterna i studien arbetade och om man arbetade med 
mediefrågor eller inte. I arbetet med att påverka allmänheten hade organisationen stor nytta av 
medierna. Media var också viktiga för att väcka samhällsopinion och sprida humanitära 
värderingar. 

Med lobbying som arbetsmetod. Av: Anna Brittesland. Mittuniversitetet, Sundsvall, 2006
Syftet är att studera Kvinna till Kvinnas politiska påverkansarbete utifrån deras egen syn, 
samt se hur berörda representanter på Utrikesdepartementet och Försvarsmakten uppfattar 
Kvinna till Kvinna och deras politiska påverkansarbete. 
Den teoretiska referensramen behandlar lobbying, politisk kommunikation och public 
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relations. I studien framkommer Kvinna till Kvinnas politiska påverkansarbete faller relativt 
väl in i ramen för vad som räknas som lobbyingverksamhet. Ett resultat av studien är att 
Kvinna till Kvinna har lyckats skapa en trovärdig och seriös organisation som arbetar 
professionellt med lobbying, trots att brister i det politiska påverkansarbetet kan påvisas. Man 
upptäckte också att organisationen, tack vare sin specialisering, har ett relativt stort inflytande 
i förhållande till sin storlek
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3. METOD OCH MATERIAL

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod
Holme och Solvang menar att båda kvalitativa och kvantitativa metoder är arbetsredskap, som 
i olika grad använder sig av metodiska principer. De anser att den grundläggande skillnaden 
mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är att kvantitativa metoder omvandlar information 
till siffror och mängder. I kvalitativa metoder är det i stället forskarens analys av 
informationen som står i centrum.105

   
Kvalitativa metoder kan innefatta referensramar, motiv, sociala processer och sociala 
sammanhang, allt sådant som inte kan omvandlas till siffror.106 Kvalitativ forskning innefattar 
många olika discipliner och ämnesområden, till exempel sociologi, psykologi, historia, 
utbildning och kommunikation. Den komplexa strukturen av koncept och termer syftar till att 
göra världen synlig och sätta fenomen i sitt sammanhang, menar Denzin och Lincoln. 107

Kvalitativ forskningsmetod omfattar insamling av en mängd olika empiriska data, som 
fallstudier, observationer, etnografi, kulturella och visuella texter och intervjuer. Forskare 
inom det kvalitativa fältet använder sig av en mängd tolkande metoder, enligt Denzin & 
Lincoln. 108

Den kvalitativa metoden används alltså för att förstå komplicerade fenomen. När det gäller 
mängder eller samband mellan olika variabler, så använder man sig i stället av den 
kvantitativa metoden. 109

3.1.1 Kvalitativa intervjuer
 Jag har valt kvalitativa intervjuer som metod för den här undersökningen. Jag finner denna 
metod lämplig, eftersom jag genom den kan få en detaljerad insyn i hur organisationerna 
arbetar med frågor som rör opinionsbildning och få veta vilka åsikter de själva har. Genom att 
använda intervjuer som metod så kan jag få värdefull information från de olika 
organisationerna och sedan jämföra dem.

Kvalitativa intervjuer är en lämplig metod när man vill få grepp om människors personliga 
åsikter i en specifik fråga, utan att de påverkas av någon utomstående aktör. I intervjun 
studerar man uppfattningar och upplevelser av ett fenomen hos en person, som representerar 
ett samband med fenomenet. Genom dialog och ”förhandling” mellan intervjuvare och 
intervjuad kan man få insikter. Parterna i en intervjusituation förhandlar sig fram till en 
förståelse av ämnet i fråga. 110

Styrkan i den kvalitativa intervjun som metod är att undersökningssituationen liknar en 
vardaglig situation och ett vanligt samtal. En fördel är att undersökningspersonerna får 
påverka samtalets utveckling. 111 Forskaren har bara gett de tematiska ramarna. Samtidigt 
måste man försäkra sig om att man får svar på de frågor man vill, så att undersökningens syfte 
förverkligas. 
   

                                                          
105  Holme & Solvang (1996) s. 76
106  Ibid
107  Denzin & Lincoln (2000) s. 2 ff
108  Ibid
109  Larsson (2000) s. 50
110  Holme & Solvang( 1996) s. 51
111  A.A s. 100
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Respondenten ges frihet att prata om det han/hon vill inom denna ram. Men det är också 
viktigt att till viss del inta en kritisk hållning och ifrågasätta respondentens uppriktighet, 
menar Larsson.112 Utgångspunkten för den kvalitativa intervjun är ofta att forskaren vill veta 
mer om en viss samhällsföreteelse, för att bättre kunna förstå det som sker. 113I medie- och 
kommunikationsvetenskap är människors uppfattningar av ett fenomen intressant. Det 
studerade fenomenets karaktärsdrag är det som är i fokus i en kvalitativ studie. De ställs i 
relation till kontexten och omgivningen. Kontexten bestäms bland annat av undersökningens 
problemställning. 114

   
För att beskriva den kvalitativa intervjun anger Kvale ett tiotal centrala aspekter. 
Intervjupersonens värld, och relationen till den, är ämnet för den kvalitativa 
forskningsintervjun. Ett annat begrepp är mening. Intervjun vill tolka meningen hos centrala 
teman i den intervjuades livsvärld. Intervjun som metod syftar till att utvinna kvalitativ 
kunskap och har inte kvantifiering som mål. Man söker specifika och nyanserade skildringar 
av den intervjuade, i beskrivningar av situationer och handlingar. Allmänna åsikter 
eftersträvas inte. Intervjun ska fokusera på bestämda teman. 115 Den kvalitativa 
forskningsintervjun har som syfte att få nyanserade beskrivningar av kvalitativa aspekter ur 
den intervjuades liv, med avsikt att tolka dennes mening. Själva intervjun ska bestå av 
otolkade beskrivningar. Man vill komma fram till så exakta skildringar som möjligt om hur 
den intervjuade tolkar en situation och återger därför informantens yttranden utan egna 
omformuleringar. 116

   
Det ska också finnas ett förutsättningslöst medvetande, som innebär att intervjuaren är öppen 
för nya och oväntade fenomen istället för att komma med färdiga tolkningsscheman och 
kategorier. Mångtydighet innebär att den intervjuade kan komma med mångtydiga uttalanden, 
som speglar motsägelser. Det är viktigt att forskaren har kunskap om ämnet och inte beter sig 
okänsligt mot den intervjuade.  Det mellanmänskliga samspelet producerar den vetenskapliga 
kunskapen i intervjun.117

   
Forskningsintervjun kan anta många former och avser att täcka både det faktiska planet och 
meningsplanet.  Med det menas att det är nödvändigt att lyssna på både uttalade beskrivningar 
och på innebörd i det som sägs, menar Kvale. I en intervju råder en given maktstruktur, och 
det är intervjuarens uppgift att definiera situationen, introducera samtalsämnen och att styra 
intervjuförloppet.118

En personlig intervju är ofta semistrukturerad och baserad på de teman och frågeställningar 
som undersökningen utgår ifrån, menar Larsson.119 I mina intervjuer började jag med relativt 
öppna frågor, för att sedan bli mer konkret om inte intervjupersonerna själva kom in på det 
som jag var intresserad av att få veta.  Jag utgick från ett intervjuformulär som jag utvecklade 
utifrån mina frågeställningar och analyserade mina intervjuer utifrån centrala teman i min 
intervjumanual.120
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Larsson (2000) s. 62-63
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114  Larsson (2000) s. 52
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116  A.A s 36
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120  Bilaga 1, s. 56
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I analysen såg jag de olika generella teman som kom upp i samband med mina frågor vid 
olika intervjutillfällen och gjorde därefter en  meningskoncentrering, dvs. att uttalanden  
förkortades och formulerades mer koncist. 121 Citat användes för att illustrera de teman som 
kom upp.

3.1.2 Etiska betänkligheter
Enligt Kvale är det viktigt att respondenterna i en intervjuundersökning ger sitt informerade 
samtyckte till att vara med i studien. De har då fått sanningsenlig och noggrann information 
om undersökningen, dess syfte, hur den är upplagd och vilka fördelar och nackdelar som kan 
finnas med att delta i studien. Konfidentialitet innebär att forskaren inte för vidare uppgifter 
som kommer fram under intervjun. Rätten till anonymitet innebär att. medverkande har rätt att 
bestämma vilken grad av anonymitet de vill ha i undersökningen. Om de skulle kunna 
identifieras måste man ha skriftligt godkännande till detta, menar Kvale. Konfidentialitet 
måste även eftersträvas i det skriftliga materialet och utskriften måste vara trogen den 
intervjuades muntliga uttalanden. Man bör också ta hänsyn till vilka konsekvenser som 
undersökningen kan ha för deltagarna. 122

3.1.3 Metodkritik
Frey & Fontana menar att forskaren har en interaktion med det han/hon vill studera och också 
påverkar resultatet. Intervjuare kan ses som aktiva deltagare i samspel med respondenter. 
Meningsskapandet sker i förhandlade prestationer från både intervjuare och respondenter och 
påverkas av de sammanhang och situationer som de ingår i, menar Frey & Fontana. Resultatet 
av intervjuer kan inte bortkopplas från de sammanhang där de uppkom, menar man. Det är 
som forskare viktigt att behålla sin objektiva roll i interaktionen med respondenterna och 
undvika ledande frågor. 123

Ekström & Larsson menar att medie- och kommunikationsvetenskapen är starkt influerad av 
tolkande vetenskaper, där man försöker läsa in mening och betydelseinnehåll i företeelser. 
Dessa finns i sociala handlingar, texter, samtal och andra kulturprodukter. Den sociala 
verkligheten består inte av mätbara, observerbara faktorer, utan av meningsfulla handlingar 
och resultaten av dessa. Allt som symboliserar och uttrycker något, som till exempel ett 
uttalande, har en mening som kan förstås genom samhällets och kulturens koder. Mening 
måste tolkas och förstås och kan inte enbart observeras. Som forskare kan ingenting tolkas 
utan att en viss förförståelse finns. Utan denna kunskap skulle de texter och bilder som tolkas 
vara obegripliga, menar Ekström & Larsson. Att tolka är inget passivt observerande utan en 
aktiv process. Det har lett till att det vetenskapliga värdet i tolkande metoder har ifrågasatts 
och det har poängterats att forskningen därför blir subjektiv, beroende av vem som tolkar. 
Men Ekström och Larsson menar att det faktum att forskare alltid tolkar världen utifrån en 
förförståelse innebär att alla tolkningar är lika sanna. Att observera är alltid att tillskriva 
innebörd och kategorisera. Det är ändå viktigt som forskare att inte låta enskilda upplevelser, 
erfarenheter och uppfattningar styra våra tolkningar. 124

                                                          
121 Kvale (1997) s 174
122 A.A s.107 ff
123  Frey & Fontana (2000)  s. 663
124  Ekström & Larsson (2000) s 13 ff
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3.2 Material
Mitt material består av kvalitativa samtalsintervjuer från fem olika organisationer: Amnesty 
International, Kvinna till Kvinna, Läkare utan Gränser, Rädda Barnen och Röda Korset. Jag 
intervjuade också en kommunikationsansvarig på The Red Cross i North Carolina i USA. På 
Amnesty intervjuades generalsekreteraren och lobbyansvarige. Mitt sammanlagda antal 
intervjupersoner är alltså sju.

Intervjupersonerna hade olika befattningar som till exempel pressekreterare, lobbyansvarig, 
kommunikationschef och press- och kommunikationsansvarig. På en del organisationer har 
samma person många olika funktioner inom organisationen, medan samma funktioner på 
andra organisationer var fördelade mellan flera personer. 

 Jag valde dessa organisationer för att de alla är ideella, deltar i samhällsdebatten och arbetar 
aktivt med opinionsbildning. Alla dessa organisationer arbetar också med humanitärt arbete 
internationellt. De har olika stora ekonomiska resurser och olika policy när det gäller varifrån 
de kan tänkas motta bidrag. Detta ger en mångfald och visar på olika sätt att arbeta med 
informationsverksamhet, opinionsbildning och lobbying.
  
Jag använde mig av ett strategiskt urval, då jag inriktade mig på kända ideella organisationer. 
Jag ville få med organisationer som inriktade sig på olika saker, till exempel mänskliga 
rättigheter, kvinnofrågor, medicinska frågor samt barns rättigheter. Jag tyckte också att det var 
intressant att intervjua både resursstarka större organisationer som Röda Korset, Rädda 
Barnen och Amnesty och mindre organisationer som Kvinna till Kvinna och Läkare utan 
Gränser. Jag tyckte också att det var intressant att ha med kända organisationer för att de i 
vissa avseenden konkurrerar med varandra. Med urvalet ville jag ha med större och mindre 
organisationer för att undersöka hur stort inflytande organisationer av olika storlekar ansåg sig 
ha över politiken. 

3.2.1 Validitet och reliabilitet
I verifieringsfasen av arbetet fastställer man studiens reliabilitet och validitet. 125Reliabilitet 
handlar om i hur stor utsträckning resultatet från en enskild studie kan ge kunskap av en mer 
allmän karaktär, alltså inte enbart i de fall som har studerats och om studien kan ge en 
kunskap av en mer generell karaktär 126  Med andra ord forskningsresultatets konsistens, att 
underökningen är tillförlitlig och resultatet kan upprepas. Det handlar också om hur pålitlig 
mätningen och analysen av det insamlade materialet är. Om andra studier kan ge samma eller 
liknande resultat är reliabiliteten hög. Validitet handlar om forskning undersöker vad den 
avser att undersöka och ingenting annat.127 I en intervjuundersökning kan validitet handla om 
tillförlitligheten i intervjupersonernas rapporter och kvaliteten i själva intervjuandet. I 
tolkningsstadiet är det hur valida frågorna är och om tolkningen är hållbar.  

