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Abstract 

This thesis is an investigation on lobbying in Norway. More precisely we will try to understand how 

corporate lobbying affected the development of two parliamentary white papers in Norway. Further, 

the thesis will elaborate on strategies and ways of lobbying. 

  

The lack of transparency around lobbying in Norway has motivated the development of our thesis. 

The concept of lobbying has not previously been thoroughly researched in Norway, and it is 

therefore intriguing to investigate this concept. 

  

Adopting the theoretical framework of Pierre Bourdieu has allowed us to identify and discuss 

strategies applied when lobbying towards the parliamentary white papers. Bourdieu utilizes a broad 

conceptual framework, which we applied to conduct a field analysis based on his work. The use of 

Bourdieu´s theoretical framework and our field analysis has allowed us to create an understanding 

of how lobbying is applied by corporate interests to influence parliamentary white papers. 

  

The phenomenon was investigated through both a document analysis, and through qualitative 

interviews with influential people in the development of parliamentary white papers in Norway. 

The document analysis laid the groundwork for our interviews and allowed us to sharpen the data 

collection. The interviews showed there are some particular differences around their lobbying, 

especially regarding the two sectors strategies and outcome. 

  

Our analysis points at the differences between the IT sector and the industrial sector: While the 

industry highlighted it’s role in the welfare state, the IT sector is not capable of doing so. Also, the 

industry use their history as a an advantage, while it seems to be an obstacle for the IT-sector. The 

strategies implemented while lobbying seems to resemble each other, but with different results. 

Overall the industry seems to be more successful in lobbying and influencing the white papers.  

  

This thesis contributes with new insights on lobbying in Norway. It has a critical perspective on 

lobbying regarding the white papers and allows us to show how lobbying is rapidly changing and 

evolving. In the discussion part of the thesis, we provide the respective industries with 

recommendations aiming to increase influence on parliamentary white papers. 
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1.0 Introduksjon 
Samfunnsaktører i Norge søker makt. I privat, offentlig og frivillig sektor forsøker aktører å påvirke 

politikk hver dag. Siden myndighetene setter samfunnets rammer, ønsker virksomhetene at 

politikere og byråkrater forstår de, og har innsikt i mulighetene og utfordringene de står ovenfor. 

Selv om dette arbeidet ikke er synlig for allmennheten, foregår det kontinuerlige påvirkningsforsøk 

av maktpersoner og -institusjoner. Den varierer i grad etter hvor profesjonell, strategisk og målrettet 

den er. 

 

En del av samfunnet som i stor grad forsøker å påvirke, er næringslivet. Dyptgripende reguleringer 

som skader konkurranseevnen, eller lånegarantiordninger hvor staten tar en risikoavlastning, er 

begge eksempler på hvordan myndighetene kan forme bedriftenes hverdag. Gjennom 

bransjeorganisasjoner og enkeltbedrifters arbeid, forsøker næringslivsinteressene å påvirke både 

konkrete tiltak og forslag, men også de lange politiske linjene. Likevel er norsk næringslivs 

politiske påvirkning lite forsket på. Derfor vil oppgaven undersøke hvordan seks aktører fra det 

norske næringslivet arbeider før, under og etter politiske prosesser. 

 

Næringslivet er vant til konkurranse. For å akkumulere profitt, slik at man kan investere og vokse, 

må bedriftene levere bedre enn konkurrentene. Samtidig er konkurransen om politikeren eller 

byråkratens oppmerksomhet hard. Aktørene og bransjene er mange, meningene er sterke, og ønsket 

om å påvirke står høyt. Politisk innflytelse er en knapp ressurs ikke alle aktører kan inneha. Dette 

aspektet vil vi argumentere for at den liberal-pluralistiske tilnærmingen som dominerer 

lobbyismeforskningen, ikke fokuserer på i stor nok grad. Ved å anvende Pierre Bourdieus 

begrepsapparat, vil dette gi oss muligheten til å analysere hvordan de seks næringslivsaktørene 

kjemper om politisk innflytelse og gjennomslag i et sosialt felt. Bourdieus konfliktperspektiv vil 

bidra til å belyse hvordan selve påvirkningen foregår, hvordan aktørene skiller seg ut, hvilke 

strategier de benytter og hvordan motstridende interesser former det politiske landskapet. 

 

For å snevre inn fokuset, vil masteroppgaven ta for seg to norske bransjer. Disse er industrien og 

IT-bransjen. Ved å undersøke to politiske dokumenter, skal vi analysere hvordan tre industriaktører 

(Norsk Industri, Nexans og Elkem) og tre IT-aktører (Abelia, Microsoft og Atea) har påvirket de 

politiske prosessene. Derfor vil vi analysere aktørenes arbeid opp mot stortingsmeldingene 

Industrimeldingen fra 2017 og Digital agenda for Norge fra 2016. Oppgaven har som formål å 
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analysere og redegjøre for hva som kjennetegner påvirkningen, hvordan den foregår, og hvilke 

strategier som blir anvendt.  

 

 

2.0 Empirisk kontekst og problemformulering 
 
2.1 Problemformulering 
Som vi har sett, er næringslivets påvirkningsarbeid lite undersøkt i Norge. Samtidig preger liberal-

pluralistiske tilnærminger forskningen som foreligger, mens sosialkonstruktivistiske teorier er 

fraværende. På bakgrunn av problemfeltet og gjennomgangen av tidligere forskning, operer 

oppgaven derfor med følgende problemformulering: 

 

“Hvordan påvirker næringslivsinteresser norsk næringspolitikk, og hvilke strategier blir anvendt?” 

 

 

3.0 Problemfelt 
Det kommende avsnittet har som formål å sette problemfeltet til oppgaven i en bredere teoretisk 

kontekst. Vi vil redegjøre for kjennetegn ved dagens forskning på lobbyismeteori, samtidig som vi 

forklarer hvorfor vår oppgave vil ha en annen teoretisk tilnærming. Vår tilnærming har som formål 

å produsere ny innsikt for lobbyismeforskningen ved å tilby et alternativt teoretisk blikk, med fokus 

på konflikt og interessemotsetninger.  

 

3.1 Den liberal-pluralistiske tilnærming 
Store deler av dagens forskning på lobbyisme og public relations har utgangspunkt innenfor liberal-

pluralismen. Dette gir grobunn for omfavnelsen av harmoni og konsensus blant samfunnsaktører 

som søker å påvirke politisk (Ihlen, 2018: 3). Liberal-pluralistisk teori inkluderer et mangfold av 

uavhengige aktører, som kan handle relativt fritt. Fra et maktperspektiv sier liberal-pluralistiske 

teorier at moderne vestlige land er karakterisert ved at forskjellige ressurser har betydning for 

maktutøvelsen i like deler av samfunnet (Bengt-Pedersen, Koch & Svensson, 2018). Videre sier 

teorien at forskjellige interesser konkurrerer med hverandre, og dermed begrenser hverandre (Ibid.). 

I motsetning til marxistisk teori, argumenterer liberal-pluralistisk teori for at samfunnet består av 

ulike interesser som kjemper fritt mot hverandre. 
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I et norsk maktperspektiv står statsviter og politisk sosiolog Stein Rokkan sentralt. I 1968 skrev han 

boken Norway: Numerical Democracy and Corporate Pluralism, hvor han innførte han begrepet 

korporativ pluralisme. Dette begrepet beskriver ordningen hvor interesseorganisasjoner inngår i et 

systematisert, men ofte spenningsfylt, samspill med offentlige myndigheter for iverksetting av 

politiske vedtak (Berg, 2012). Hans kjente sitat om at “stemmer teller, men ressurser avgjør” 

illustrerte hans syn på hvordan deler av makten var flyttet fra Storting og til 

interesseorganisasjonene.  

 

Med disse to perspektivene som bakteppe søker oppgaven å ytterligere problematisere og undersøke 

norske næringslivsinteressers påvirkning på Storting og Regjering. Der tidligere forskning har 

anvendt liberal-pluralistisk teori, søker oppgaven vår å anvende Pierre Bourdieus 

sosialkonstruktivistiske teori fordi denne tilbyr et alternativt og kritisk blikk på maktpåvirkning i 

norsk politikk. 

 

3.2 Den sosialkonstruktivistiske tilnærming 
Det finnes flere argumenter for å anvende Bourdieu i oppgaven. I sin anvendelse av Bourdieus 

sosiologi argumenterer Øyvind Ihlen ved Universitetet i Oslo for at analyseblikket forsøker å 

avdekke hvilke mekanismer som får maktposisjoner i samfunnet til å fremstå naturlige (Ihlen, 2002, 

2005, 2007, 2009, 2018). Teorien kan gi en interessant tilnærming, siden Bourdieus begrepsapparat 

tilbyr et alternativt perspektiv i analysen av påvirkning, gjennom fokus på de underliggende sosiale 

strukturer.  