Jag utarbetade mitt frågeformulär utifrån de forskningsfrågor jag ville ha svar på och i 
huvudsak besvarade dem, därför anser jag att mina resultat är giltiga och att de backas upp av 
resultat från min undersökning. Jag fick också intrycket av att mina respondenter svarade 
ärligt på mina frågor, de var mycket kunniga inom sitt område. Därför anser jag att resultatet 
också är tillförlitligt. Mitt inledande fokus låg på lobbyarbete och opinionsbildning, men i det 
frågeformulär som jag utarbetade fick jag även fram en hel del material om mediearbete och 

                                                          
125  Kvale (1997) s. 85
126  Larsson & Ekström (2000)  s. 72
127  Kvale (1997) s. 85
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pressrelationer, som också fick en betydande del i uppsatsen. Möjligen blev undersökningen 
bredare än vad jag hade tänkt från början. Fördelen med det var att det var möjligt att få en 
mer bredare generell bild av ideella organisationers verksamhet. Nackdelen med ett bredare 
fokus med undersökningen är att jag då inte gick in djupare på vissa specifika frågor.

Jag tycker att min undersökning ger en helhetsbild av hur de ideella organisationer jag 
undersökte arbetar. Frågan är också huruvida mina resultat är generaliserbara. Min studie är 
relativt liten i omfattningen. En större studie hade eventuellt medfört mer generaliserbarhet 
men jag tror att även min studie kan ge en bild av hur man arbetar med politisk påverkan, 
medier och PR i ideella organisationer, genom de olika kompetenser som de intervjuade hade. 
Genom att intervjua kända och mindre kända organisationer fick jag också en bra bild av hur 
man arbetar med lobbying och opinionsbildning gentemot politiker och medier i 
organisationer med olika storlek och resurser. Varje intervju bandades och transkriberades. 
Självklart är inspelningen en begränsad reproduktion av vad som hände i själva 
intervjusituationen och de återgivna citaten kan vara resultatet av en tolkning och bearbetning 
av beteendet i den mångfacetterade process som är intervjusituationen. Tekniska faktorer som 
inspelning, avlyssning och transkribering kan också påverka och bidra till en förenkling av 
komplicerade faktorer. Jag försökte vara observant i analysen för att göra en så korrekt 
tolkning som möjligt. Det gjorde jag genom att kontrollera att jag hade uppfattat det som 
sades på rätt sätt genom att lyssna på inspelningen flera gånger och att göra transkriberingen 
snabbt efter intervjutillfället för att behålla min minnesbild och inte förlora några nyanser i det 
som uttrycktes. Transkriberingen av citat visas i sin helhet i min text. I enstaka fall har 
upprepningar tagits bort för att underlätta förståelsen. Citaten som togs upp i analysen belyser 
de teman som jag vill undersöka. 

3.2.2 Metodproblem
Mitt urval av intervjupersoner, sju stycken, är relativt litet, men efter sju intervjuer återkom 
samma synpunkter och centrala teman, vilket gjorde att materialet jag fick fram var tillräckligt 
mättat och varierat för min studie. Ett problem med intervjuundersökningar kan vara att de 
intervjuade ger uttryck för sina subjektiva uppfattningar eller kanske vill framställa sig själva 
och sin organisation på ett visst sätt. Detta är givetvis något som är svårt för mig att veta, men 
jag fick intrycket av att mina intervjupersoner var öppna och ärliga. Eftersom deras 
befattningar och storleken på de olika organisationerna de arbetade i skilde sig kunde också 
deras olika aktiviteter skifta mycket, till exempel när det gällde arbetet med lobbying. Jag 
tyckte dock att det gav ett intressant perspektiv att ta med organisationer av olika storlek. En 
del av organisationerna gav mer utförliga svar än andra på vissa frågor, därav fick de mer 
plats i vissa avsnitt.  
   
Ett metodproblem var att jag fick ett mycket omfattande material från mina intervjuer och att 
det i vissa fall hade svårt att avgränsa mig, men jag valde sådant material som jag tyckte var 
relevant för min undersökning. 
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4. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS
Analyskapitlet kommer att struktureras efter tre centrala teman: PR- och 
informationsverksamhet, opinionsbildning och lobbying samt medier och pressrelationer. 
Under varje tema kommer jag att ta upp vad respektive organisation har sagt och dra slutsatser 
av detta. Jag kommer börja med att diskutera PR och informationsverksamhet, kampanjer och 
kommunikationskanaler. Därefter kommer ett avsnitt om hur organisationernas kontakt med 
medierna ser ut, lobbying och opinionsbildning, samt några teman som kommit upp i 
intervjuerna, till exempel samarbete med PR-byråer, konkurrens och finansiering 

4.1 PR och informationsverksamhet
En frågeställning är hur ideella organisationer använder sig av PR och marknadsföring för att 
få människor att engagera sig, och väcka uppmärksamhet inom de områden man arbetar för. 
Generellt påpekade man vikten att som ideell organisation inte vara för konventionell i sin PR 
och marknadsföring utan att hitta nya uttryckssätt.  Statusen och inriktningen på PR har blivit 
allt viktigare och nästan mer betydelsefull än reklam. Det var avgörande att sätta ihop PR, 
reklam och övriga aktiviteter till ett paket. Att få så bra bredd som möjligt var direkt 
avgörande för om det skulle gå bra eller dåligt. Röda Korset anser att det var viktigt att mäta 
hur effektiv man är i sina PR-aktiviteter och om de har gjort någon skillnad. Därför har man 
utvecklat en metod där man kunde mäta vad varje aktivitet kostade i jämförelse med vad man 
fick ut av den, och vad det gjorde för skillnad.

”Det har varit en sån där sliten klyscha, integrerad kommunikation, men för en organisation 
som Röda Korset så är det viktigt. En kommersiell aktör av vår storlek kanske har en mycket 
större budget, och det kommer vi aldrig att ha, ska inte ha kanske. Men då måste vi vara mer 
smarta, mer kreativa och försöka få ihop de där två bitarna på ett så effektivt sätt som möjligt. 
PR blir ju en väldigt, väldigt viktig fråga. När vi går ut i reklam, vilket vi inte gör så ofta, så 
måste det sitta ihop med bra timade PR-aktiviteter, för vi måste få ut mer av reklamaktiviteter 
än många andra, beroende på att vi har en klenare budget.”(Röda Korset)

Rädda Barnen påpekade också vikten av att inte vara konventionell i sin PR och 
marknadsföring, utan i stället vara kreativ och innovativ. Det ansågs viktigt att våga pröva nya 
grepp och hänga med i den blixtsnabba förändringen på mediemarknaden. Att nå ut till nya 
grupper är också mycket viktigt. Man tog också upp vikten av att samordna sina 
kommunikationsinsatser även när man arbetar med många olika sorters frågor, så att folk 
känner igen sig.  Man försöker synkronisera mer mellan kommunikationsdelen och 
insamlingsdelen. Rädda Barnen menade att det fanns ett glapp mellan det människor 
uppfattade att de arbetade med och det som de faktiskt gjorde. Det kan hänga ihop med en 
gammal bild av organisationen. Man försökte förklara vad man gjorde så mycket som möjligt. 

Rädda Barnen, gällande PR och informationsverksamhet: 
” Det är ju otroligt viktigt. Det är grundbulten för Rädda Barnen hur människor ser på oss, 
vilket förtroende de har för oss, därför att hela vår existens hänger på det. Den dag som folk 
inte tycker att vi är bra så kommer de inte ge oss några pengar och då kan vi inte ha någon 
verksamhet längre. Jag tror att allt informationsarbete är jätteviktigt.”

Kommunikationsansvariga på Läkare utan gränser såg PR och informationsverksamhet som 
två olika saker, men organisationens huvuduppgift, extern kommunikation, var väldigt mycket 
riktad till medier på olika sätt. En stor del av kommunikationsverksamheten var ren 
information med syfte att öka kunskapen hos allmänheten om de länder och frågor 
organisationen jobbar i och om organisationen själv.
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En åsikt som kom fram inom Amnesty var att PR och informationsverksamhet var ett 
oundvikligt inslag därför att både organisationer och företag vill ha ut sitt budskap oavsett vad 
det är för mål man har. PR och informationsverksamhet är viktigt för att synas och det är 
viktigt för Amnestys aktivister.

Kommunikatören på Kvinna till Kvinna menade också att PR och informationsverksamhet var 
klart avgörande för organisationen och viktigt när de jobbade med information och 
opinionsbyggande om kvinnors situation. Det handlade om att tala om att organisationen 
finns, vad den gör och varför det är viktigt och avgörande. 

Ideella organisationer kan på grund av begränsade resurser behöva använda sig av mer 
okonventionella sätt för att få ut sitt politiska budskap och få journalisternas uppmärksamhet. 
Det kan föda behovet som uttrycks ovan att vara ett strå vassare, att vara mer kreativ och 
duktig på timing. 

4.1.1 Kampanjer
För att nå ut till allmänheten kan olika typer av kampanjer användas. Externa kampanjer och 
aktioner är särskilt viktiga ur informationssynpunkt. Generellt för de ideella organisationerna 
är att de har en kampanjverksamhet med engagerade aktivister. Särskilt tydligt är detta hos 
Amnesty International. Det är en organisation som lägger ner mycket resurser på kampanjer. 
Detta gäller inte bara kampanjer i media och reklamkampanjer. Aktivisterna arbetar mycket 
med att ta upp olika frågor om mänskliga rättigheter lokalt. Man delar ut informationsmaterial 
och tar upp olika teman på hemsidan. Man anordnar många olika typer av evenemang och 
syns genom medlemsaktiviteter och olika kampanjaktiviteter, som demonstrationer, 
manifestationer, gatuteater och föreläsningar på biblioteket. 
   
Röda Korset hade en kampanj om att avrunda uppåt till förmån till Röda Korset i julhandeln, 
medan Rädda Barnen hade en kampanj som hette ”Rewrite the future” tillsammans med Save 
the Children Alliance, som handlar om att alla barn i krigsområden ska få gå i skola. Våren 
2006 drev Rädda Barnen en kampanj som hette ”Det handlar om ett barn”, som handlade om 
barnmisshandel och som också innefattade tre program i Tv 4. Överlag så satsar man inte så 
mycket på kampanjer inom Rädda Barnen, eftersom man tycker att det är för dyrt. I samband 
med kampanjer så annonserar man inte omfattande, utan försöker istället få medieutrymme 
genom att göra flera utspel om barn och våld. 

” Vi försökte få mycket publicitet kring frågan och kring det faktum att vi jobbar med den 
frågan. Så att vi försöker jobba mer med att få utrymme på det sättet än att betala, att få 
betalt plats.”  

Läkare utan Gränser arbetar också mycket med informationskampanjer, för att allmänheten 
ska få mer kunskap om deras frågor. Exempel på informationskampanjer är turnerande 
utställningar, som ”Uppdrag rädda liv” där man fick uppleva hur det är att arbeta som 
volontär för Läkare utan Gränser. Man hade också en fotoutställning om flyktingars situation 
på Centralstationen i Stockholm. Borderstories var en informationskampanj om flyktingar på 
tolv olika ställen i Sverige, som riktade sig till skolungdomar. I början av november 2006 
anordnades två informationsdagar om den humanitära situationen i Kongo, där föredrag, 
presentationer och filmer ingick. Dessa olika kampanjer kan också ses som opinionsbildande 
aktiviteter. 
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4.1.2 Kommunikationskanaler
Gemensamt för organisationerna är att de i olika grad använde sig av kommunikationskanaler 
som press, Internet, radio och tv. Generellt så tyckte organisationerna att den egna webbsidan 
är en effektiv kanal för att nå ut. Det ansågs viktigt att hålla kontakten med existerande 
medlemmar och att välja medium utifrån vilket budskap man vill förmedla.
    
Internet och den egna webbsidan anses som viktig av de tillfrågade organisationerna. Man 
använder sig av banners på andra hemsidor vid kampanjer. Amnesty ansåg att ett bildmedium 
är effektivt, eftersom man kan förmedla bilder som människor blir gripna av.  Skrivna artiklar 
kan också vara effektiva. Vilket medium man använder sig av varierar från tillfälle till 
tillfälle. 

Enligt Amnesty är det viktigt att ha en aktiv och dynamisk hemsida, att vara uppdaterad och 
att lägga in nya pressnotiser varje dag. Webben, i kombination med mediearbetet och det 
frivilligarbete som aktivisterna gör, är en väsentlig del av opinionsarbetet. Läkare utan 
Gränser sade också att webben är en mycket kostnadseffektiv kanal i jämförelse med 
tidningar, som kostar ganska mycket i utskick och porto. Man når också ut till journalister via 
webben. På Röda Korset arbetar två-tre personer med webbsidan. Både Amnesty, Röda 
Korset, Rädda Barnen och Läkare utan Gränser har egna tidningar för sina medlemmar. Röda 
Korsets tidning kommer ut fyra gånger per år. 

Läkare utan Gränser ansåg det mycket viktigt att bygga relationen med medlemmarna och ge 
dem återkoppling på vad organisationen gör och vad pengarna går till. Rädda Barnen tycker 
också att detta är viktigt och skickade ut insamlingsbrev till existerande medlemmar. 
    
Radio nämndes också som en bra kanal att nå ut med, av både Amnesty och Läkare utan 
Gränser. Läkare utan Gränser nämnde särskilt programmen Studio 1 och P1 morgon, där 
journalister ofta tog kontakt med dem för att få organisationernas åsikt i olika frågor. Rädda 
Barnen nämnde också P1 morgon. Amnesty märkte ett ökat intresse från journalister efter 
varje gång de hade medverkat i radio. Samhällsprogrammen ansågs särskilt bra när det gällde 
att nå ut till beslutsfattare. Ville man nå den breda allmänheten så ansågs P4 vara bättre. TT 
var också en viktig kanal för Amnesty, liksom Metro.
    
Vilka typer av medier som var bäst lämpade har att göra med vilken typ av budskap man ville 
förmedla, påpekade Läkare utan Gränser. Röda Korset menade att man inte kunde säga att 
vissa typer av medier och kanaler var bättre lämpade än andra. Vilka medier som man vände 
sig till var beroende av vad man för tillfället ville förmedla. För att marknadsföra en 
ekonomirapport vände man sig till Dagens industri och Svenska Dagbladets näringslivsbilaga. 
Ville man nå ut brett så nämndes Aftonbladet och en del Internetsidor som bra kanaler. 
   
 Rädda Barnen ansåg det väldigt värdefullt om deras experter fick utrymme i teveprogram och 
därigenom kunde personifiera det som organisationen står för. En fråga var om det skiljer sig 
hur man arbetar med information med tanke på vilken målgrupp man riktar sig till.
När det gällde vilka kommunikationskanaler som var lämpliga så kände man sig lite splittrad. 
Å ena sidan ville man behålla sina äldre trogna givare. Å andra sidan ville man locka nya 
yngre medlemmar. De äldre ville främst få information via tryckta medier, medan de yngre 
föredrog Internet. För att nå de unga satsade man mycket på att utveckla sin webbsida.
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”Vi ska anamma modern kommunikation mycket mer, försöka jobba mer med det och vara 
mer lyhörda för hur medievärlden ser ut och bli lite mer moderna så. Men vi måste gå på två 
ben. Vi har inte råd att förlora våra gamla trogna givare, anhängare och medlemmar, men vi 
har inte heller råd att mista den nya generationen.” (Rädda barnen)

Detta problem speglar att olika målgrupper nås via olika kommunikationskanaler. Eftersom 
båda grupperna är viktiga för Rädda Barnen så måste man anpassa sin 
kommunikationsstrategi. 

4.2 Opinionsbildning
En frågeställning är vilka strategier och metoder som finns för att få inflytande över 
opinionsbildning och den politiska agendan. Generellt för de ideella organisationer som ingår 
i undersökningen ansågs kontakter med politiker och journalister samt mediearbete viktigt för 
ett framgångsrikt opinionsarbete. Betydelsefulla opinionsbildande aktiviteter var deltagande i 
seminarier och debatter, att hålla föreläsningar samt att publicera rapporter och 
undersökningar i olika frågor och att få uppmärksamhet för dem. Också utrymme i media och 
debattartiklar är viktigt. Viktigt för organisationerna är att få uppmärksamhet i frågor som är 
viktiga för dem och som inte blir tillräckligt uppmärksammade i media. Opinionsbildning 
ansågs också i vissa fall viktigt för politisk förändring. 
  Så här uttryckte sig Röda Korset om sin opinionsbildning:  

”Extern kommunikation är den kommunikation som vi har ut mot intressenter, det kan vara 
massmedia, det kan vara opinionsbildare och det kan vara regering och riksdag, kommun, 
landsting och naturligtvis allmänheten.”

Rädda Barnen:
”Men en prioriterad målgrupp är ju dels journalister, för att vi ska komma ut i media, och 
dels också politiker. Vi jobbar ju mycket för att försöka påverka politiker. ”   

Rädda Barnen menade att det är svårt att bedriva ett framgångsrikt opinionsarbete gentemot 
politiker om man inte också har opinionen med sig. Politiker är ofta medvetna om vikten för 
väljarna att delta och få uttrycka sin åsikt.
    
Röda Korset säger att kontakten med opinionsbildare av olika slag är angelägen för dem. Ett 
exempel på en sådan kontakt är forskare vid Handelshögskolan, som inriktar sig på ekonomin 
i den mediala sektorn. Opinionsbildning kunde enligt informationssekreteraren på Röda 
Korset handla om frågan om gömda flyktingar och att få kommunerna och staten att ta mer 
ansvar för utsatta människor i Sverige.

” Att driva opinion kan handla om att se till att vi har ett enprocentsmål när det gäller 
bistånd. Att bilda opinion kan vara till exempel att uppmärksamma Afrika, som ibland 
återigen hamnar i skuggan, mediaskuggan, opinionsskuggan. Då vill vi uppmärksamma 
situationen i Afrika”

Den kommunikationsansvarige på Röda Korset i North Carolina tyckte att idealet vore att ha 
en överordnad strategi för opinionsbildningen när det gällde intressegrupper i samhället. Det 
fanns ingen sådan formaliserad plan, men man träffade med opinionsledare i samhället för att 
informera om organisationen. 
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Inom Amnesty handlar mycket av opinionsbildningen om mediearbete och presskontakter för 
att uppmärksamma olika frågor. Organisationen arrangerar också seminarier för att utbilda 
och är ute och föreläser och deltar i debatter. På seminarierna ges  tillfälle att påverka och 
lyfta fram de frågor som organisationen jobbar med och kan bjuda in politiker så att de kan 
höra vad Amnesty tycker och vad man debatterar om. Amnesty ser lobbying och 
opinionsbildning som lika viktiga och menar att de kompletterar varandra.

Läkare utan Gränser använde sig mycket av debattartiklar när det gällde opinionsbildning. 
Man nämnde också ett exempel på opinionsarbete, där man gjorde en studie tillsammans med 
fyra andra organisationer om den bristande tillgången på läkemedel för fattiga människor: 

”Studien riktade sig mycket till politiker och beslutsfattare, men fick också ganska bra 
genomslag i media i början av veckan. Det är också ett sätt att försöka bedriva opinion, att få 
allmänheten att uppmärksamma frågan.” 

Den kommunikationsansvariga på Kvinna till Kvinna ansåg att det är viktigt vilken 
information allmänheten får:

”Det är ju inte i riksdagshuset som folk sitter och debatterar eller lär sig saker, utan det är ju 
snarare genom det som man får information om.” 

I Kvinna till Kvinnas uppdrag står det att organisationen ska sprida information och bilda 
opinion kring kvinnors situation. Det ingår i deras uppdrag att inte bara stödja 
kvinnoorganisationer, utan också sprida information och påverka andra aktörer, så att de får 
veta mer om kvinnors situation för att kunna agera utifrån det. Kvinna till Kvinna föreläste 
regelbundet om kvinnors situation bland annat på högskolor, yrkesutbildningar, försvaret, 
andra organisationer och de politiska kvinnoförbunden. 
  
Rädda Barnen ansåg att man kunde bli bättre på att lyfta fram sina frågor i den allmänna 
debatten. Till exempel hade man under debatten om mentalvården i Sverige kunnat lyfta fram 
barnens situation när det gäller hur det är att växa upp med en psykisk sjuk förälder. Genom 
detta fick man mer uppmärksamhet för sina frågor. 

”Jag tror att det finns en potential där som vi inte fullt ut utnyttjar, därför att vi inte har 
resurser helt enkelt, eller inte hinner, eller att man uppmärksammar det för sent eller så. Men 
jag tror att det är ett väldigt bra sätt att nå ut, att hänga på någonting som ligger inom ramen 
för det vi arbetar med”

Mediernas vikt poängterades också i mina intervjuer, uttryckt som ”om man inte syns så finns 
man inte”. Om organisationen är känd så är det lättare att få uppmärksamhet för sina frågor.
De ideella organisationer som jag har talat med arbetar alla med opinionsbildning på olika sätt 
och anser att det är en viktig del av det politiska påverkansarbetet. 

4.3 Lobbying
En frågeställning är i hur stor utsträckning man använde sig av lobbying och vilka frågor man 
lobbade för. Det är beroende av vilka frågor som organisationerna har på dagordningen för 
tillfället, men generellt gällde det nationella och internationella humanitära frågor. Alla 
organisationer jag talade med ägnade sig åt lobbying som en del av sitt politiska 
påverkansarbete. Lobbyingen är riktad mot allt ifrån kommunalpolitiker till beslutsfattare 
inom FN och EU. Viktigt påverkansarbete riktades också mot Sveriges Riksdag. Metoder för 
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lobbying är bland annat att arrangera möten med ministrar och politiker. En viktig resurs för 
de ideella organisationerna är engagerade aktivister, som kan ta telefonkontakt med olika
lokala politiker. Man tar också kontakt genom mejl och brev. 
   
Specifika frågor som man bedrev lobbying för inom Röda Korset var att starta ett center för 
äldre och att förbättra ensamma människors sociala situation. Det finns allt fler ensamma i 
Sverige, de sociala nätverken glesnar och man tycker inte att kommunerna tar sitt ansvar. 
Andra lobbyingfrågor kan vara att skapa uppmärksamhet för Afrikas situation, och att 
människor ska få skatteavdragsrätt för givandet till Röda Korset. Frågor som man driver 
opinionsmässigt är också flyktingars och äldres belägenhet.
  
När det gäller hur kontakten med politiska beslutsfattare ser ut så arbetar organisationerna på 
lite olika sätt. Lobby- och påverkansarbete är någonting som Amnesty arbetar med överlag. 
Man försöker påverka på central nivå i Sverige, till exempel genom politiker i riksdagen och 
olika departement, främst utrikesdepartementet. Lobbying riktas också mot ambassader i 
Stockholm, för att man ska göra mer för mänskliga rättigheter. En prioritering är att få Sverige 
att agera för mänskliga rättigheter både inom FN och EU. Bland annat har man har verkat för 
att FN ska få ett internationellt vapenhandelregelverk för att förhindra vapenspridningen i 
länder som ligger i konflikt och där väldigt många i civilbefolkningen drabbas. En annan 
viktig fråga för Amnesty är dödsstraffet, som man i många år har försökt få bort. Där bedriver 
man lobbyverksamhet mot europeiska regeringar och EU, för att man, liksom i Sverige, ska ta 
avstånd från det inhumana straffet.  I övrigt beror lobbyingen mycket på vilka frågor som 
Amnesty inriktar sig på för tillfället, och det är i sin tur är avhängigt av vad det är som händer 
i världen. 

Amnesty bedriver lobbying på myndighetsnivå. Generalsekreteraren träffar politiker och 
ministrar. Rädda Barnens generalsekreterare har också den kontakten. Man för även en dialog 
med UD. Sommaren 2006 hade Amnestymedlemmar kontakt med de valkandidater som 
ställde upp i riksdagsvalet och samtalade med dem om mänskliga rättigheter. Där förklarade 
man Amnestys ståndpunkt och frågade vad de tyckte i olika frågor, samt vad man hoppades 
att de skulle arbeta för om de kom in i riksdagen. Denna frivilligverksamhet bedrevs också av 
Rädda Barnen. Lokalföreningar anordnade ”Ringstugor” inför valet, där man kontaktade sina 
lokala kandidater för att samtala om våld i hemmet och våld mot barn. På det sättet 
kontaktades cirka 1000 politiker. Efteråt följer man upp kontakterna. Inför valet höll man 
också lokala debatter om barnen i kommunen, våld mot barn och barn som hade kontakt med 
socialtjänsten. Man håller också utbildningar inom sina lokalföreningar, till exempel om hur 
medborgare kan ta kontakt med sina lokala politiker och hur en insändare kan se ut. 
   
Lobbyarbetet på Amnesty sker genom att organisationen ringer, mejlar och skriver brev. Det 
anses ganska lätt att få tag på politiker och de flesta beslutsfattare i Sverige. Ministrar kan 
vara svåra att få tag på, men då går man via assistenter och pressekreterare. Nu, efter 
regeringsskiftet, ska man försöka få till stånd möten med utrikesministern Carl Bildt och 
justitieministern Beatrice Ask. 
  
På Röda Korset är det generalsekreteraren, ordföranden och ledningsgruppen som har kontakt 
med de politiska beslutsfattarna. När det handlar om flyktingförläggningar och flyktingfrågor 
försöker man ha kontakt med högsta beslutande organ. Det kan vara statsministern, 
migrationsministern eller socialministern, som hanterar många av de frågor som Röda Korset 
arbetar med. När det gäller en väpnad konflikt eller katastrof så är UD en värdefull kanal. Där 
har Röda Korset direkt tillgång till viktiga personer. 
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Amerikanska Röda Korset arbetar i nära samarbete med utvalda politiker på många olika 
nivåer. Det ansågs viktigt att bevara relationer med de som arbetar för regeringen, för att 
försäkra sig om deras stöd till organisationen. Det fanns olika metoder för det, till exempel 
veckovis eller månadsvis återkommande diskussioner och seminarier. Man har också 
samarbeten med en rad organisationer som tillhandahöll sociala tjänster.

Kvinna till Kvinna arbetar mycket med traditionellt lobbyarbete. Man anordnar möten där 
man ger information till beslutsfattare som kunde påverka kvinnors situation. I viss mån 
försöker man också skapa debatt i samhället. Viktigt i både påverkans- och lobbyarbete är att 
man skriver rapporter. Kvinna till Kvinna satsade inte så mycket resurser på opinionsbildning, 
utan hellre arbetade med lobbying. Att gå ut brett krävde mycket tid och insatser. Eftersom 
Kvinna till Kvinna inte är en medlemsorganisation har man inte tillgång till frivilligarbetare 
som kan ställa upp gratis. 