 

Sentralt hos Bourdieu står konflikt-perspektivet. I analysen av næringslivsinteressenes 

påvirkningsarbeid, kan hans teori bidra til å belyse kampene og konfliktene aktørene utkjemper for 

å akkumulere, konservere eller transformere materielle ressurser, kalt kapital. Ifølge Bourdieu 

foregår disse kampene i sosiale felt (Bourdieu, 1986). Dette gir oss et utgangspunkt for å undersøke 

og analysere aktørenes handlinger, i lys av sosiale maktstrukturer. 

 

I Opting Out of the European Union (2014) argumenterer Adler-Nissen for en kobling mellom 

sosiale strukturer, og sosial praksis og handling. I sin analyse av danske diplomaters arbeid i 

Brüssel forsøkte hun å avdekke hvilke mekanismer som gjør enkelte medlemsstater mer 

innflytelsesrike enn andre. Arbeidet hennes viser hvordan diplomatene ble dratt i et spenningsfelt 
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mellom lojalitet til EU-prosjektet og til hjemlandet. Selv om Bourdieus sosiologi ikke dominerer 

studier av internasjonale relasjoner, argumenterer Adler-Nissen for at anerkjente forskere som 

Emanuel Adler, Iver B. Neumann og Vincent Pouliot på ulike måter har insistert på at det er et 

gjensidig forhold mellom sosial struktur og sosial handling, som igjen bygger på Bourdieu (Adler 

og Pouliot 2011; Pouliot 2007; Neumann 2002). 

 

Gjennom Bourdieus sosiologi kan man dermed analysere den sosiale praksisen til norske 

næringslivsinteressers påvirkningsarbeid med et blikk som baserer seg på sosiale strukturer og 

konflikt, heller enn et konsensus-syn på omverden. Bourdieu har en alternativ analysestrategi med 

en teoretisk verktøykasse som kan tilby et nytt, kritisk blikk på lobbyisme i Norge. 

 

3.3 Lobbyismelitteratur 
Det neste avsnittet vil presentere den eksisterende forskningen på lobbyismefeltet. Artiklene og 

teoriene som blir presentert, vil skape en bedre forståelse for hvordan lobbyisme undersøkes i dag. 

Formålet med gjennomgangen er å vise hva som gjør at vår tilnærming skiller seg fra den 

eksisterende forskningen og litteraturen.  

 

Vi vil argumentere for at vår tilnærming til lobbyismeforskningen gir oss mulighet for å analysere 

den sosiale praksisen til næringslivsaktørene i både et makro- og mikroperspektiv. Gjennom et 

annet teoretisk perspektiv, vil vi utfordre den eksisterende litteraturen. Derfor søker oppgaven å 

produsere ny innsikt på lobbyismeforskningen i en norsk kontekst.  

 

3.3.1 Europeisk og amerikansk kontekst 
Lobbyisme og politisk påvirkning vil ofte være kontekstuell. Flere faktorer kan spille inn, og blant 

disse er ulike politiske systemer, aktørers størrelse og ressurser, og politiske saksfelt og prosesser. 

På forskjellig vis vil faktorene påvirke hvordan aktørenes strategier kan se ut. Fokuset på 

næringslivets økende lobbyismeaktiviteter i etterkant av Maastricht-traktaten og opprettelsen av det 

indre marked, har heller ikke gitt noen entydige svar på verken empiriske eller teoretiske spørsmål 

(Coen, 1997: 91). 

 

Store deler av forskningen på næringslivets lobbyisme peker på at private selskapers strategier ofte 

er komplekse og forskjellige, og at det derfor er vanskelig å lage generaliseringer av strategiene 

som er blitt anvendt (Bouwen, 2002; Greenwood and Ronit, 1994; Coen, 1997). Derfor finnes det 
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ikke en “grand old theory” innenfor lobbyisme. Derimot anvender forskerne ulike teorier i case-

analyser av hvordan aktører forsøker å påvirke politiske prosesser i maktsentrene Brüssel og 

Washington. Gjennomgangen vil dra frem flere sentrale artikler og teorier. 

 

Majoriteten av forskningen på lobbyisme på 80- og 90-tallet fokuserte på de store 

interesseorganisasjonenes makt (Greenwood et al., 1992; McLauglin and Jordan 1993; Mazey and 

Richardson, 1993). Samtidig påpekte enkelte forskere hvordan private selskaper utviklet en 

individuell interesse i politiske prosesser, uavhengig om de var en del av en interessegruppe eller 

ikke (McLauglin et al. 1993: 193; Grant et al. 1989). På 2000-tallet har fokuset på 

bransjeorganisasjoner og -allianser blitt videreført (Broscheid & Coen, 2003; Bouwen, 2002). 

 

Hojnacki og Kimballs The Who and How of organizations’ Lobbying Strategies in Committee 

(Hojnacki & Kimball, 1999) undersøker organisasjoners taktiske valg og påvirkningsforsøk av 

komitè-medlemmer i Representantenes Hus. Forskernes multinomiske analyse viser at hvis en 

organisasjon har sterke bånd til et komitèmedlems valgdistrikt, kombinerer den en direkte, grasrot-

basert lobbykampanje (ibid. 1021). Mangler distriktsbåndene, har organisasjonene en tendens til å 

stole på direkte kontakt med komitèmedlemmenes allierte. Ved moderate distriktsbånd, vil en 

organisasjon som forsøker å forhindre et politisk vedtak, forventes å kontakte allierte i komiteen 

gjennom èn-til-èn-møter. Alternativt forventes disse å anvende grasrot-baserte strategier, slik 

organisasjoner som ønsker å sikre politiske vedtak gjør. Konklusjonen dro frem flere sentrale 

faktorer i utformingen av påvirkningsstrategiene: 1) Organisasjonenes politiske preferanser, 2) 

forventninger om komite-medlemmers hjelp, og 3) evnen til å lage Washington- eller grasrot-

baserte appeller (ibid.: 999).  

 

I The evolution of the large firm as a political actor in the European Union argumenterer Coen 

(1997) for at store europeiske selskaper former strategiske allianser med konkurrenter og 

motstridende interesser. Denne strategien utvikles for å skape en samlet, europeisk identitet med 

formål om tilgang til EUs politiske forumer. I Insider and Outsider Lobbying of the European 

Commission: An Informational Model of Forum Politics, utvikler Broscheid og Coen (2003) en 

informasjonsmodell de argumenterer for fremviser en korrelasjon mellom kostnader og antall 

lobbyister, og innholdet i lobbyistenes budskap.  
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Bouwens Corporate lobbying in the European Union: the logic of access (2011) tar for seg 

tilgangen private selskaper har fått til EU-institusjonene. Hans teoretiske rammeverk, kalt 

tilgangsteorien, baseres på tilbud og etterspørsel av tilgangsvarer, som er avgjørende informasjon 

for EUs politiske beslutningsprosesser. Poenget er at næringslivsinteressene må ha tilgangsvarer 

(tilbud) for å kunne påvirke en institusjon, og at èn eller flere EU-institusjoner må ønske disse 

(etterspørsel) (ibid. 382). Artikkelen peker også på Brüssel-spesifikke faktorer som europeiske 

bransjeforeninger og tredjepartpresentasjon gjennom konsulenter, som sentrale faktorer. 

 

3.3.2 Norsk kontekst 
Forskning på norske næringslivsinteresser påvirkningsarbeid er et lite undersøkt forskningstema 

(Espeli, 1999: 60). Den eksisterende forskningen preges av masteroppgaver, og deler seg opp i to 

forgreininger. Den første fokuserer på Norges forhold til EU, hvordan handlingsrommet ser ut og 

hvordan det benyttes (Gloppen, 2015; Bolstad, 2012; Kristensen 2013).  

 

Den andre forgreiningen ser mot Regjering og Storting, hvor Harald Espelis Lobbyvirksomhet på 

Stortinget (1999) er den eneste boken som er skrevet. Samtidig er det skrevet flere masteroppgaver 

om tematikken: Utnes Når ærendet er å påvirke (Utnes, 1999) fokuserer på behandling av 

alkoholavgifter gjennom intervjuer, men har ingen sosialkonstruktivistisk tilnærming. Gullbergs 

Profesjonell lobbyisme (2002) belyser motstridende syn, som forsvaring av informasjonsaspektet 

vs. synliggjøring av lobbyisme, blant norske ledere. Baltos Norske organisasjoner og Stortinget - 

lobbyvirksomhet og åpne høringer (Balto, 2009) tar for seg åpne høringsrunder sine konsekvenser 

for lobbyisme. Indrefjords Styrer pengene pengene? (2017) undersøker hvordan norske bedrifter 

påvirker finanspolitikk gjennom en metastudie og en spørreundersøkelse. I tillegg er 

påvirkningsarbeid mot Stortinget omtalt i generelle arbeider om Storting, statsstyret, 

påvirkningsarbeid og maktfordeling. Det er også nevnt og undersøkt i maktutredningene fra 1982 

og 2003.  