” Vi lägger våra resurser mer så att vi som jobbar här, vi försöker knyta till oss olika 
beslutsfattare och ger dem information, ger och får information genom dem och skapar den 
där känslan att de tycker att de har nytta av att ha kontakt med oss helt enkelt. ”

Rädda Barnen om politisk påverkan:

”Vi jobbar ju mycket med långsiktigt arbete, att vi försöker förändra för många barn. //Vi har 
direktstöd också men inte så mycket sånt utan vi jobbar ju väldigt mycket med att försöka 
påverka politikerna i de länder där vi är verksamma”

På Rädda Barnen bedrivs mycket av påverkansarbetet mot riksdagen. Där har man varit med 
och grundat den tvärpolitiska barngruppen, med representanter från alla partier. I den gruppen 
har man haft bra relationer under en lång tid. Nu har situationen förändrats i och med att 
riksdagens sammansättning ändrats och man har fått bygga upp nya relationer. Med den 
gamla regeringen hade man redan upparbetade kontakter. Rädda Barnen har två personer som 
arbetar med politisk påverkan, i huvudsak gentemot riksdagen. De skriver brev till politikerna 
och ordnar möten med partiledarna. Ett problem är att man tycker att barnfrågor inte hamnar 
tillräckligt högt upp på den politiska dagordningen, att det är en fråga som är lågprioriterad, 
förutom vid speciella tillfällen. Inför valet hade man som mål att föra upp frågan på agendan, 
åtminstone lokalt. På vissa ställen lyckades organisationen med det, men det var svårt 
eftersom andra frågor tenderade att hamna i fokus, till exempel arbetslöshet och skattepolitik. 
I huvudsak har det handlat om nationell påverkan. De senaste åren har man försökt styra över 
mot lokal påverkan. Anledningen till detta är att många av de beslut som berör barn fattas på 
kommunal nivå och på landstingsnivå, enligt Rädda Barnen. Nationella politiker säger ofta att 
det är kommunernas ansvar. Det är också kommunerna som har resurserna medan riksdagen 
ger ramarna, menar man. Ett led i den nya strävan att verka mer lokalt i 
opinionsbildningsaktiviteterna är att lokalkontoren anordnar möten och politikerdebatter och 
även utbildar lokala kommunpolitiker om barnkonventionen. Andra aktiviteter är exempelvis 
filmvisningar och reklamfilmer.
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Beslutsprocesserna går från den nationella nivån, dels uppåt internationellt och dels neråt 
lokalt. Därför har man också arbetat mycket med påverkansarbete på internationell nivå 
gentemot FN och EU, där man också är aktiv tillsammans med olika nätverk i Europa. 
I FN har man de senaste åren arbetat med organisationens valstudie. Där har inte bara svenska 
Rädda Barnen, utan även den internationella organisationen Save the Children spelat en 
central roll när det gäller en studie om våld mot barn. Den lanserades av Kofi Annan i oktober 
2006. Studien har inte riktigt fått så mycket publicitet som organisationen ville. Den har ändå 
uppmärksammats en del, bland annat för att den handlar om att förbjuda aga, en kontroversiell 
fråga i många länder.  Rädda Barnen har varit med och utarbetat rekommendationer efter 
studien, som man hoppas att FN:s generalförsamling ska följa. På det sättet försöker man 
påverka inom FN-apparaten.  

Läkare utan Gränser uttrycker sig om lobbying:

” Vad gäller lobbying är det mycket debattartiklar, där vi på kommunikationssidan kan stödja 
de frågor som man på programavdelningen vill driva. Så där hänger ju våra verksamheter 
ihop på motsvarande sätt som vi stödjer marknadsföringen genom det redaktionella 
materialet. ”

Lobbyansvarige på Amnesty uppmärksammade också ett problem:

”Det som folk brukar ta upp när det gäller lobbyfrågor är det här med att de som har mest 
pengar att lobba, det är ju oftast stora företag och det gör att det kan bli problematiskt. Till 
exempel om man tittar på EU-nivå att de som har mest pengar är kanske stora oljeföretag 
eller kemikalieföretag, som försöker få EU att fatta beslut som gynnar dem. Det kan jag också 
se är ett problem. Men därför är det ännu viktigare att organisationer blir bra på att påverka 
och att man får göra det ofta på frivillig basis.”

4.3.2 Möjlighet till inflytande över politiken
En frågeställning är hur stor möjlighet de ideella organisationerna har när det gäller att 
påverka. Några åsikter som kom fram är att det är lätt att få kontakt med politiker, men hur 
stor framgång man har i sin fråga berodde på hur stort förtroende politikern har för 
organisationen och hur pass starkt opinionsstödet är. Det gällde också att vara medveten om 
det politiska arbetssättet och att kontakta de rätta personerna för att påverka. En åsikt är att 
den ideella sektorn inte prioriterades lika mycket som den offentliga sektorn av politiker. 
    
Kommunikationschefen för Läkare utan Gränser menade att det är viktigt att vara medveten 
om hur agendan för politiska beslutsfattare ser ut, för att bedriva ett framgångsrikt 
påverkansarbete. Man måste veta när det är allmän motionstid, då man kan närma sig en 
riksdagsledamot som är intresserad av organisationens frågor och kan tänka sig att föra fram 
deras åsikt. Så har man arbetat vid ett antal tillfällen, då man tillsammans med en 
riksdagsledamot har man skrivit en motion och fått politikern att driva den frågan. 

”Så att det är jätteviktigt att ha koll på den agendan för att har man inte det så missar man 
chanser. Jag tror inte att man kan göra massutskick till politiker, de får otroligt mycket 
information. Man måste bygga på personliga relationer där.//Man får ju göra en 
kartläggning av vilka som är intresserade av våra frågor, närma sig de  personerna och 
inleda en dialog.” 
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Röda Korset höll med om att det är viktigt att kontakta rätt personer

” Det gäller att leta efter vilka som är statssekreterare på de olika departementen. Staten kan 
ge mig nyckeln till en del svar på frågor som vi vill ställa. Och därigenom försöka få till ett 
möte med en minister. Men lika viktigt kan det också vara att jobba på kommunal och 
landstingsnivå och där gäller det så att säga att lobba rätt, på rätt kanaler.” 

Ett annat sätt att påverka beslutsfattare, som man tillämpade hos Läkare utan Gränser, är att 
låta volontärer som arbetat i olika områden följa med programavdelningen på möten hos Sida 
och UD för att få beslutsfattare att uppmärksamma situationen och lyfta fram varför frågan är 
viktig. Påverkansförsök är inte enbart riktade mot politiker, utan även mot tjänstemän. 

”Jag tror att vi fyller en viktig funktion. Just det här att man återkopplar till de som sitter på 
pengarna på Sida till exempel och de som i mångt och mycket driver utrikespolitiken på 
utrikesdepartementet, därför att vi är ju en källa till information för dem. De måste ju hela 
tiden samla in information från en mängd olika aktörer. Vi gör ju en röst där och vi kan bidra 
med information som är värdefull för dem och som är ett viktigt underlag för dem att fatta 
beslut på ”

Det händer också att politiker kontaktade organisationen direkt. Läkare utan Gränser berättade 
att man i somras under valupptakten hade blivit inbjuden till samtal med Carin Jämtin, 
oppositionsborgarråd i Stockholms kommunfullmäktige. Då satte man ihop en delegation med 
olika kompetenser, baserade på de frågor som man ville diskutera med henne, bland annat 
malaria, hiv/aids samt hälsotillståndet och tillgången till läkemedel i olika länder. 
  
Rädda Barnen upplever sig ha ganska stora möjligheter att påverka politiken. Deras 
synpunkter behandlades seriöst. När de kommer med ett förslag är alltid någon 
riksdagsledamot beredd att anamma det och ibland hela tvärpolitiska barngruppen. Det anses 
också  som viktigt för vilka möjligheter man har att påverka att vara partipolitiskt obunden. 
Om man skulle förknippas med ett visst parti skulle man tappa förtroende i de andra 
partiernas väljargrupper. Däremot är organisationen inte politiskt obunden eftersom den tar 
ställning i olika politiska frågor. Relationen med politiska beslutsfattare uppfattas som god. 
Man har bra diskussioner och det hände också att politiker vände sig direkt till dem. 
Undersökningar har visat att politiker vet att Rädda Barnen driver påverkansarbete och 
opinionsbildning och de har förtroende för organisationen.

 Amnesty säger å ena sidan att man inte får lika mycket inflytande över politiken som man 
skulle vilja. Å andra sidan säger man att Amnesty har det ganska bra förspänt för att det är en  
känd organisation och om man ringer från Amnesty så tas man på allvar. Både politiker och 
personal på regeringskansliet och utrikesdepartementet lyssnar gärna och vill höra vad 
organisationen har att säga. Det är alltså relativt enkelt att få kontakt och framföra sina åsikter.
Man tyckte att det är jämförelsevis lätt att påverka i Sverige i jämförelse med många andra 
länder, därför att Sverige är ett land som vill verka aktivt för mänskliga rättigheter i världen.
Men i vissa frågor skiljer sig intressena, till exempel när det gäller vapenhandel, som 
Amnesty försöker begränsa. Ett lyckat exempel på politisk påverkan som organisationen 
bedrev var kampanjen ”Stoppa våldet mot kvinnor”, som var en världskampanj för Amnesty. 
Där verkade man politiskt för att kommuner dels skulle skapa en handlingsplan för att arbeta 
med frågan, dels ge mer stöd till kvinnojourer. Man ville också ändra på en del av den 
svenska lagstiftningen, till exempel när det gällde att få polisen att samarbeta mer med sociala 
myndigheter. Den kampanjen hade en stor genomslagskraft. 
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Det blev mycket medial uppmärksamhet och därför var det svårt för kommuner att förbise 
den. När rapporten släpptes ringde man direkt från olika departement och både 
justitieministern, socialministern och andra ville ordna möten med organisationen. Det var 
värdefullt för kvinnoorganisationerna att Amnesty gick in i frågan, eftersom man tidigare inte 
har fått så mycket uppmärksamhet för sitt arbete. När en känd stor internationell organisation 
gick in så blev det plötsligt mycket mer skjuts. Där upplevde Amnesty att man lyckades i sitt 
politiska påverkansarbete.
  
Läkare utan Gränser nämnde ett projekt som man bedrivit mycket lobbying för, nämligen för 
människor som lever gömda i Sverige och inte har tillgång till svensk sjukvård. Läkare utan 
Gränser drev en sjukvårdsförmedling för dessa, som senare togs över av Röda Korset. 
Lobbyarbetet är inriktat på politiker och på regeringens tvärpolitiska flyktinggrupp. Man 
arrangerade möten och samtal för att informera om organisationens verksamhet, om hur svårt 
det är för flyktingar att få tillgång till vård och vad konsekvenserna blir. I samband med det 
gjordes en studie som fick mycket uppmärksamhet. Under 2005 fokuserade man på att stoppa 
ett förslag som utrikesdepartementet lagt fram, som skulle innebära att det skulle bli ännu 
svårare för flyktingar att få rätt till vård i Sverige. Läkare utan Gränser ville stoppa förslaget 
och få politikerna att inse att det är en fråga för socialdepartementet och inte för 
utrikesdepartementet, eftersom det handlade om rätt till hälsa och inte om flyktingpolitik. Det 
slutade i februari 2006 med att FN riktade stark kritik mot den svenska regeringen, bland 
annat på inrådan av Läkare utan Gränser. FN uppmanade den svenska regeringen att se över 
sin politik på området. Läkare utan Gränsers studie har blivit både spridd och läst. Det tidigare 
lagförslaget drogs tillbaka för att ses över igen. Organisationen lyckades på så sätt påverka 
politiken.
  
På frågan om hur man upplevde sin möjlighet till inflytande över politiken så svarade 
kommunikationschefen på Röda Korset att den ideella sektorn är viktig, men att politiker inte 
prioriterar deras frågor som man prioriterar frågor från den offentliga sektorn och näringslivet
Därför måste man vara djärvare, mer kreativ och mer provocerande i sina uttalanden. Röda 
Korset upplever att de har positiva relationer med UD, migrationsverket och andra 
departement, men att den egna organisationens arbete med lobbying kanske kunde förbättras.

Kvinna till Kvinna tycker att man har inflytande inom sitt område i och med att rapporterna 
organisationen skriver blev spridda internationellt och att man har lyckats placera frågor på 
den politiska dagordningen, speciellt frågan om människohandel.
  
De organisationer som jag talade med uppfattar i det stora hela relationen med beslutsfattare 
som god och trodde att beslutsfattarna uppskattar den kunskap som de ideella 
organisationerna kunde ge. Sedan kanske man inte alltid är överens i detaljfrågor, och de 
politiska beslutsfattarna följde inte alltid den linje som de ideella organisationerna ville.  

De ideella organisationerna upplever att de, bland annat i fallen som nämndes ovan, har fått 
respons för sina krav. Men Röda Korset framhåller också att det genomslag man får för sina 
idéer påverkas av vilken auktoritet man har hos politiska beslutsfattare. Amnesty påpekade att 
de får bättre genomslag för sina förslag tack vare att de är en känd organisation och att 
aktivisterna får ett lättare arbete om människor känner till Amnesty, men att de ändå önskar 
att politiker skulle lyssna mer på dem. Läkare utan Gränser påpekar att det är viktigt att veta 
hur det politiska systemet ser ut om man vill påverka. 
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Personliga relationer med beslutsfattare är betydelsefulla. Organisationerna har också nämnt 
att när de försöker driva ”bortglömda” frågor som inte media tar upp så har de svagare 
genomslagskraft. Det organisationerna uttrycker är att media kan påverka vilka frågor som 
anses viktiga och följaktligen finns med på den politiska agendan. 

4.4 Medierelationer och mediepåverkan
En frågeställning är hur organisationerna använder sig av massmedier och vilken förmåga 
denna kanal har för att hjälpa organisationen att uppnå sina syften och mål. I hur stor 
utsträckning kan medier användas till fördel för fristående organisationer?
  