  

Felles for artiklene, teoriene og masteroppgavene, både i en norsk, europeisk og amerikansk 

kontekst, er deres liberal-pluralistiske perspektiv. Den tidligere forskningen anser 

næringslivsaktørene som relativt fritt kjempende, og anvender teorier om tilbud og etterspørsel og 

multinomiske analyser. Forfatterne operer derfor ikke med et konfliktperspektiv og underliggende 

sosiale strukturer i analysen av påvirkningsarbeidet.  
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En anvendelse av Bourdieu derimot, gjør at vi kan undersøke kampene og konfliktene som foregår i 

det sosiale feltet: Vi får nå muligheten til å analysere hvordan aktørene kjemper om ulike posisjoner 

og ulike kapitalformer. Der tidligere lobbyismeforskning hovedsakelig har fokusert på makro-

perspektivet, kan Bourdieus teoretiske begreper hjelpe oss med å undersøke makro-perspektivet 

gjennom analyse av mikrohendelser. Med andre ord tilbyr konfliktperspektivet en annerledes 

analytisk tilnærming, og kan bidra til å produsere ny innsikt.  

 

 

4.0 Bransjene 
I dette kapittelet skal de historiske linjene og de politiske områdene til bransjene redegjøres for. 

Dette vil gjøres for å styrke konteksten til oppgaven som helhet, men også fordi det belyser aspekter 

som blir anvendt i analysen. Bransjenes historier og industri- og IKT-politikkens utvikling bidrar til 

å forklare deres påvirkningsarbeid i dag. Derfor vil vi argumentere for at disse sidene er relevante 

for oppgaven.  

 

4.1 Norsk industri 
 

4.1.1 Historiske linjer 
Med sine rike naturressurser, som skog, malm, mineraler, fisk og vannkraft, har flere av Norges 

viktigste næringer hundre år lange røtter (Wasberg og Svendsen, 1969). Den moderne, norske 

industrihistorien startet riktignok på 1800-tallet, i takt med resten av Vest-Europa. I den første 

industristatistikken fra 1829 omfattes 4090 industribedrifter, hvorav flertallet utgjøres av 3400 

sagbruk (ibid.). De påfølgende 50 år opplevde Norge en stor industriell omstrukturering.  

 

Norges Bank gjenopptok sølvveksling, og tolltariffen åpnet for import og en friere handel. Første 

industrialiseringsbølge kom periodisk i 1871-75, 1886-89 og 1896-1900. De store norske 

vannressursene ble forvaltet gjennom en kraftutbygging på starten av 1900-tallet, og ga grunnlaget 

for økt produksjonsvekst. På denne tiden ble elektrokjemien og elektrometallurgien oppfunnet, og 

selskaper som Norsk Hydro og Elkem ble etablert. Aluminium- og nikkelproduksjon stod for en 

stadig større del av sysselsettingen i Norge når storindustriens fundament ble lagt (ibid.). Første 

verdenskrig, den påfølgende proteksjonismen og 1930-tallets depresjon, rammet norsk industri som 

var begynt å åpne opp for eksport. Beskyttelsespolitikken førte riktignok til vekst i 
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hjemmemarkedene, helt til andre verdenskrig førte til nedgang i sysselsetting og produksjon (ibid.) 

Etterkrigstiden ga derimot en økonomisk vekstperiode, og i 1950 sysselsatte industrien 25,7 prosent 

av alle yrkesaktive (ibid.) Elektroteknisk og -kjemisk industri, samt skipsbyggings- og 

verkstedindustri, opplevde størst fremgang de påfølgende tiår. 

 

På 60- og 70-tallet startet man utvinningen av petroleumsressursene på norsk sokkel. Oljeeventyret 

ga Norge en kraftig økning på inntektssiden i statsbudsjettet; levestandarden økte i takt med at 

velferdsstaten ble videreutviklet, modernisert og forbedret. Statistisk Sentralbyrå anslo at 232 000 

var sysselsatt i petroleumsnæringen i 2013. Dette tallet var rundt 180 000 i 2016, mye grunnet 

oljeprisfallet og den påfølgende nedbemanningen (SSB, 2017). Perioden fra 1990 frem til i dag har 

vært preget av ny teknologi, økende digitalisering og effektivisering for norsk industri. Det har 

resultert i at under 10 prosent av sysselsatte i Norge i dag arbeider i fastlandsindustrien (Store 

Norske Leksikon, 2018). 

 

Industrien var med å forme Norge, og dens historie strekker seg over flere århundrer. I dag står 

sektoren fremdeles sterkt i samfunnet hvor den sysselsetter 230 000 arbeidstakere, og har en 

totalomsetning på 783 mrd. NOK (SSB, 2018). Samtidig er industrien også en innovatør og 

premissleverandør i det offentlige ordskiftet. For oppgaven er den historiske bakgrunnen relevant, 

ikke bare for å forstå industriens røtter, men fordi vi snakker om en godt etablert bransje, med 

konsekvensene det medfører. Historien fører igjen til forskjellige muligheter og utfordringer 

tilknyttet påvirkningsarbeidet til bransjen. 

 

4.1.2 Industripolitikk 
Med den moderne industriens fremvekst ble det behov for en ny organisering av arbeidsmarkedet. I 

1907 ble Norges første landsomfattende tariffavtale inngått mellom medlemsverkstedene og -

støperiene i Norsk Industris forløper, De Mekaniske Værksteders Landsforening, og fagforbundene 

(Gisle, 2017). Dette la grunnlaget for kommende forhandlinger, og i 1935 ble hovedavtalen, ofte 

omtalt som “arbeidslivets grunnlov”, inngått mellom Arbeidernes faglige landsorganisasjon og 

Norsk Arbeidsgiverforening (Alsos & Jakhelln, 2017). 

 

Norsk industris utvikling henger tett sammen med norske naturressurser. Den økte aktiviteten i 

industrien på begynnelsen av 1900-tallet stilte krav til økt kraftproduksjon (Statkraft, 2017). 

Sentralt står iverksetteren Sam Eyde og fysikkprofessor Kristian Birkeland. Eyde og Birkeland står 
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bak noen av Norges største industrisuksesser som grunnleggerne av Norsk Hydro, Elkem og det 

som etterhvert ble Yara International. Duoen forstod at store mengder elektrisk kraft krevdes for å 

virkeliggjøre visjonene, og Eyde kjøpte derfor vassdrag for kraftproduksjon. Utfordringen var at 

andre kjøpere var spekulanter som ikke hadde intensjon om produksjon, men fortjeneste. For å sikre 

“arvesølvet”, og hindre utenlandsk oppkjøp og spekulasjon, vedtok Stortinget konsesjonslovene. 

Lovene fra 1906, 1909 og 1917, kalt “panikklovene” grunnet den korte parlamentariske 

behandlingstiden, sikret nasjonalt eierskap over norske vassdrag (ibid.). De enorme vannressursene 

ble regulert slik at eiendoms- og bruksrett ikke kunne erverves til andre enn stat og kommuner uten 

konsesjon fra Kongen i statsråd (ibid.) 

 

Det statlige eierskapet og industriengasjementet økte i etterkrigstiden, blant annet ved kontroll av 

aksjemajoriteten i flere selskaper (Wasberg & Svendsen, 1969.). Utbygging i distriktene preget de 

påfølgende tiår. Men veksten stoppet opp, i takt med at samfunnet endret seg, og industripolitikken 

ble lagt om. Siden 1980 har den aktive næringspolitikken blitt svekket. Politikken har utviklet seg i 

en liberalistisk retning med privatiseringsreformer fra både borgerlige og sosialdemokratiske 

regjeringer (Store Norske Leksikon, 2017). Delprivatisering av flere statseide bedrifter, og 

liberalisering av kraftmarkedet, telebransjen og postverket var alle dyptgripende, men vellykkede 

næringspolitiske reformer. 

 

I et europeisk perspektiv ble Norge for alvor tilknyttet det europeiske markedet ved Det europeiske 

frihandelsforbunds (EFTA) opprettelse i 1960 (ibid.). Siden den gang har Stortinget vedtatt en 

stadig tettere europeisk integrasjon gjennom handelsavtalen med EF (nå EU) i 1973, og EØS-

avtalen fra 1994, som sikrer Norge tilgang til EUs indre marked. Det har resultert i at Norge i dag er 

en liten, åpen økonomi som deltar på de globale markedene. Internasjonal etterspørsel etter 

industrielle råvarer som metall og aluminium, fisk, olje og gass, gjør at industrien eksporterer store 

mengder råvarer, og sikrer arbeidsplasser i hele landet. 

 

Siden oppgaven skal ta for seg hvordan industriaktørene Norsk Industri, Elkem og Nexans arbeidet 

opp mot Industrimeldingen fra 2017, er det relevant å se på tidligere industrimeldinger. Forrige 

industrimelding het “Industripolitiske retningslinjer for de nærmeste år fremover”, og ble satt i 

gang av Odvar Nordlis Arbeiderparti-regjering (Industridepartementet, 1981). Meldingen, som ble 

presentert i 1981, pekte på at den teknologiske utviklingen har skutt fart siden siste industrimelding 
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fra 1974-75. Meldingens korte tidshorisont på fire år er begrunnet med at i et lengre perspektiv “vil 

usikkerhetsmomentene øke, og grunnlaget for konkrete forslag til tiltak bli svakere” (ibid: 4). 

Meldingen omfatter, i motsetning til 74-75-meldingen, en gjennomgang av utfordringer og 

muligheter for hver bransje. Olje- og gassnæringen var i kraftig vekst på 80-tallet, i motsetning til i 

dag, industrien var mindre mangfoldig, og flere næringer opplevde strukturelle endringer grunnet 

internasjonal konkurranse. Til forskjell fra i dag, stod ikke klimaspørsmål sentralt. Ironisk nok 

resulterte Industrimeldingen fra 1981 i flere Stortingsmeldinger på ulike industriområder. Likevel 

kan essensen av meldingen ses opp mot følgende hovedutfordringer: Konkurranseevnen måtte 

styrkes, investeringsgraden måtte opprettholdes, og produktivitet, lønnsomhet og omstilling måtte 

forbedres (ibid. 13). Blant tiltakene som ble iverksatt var endringer i bedriftsbeskatningen, 

likviditetslån og støtte til lagerhold. 

 

Med andre ord var Industrimeldingen anno 2017 den første på 36 år. Siden den gang har industrien 

gjennomgått enorme endringer og omstillinger. Gjennomgangen av norsk industripolitikk er 

relevant fordi den illustrerer både bransje- og samfunnsutviklingen, og utgjør et fundament for 

analysen. At Industrimeldingen var den første av sitt slag på flere tiår, gjør dens betydning enda 

større. Viktigheten av å få politisk gjennomslag for Norsk Industri, Nexans og Elkem, ble desto mer 

sentralt siden dokumentet legger grunnlaget for industripolitikk i flere år fremover.  

 

Et drøyt halvår etter at Industrimeldingen ble presentert, vant de borgerlige partiene Stortingsvalget. 

Etter flere uker og måneder med regjeringsforhandlinger, inngikk Høyre, Fremskrittspartiet og 

Venstre i en mindretallsregjering. Koalisjonens politiske plattform, kalt Jeløya-plattformen, 

konstaterte at “Regjeringen vil føre en industri- og næringspolitikk som legger til rette for å utnytte 

Norges naturgitte forutsetninger og sterke teknologi- og kompetansemiljøer (...) Følge opp 

industrimeldingens tiltak for å bidra til at Norge er en kunnskapsdrevet industri- og 

teknologinasjon.” (Regjeringen, 2017).  
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4.2 IT-næringen 
 

4.2.1 Historiske linjer 
I dag er livene våre heldigitale, og datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner former og styrer 

hverdagen - både på jobb og på fritiden. Selv om digitale verktøy og produkter dominerer 

samfunnet i dag, har det ikke alltid vært slik. Mens Alan Turing laget verdens første datamaskin i 

1943 for å knekke tyskernes koder, var det først etter andre verdenskrig at den amerikanske 

matematikeren John von Neumann foreslo et nytt design på regnemaskiner (Bordvik, 2007). Den 

neste tiårene ble informasjonsteknologien videreutviklet og kommersialisert. 

 

IBM var en av pioneerene på området, og da de i 1964 markedsførte den nye IC-teknologien, var de 

allerede en av de største datamaskinleverandørene (ibid.). I 1981 lanserte IBM sin første personlige 

datamaskin, som vi kjenner som PC i dag. Fundamentet for utviklingen var Intels 8-bits databuss, 

og samme år lanserte Nordisk Mobiltelefon verdens første generasjon automatiske mobiltelefoner 

(ibid.; Stette et al., 2017). På denne tiden ble også selskaper som Microsoft og Apple etablert, og 

IKT fikk en stadig mer sentral plass i folks liv utover 90-tallet, hvor mobiltelefoner og datamaskiner 

ble tilgjengelige for store kundemasser.  

 

Mange IT-firmaer ble startet, optimismen rådet, og IT-bransjen var det neste store. Oppturen ga seg 

ikke, og veksten fortsatte til den 10. mars 2000, hvor den såkalte Dot.com-boblen sprakk 

(Breinstrup, 2010). Samme år hadde internett vokst med 16 millioner nettsider, IT-selskaper var 

plutselig verdt mer enn banker, og Nasdaq-indeksen nådde et rekordnivå på 5.048,62 (ibid.). Mange 

investorer led store tap som følge av at boblen sprakk, og mange selskaper gikk konkurs. I Norge 

resulterte boblen i store, negative konsekvenser. Opticom, som skulle være en revolusjonerende 

datalagrings-teknologi, var på et tidspunkt verdsatt til 30.mrd NOK. Dette var mer enn den Den 

Norske Banks verdi på samme tid (ibid.). Seks år senere opphørte Opticom å eksistere.  

 

Selv om Dot.com-boblen hadde dyptgripende konsekvenser, fortsatte bransjens teknologiske 

utvikling. På 90-tallet etablerte en rekke av de store multinasjonale IT-selskapene seg i Norge. I dag 

kan vi snakke om en egen norsk IT-næring med både små, mellomstore og store, multinasjonale 

virksomheter. I 2016 sysselsatte næringen 95 031 personer, og hadde en omsetning på rundt 253,3 

mrd NOK (Skårerhøgda og Engedal, 2017). Den historiske gjennomgangen er relevant fordi den 
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peker på bransjens utvikling, dens opp- og nedturer, og dens relative korte tilstedeværelse i Norge 

som analysen må ta hensyn til. 

 

4.2.2 IKT-politikk - og veien videre 
Politikken i Norge er preget av ambisiøse målsettinger, hvor man skal innta en posisjon som en 

ledende IKT-nasjon. Norge var tidlig ute med å forsøke å forenkle samarbeidet mellom privat og 

offentlig sektor, som resulterte i opprettelsen av Altinn i 2003 (Brønnøysundregistrene, 2018). 

Altinn var et samarbeid mellom foretaksregisteret Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Statistisk 

Sentralbyrå. Portalen hadde mål om å forenkle offentlig innrapportering, og var tiltenkt å bedre 

næringslivets kommunikasjon med det offentlige. Snart viste det seg at Altinn hadde mange sentrale 

funksjoner for privatpersoner, og førte til en sentralisering av digitale tjenester (Haraldsen, 2017). 

Fra 2003 og frem til i dag har Altinn vært en viktig drivkraft for digitaliseringen i Norge. 

Fagbevegelsen og organisasjoner ble dratt inn i utviklingen av Altinn, noe som førte til stor 

legitimitet og bred aksept for det nye IKT-systemet (ibid.).  

 

I 2003 ble det presentert en Stortingsmelding som listet opp flere viktige utfordringer som måtte 

løses i møtet med digitalisering (Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 2003). Brukerrettingen 

av informasjon var for svak, datautviklingen for treg og sikkerheten rundt elektroniske 

transaksjoner for dårlig (ibid.). Dette er utfordringer som fortsatt er aktuelle, og blir nevnt i 

Stortingsmeldinger de siste årene (Haraldsen, 2017).  

 

Selv om Norge har møtt på mange utfordringer ved digitaliseringen, har det vært et kontinuerlig 

fokus på å vise handlekraft. Fra 2006 ble et samarbeid mellom forskjellige sektorer satt i gang for å 

forenkle digitaliseringen av Norge (ibid.). FAOS-rapporten fra 2007 fikk stor betydning for det 

videre digitaliseringsarbeidet i Norge: Sentralt stod løsninger som en modell for 

informasjonsforvaltning, et felles forvaltningsregime, felles finansiering av offentlige IKT-

løsninger og et bedre samarbeid mellom departementene (ibid.). Som følge av dette ble Direktoratet 

for IKT (DIFI) etablert i 2008. Dette var et strategiskt skifte fra regjeringens side, hvor fokuset nå 

ble på interne IKT-utfordringer i offentlig sektor (ibid.). DIFI opprettet også ID-porten som gjorde 

at man hadde tilgang på over 1000 tjenester fra offentlige myndigheter (ibid.). Både ID-porten og 

Altinn spiller fortsatt viktige roller i digitaliseringen av Norge. 
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Ved regjeringsskiftet i 2013 ble det presentert nye mål for IKT-politikken (Borgersrud, 2013). 