Att synas i media ansågs som mycket viktigt för att göra organisationerna kända, men också i 
opinionsbildande syfte. Att få redaktionellt utrymme betraktades generellt mer värdefullt än 
annonsutrymme av många av de ideella organisationerna. Viktigt var inte bara att man syntes, 
utan också i vilket sammanhang man syntes, eftersom det påverkade organisationens 
trovärdighet. Alla organisationerna som intervjuades har daglig kontakt med journalister i sitt 
arbete.

Amnesty International arbetar mycket utifrån frivilligbasis och man påpekade att aktivister är 
beroende av att folk känner till Amnesty. Därför är det viktigt att förmedla information genom 
media. Mina intervjupersoner påpekade att Amnesty lever mycket på att synas, eftersom det 
är en påtryckningsorganisation. Det är viktigt att allmänheten vet vad organisationen vill och 
vad den arbetar för. Ju mer man syns, desto större är möjligheten att påverka, var 
resonemanget. Har man synts mycket i medierna i en fråga, så vet beslutsfattare att man är en 
kraft att räkna med. Den ekonomiska aspekten av mediesynligheten är väldigt viktigt för 
organisationen. Amnesty är beroende av insamlade medel och tar inte emot några statliga 
bidrag. Det kampanjarbete som aktivister utför är värdefullt, och om organisationen syns är 
det lättare att gå ut och värva nya medlemmar och samla in pengar.
  
Röda Korset menade att kontakten med media var särskilt viktig, eftersom organisationen inte 
har någon produkt utan istället marknadsför en idé. Kommunikationschefen märkte att man
lyckades betydligt sämre om man inte hade media med sig i exempelvis en 
insamlingskampanj, eller en kampanj med ett viktigt opinionssyfte. Samtidigt ansåg han inte 
att media helt kunde bära en fråga åt organisationen. De kunde förmedla delar av budskapet,
men det var viktigt att samordna täckning i media med annonskampanjer och reklaminsatser 
för att komplettera bilden. Det var också viktigt att paketera det hela på ett effektivt sätt.

 Röda Korset arbetar med olika PR-insatser och redaktionella insatser tillsammans med 
tidningar, för att förmedla bilden av en effektiv organisation där hjälpen kommer fram, hjälp 
som gör skillnad för de utsatta. Röda Korset tyckte att man fick bra täckning i media, men att 
man kunde bli bättre och mer effektiv, med tanke på sitt nätverk. 
  
Läkare utan Gränsers huvuduppgift är extern kommunikation och det är i hög utsträckning 
riktat till svenska medier. Det är viktigt att synas i media, men inte till vilket pris som helst. 
Det var viktigt att välja hur man ville synas och i vilka sammanhang. Det har att göra med 
trovärdighet och vad man vill förknippas med. Syns man i för många olika sammanhang sker 
det på bekostnad av att organisationens budskap blir urvattnade. Det var också viktigt hur
man syns i media, för att bli uppfattad som en organisation som väcker förtroende. Och 
förtroende behövs i sin tur för att människor ska känna det värdefullt att stödja organisationen. 
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”Mätt i pengar så är det ju mycket större genomslag på de redaktionella sidorna i en tidning 
än om du själv sätter in en annons där du talar om hur bra du är. Folk har ju större 
förtroende för om en journalist berättar vad du gör runt om i världen än om du. själv gör det. 
Det är ju viktigt.” (Läkare utan Gränser)

Också Rädda Barnen anser att det bästa är att få redaktionellt utrymme. De delade 
uppfattningen att man måste vara noggrann med i vilket sammanhang man syntes för att bli 
betraktad som en seriös organisation. I sammanhang där det är relevant att organisationen 
syns är det viktigt att ta de chanser som ges.
   
Enligt Kvinna till Kvinna är det särskilt värdefullt för dem att synas i media för att de är en 
mindre organisation. Det är via media allmänheten kommer i kontakt med dem, får veta att de 
finns och vilka frågor de arbetar med. Att synas i media är viktigt för samhällsdebatten. Media 
uppfattades som en gemensam arena, där mycket av den kritiska debatten äger rum. När man 
är ute och föreläser når man bara ett fåtal människor, men genom pressarbete kan Kvinna till 
Kvinna nå journalister och påverka dem att skriva om de saker som är viktiga för 
organisationen. Ämnen för intervjuer är bland annat förhållandena för kvinnor i besökta 
krigsdrabbade länder.

”För att öka vårt oberoende så behöver vi också synas. Man behöver veta att vi finns, för att 
man ska kunna ta ställning till om man tycker att det är bra det vi gör och någonting att 
stödja.”

En genomgående åsikt är att det behövs förståelse för journalistens yrkesroll. Medier spelar en 
viktig roll som opinionsbildare och de ideella organisationerna har fått anpassa sig till dem, 
eftersom de är en så betydelsefull kanal för publicitet. Organisationerna fäster stor vikt vid att 
ha en god relation med journalister och att alltid vara till hands och tillhandahålla service.  En 
av organisationerna påpekade att en stor del av deras opinionsbildande arbete bestod av att 
bearbeta medier. 

4.4.1 Dagordningen i media
De organisationer som jag talade med uttryckte att media inte alltid gav en nyanserad och 
djuplodande bild av situationen och att det är viktigt att få uppmärksamhet för ”bortglömda” 
frågor. Amnesty försökte få media att ta upp deras frågor så mycket som möjligt, och 
påpekade att det är ett bra sätt att komma ut med sitt budskap när man fick möjlighet till det, 
men man tyckte att allmänhetens intresse blev alltför ensidigt vinklat av det som media tog 
upp. Man menade att media speglade vissa frågor väldigt mycket, medan man helt glömde 
bort andra konflikter. 

”Det kan ju vi se som ett problem, eftersom det finns så många olika konflikter  i världen när 
det gäller mänskliga rättigheter och att vi kanske skriver många rapporter om Iran men 
tidningarna kanske inte skriver om det för att man skriver om Israel och Libanon istället. Det 
är svårt.”
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Det är viktigt för Amnesty att hitta intressenterna för frågor som inte är på dagordningen i 
medierna. 

”Vem bryr sig om Elfenbenskusten, eller vem bryr sig om hur det ser ut i Vietnam just nu, när 
man är så oerhört mycket fokuserad på en konflikt eller kanske ett par stycken i taget? Och 
det är ju en ständig utmaning för Amnesty, och för mig då i synnerhet som pressekreterare, 
att försöka få uppmärksamhet för de här länderna, situationerna och teman som inte är på 
toppen på dagordningen just nu. Så det är alltid en utmaning, men så måste vi jobba”.

Läkare utan Gränser påpekade att det man arbetade med inte alltid är intressant för media, 
eftersom det inte följde medialogiken eller medieintresset. Det kunde gälla frågor som både 
emotionellt och geografiskt är långt borta från den svenska allmänheten. 

” Ofta rör det sig om vad vi kallar ’glömda kriser’, där situationen har varit densamma i tio 
år. Det har varken blivit sämre eller bättre, så det finns inte ens något nyhetsvärde i att prata 
om det på så sätt.”

Enklast är det om det finns en ”krok” för media, till exempel när det händer en katastrof som 
jordbävningen i Pakistan förra året. Då fanns det något nytt att prata om. Att få medier att ta 
upp glömda kriser, som organisationen gärna ville belysa, är oftast ganska svårt. Det handlade 
mycket om relationer till journalister och att man även i lägen där det inte fanns något 
nyhetsvärde i det man hade att säga höll dem uppdaterade om vad organisationen gör, om 
man har någon ny information om läget någonstans, eller om man har släppt en rapport.  
Journalister kan också genom organisationernas verksamhet få information och tillgång till 
länder dit de annars skulle ha svårt att ta sig. 
  
Kvinna till Kvinna upplevde att det fanns en snedvridning i media när det gällde hur kvinnor i 
konfliktområden presenterades och man ville gärna ändra på den bilden. Därför har man drivit 
en kampanj där man bland annat har producerat en folder, för att förbättra 
konfliktrapporteringen. Istället för att bara fokusera på striderna bör media också belysa allt 
annat som också pågår i konflikter. 

” Så då har vi försökt påverka journalister direkt när det gäller innehållet i vad de skriver 
eller skildrar. Det hade vi två seminarier om nu höstas, med högre beslutsfattare inom media, 
producenter, utrikeskorrespondenter, om konfliktrapportering.” 

Röda Korset sade ungefär samma sak, att en del av deras arbete är att hantera frågor som har 
hamnat i medieskuggan. 
  
Problemet med bortglömda konflikter och svårigheten och nödvändigheten att arbeta med 
dessa frågor, även om media inte tar upp dem, är ett genomgående tema som kom fram i mina 
intervjuer. Att få uppmärksamhet i medier är inte samma sak som att som att få en politisk 
fråga effektivt belyst. Ideella organisationer ser behovet av att uppmärksamma vissa frågor, 
men journalister kanske inte tycker att det är tillräckligt gripande att skriva om. Därför blir det 
allt nödvändigare med effektiva mediapaketeringar.
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4.4.2 Pressaktiviteter och pressrelationer
De ideella organisationerna ägnade sig åt ett stort antal pressaktiviteter för att få 
uppmärksamhet. Det kan vara presskonferenser, utskick, information och annonser i 
tidningar. Aktiviteterna syftar på att få organisationens frågor och synpunkter 
uppmärksammade i media. Ett eftertraktat forum, som i stort sett alla de tillfrågade 
organisationerna nämnde, är att få in en artikel på DN Debatt. De mindre organisationerna 
tyckte att de fick sämre genomslag i media än de större. 
   
Röda Korset menade att de är en effektiv organisation när det gäller kommunikation och att 
de lyckas med sina pressaktiviteter ungefär åtta gånger av tio. De är duktiga på att utforma 
olika mediapaketeringar. Man fick ofta bra täckning för sina kampanjer både i eter- och 
printmedia. Man nämnde också att presskonferenserna man höll brukade vara välbesökta av 
representanter från många olika typer av medier och att man därigenom har bra täckning.
    
Amnesty arbetar med att förmedla information och reklamsidor genom tidningar. Ett viktigt 
sätt att påverka är också att resultatet av olika utredningar kommer till allmänhetens 
kännedom. Pressekreterare ansvarar för att Amnestys synpunkter och rapporter kommer ut 
och blir publicerade i media. Rent konkret går informationsarbetet ut på att rapporter 
publiceras från landexperter och temaexperter. Pressekreteraren får rapporterna i förväg och 
de skickas vidare till TT, enligt en överenskommelse. TT bedömer om man vill göra ett 
nyhetstelegram, som sedan går ut till olika redaktioner. Därefter kan tv, radio eller tidningar 
höra av sig. 
   
Enligt Amnesty är de lyckligt lottade, eftersom de får ganska mycket pressuppmärksamhet, 
om man tittade på antalet pressklipp. Vidare sa man att TT var en viktig kanal, eftersom de 
skickar nyhetsmaterial till tidningar som kanske inte har någon egen utlandsbevakning. När en 
rapport inte har uppmärksammats av TT så märker man att det är svårt att få gehör. Hemsidan 
används också för att puffa för rapporter. Ett annat sätt att väcka uppmärksamhet i media är 
uttalanden om saker som händer i världen och att skicka ut pressnotiser till journalister och 
redaktioner via mail.
   
Läkare utan Gränser sade att de gärna skulle vilja få in mer information i media. Oftast var det 
Göteborgsposten och Sydsvenskan som tog upp deras frågor. De skulle gärna vilja få in 
information i DN, men det var svårt. Organisationen har nyligen gjort en kvalitativ 
utvärdering av sin publicitet i tryckta medier. De tyckte att de hade god kunskap om bilden av 
sig själva i pressen, hur de syntes och vad som sades om dem. De har fått bra genomslag för 
de frågor som de drivit under våren, men skulle alltså gärna bli mer synliga i de stora 
rikstäckande tidningarna. Andra viktiga kanaler var Metro och TT

”Vårt sätt att ofta låta våra volontärer tala för vår sak fungerar också bra. De har hög 
trovärdighet och ett högt läsvärde. Men kvantitetsmässigt så finns det potential, där skulle vi 
behöva komma ut bättre” 

Läkare utan Gränser uttrycker sig på följande sätt gällande sitt informationsarbete:

”Sen vad vi gör i viss utsträckning också är ju ren information, som syftar till att öka 
kunskapen hos allmänheten om de länder vi jobbar i, de frågor vi jobbar med och om oss 
själva.” 
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Läkare utan Gränser gör en del breda utskick med pressmeddelanden. Man märkte dock att 
det inte var särskilt effektivt för att få publicitet. Det fungerade enbart om man har något extra 
att hänga upp det på. Vidare sa man att man inte ville vara så ”på”, i avsikt att media skulle 
uppleva dem som en trovärdig organisation. Man har som strategi att bara vända sig till 
journalister när man har något verkligt angeläget att säga och ville inte ringa och påminna 
efter varje pressmeddelande. Samtidigt var det viktigt att hålla människor informerade om vad 
som hände. Media i allmänhet använde organisationen för att få fakta, bekräfta och dementera 
nyheter och som ett bollplank för idéer.
  
Röda Korset har en annan inställning än Läkare utan Gränser och såg sig som ganska 
offensiva i sina mediekontakter. Rädda Barnen sade att man hade ett traditionellt mediearbete. 
Man skickade ut pressmeddelanden och tog direktkontakt med redaktioner. När en ny bok 
publicerades så skickade man den till såna journalister som man trodde skulle vara 
intresserade. 

Det ansågs generellt viktigt att skapa och vidmakthålla positiva relationer med journalister. 
Som Röda Korset uttryckte det så finns de viktiga beslutsfattarna inte bara i den politiska 
världen, utan också i medievärlden. Man ville tillhandahålla snabb service och vara 
tillmötesgående. Generellt ansågs relationerna med pressen vara goda, men man menade att 
det ändå ibland kunde vara svårt att nå ut.  Rädda Barnen ansåg sig ha bra relationer med 
journalister och man försökte vara så tillmötesgående man kunde när man blev kontaktad.