Fokus på innovasjon og forenkling av byråkrati har blitt løftet frem, med ønske om å fjerne 

“tidstyvene” næringslivet og folk flest opplever i hverdagen (ibid.). Blant annet gikk regjeringen inn 

for å sikre en ny IKT-plattform til politiet, som skulle sikre et raskere og mer sentralisert system, 

men dette ble kansellert i 2015 da prosjektet var i ferd med å sprenge budsjettet (Zachariassen, 

2015).  Planene om å utbedre nødnettet, og gjøre dette tilgjengelig for organisasjoner som bistår i 

redningsaksjoner, ble nådd i 2015, da nødnettet ble landsdekkende (Nødnett, 2015). Målet om å 

opprette en innovasjonsbørs ble nådd i 2014, samtidig som man skulle utbedre Innovasjon Norge 

(Innovasjonsbørsen, 2014; Zachariassen, 2015). Flere offentlige tjenester har også blitt tilgjengelig 

på nett, og innføring av et felles system for innlogging for alle offentlige tjenester, har stått sentralt. 

 

I den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem i januar 2018 presenterte regjeringen flere 

utfordringer man står ovenfor i dag: Blant dem er utfordringen ved å skape et inkluderende 

arbeidsliv som regjeringen vil løse ved hjelp av fokus på teknologisk utvikling (Regjeringen, 2018). 

Et av flere politiske mål som er listet opp, er digitalisering av Norge ved modernisering av offentlig 

sektor (ibid.). Målet omhandler forenkling av sektoren, for å gi mer makt til innbyggerne. Sentralt 

står innovasjon, samtidig som digitaliseringstakten må økes (ibid.). I utdanningssektoren vil det 

være fokus på elevenes møte med digitaliseringen, hvor lover og reguleringer må tilpasses det 

digitale samfunnet (Ibid.). Det ser dermed ut til at IKT og digital transformasjon blir fulgt opp fra 

politisk hold. I Jeløya-plattformen opplyser regjeringen at de vil “oppdatere Digital Agenda i løpet 

av perioden”, og kan peke på et kontinuerlig fokus på IKT fra myndighetene (ibid.). 

 

 

5.0 Aktørene 
 

5.1 Norsk Industri 
Norsk Industri er en arbeidsgiverforening for norske industribedrifter, og ble etablert i 2006 (Norsk 

Industri, 2017). Dette skjedde da Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Prosessindustriens 

Landsforening (PIL) slo seg sammen. Norsk Industri er en del av NHO-fellesskapet, og er 

organisasjonens største forening (ibid.). Foreningen organiserer en rekke forskjellige bransjer, som 

aluminium, elektro/energi, farmasi, kjemisk, maritim, olje og gass og havbruk. Blant 

medlemsbedriftene finner man Statoil, Marine Harvest og Yara International. 
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Foreningen arbeider for å bedre industriens rammevilkår gjennom næringspolitisk påvirkning. 

Skattepolitikk, industriutvikling, forskning og teknologiutvikling er blant områdene hvor foreningen 

utformer og presenterer politiske tiltak (ibid.). Samtidig utgjør Norsk Industri en sentral rolle i det 

norske samfunnet og trepartssamarbeidet. Gjennom “frontfagsmodellen”, som sikrer at 

lønnsveksten må tilpasses hva konkurranseutsatt sektor kan tåle over tid, forhandler Norsk Industri 

og LO-forbundet Fellesforbundet seg frem til tariff- og lønnsoppgjør (ibid.). I tillegg arbeider Norsk 

Industri med spørsmål om energi, miljø og klima fordi dette påvirker industriens produksjon- og 

teknologiutvikling, bærekraft og konkurransekraft. 

 

Per 2018 har Norsk Industri rundt 2800 medlemsbedrifter, som tilsvarer mer enn 30 000 ansatte 

fordelt på over 20 bransjer (Gisle, 2018). Både Nexans og Elkem er medlemsbedrifter, og 

administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen, er styreleder i Norsk Industri. 

 

5.2 Nexans 
Nexans Norway AS er et heleid datterselskap av det franske Nexans-konsernet. Dette er en av 

verdens største kabelprodusenter og hadde en omsetning på totalt 55 mrd. NOK i 2016 (Nexans, 

2018). Nexans Norway er en ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjon- og varmekabler i 

Norge, og er verdensledende innenfor offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler. I Norge 

utvikler, produserer og markedsfører selskapet sjø-, land-, og offshorekabler for kraft- og 

telekommunikasjonsoverføring. Nexans Skagerrak AS, et datterselskap av Nexans Norway, 

transporterer, legger og monterer høyspente sjøkabler.  

 

Historien til Nexans Norway strekker seg over hundre år tilbake (Nexans, 2017). I 1915 ble 

Skandinaviske Kabel- og Gummifabrikker A/S etablert, før ITT kjøpte opp selskapet i 1934 og 

endret navnet til Standard Telefon- og Kabelfabrikk A/S. På 70-tallet åpnet en rekke 

produksjonsenheter, deriblant fabrikkene på Rognan og Halden. I 1987 overtok det franske 

kabelselskapet Alcatel selskapet. Alcatels kabelvirksomhet ble skilt ut til Nexans, som ble notert på 

børsen - og slik oppstod Nexans Norway AS. I dag er Nexans Norway lokalisert med fabrikker på 

Rognan, Halden og Langhus, mens hovedkontoret ligger i Oslo. Totalt har selskapet 15 500 ansatte 

og omsatte for 6,3 mrd. NOK i 2016 (ibid.).  
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5.3 Elkem 
Elkem er en av verdens ledende selskaper for miljøvennlig produksjon av materialer (Elkem, 2018). 

Hovedproduktene til selskapet er silikon, silikoner, ferrosilisium, støperi-legeringer, 

karbonmaterialer og mikrosilika som selskapet produserer i Europa, Amerika og Asia. De norske 

smelteverkene ligger i Sørfold i Nordland, Meråker, Thamshavn, Svelgen i Bremanger, Kvam og 

Kristiansand, i tillegg til gruvedriftsanlegget i Tana. I 2016 omsatte Elkem for 14,2 mrd. NOK, og 

hadde 6200 ansatte. 

 

Elkems historie går langt tilbake i tid, i likhet med flere norske industrivirksomheter. Året etter at 

entreprenøren Sam Eyde og fysikkprofessor Kristian Birkeland startet samarbeidet sitt, opprettet 

Eyde Det Norske Aktieselskap for Elektrokemisk Industri (Elkem, 2018). Formålet var å skape en 

internasjonal industrivirksomhet basert på norske naturressurser, vannkraft og stå-på-vilje. Elkem 

ble grunnlagt i 1904, og Wallenberg-familien stod bak finansieringen (ibid.).  

 

I 1918 får Elkem patent på Söderberg-elektroden, som fortsatt er i bruk hos 75 prosent av verdens 

smelteverk (ibid.). På denne tiden tilhørte 51 selskaper, deriblant Norsk Hydro, Elkem-sfæren, men 

depresjonen førte til at selskapet måtte selge store deler av datterselskapene. Deretter følger tiår 

med vekst, hvor Elkem blant annet var med å finansiere NOCO, Norges første oljeselskap (ibid.). 

Etterhvert blir aluminiumsproduksjon et sentralt forretningsområde for Elkem, men dette blir kjøpt 

opp av Hydro i 2009. I 2011 ble Elkem solgt fra det norske konsernet Orkla til China National 

Bluestar. Det kinesiske selskapet morselskapet er det statseide ChemChina. 

 

På tross av dagens utenlandske eierskap, opplever Elkem, i likhet med Nexans, et langsiktig 

eierskap. Som deler av en stolt, norsk industrihistorie, utgjør begge selskapenes produksjonsenheter 

såkalte “hjørnesteinsbedrifter”. Disse er helt sentrale for sysselsetting og verdiskaping i forskjellige 

deler av landet. Samtidig opplever selskapene mange av de samme utfordringene tilknyttet 

rammevilkår og industripolitikk. Derfor vil oppgaven undersøke hvordan Norsk Industri, Nexans og 

Elkem påvirker politiske prosesser for å fremme sine interesser. 

 

5.4 Abelia 
I likhet med Norsk Industri er Abelia en del av NHO-fellesskapet, og representerer kunnskaps- og 

teknologivirksomheter (Abelia, 2016). Dette inkluderer alt fra IKT, telekommunikasjon, 
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undervisning og forskning, til konsulent/rådgivning og kreative næringer. Kjente medlemmer 

varierer fra Telenor via Boston Consulting Group og til Norges Fotballforbund. 

 

Abelia arbeider næringspolitisk for sine medlemmer, hvor rammevilkår, teknologiutvikling, 

innovasjon og omstilling står sentralt. Foreningen ønsker å jobbe for det den kaller 

kunnskapssamfunnet, hvor riktig anvendelse av kunnskap resulterer i innovasjon, fornying og 

verdiskaping - og dermed en bærekraftig vekst og velferd (ibid.). 

Med sine 2100 medlemmer, og 48 000 årsverk, utgjør Abelia en sentral premissleverandør i 

utformingen av hvordan teknologi, kunnskap og digitalisering best kan anvendes i samfunnet. 

 

5.5 Microsoft 
Microsoft Corporation ble stiftet i 1975 av Bill Gates og Paul Allen (Rossen, 2009).  

Bakgrunnen var et ønske om å lage programvare til datamaskiner. Gjennombruddet kom i 1981 da 

Microsoft lanserte operativsystemet MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). I dag leverer 

selskapet teknologi til privatpersoner, private bedrifter og offentlige virksomheter. Microsofts varer 

og tjenester er mange som illustreres ved at de tilbyr alt fra private PC-er og Xbox, til 

teknologiløsninger for helse- eller utdanningsinstitusjoner.  

 

En sterk vekst, blant annet gjennom flere oppkjøp, har gjort Microsoft til eier av selskaper som 

Skype Communications og LinkedIn. Blant de mest kjente produktene i dag finner man Internet 

Explorer, Windows og Office-pakken. På den andre siden har Microsoft også mottatt kritikk for sin 

forretningspraksis, som ifølge forskjellige myndigheter har vært monopolistisk og 

konkurransehemmende (Rohm, 1998). Både det amerikanske justisdepartementet og EU-

kommisjonen har funnet Microsoft skyldig i brudd på konkurranselovgivning. 

 

Selskapet er i dag verdens største programvareselskap, og omsetter for rundt 80 milliarder 

amerikanske dollar. I Norge har selskapet 300 ansatte, og er lokalisert i Oslo, Tromsø og 

Trondheim. Microsoft Norge omsatte for underkant av 0,94 milliarder NOK i 2017, og driver 

primært med salg ovenfor detaljvarekjeder, offentlige virksomheter og andre storkunder (Proff, 

2018). 
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5.6 Atea 
Atea er et norsk IT-konsern som ble stiftet som Merkantildata i 1968 (Store Norske Leksikon, 

2011). Selskapet het Ementor frem til 1. januar 2009. Selskapet leverer rådgivning, serviceavtaler 

og IT-løsninger og -tjenester. Flere av kundene er fra privat sektor, men også offentlig sektor utgjør 

en sentral del av kundemassen. Selskapet startet sin satsing på velferdsteknologier i 2016. 

 

Forløperen Merkantildata vokste sterkt i 1990-årene, og kjøpte opp flere IT- og konsulentselskaper 

(ibid.). Da selskapet valgte å fusjonere infrastruktur- og kommunikasjonsløsninger med 

konsulentvirksomheten og e-handel, ble forretningsområdene samlet i det nye selskapet Ementor. I 

dag har Atea kontorer i syv land i Norden og Baltikum, og med rundt 6 800 medarbeidere er 

selskapet markedsleder i regionene. Konsernet hadde en omsetning på 31,2 mrd. NOK i 2016, 

hvorav 7,8 mrd. var inntjent hos Atea Norge. (Atea, 2017). I Norge har selskapet ca. 1650 ansatte 

fordelt på 23 kontorer. 

 

I motsetning til industriens 110 år lange historie, er IT-aktørene relativt nyetablerte i Norge. 

Samtidig utgjør IT-bransjen en betydelig næring i Norge, spesielt fordi samfunnet digitaliseres 

hurtig. Siden IT-aktørene sitter på dagens og fremtidens teknologiske løsninger, vil oppgaven 

undersøke hvordan Abelia, Microsoft og Atea forsøker å påvirke politiske prosesser for å fremme 

sine interesser. 

 

 

 

 

 

6.0 Teoretisk rammeverk 
Det teoretiske rammeverket i oppgaven er en sosialkonstruktivistisk tilnærming (Esmark, et al., 

2005:16). Utgangspunktet er dermed at virkeligheten er et sosialt konstruert fenomen (Ibid.). I 

oppgaven må det vitenskapelige vi ønsker å undersøke, konstrueres først. Det vi ønsker å undersøke 

er kampene i lobbyismefeltet, og for å analysere dette vil vi se på hvilke kapitalformer som er på 

spill og hvilke strategier som anvendes. 
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6.1 Pierre Bourdieu  
Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sosiolog som beskjeftiget seg som professor på College 

de France i Paris fra 1981 (Tjora, 2014). Han er mest kjent for sitt arbeid innenfor sosiologisk teori, 

hvor særlig begrepene habitus og kapital gjorde ham anerkjent. Gjennom sine analyser tok han for 

seg temaer som smak og sosial reproduksjon. Blant annet argumenterte han for at overklassen i 

Frankrike omgir seg med kulturelle symboler som er ment for å signalisere sosial tilhørighet, mer 

enn de signaliserer en bestemt smak (ibid.). Under Algerie-krigen tjenestegjorde Bourdieu, og 

gjennom sin feltanalyse studerte han den sosiale praksisen til berberstammer. Deres system for å gi 

gaver og gjengaver måtte man ha vokst opp med for å forstå, argumenterte han for (ibid.). I 

feltanalysen av hans rurale hjemby Bèarn, avdekket han at de middelaldrende ungkarene ble 

værende grunnet arv av landområder, mens damene dro til storbyene (Bourdieu, 2002). 

 

I oppgaven vil Bourdieus teoretiske begrepsapparat anvendes for å undersøke maktrelasjoner i 

lobbyismefeltet i Norge. Feltet konstruerer vi for å kunne analysere næringslivsinteressers 

påvirkningsarbeid i Norge. Ifølge Bourdieu er ikke makt noe en aktør kan skaffe seg, men det er et 

resultat av visse sosiale relasjoner som finnes på enkelte felt (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 70). 

Derfor vil hans teoretiske begreper benyttes for å observere det som er på spill i feltet, hvilke 

strategier som blir anvendt, og hvordan sosiale strukturer former maktrelasjonene og 

feltposisjonene.  

 

Bourdieus begreper kan sees på som en modell for sosiale praksiser. Praksisen må baseres på 

hvordan folk virkelig handler, og hvordan praksisen er regulert, uten å anse handlingene som et 

produkt av regler (Wilken, 2008). Samtidig må man forstå at all observerbar makt oppstår i 

forholdet mellom aktører og felt (ibid). Bourdieus teoretiske tilnærming til samfunnet er å observere 

den sosiale verden som relasjonell. Dette må ses i sammenheng med arbeidet hvor han identifiserte 

objektive forhold, og må gjøres konkret og konstruert gjennom det vitenskapelige arbeidet 

(Bourdieu 1997: 11). Sammen med de sentrale og kjente begrepene habitus, felt, kapital og 

symbolsk makt, inndrar vi også strategi og interesse, da disse er aktuelle for vår analyse av 

påvirkningsarbeid og lobbyismefeltet. Tilsammen danner begrepene en teoretisk helhet, som i en 

analytisk sammenheng utfyller hverandre og skaper et analytisk blikk (Bourdieu & Wacquant 1992: 

83).  
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Som konflikt-teoretiker opererer Bourdieu med et komplekst og relasjonelt perspektiv. Dette kan 

være en bedre tilgang til problemfeltet fordi det stiller spørsmål ved makt- og konfliktutfordringer 

(Ihlen, 2018: 3). Samtidig skrev Bourdieu aldri om organisasjoner eller lobbyisme per se. Derfor er 

det nødvendig å reformulere deler av hans teoretiske begrepsapparat, slik at det blir potent for vår 

type problemstilling. 

 

6.1.1 Bourdieus sosiologi 
Bourdieus sosiologi har et overordnet fokus på å undersøke, avdekke og analysere hvordan den 

sosiale verden er strukturert, konstituert og reprodusert. Dette foregår gjennom individuelle og 

kollektive kamper for å konservere og transformere den sosiale verden (ibid: 4). Mer spesifikt er det 

disse kampene som “søker å påtvinge den legitime definisjonen av virkeligheten” (Bourdieu, 1990: 

141). For Bourdieu spilte derfor kommunikasjon en sentral rolle i analysene, og hans arbeid har 

derfor blitt populært i kommunikasjonsstudier (Benson & Neveu, 2005; Webb et al., 2001). 

 

I hans kommunikasjonsperspektiv står språk og makt som to sentrale begreper (Ihlen, 2018: 5). 