”Jag är själv gammal nyhetsjournalist och som journalist är man ju allergisk mot att känna 
sig utnyttjad eller manipulerad eller så. Utan det handlar ju om att vårt pressfolk ska ha 
respekt för journalistens yrkesroll och inte försöka manipulera, utan komma med förslag eller 
goda idéer. Samtidigt har ju journalisten en glädje av att ha en bra relation med våra 
‘pressisar’,  för då kanske man får vara först med någonting eller kan få bra idéer till inslag 
man kan göra eller så.”

Det ansågs viktigt att relationen med journalister byggde på ömsesidig respekt och att man 
inte försökte skriva journalisterna på näsan. Rädda Barnen ansåg att det var större chans att 
journalisterna skulle ta det man erbjöd eller föreslog, om de visste att man kunde lita på 
Rädda Barnens material, att det var ”vattentätt”. 
  
Pressen anses vara ett bra sätt att nå ut till allmänheten. Både Amnesty International, Röda 
Korset, Rädda Barnen och Läkare utan Gränser upplevde relationerna med nyhetsmedierna 
som goda. Kvinna till Kvinna upplevde att det var svårt att få napp på pressmeddelanden, och 
att media ofta tyckte att det de hade att säga var intressant, men man såg inte hur det skulle få 
plats eller passa in i det övriga nyhetsflödet. Det var mycket sällan man fick utrymme i teves 
Aktuellt eller 24:an. Oftare fick man utrymme i specialprogram och fördjupningar.

”Jag har en känsla av att många journalister vet om att vi finns, sen så kanske de inte vad de 
ska använda oss till, se hur det vi gör eller våra kunskaper passar in i det som de håller på 
med. I förhållande till de mål som vi sätter upp så tycker jag ändå att det går bra. Men jag 
har ju inte som mål att vi ska vara i nyheterna varje vecka, då skulle jag känna mig besviken 
jämt.” (Kvinna till Kvinna)
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För att kunna kommunicera med journalister på ett effektivt sätt behövde man vara 
uppmärksam på vad de behöver i sin nyhetsproduktion. En organisation kan lättare generera 
nyhetsvärde om den lär sig förstå journalisternas arbetssituation, något som särskilt Rädda 
Barnen uttryckte. 
    
Viktiga kontakter för Röda Korset är chefredaktörer och de som satt högt upp i 
mediehierarkin. Långsiktigt handlade mediearbetet om relationsbyggande och marknad. 
Kontakten med media kunde ske direkt med redaktionsledningar, med marknads- och 
annonsavdelningar och direkt med reportrar. Detta beroende på vilka frågor som Röda Korset 
just då hanterade. Tre till fyra personer på avdelningen arbetade med direktkontakt med 
reportrar. 
   
Både Amnesty och Röda Korset påpekade att de har en hög servicenivå gentemot journalister. 
Även på Rädda Barnen kommenterade man vikten av att vara tillmötesgående. 
 Så här uttryckte man sig på Röda Korset:

”Jag tror att de tycker att vi servar dem så mycket som man någonsin kan serva. Vi svarar 
alltid på frågor, vi ger dem mycket tips om vilka som de ska ta kontakt med om det är någon 
konflikt, eller situation i Libanon till exempel. Då hittar vi ofta någon som har varit där nere, 
behöver inte vara en svensk nödvändigtvis. Där tror jag de tycker att vi har hög servicenivå. 
Den andra biten som är viktig är ju att det går alltid att få tag på oss dygnet runt. Det tror jag 
att man är rätt imponerad av.”

Enligt Amnesty så är journalister trevliga, men kräver ganska mycket service. Därför satsade 
man mycket på att ta reda på det som journalisten specifikt ville ha svar på och bidra med den 
informationen. Det har man fått mycket positiv respons på.

”Det händer att jag kontaktar vissa journalister, som jag då vet är speciellt intresserade av 
vissa frågor. Det är också vissa journalister som hör av sig och säger’ kan du skicka 
rapporter om det och det landet. För det mesta så är det journalisterna som ringer till oss.”

På Rädda Barnen har man också kontakt med journalister som man vet är speciellt 
intresserade av vissa frågor och kontaktade dem direkt. Rädda Barnen sade att man inte är så 
offensiv när det gäller att ta kontakt, men att man försöker få olika journalister intresserade av 
vad redaktionen höll på med.

”Ibland så låter vi någon redaktion få någonting, vi kanske försöker plantera någonting eller 
vi kanske har gjort en ny rapport om någonting. Så försöker vi kanske göra en debattartikel 
till DN, eller om inte det går så kanske vi försöker göra radio i P1 morgon eller någonting 
sånt där så att vi jobbar ju också målmedvetet mot vissa redaktioner, försöker intressera dem 
helt enkelt. ”

Man försöker också anpassa kanalen till den fråga man jobbar med. Ger Rädda Barnen ut en 
bok om barn i sorg, så kanske man kontaktar kyrkans tidning till exempel. Rädda Barnen 
påpekade att man ville bli mer PR-mässig och bättre på att skräddarsy saker och att synas mer. 
Det är viktigt att bevaka vad som händer runt omkring och agera på det för att få ut sina 
frågor. Viktiga beslutsfattare finns, enligt Röda Korset, både i den politiska världen och 
medievärlden. Dessa kan kontrollera vilken tillgång organisationen får till pressen. Goda 
relationer och hög servicenivå mot journalister är därför mycket viktigt.  Pressekreteraren på 
Amnesty har mycket kontakt med riksmedia. 
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De gånger som landsortstidningar hör av sig  handlar det om asylärenden, eller till exempel 
när man hade en stor kampanj om stoppa våld mot kvinnor, där man gjorde en egen utredning 
om hur kommunerna jobbade med våldsutsatta kvinnor. Då ringde många lokaltidningar och 
ville veta hur det stod till just i deras kommun. 

”Annars är det ju de stora medierna. TT ringer och vill ha intervjuer för att fylla ut och 
förstärka ett TT-telegram. Tv, radio, Aktuellt, Rapport, TV4-nyheterna kommer hit ganska 
ofta och gör inspelade intervjuer och så sitter vi med i studion”

Amnesty påpekade att de låg på första plats i en marknadsundersökning där journalister 
rankade företags och organisationers externa kommunikation. 

”Det var roligt och det var över 700 journalister som hade svarat, nästan 800 journalister. 
Och det gällde då 285 företag och organisationer. Så att även bland de stora elefanterna som 
Röda Korset och Rädda Barnen så kom vi före dem, fast de har mycket fler, mycket större 
pressavdelning. Så det var vi lite glada för.”

4.5 Samarbete med PR- och reklambyråer
Organisationerna försökte överlag förbättra arbetet med att mer systematiskt arbeta med PR, 
för att synas mer. Många av de ideella organisationerna har blivit erbjudna PR-tjänster gratis 
eller till reducerat pris, men konkurrensen om dessa tjänster har blivit hårdare i och med att 
allt fler ideella organisationer har etablerats. En genomgående åsikt bland de ideella 
organisationerna är att PR och marknadsföring är viktigt, men att man samtidigt inte ville 
satsa allt för mycket resurser på det av rädsla för bakslag hos givarna.

Amnesty arbetade mycket med PR- och reklambyråer för att ta fram kampanjmaterial. Förut 
anlitade man nästan alltid byråer som jobbade pro-bono, som tog inget eller väldigt lite betalt.
Många byråer tyckte att det var status och en utmaning att arbeta med Amnesty och stod 
nästan i kö. Nu har läget förändrats, eftersom det finns många fler organisationer. Amnesty 
har fortfarande väldigt lätt att få byråer som vill arbeta för dem och de flesta erbjuder ett 
reducerat pris, men man upplever det som mycket svårare att få gratis hjälp och framförallt att 
få gratis annonser. Fram till för några år sen var det en princip för Amnesty att aldrig betala  
för annonser.

”Vi hade tunnelbanereklam, vi hade tevereklam och ingenting hade vi betalat för. Nu går inte 
det längre, konkurrensen är så stenhård. Vi kan ju aldrig köpa en helsida i Dagens Nyheter 
till exempel, det finns inte, då skulle hela vår reklambudget gå. Så vi har en budget för att 
köpa annonsplats, men den är liten.” (Amnesty)

Resultatet blir att organisationen får hålla till godo med billiga tevetider och radiojinglar som 
inte andra slåss om. Det är också en åsikt inom Amnesty att det inte är fult med reklam, men 
att den ska användas på ett eftertänksamt sätt. En del av pengarna måste gå till personer som 
jobbar med reklam, medlemsvärvning och fundraising, ett inte alltid attraktivt slit. Man har ett 
90-konto, vilket betyder att man inte får använda mer än 25 % av insamlade medel till 
administrativa kostnader. Det kan bli ganska kärvt, eftersom det också ska täcka löner till 
anställda och verksamheten på huvudkontoret i London. 
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”För det kostar pengar att värva medlemmar. Det kostar också pengar att göra material till 
våra grupper och det blir ju annorlunda för en organisation som tar statliga bidrag, för det 
behöver de inte redovisa på det sättet. Så de har ju mycket lättare för att hålla sig till den här 
regeln, när det gäller de insamlade pengarna” (Amnesty)

Röda Korset arbetar enligt femtonprocentregeln när det gäller PR och marknadsföring. 
Räknar de med att få in en miljon kronor så får de satsa 150 000, ska de få in 300 miljoner 
under året får marknadsföringen kosta 45 miljoner. 

”Det har vi inte, för vi ligger kanske på 33 - 34 miljoner. Men det inkluderar 16 - 17 personer 
i en avdelning, det inkluderar väldigt mycket fasta kostnader som löner, data, distribution, 
tryck. Så den rena marknadsföringen kanske är fem, sex, sju, åtta miljoner max, för att få in 
de här 300, så det är ju rätt så kostnadseffektivt. Väldigt kostnadseffektivt, jag tror inte att du 
kan komma i närheten i näringslivet med den typen av tal.”

När det gällde annonsering fick Röda Korset för det mesta 50 % rabatt. I annonseringen i 
Metro betalade man 10 % av ordinarie pris för en helsida. I mitten av november skulle man 
dra igång en stor utomhuskampanj. Röda Korset arbetar tillsammans med en PR-byrå, som 
man använde som bollplank och där man också samarbetade med pressekreteraren. Det är en 
extern kraft som man tycker är viktig. Man använde sig också av ett strategiskt team, som 
bestod av en webbyrå, en medierådgivare och en direktmarknadsföringsbyrå. Det strategiska 
teamet arbetade med långsiktiga kommunikationsstrategiska frågor.  Reklammässigt så 
arbetar man med lite olika team.
  
Informationen på Rädda Barnen är uppdelad i två avdelningar, en som heter kommunikation 
och insamling och en som heter kommunikation och opinion. På kommunikation och 
insamling är den största sektionen insamlingsarbetet. Man arbetade också med att svara på 
frågor, ta emot beställningar (infoservice) och ordna utbildning i Sverige och internationellt. 
På avdelningen kommunikation och opinion arbetade man med press, politisk påverkan, PR, 
och samordning med den internationella paraplyorganisationen Save the Children Alliance. 
Rädda Barnen fick väldigt bra avtal med kraftigt reducerat pris när det gällde reklamfilm och 
plats i tryckta medier, ungefär 10 % av marknadspriset. Det gjorde att de kunde synas mycket 
till en ringa kostnad. 
   
Rädda Barnen har två pressekreterare, en med uppgift att ta emot samtal och besvara frågor 
från journalister och en med uppgift att arbeta mer proaktivt mot media. 
Kvinna till Kvinna menade att PR och marknadsföring är viktigt för organisationen för att 
motivera pengar från Sida.

Rädda Barnen samarbetade med en PR-byrå som har skapat konceptet ”Förändra utsikten”.  
Man rådfrågar också PR-byråer vid speciella tillfällen och en av Rädda Barnens 
pressekreterare har haft praktikplats på en PR-byrå för att lära sig mer om hur arbetet går till. 
Dessutom tar man hjälp av en mediebyrå, som hjälper till att pressa priser. Rädda Barnen 
bedömer att man betalar cirka en tiondel av vad större företag som Volvo och Telia betalar. 
Man vill hålla ner priserna, för att inte använda allt för stor del av givarnas pengar till reklam. 
Att det är viktigt att begränsa kostnaderna för reklam och marknadsföring är en åsikt som 
även Amnesty uttryckte.
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Också Rädda Barnen får reducerat pris från PR-byråer, speciellt efter tsunamin, där en byrå 
arbetade gratis åt dem i en vecka.  Rädda Barnen har ingen egen inhouseproduktion på till 
exempel layout, utan tar hjälp utifrån. Man hade det förut, men det bedömdes inte vara 
kostnadseffektivt. 
   
Tveksamheten för ideella organisationer att satsa pengar på PR och marknadsföring återfanns 
också i USA. Amerikanska Röda Korset förklarade att man inte gärna ville visa sina donatorer 
att 30 % av det som de gett gick till kommunikationsaktiviteter. Å andra sidan blir 
marknadsföring allt viktigare och ideella organisationer börjar inse att de måste hänga med.
Den kommunikationsansvariga på amerikanska Röda Korset ser marknadsföring som en 
värdefull investering och en oundviklig del av organisationen, men menade att andra 
organisationer inte såg det som en sådan nödvändighet. Marknadsföring och PR drar inte in 
pengar åt organisationen direkt - men indirekt. Kommunikationsansvariga på Röda Korset i 
North Carolina ansåg att ideella organisationers tveksamhet när det gällde att satsa resurser på 
PR och informationsaktiviteter är ett stort misstag. Många ideella organisationer i USA har 
lidit finansiella bakslag sen den 11 september 2001, men amerikanska Röda Korset gjorde 
inte nedskärningar på marknadsföring. Det är speciellt viktigt att presentera en bra bild av 
organisationen i en svår situation.   