Språket anså han som både en kamparena og et våpen; språket strukturer vår forståelse for verden, 

og er et medium hvor denne forståelsen blir kommunisert. Gjennom språk og språkbruk blir sosiale 

strukturer ytret og reprodusert (Bourdieu, 1991). Hans hovedpoeng er at språket fungerer som en 

form for symbolsk makt som sjeldent blir ansett som nettopp dette. Derfor er det sosiologiens 

oppgave å avdekke sosiale strukturer og mekanismer som reproduserer og transformerer dem, noe 

oppgaven vil fokusere på (Bourdieu & Wacquant, 1992). Ved å arbeide på denne måten, har det 

blitt argumentert for at Bourdieu har forlenget opplysningstidens prosjekt - selv om han var en 

tydelig kritiker av teoretikere som ble knyttet til opplysningstidens prosjekter, som Jürgen 

Habermas (Ihlen, 2018: 5-6). 

 

Hans kritikk av nyliberalismen er et eksempel på hvordan han mener språket former makten. 

Økonomer og politikere “solgte” nyliberalistiske tanker ved å innføre disse i hverdagsspråket - ikke 

ved å vedta politiske dokumenter og strategier (ibid: 5-6). Men i motsetning til retorikere, lingvister 

og diskursanalytikere, fokuserte han ikke utelukkende på språket, men også på objektive strukturer 

som kunne forklare maktrelasjonene (Bourdieu & Wacquant, 1992: 142). 
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6.2 Praksisteori 
Mens den subjektivistiske idè argumenterer for at individets handlinger er et resultat av bevisste og 

rasjonelle valg, sier den objektivistiske idè at menneskets handlinger er determinerte av objektive 

strukturer (Ihlen, 2018: 6-7). Som en motsats til begge disse, utviklet Bourdieu en praksisteori hvor 

ideen var at det enkelte menneske inkorporerer de objektive sosiale strukturer i form av kognitive 

disposisjoner. Dette disponerer individet igjen for å tenke, oppfatte og handle på bestemte måter 

(Bourdieu, 1977). De kognitive disposisjonene fungerer imidlertid alltid i forhold til bestemte 

situasjoner som har bestemte objektive strukturer - og det er dette Bourdieu kaller felt (ibid.). Da 

Bourdieu anså relasjoner som avgjørende for de sosiale strukturer, utviklet han begrepene habitus, 

felt og kapital (Bourdieu, 1977, 1990). I de følgende avsnittene vil begrepene bli utdypet. 

 

6.2.1 Habitus 
Habitus er et komplekst begrep som kan forklares som tillærte tanke-, adferds- eller smaksmønstre 

som er resultatet av kulturell læring og tilegnelse av sosiale strukturer. Begrepet er altså en 

strukturerende mekanisme som generer strategier for aktørene, og som gjør at de relaterer seg til 

den sosiale verden (Bourdieu & Wacquant, 1992). Begrepet kan benyttes for å analysere relasjoner i 

et felt, valgene aktørene tar, og hvordan makthierarkier opprettholdes. Habitus er en sentral del av 

Bourdieus begrepsapparat, og benyttes blant annet til å analysere livsstil og smak. Det fremstår 

derfor som et av hans mindre potente begreper for vårt problemfelt, samtidig som det er grunnlaget 

for strategi- og interesse-begrepene. Habitus er med på å danne grunnlaget for begrepsapparatet til 

Bourdieu, og er derfor relevant. Samtidig vil ikke begrepet brukes eksplisitt i denne oppgaven, men 

det utgjør likevel en grunnleggende forståelse av Bourdieus sosiologi.  

 

6.2.2 Felt 
Et felt defineres som et sosialt rom, eller nettverk av relasjoner mellom posisjoner som er fylt av 

aktører eller institusjoner (ibid.). Aktørenes potensielle plassering innenfor nettverket baseres på 

fordelingen av ulike former for makt eller kapital. Kamper, konflikter og konkurranse karakteriserer 

forholdet mellom aktørene i feltet i det de forsøker å akkumulere, konservere eller transformere 

ulike kapitalformer. Hvert felt har en hovedform for kapital. Å akkumulere denne kapitalformen gir 

tilgang til fordeler som spiller inn på dominansen og maktforholdene i feltet (ibid.: 84-85). 

Posisjonen og mobiliteten i feltet - som aktørene kjemper om - avgjøres av i hvilken grad en aktør 

har klart å akkumulere kapitalformen. 
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Siden lobbyisme i Norge er et bredt område, må oppgaven snevres inn. Derfor har vi valgt å 

fokusere på hvordan næringslivsinteresser påvirker to spesifikke Stortingsmeldinger, som igjen har 

sine egne spesifikke strukturer og logikker. Det er i dette sosiale rommet, som vi kaller 

lobbyismefeltet, at aktørene handler og kjemper om å påvirke, og dette vil bli ytterligere analysert. 

Lobbyismefeltet eksisterer bare i den forstand at man kan demonstrere at feltet praktiseres, og 

hvordan det foregår legitimitetskamper (ibid.). Derfor er det vår oppgave å analysere den sosiale 

praksisen i feltet. I konstruksjonen av lobbyismefeltet må det være noe på spill, og det er de sosiale 

strukturene som utgjør grunnlaget for strategiene og kapitalformene i feltet. Synet på sosiale 

strukturer i oppgaven er at de objektive forholdene mellom posisjonene kan anses som styring av 

strategier, som kollektive og individuelle aktører tar i bruk i for å opprettholde verdihierarkiet. 

Dette er konsistent og lønnsomt når det er tilknyttet feltets kapitalform (ibid: 89).  

 

Bourdieu understreker at et felt ikke er en bevisst konstruksjon, som rasjonell-aktør-teori. Feltet 

består derimot av klare regler og normer som ubevisst er blitt akseptert av aktørene i feltet, og 

gjennom feltdeltakelsen blir det automatisk bekreftet at det er noe å kjempe om. Dermed bidrar alle 

aktørene, både de dominerende og de dominerte, til å reprodusere normer som eksisterer i et felt, og 

dette kalles Doxa (ibid: 85). Dette er de legitime spillereglene i feltet, og det er først når man 

aksepterer disse at man alltid blir observert som en aktør i kampen og kan delta i det som kan 

oppfattes som verdifullt. Doxa er den kommunikative premissen som fører til hva aktørene handler i 

forhold til. Dette er grunnlaget for feltets konflikter, og danner dermed feltets logikk. Samtidig kan 

lobbyismefeltet være relatert til det overordnede maktfeltet (ibid: 91). Dette har også en innvirkning 

på kapitalen som oppfattes som verdifull. Drivkraften i feltet har rett til å definere dette, som igjen 

avhenger av hvilken posisjon industri- og IT-aktørene har i det gitte feltet. Posisjonene etablerer 

maktforholdene, dominansen og den symbolske kraften i feltet (ibid.). Dermed er feltets makt 

avhengig av hvilken posisjon som er tatt i forhold til de objektive strukturer som vil bli utforsket i 

analysen. 

 

I forståelse av lobbyismefeltet i Norge, inngår innsikt om at feltet er en del av en egalitær, nordisk 

tradisjon hvor maktavstanden er kort, i motsetning til andre land (Hofstede, 2010). Dette legger 

føringer for næringslivsaktørenes påvirkningsarbeid, og det videre grunnlaget for politisk 

påvirkning - som denne oppgaven har som formål å analysere.  
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6.2.3 Kapital  
For å analysere hvilken logikk som eksisterer i et felt, trenger man oversikt over hvilke 

kapitalformer som gjelder for det gitte feltet (Bourdieu & Wacquant, 1992). Denne kapitalformen 

fungerer og eksisterer bare i forhold til feltet, og aktøren som har den verdifulle kapitalen, har 

spesifikke og symbolske produksjons- og reproduksjonsmekanismer som gir mulighet til å sette 

reglene for feltets funksjon. Samtidig avgjør feltet hvilken kapital som kan anses som mest verdifull 

i forhold til verdihierarkiet (ibid.: 89). Oppgaven vil undersøke norske industri og IT-aktørers 

påvirkningsstrategier overfor Regjering og Storting. Derfor vil analysen identifisere hvilke former 

for kapital som har innflytelse på feltet, hvordan den posisjonerer aktørene, hvordan kampene 

foregår og hvilke aktører som konserverer mest kapital.  

 

I tradisjonell forstand beskjeftiger Bourdieus kapitalbegrep seg med økonomisk, kulturell og sosial 

kapital som er de tre klassiske formene for kapital (Bourdieu, 1986). Økonomisk kapital kan 

betraktes som tilgang til finansielle og materielle varer, som penger og eiendom (ibid.). I oppgaven 

kan økonomisk kapital ofte være hovedmålet med påvirkning, og synliggjøres gjennom politiske 

vedtak med økonomiske konsekvenser. Kulturell kapital omfatter utdanning, kunnskap og 

ferdigheter som bestemmer hvorvidt aktørene kan delta og forplikte seg til samfunnets høyere lag; 

eksempelvis det politiske systemet, hvor politisk erfaring, innsikt og kunnskap om påvirkning, gir 

den nødvendige kapitalformen (ibid.). Sosial kapital refererer til verdien av et sosialt nettverk, et 

medlemskap i en bestemt gruppe, eller forbindelser. Sosial og kulturell kapital kan videre investeres 

og transformeres til økonomisk kapital - og omvendt. 