Tre av de organisationer jag talade med, Rädda Barnen, Röda Korset och Amnesty 
International, tog hjälp utifrån av PR och reklambyråer. Kvinna till Kvinna och Läkare utan 
Gränser tog inte hjälp utifrån utan skötte sin egen PR. Det kan ha att göra med att de två 
sistnämnda är mindre organisationer, som inte har samma kapital.  
  
Läkare utan Gränser nämnde att de skötte sin egen PR, men anlitade en byrå när det gällde 
lobbying. När det gällde annonsering så använde man sig av pluggannonser, vilket är 
gratisannonser som tidningarna sätter in om de har plats. Organisationen har således ingen 
kontroll över när annonsen kom in i tidningen. Detta är ett system som även Rädda Barnen 
använder sig av. 

Generellt för alla de intervjuade organisationerna är att de är ideella och alltså inte har ett 
vinstsyfte. Sedan skilde sig uppfattningarna när det gällde om det är acceptabelt eller inte att 
ta emot statliga bidrag. Vissa organisationer såg inget problem med det, medan andra menade 
att de avstod för att inte riskera att bli påverkade politiskt. 
  
Ekonomin är viktig för ideella organisationer och bestämmer också hur mycket pengar man 
kan lägga på PR och informationsverksamhet. Vilken policy organisationen har när det gäller 
mottagande av bidrag påverkar detta i olika hög grad. Amnesty är den enda av de ideella 
organisationerna som jag intervjuade som har som policy att inte ta emot statliga bidrag för att 
värna om sitt oberoende. 

4.6 Konkurrens mellan ideella organisationer
Röda Korset, Läkare utan Gränser och Rädda Barnen kommenterade, liksom Amnesty, också 
konkurrensen på marknaden. Läkare utan Gränser uttryckte sig såhär:

”Men där är det stor konkurrens mellan olika organisationer och det är viktigt att profilera 
sig och bygga sitt varumärke och få folk att förstå att de ska stödja just oss och ingen annan.”  

Marknadsföring är viktig för organisationen särskilt när det gäller insamlingsverksamhet. På 
Röda Korset har kommunikationschefen ansvar för promotion och att koordinera de olika 
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kampanjerna. För 25-30 år sen fanns det kanske 10-15 organisationer i den ideella  branschen, 
idag är det 300-400 som har ett så kallat 90-konto. 

”Det är klart att det är konkurrens inte bara inom den sektorn som jag representerar, utan på 
ett sätt så konkurrerar man med forskningsrelaterade organisationer. Kanske idrottsrörelsen, 
kanske miljöfrågor och så vidare.” (Röda Korset)

Rädda Barnen uttryckte sig såhär om konkurrens:
”Det har uppstått en situation där det faktiskt är konkurrens om givarna. Man tycker att det 
inte skulle vara så, men i verkligheten är det så. Är det så att någon annan organisation hela 
tiden syns och hela tiden framstår som den mest kraftfulla och den bästa och den som gör 
mest nytta för barnen, då kommer ju pengarna styras över dit. Det är ju en realitet.// Det finns 
en konkurrens som gör att vi måste synas.”

Amnesty påpekade att även om man konkurrerar om pengar och medieutrymme med andra 
organisationer har man också väldigt mycket samarbete. En intressant iakttagelse är att fyra 
av de fem organisationer jag pratade med självmant kom in på ämnet konkurrens med andra 
ideella organisationer på marknaden. Därför har PR-frågan och vikten av att profilera sig 
blivit en allt större del av ideella organisationers arbete.
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5. DISKUSSION
I och med den ökade konkurrensen har profilering och PR blivit allt viktigare för även ideella 
organisationer. Att bygga relationer är viktigt, samt att vara bekant med den politiska 
agendan. De ideella organisationerna har andra förutsättningar än kommersiella 
organisationer, eftersom de inte har något vinstsyfte och har en begränsad budget för PR och 
marknadsföring. De måste värna om sitt oberoende och hålla fokus på sitt uppdrag, men 
samtidigt överleva finansiellt genom donationer och stöd från regeringen. De ideella 
organisationerna är överens om att det är viktigt att lägga resurser på PR och 
informationsaktiviteter, men har olika åsikt när det gällde var pengarna kunde komma ifrån. 
Två av organisationerna uttryckte oro över att bli påverkade av stora vinstdrivande företag i 
utbyte mot donationer.
    
Den allmänna åsikten verkar också vara att budgeten för PR och reklaminsatser ska användas 
mycket eftertänksamt och flera organisationer uttrycker tveksamhet till att använda allt för 
stor del av givarnas pengar till detta syfte. En intervjuperson tyckte att det är synd att denna 
tveksamhet finns i den ideella sektorn, eftersom mer resurser i PR och marknadsföring också 
medför större exponering. Ideella organisationer är beroende av att synas för att få fram sitt 
budskap och övertyga givare att de är den bästa organisationen att skänka pengar till. Men 
eftersom deras syfte är ideellt och inte vinstdrivande får de ibland satsa på mindre kostsamma 
metoder för att få uppmärksamhet. Relationsbyggande med journalister blir då mycket viktigt. 
Det är dessutom mycket effektivare med en redaktionell text än med en annons, när det gäller 
att nå ut till människor och påverka dem. Relationer med högt uppsatta personer på 
medienivåerna, som chefredaktörer, kan vara minst lika viktiga som relationen med politiska 
beslutsfattare.

Eftersom ideella organisationer har en begränsad budget är alternativa 
marknadsföringsåtgärder nödvändiga, som att få annonsplatser i tidningar när ingen annan vill 
ha det, eller få reducerat pris hos PR- och reklambyråer. Organisationerna lade generellt stor 
vikt vid PR- och marknadsföringsinsatser. PR-byråerna å sin sida kan dra fördel av detta 
samarbete i och med att de kan synas och förknippas med en viss organisation. PR-byråerna 
kan också tycka att det är spännande eller utmanande att arbeta tillsammans med en viss 
organisation. Men i och med den hårdnande konkurrensen har det blivit svårare för 
organisationer att få gratis hjälp eller gratis utrymme i tidningar.

Amnesty International lägger stor vikt vid att inte ta emot statliga bidrag för att vara 
oberoende och har därmed en betydligt mer begränsad budget för PR och marknadsföring än 
Röda Korset och Rädda Barnen. Rädda Barnen i sin tur påpekade att de inte har några 
problem med att ta emot bidrag från staten, men att sponsringen ändå påverkade deras 
verksamhet. Läkare utan Gränser och Kvinna till Kvinna tog inte hjälp av PR-byråer.
  
Konkurrens är en realitet även inom den ideella sektorn, där det finns många olika typer av 
organisationer, många med ungefär samma inriktning. Därför är det viktigt för den ideella 
organisationen att förtydliga sitt budskap och göra verksamheten känd för alla målgrupper, 
eftersom de flesta av dessa organisationer är beroende av bidrag från givare. Som konsument 
jämförs olika varumärken och profiler för att välja vilket som bäst överensstämmer med ens 
egna värderingar. Om en organisation syns mer, eller framstår som kraftfullare än en annan, är 
det oundvikligt att pengar kommer att styras över dit. De flesta organisationer är mycket väl 
medvetna om denna konkurrenssituation. Eftersom de har andra förutsättningar än 
kommersiella organisationer får de hitta alternativa sätt att hantera problemet. Konkurrens i 
den ideella sektorn är intressant just eftersom den inte är vinstdrivande. I och med att de 
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ideella organisationerna arbetar med att hjälpa människor är frågan om det har någon 
betydelse vem som förmedlar den hjälpen. I och med att det finns en konkurrens kan jag 
undra om de enskilda organisationerna anser sig utföra arbetet bättre än sina konkurrenter, 
eller om det finns ett viss mått av vinsttänkande och prestige även i ideella organisationer? 
   
Vissa organisationer har mer resurser för investeringar än andra. Men även organisationer 
med stora resurser, som Röda Korset, har ramar för hur mycket som får satsas på PR och 
marknadsföring. Organisationen får satsa 15 % av inkomsten. Räknar man till exempel med 
att få in 300 miljoner får man satsa 45 miljoner på marknadsföring. Det är ändå en helt annan 
budget än vad de flesta mindre organisationer har att röra sig med. Röda Korset verkar inte ha 
samma tveksamhet som andra organisationer när det gäller att satsa pengar på PR- och 
marknadsföring. Även om ideella organisationer inte är vinstdrivande och arbetar för att 
förändra människors villkor, är de på marknaden under samma villkor som kommersiella 
organisationer och är lika beroende av framgångsrikt användande av PR, reklamtekniker och 
marknadsföring för sin överlevnad.
  
En viktig del för ideella organisationer är det ideella engagemanget från medlemmar. De kan 
anordna demonstrationer och aktioner och ringa sina lokala politiker. Därför är det även 
viktigt att locka människor att engagera sig i organisationens verksamhet.  Jag kan också 
tänka mig att det är av värde för ideella organisationer att profilera sig för att olika PR-byråer 
ska tycka att det är attraktivt att samarbeta med dem.  
  
Hur medier kan vara ett verktyg för att påverka opinionen är en brännande fråga. Alla 
organisationer som ingick i studien kommenterade att det är viktigt att synas i media. Stor vikt 
lades vid mediearbetet och opinionsbildande aktiviteter. De ideella organisationerna behöver 
få sina frågor effektivt belysta i medierna och släpper ofta rapporter och utredningar om 
situationen på olika platser i världen. Här är det viktigt att få media att hänga på idén. Det 
finns många intressanta teorier om vad som påverkar dagordningen i media och detta är något 
som kan utredas ytterligare. För att få medieintresse gäller det ofta att tillföra något extra, en 
”krok” av något slag. Därför satsade organisationerna också mycket på pressarbete. En av 
orsakerna till att det är så viktigt med ett gott förhållande till pressen är att det är effektiv 
”gratisreklam”, samtidigt som inte för mycket av budgeten kunde satsas på PR och 
marknadsföring i hänsyn till givarna. 
   
Pressen är en betydelsefull kanal att nå allmänheten och bilda opinion. Det kan också vara 
lättare att påverka politiska beslutsfattare om organisationen har opinionen på sin sida, och 
vissa teorier tar också upp hur politiken kan anpassa sig efter medier. Att få medvind för sina 
frågor i medier är alltså väldigt viktigt för ideella organisationer. Det är intressant att se att 
genom att få inflytande i media kan organisationerna också indirekt vara med och forma 
politiken.
   
Alla organisationerna bedrev lobby- och påverkansverksamhet på kommun-, landstings- och 
regeringsnivå i Sverige, samt internationellt mot FN och EU. En annan viktig kanal är UD. En 
viktig del av lobbyarbetet bedrevs också på frivilligbasis av volontärer som är engagerade i 
organisationen. På det sättet hänger också mycket av de ideella organisationernas arbete ihop, 
deras förmåga att göra PR och marknadsföra sig själva har betydelse för hur många 
engagerade frivilliga som organisationen lyckas locka till sig, som också har betydelse för hur 
mycket personalresurser som kan läggas på lobbying.
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Det har påpekats av organisationerna att deras frågor inte står så högt upp på den politiska 
agendan och det är en fråga som arbetas med. En del upplever att politiker inte lyssnar 
tillräckligt mycket på den ideella sektorn, utan att den offentliga sektorn är mer betydelsefull. 
Ekonomiska intressen och näringsliv har ibland större genomslag i politiken. Samtidigt inser 
man inom politiken och näringslivet att det ger status och god publicitet att samarbeta med en 
ideell organisation. Corporate Social Responsability har blivit ett allt viktigare begrepp idag, 
som innebär att ett företag inte bara har ett ekonomiskt ansvar, utan också ett ansvar mot 
samhället och miljön. Att förknippas med en ideell organisation kan ses som ett sådant 
ansvarstagande. Det viktigt för ideella organisationer att få ekonomiskt stöd och samtidigt 
behålla sitt oberoende, något som ibland kan vara svårt.
      
Ideella organisationer kan ha olika strategier för politiskt påverkansarbete. Det ansågs viktigt 
att ha personliga kontakter i till exempel riksdagen, och att hitta en politiker som kan driva 
ens frågor. Organisationerna ser det som att de kan bidra med viktig information och skapa ett 
underlag för att fatta beslut. Det händer också att politiker direkt kontaktar organisationerna 
för att få deras åsikter i olika frågor. Det visar att organisationerna jag har talat med har ett 
inflytande över politiken och att man lyssnar på dem. Läkare utan Gränser har exempelvis 
skrivit motioner tillsammans med riksdagsledamöter och Rädda Barnen har varit med och 
grundat den tvärpolitiska barngruppen inom riksdagen. Kontaktnätet med journalister är även 
viktigt när det gäller i vilken mån organisationerna får tillgång till medieutrymme i politiska 
frågor. Flera av organisationerna nämnde konkreta exempel där de framgångsrikt har bedrivit 
politiska påverkansförsök. Detta visar att ideella organisationer kan påverka politiken, både på 
nationell och internationell nivå. I vilken utsträckning organisationerna kan göra det har att 
göra med vilka resurser och vilken trovärdighet organisationen har, men främst hur 
kontaktnätet med och tillgången till politiska beslutsfattare ser ut för organisationen. 
  
Diskussionen om icke institutionaliserade organisationer och deras möjlighet att påverka är 
komplex. Röda Korset står till exempel formellt utanför det politiska systemet, men är ändå 
en viktig aktör. Likaså Amnesty och Rädda Barnen, som politiker ofta rådfrågar i frågor om 
mänskliga rättigheter och frågor om barns rättigheter. Dessa organisationer befinner sig inte i 
den politiska marginalen i och med att de faktiskt har ett visst inflytande. Mindre 
organisationer som Läkare utan Gränser och Kvinna till Kvinna befinner sig, enligt min åsikt,
i högre grad ute i den politiska marginalen.

Ideella organisationer är ett intressant undersökningsobjekt eftersom de har en så unik 
position i vårt samhälle. Framtida forskning kunde inkludera kvalitativa intervjuer med 
människor som arbetar med kommunikation på olika nivåer i en specifik ideell organisation, 
för att få mer djupgående kunskap om hur de arbetar. Det kunde också kombineras med 
kvantitativa enkäter, för att få en ökad förståelse för förutsättningarna för lobbying, 
opinionsbildning, PR och marknadsföring i ideella organisationer.



50

6. SAMMANFATTNING
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ideella organisationer arbetar med opinionsbildning 
och påverkansarbete mot allmänheten och politiska beslutsfattare. Jag ville se hur 
organisationen direkt, eller via opinion, går tillväga för att påverka ett politiskt beslut eller 
skapa uppmärksamhet för sina frågor. Jag ville också se hur organisationen arbetar med PR 
och informationsverksamhet. Metoden jag har använt mig av är kvantitativa samtalsintervjuer 
med fem olika ideella organisationer. Här följer en kortfattad genomgång av mina 
frågeställningar och de generella svar som kom fram:

Vilka strategier och metoder används för att påverka och få inflytande över opinionsbildning 
och den politiska agendan? 

Opinionsarbete och lobbying går ofta hand i hand. Organisationerna kommenterade vikten av 
att ha opinionen med sig om de ville påverka politiska beslut. En viktig del i opinionsarbetet 
är att skapa debatt i samhället på olika sätt. Ett sätt att få uppmärksamhet kring något är att 
genomföra en studie eller en rapport. Studier kan också få bra genomslag i media. Ett exempel 
på det är Läkare utan Gränsers studie om bristen på läkemedel i fattiga länder. En viktig 
påverkansväg är att utredningar presenterades för allmänheten. Andra opinionsbildande 
aktiviteter kunde vara att anordna seminarier, utbildningar, utställningar, och att driva 
kampanjer i en speciell fråga. Seminarier är viktiga, för att tillfälle ges att bjuda in politiker, 
debattera olika frågor och uttrycka sina synpunkter. Organisationerna försökte också få in 
debattartiklar i tidningar.  I det politiska påverkansarbetet ansågs det angeläget att veta 
exempelvis vilka som är satssekreterare på de olika departementen och att lobba på rätt 
kanaler. Det är viktigt att veta hur agendan för politiska beslutsfattare ser ut, när det är allmän 
motionstid till exempel, för att veta när det är bäst tidpunkt att närma sig en politisk 
beslutsfattare som kan vara intresserad av organisationens frågor och som kan föra fram deras 
åsikt. Läkare utan Gränser har vid ett antal tillfällen skrivit en motion tillsammans med en 
riksdagsledamot och fått personen att driva deras frågor. Organisationerna påpekade vikten att 
bygga personliga relationer med politiker och inte använda sig av massutskick, eftersom 
politiker får så otroligt mycket information. Det är viktigt att göra en kartläggning av vilka 
som är intresserade av organisationens frågor, närma sig de personerna och inleda en dialog. 

Hur ser kontakten med politiska beslutsfattare ut? I hur stor utsträckning använder man sig 
av lobbying och vilka typer av frågor lobbar man för? 

När det gällde lobbyarbete skedde det både neråt lokalt och uppåt internationellt. Viktiga 
kontakter är massmedia, opinionsledare, regering, riksdag, kommun och landsting. Amnesty 
lobbade även mot olika ambassader för att de ska göra mer för mänskliga rättigheter. En 
viktig del av lobbyarbetet är inriktad på att Sverige ska agera för mänskliga rättigheter både i 
FN och EU. Rädda Barnen satsade mycket på lobbyarbete, såväl i FN och EU som i 
kommuner och landsting. Organisationen satsade också på utbildning via sina regionalkontor, 
det kunde till exempel handla om hur man kontaktar sina lokala politiker och hur man skriver 
insändare. Även Röda Korset satsade på att arbeta på kommunal nivå och mot UD. UD är en 
viktig kontakt även för Amnesty, liksom olika regeringsdepartement. Inför valupptakten i 
somras anordnade Amnesty International och Rädda Barnen ”ringstugor”, där frivilliga 
medlemmar ringde runt till riksdagskandidater för att diskutera organisationens frågor och hur 
man ställde sig till dem. 
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Ett sätt att få uppmärksamhet från politiker är genom personliga kontakter och att vara 
medveten om politikers arbetsprocess, exempelvis när det är motionstid. Ett annat sätt är att 
släppa studier och rapporter som ligger rätt i tiden och som kan väcka makthavares 
uppmärksamhet. 

Alla de ideella organisationer som jag har talat med har någon form av kontakt med 
beslutsfattare i syfte att driva politiska frågor. De har många olika kontakter inom olika nivåer 
i politiken. För de ideella organisationerna i undersökningen är det viktigt att uppnå vissa 
politiska mål och att påverka politiska beslut i frågor allt ifrån humanitär rätt, barn och äldres 
situation, medicinskt bistånd till de allt glesare sociala nätverket i Sverige. Lobbying bedrivs 
på kommunal nivå men är också riktad mot internationella organ som EU och FN samt olika 
departement, framförallt utrikesdepartementet, men även Justitiedepartementet och 
försvarsdepartementet.

Hur stor möjlighet anser sig organisationerna själva ha att påverka? Hur använder sig 
ideella organisationer av PR och marknadsföring för att få människor att engagera sig och 
för att väcka uppmärksamhet för de områden man arbetar för? 

Organisationerna upplevde sig i vissa fall ha en bra möjlighet till inflytande över politiken. 
Två stora organisationer som Rädda Barnen och Röda Korset får ofta gehör inom politiken, 
men båda organisationerna påpekade att deras frågor inte låg lika högt upp på den politiska 
agendan som de skulle önska. Något som också den mindre organisationen Kvinna till Kvinna 
kommenterade. Organisationen verkade för att förändra den situationen. 

En åsikt är att den ideella sektorn är betydelsefull, men att man upplevde att politiker inte 
alltid prioriterade deras frågor lika högt de prioriterade andras. Därför är det viktigt att vara 
djärvare, högljuddare och mer kreativ i sina uttalanden. Röda Korset anser att det är 
nödvändigt att vara något mer provocerande för att väcka uppmärksamhet. 

Å andra sidan beskrevs relationen med politiska beslutsfattare ofta som god. Organisationerna 
menade att de har bra diskussioner och att beslutsfattare ofta lyssnar på vad de har att säga, 
även om de inte alltid håller med eller gör som man ville. Amnesty upplevde att man som 
känd organisation har större möjlighet till inflytande över politiken. Organisationerna deltar 
inte själva i den politiska påverkansprocessen, men som organiserade intressen har de i 
varierande grad möjlighet att påverka utifrån. Läkare utan Gränsers rapport som flyktingars 
situation fick som jag tidigare nämnt resultatet att Sveriges regering fick kritik av FN.

Fyra av fem organisationer som jag talade med kommenterade att det fanns en konkurrens 
mellan ideella organisationer om givarnas bidrag och att det är en av anledningarna till att det 
är viktigt med PR och att profilera sig. Det är också viktigt att inte vara för konventionell i sin 
PR och marknadsföring, utan våga satsa på att vara mer kreativ och innovativ.
  
Amnesty International, Röda Korset och Rädda Barnen tog hjälp av PR-byråer. Kvinna till 
Kvinna skötte sin egen PR, medan Läkare utan Gränser endast tog hjälp av en byrå när det 
gällde lobbying. Röda Korset och Rädda Barnen tar också hjälp av mediabyråer, som hjälpte 
till att pressa priser på marknaden. Vid annonsering använde sig Amnesty, Rädda Barnen och 
Röda Korset av ett system där man fick utrymme när ingen annan ville ha det och därför fick 
ett reducerat pris. Även PR-byråerna erbjöd ett reducerat pris för sina tjänster. Vikten av att 
reklaminsatser ska vara kostnadseffektiva kommenterades både av Rädda Barnen och 
Amnesty International. Amnesty påpekade att reklam bör användas på ett väldigt 
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eftertänksamt sätt och eftersom de har ett 90-konto fick bara 25 % gå till administrativa 
utgifter. Givarna ska inte känna att för mycket av deras pengar används till reklam. Amnesty 
påpekade att det inte är lika attraktivt för givarna om deras pengar går till pressekreteraren, 
kampanjansvarig eller personer som jobbar med reklam, medlemsvärvning och insamling.

Hur söker organisationerna påverka massmedier och hur viktig är denna kanal för att uppnå 
organisationens syften och mål? I hur stor utsträckning backar massmedier upp fristående 
organisationer?

Relationerna med pressen ansågs som värdefulla och de flesta menade att de fungerade bra. 
Särskilt viktiga är chefredaktörer och personer med hög position på medianivåerna.  En 
väsentlig del av mediearbetet är relationsbyggandet. Det är mycket angeläget att ha respekt 
för journalisternas yrkesroll och att inte försöka skriva dem på näsan. Även journalisterna 
kunde dra nytta av att ha en bra relation med organisationerna, eftersom de då kunde hålla sig 
a jour och kanske bli först med en nyhet.

Redaktionellt utrymme i tidningar ansågs som viktigt och bättre än köpt reklamutrymme. 
Samtidigt är det angeläget att kombinera det med vältajmade PR- och reklamkampanjer, 
eftersom man inte kunde vänta sig att pressen skulle bära hela bördan. Mediearbetet ansågs 
som mycket betydelsefullt av de ideella organisationer jag talade med och de är inriktade på 
att ha en hög servicenivå gentemot journalister. Journalister och redaktioner kontaktades 
också direkt i frågor som man tror är intressanta för dem. Dessutom försökte man ”plantera” 
saker på redaktioner. DN debatt var ett särskilt attraktivt forum. 

Kvinna till Kvinna upplevde att de har svårt att få gehör för sina frågor i media och ansåg att 
medierapporteringen ofta var vinklad och ytlig. De fick medhåll av Läkare utan Gränser, som 
också gärna ville ha in mer information i media. Amnesty International och Röda Korset sade 
sig ha bra täckning i media.  Samtidigt som det var viktigt att synas, så betonade man att det 
inte var till vilket pris som helst och att det var betydelsefullt att synas i rätt sammanhang för 
att upplevas som en seriös organisation, som folk kunde ha förtroende för. Att få 
uppmärksamhet och arbeta för frågor som inte så lätt fick genomslagskraft i media 
uppfattades som en viktig prioritering och samtidigt svårt. Amnesty påpekade att de hade fått 
första pris i en marknadsundersökning som gällde vilken organisation som journalister 
uppfattade som mest serviceinriktad, och att man hade vunnit över både Rädda Barnen och 
Röda Korset, som har större informationsavdelningar. Pressen ansågs också vara viktig för 
opinionsbildning och att få publiken med sig i olika frågor, vilket ibland kan vara en 
förutsättning för politiskt påverkansarbete. 
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8. BILAGA: INTERVJUMANUAL

Del 1: Informationsverksamheten

Kort om vad man sysslar med
Struktur i organisationen, info-struktur
Förhållandet Info/PR – marknadskommunikation/reklam
Synen på PR/informationsverksamhet.
Omfattning, typer av aktiviteter etc.

1. Vilken är er organisations målsättning/uppgift?
a)  Vilken bild av organisationen vill ni förmedla till omvärlden?

                  b)     Hur gör ni för att förmedla denna bild?
2. Hur viktigt är det med PR och marknadsföring för er organisation? Hur mycket av er 

budget går till detta? 
3. Hur lägger ni upp er informations och PR-verksamhet? Vilken 

informationsverksamhet är mest värdefull och kostnadseffektiv?
4. Hur mycket satsas på kampanjer och annonsering?
5. Vilka kanaler är mest effektiva för att nå ut med ert budskap? (tidningar/tv/hemsida)?
6. Hur får man människor att engagera sig? Hur väcker man uppmärksamhet?
7. Hur finansierar ni er verksamhet? Får ni statliga/andra bidrag? Om inte, vore det 

önskvärt? Om ja, påverkar det ert oberoende?

Del 2: Lobbying och opinionsbildning
Hur används Lobbying och opinionsbildning?
8. Arbetar ni med opinionsbildning? I vilket syfte används det?
9. Är opinionsbildning viktigt för organisationen? Varför?
10. Hur använder ni er av lobbying? Vilka frågor lobbar ni för? Mot vem är lobbyingen 

riktad?
11. Vilken metod är effektivast lobbying eller opinionsbildning 
12. Har ni kontakt med politiska beslutsfattare? Hur ser den kontakten ut? Har ni några 

speciella kommunikationsaktiviteter riktade mot dem? Om relationen, hur ser den ut, 
hur upplevs den?

13. Hur upplever ni er möjlighet till inflytande över politiken?

Del 3: Pressrelationer
Synen på medierna
Kontakttäthet, former etc.

14. Vem sköter presskontakterna? 
15. Hur vill du beskriva dina/era relationer med (nyhets)medierna? Är det ni eller 

medierna som oftast tar kontakt?
16. Hur ofta lyckas ni i era pressaktiviteter?
17. Vilka typer av medier och kanaler använder ni er av för att nå ut med ert budskap? 

Motivera valen.
18. Tycker ni att vissa medier och kanaler är bättre lämpade för er image och i så fall 

varför?
19. Hur gör man för att få ut information till journalister?