 

Siden oppgaven opererer med et lobbyismefelt, vil det være andre kapitalformer enn de tre klassiske 

formene som er hovedform. Vi vil argumentere for at påvirkningskapital er lobbyismefeltets 

hovedform, mens kunnskapskapital og politisk kapital også er sentrale kapitalformer for å forbedre 

feltposisjonen. I tillegg inngår økonomisk kapital i feltet. Selv om Bourdieu beskrev politisk kapital 

på en vag måte, og ikke opererte med verken kunnskaps- eller påvirkningskapital, vil det nå gis en 

teoretisk presentasjon av kapitalformene. 

 

Figur 1: Illustrasjon av hvordan de forskjellige kapitalformene er knyttet sammen. Sub-kapitalene 

er tilknyttet sin overordnede kapitalform. 
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6.2.3.1 Kunnskapskapital 
I oppgaven defineres kunnskapskapital som: å tilby sin ekspertkompetanse på et eller flere fagfelt til 

interessenter for å motsi, balansere eller kvalitetssikre argumenter. Dette er en videreutvikling av 

Ihlens definisjon som peker på at kapitalformen er en sub-form av kulturell kapital (Ihlen, 2007). 

Når det skapes en sub-form til kulturell kapital, eksisterer bare denne formen under den kulturelle 

kapitalen til aktørene. Kunnskapskapitalen vil fremanalyseres i oppgaven slik at den kan vise 

kampene og konfliktene som foregår i lobbyismefeltet.  

 

Gjennom anvendelse av kunnskapskapitalen, vil aktørene i et felt tilby sin fag- og 

ekspertkompetanse til relevante regjeringsmedlemmer, opposisjonspolitikere, byråkrater eller 

aktivistgrupper for å fremme sin sak. Derfor vil vi argumentere for at kunnskapskapitalen er 

grunnlaget for påvirkningskapital, som danner grunnlaget for lobbyismefeltet. Ekspertkompetansen 

til aktørene i oppgaven vil omhandle kunnskap om næringspolitikk, økonomi, innovasjon, klima og 

miljø, IKT og digitalisering. Kapitalformen er ofte tilegnet over tid, og når den er ervervet er målet 

til aktørene i lobbyismefeltet å transformere kapitalformen til påvirkningskapital. Oppgaven vil 

undersøke hvordan kunnskapskapitalen tilegnes, fornyes og anvendes av industri- og IT-aktørene. 

Derfor vil vi analysere aktørenes strategier som forsøker å akkumulere påvirkningskapital og 

tilkjempe seg posisjoner i lobbyismefeltet.  
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6.2.3.2 Påvirkningskapital 
Påvirkningskapital defineres i oppgaven som: når kunnskap og ekspertise anvendes for å utvikle 

politiske forslag og tiltak. Derfor vil analysen undersøke hvilke av aktørene som har kunnskap og 

innsikt om hvordan regjering, opposisjonspolitikere, byråkrater og fagforeninger kan påvirkes. I 

dette ligger kunnskap om hvordan innsikten kan anvendes til konkrete politiske forslag, hva 

interessentene anser som barrierer, og når interessentene er mest åpne for informasjon og 

argumenter. Kapitalformen innbefatter også evnen til å lese det politiske maktspillet, hvordan 

alliansebygging utvikles, hvordan kampen om regjeringsmakten foregår, og hvordan mediene 

fungerer (Ihlen, 2007).  

 

Kunnskapskapital og påvirkningskapital er tett tilknyttet, og analysen vil undersøke hvordan 

kapitalformene anvendes, akkumuleres og transformeres. Et sentralt teoretisk poeng er at 

påvirkningskapital utledes fra kunnskapskapital. For å kunne påvirke, er du stort sett avhengig av en 

ekspertise og kunnskap for å få gjennomslag. Dette er en bevisst konstruksjon vi er klare over 

skaper et bestemt analytisk blikk i oppgaven. 

 

Flere faktorer, som de underliggende sosiale strukturene, strategi eller interesse, kan spille inn på 

mengden av kunnskapskapital som trengs for å transformere kapitalformen til påvirkningskapital. 

Vårt teoretiske poeng er at aktører i et lobbyismefelt alltid vil være avhengige av 

påvirkningskapitalen for å innta sterke feltposisjoner. Påvirkningskapitalen er eksempelvis 

essensiell for å øke subsidieordninger og bevilgninger, beholde gunstige rammevilkår, eller hindre 

en næringsfiendtlig lovproposisjon å bli vedtatt i Stortinget.  

 

 
 
 
 
 
6.2.3.3 Politisk kapital 
I oppgaven er politisk kapital definert som: evnen til å få politisk gjennomslag ved å påvirke en 

politisk prosess, lov eller avgjørelse i ønsket retning. Definisjonen bygger på forskjellige 

tilnærminger og definisjoner av politisk kapital. I Bourdieus hovedverk om kapitalformer, Forms of 

capital, definerte han aldri politisk kapital som en hovedform, selv om han omtalte politikk 

(Bourdieu, 1986). Bourdieu omtaler senere politisk kapital som "kapasiteten til å mobilisere støtte 
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til en kandidat, årsak, parti og evnen til å mobilisere kollektive ressurser" (Bourdieu og Wacquant, 

1992: 119). 

 

I senere arbeid omtalte Bourdieu politisk kapital som "en kapital som gir bestemte aktører mer makt 

enn andre" (Bourdieu, 1998: 16-18). Den relativt vage beskrivelse kan peke på at kapitalformen er 

en maktressurs, og derfor en sub-form av sosial kapital. Vi vil på den andre siden argumentere for at 

oppgavens definisjon av politisk kapital er en sub-form av kulturell kapital. Dette skyldes at den 

politiske kapitalens sentrale element nemlig er evnen til å få politisk gjennomslag. Denne evnen er 

ofte basert på ekspertisen og kunnskapen til aktøren, som igjen kulminerer i kunnskapskapital og 

påvirkningskapital. Oppgaven arbeider derfor ut i fra premisset om at den politiske kapitalens er 

avhengig av påvirkningskapitalen. 

 

Fig. 2: Illustrasjon av hvordan kulturell kapital skaper en sub-kategori av kunnskapskapital. 

Deretter skapes to forskjellige typer sub-kategorier, kalt påvirkningskapital og politisk kapital.  
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6.3 Symbolsk makt 
For å tilegne seg makten i et felt, trenger aktørene å akkumulere tilstrekkelig kapital. Klarer man 

dette, kan den symbolske kapitalen transformeres til symbolsk makt (Bourdieu, 1986). Den 

symbolske kapitalen er således ikke en kapitalform i seg selv, men utgjøres av andre former for 

kapital som kan transformeres til symbolsk kapital. Videre er den symbolske makten hva de andre 

kapitalformene blir når de anerkjennes som en legitim verdi i det spesifikke feltet (ibid.). Den 

symbolske kapitalen er dermed anerkjennelse, omdømme, prestisje eller ære, aktøren eller 

institusjonen i et sosialt rom besitter. Aktøren med mest av feltets hovedkapital, vil også ha den 

mest symbolske kapitalen - og derfor mest makt (ibid.). Ved å investere sin kapital, kan aktører 

videreføre sine kapitalformer, og dermed opprettholde de sosiale strukturene. De ulike materielle og 

immaterielle kapitalformene må forstås som ressurser i lobbyismefeltet. Gjennom anskaffelse av 

ressursene får aktørene tilgang til makten i feltet. 

 

Symbolsk makt forekommer i samspillet mellom aktørene i feltet, og denne dominansen er 

opprettet grunnet en ureflektert forbindelse fra den delen som domineres (Bourdieu & Wacquant, 

1992: 151). Denne sammenhengen skyldes en misforståelse aktøren er utsatt for, da denne aktøren 

ikke oppfatter den symbolske kraften som makt, men bare aksepterer tingenes tilstand som de er. 

Den ureflekterte aksepten skjer ved at aktøren ser ulike relasjoner som naturlige, og derfor ikke 

stiller spørsmålstegn ved dem. Dette skyldes at den dominerte aktøren har internalisert strukturer 

som utgjør deres verden rundt dem. Dette kan ses på bakgrunn av at den dominerte aktøren bruker 

kategoriene som uttrykker den dominerendes synspunkt (Bourdieu & Wacquant, 1992: 152). Selv 

betegner Bourdieu dette som det universelle synspunktet som resulterer i dominans (Mik-Meyer & 

Villadsen, 2007: 77).  

 

Den symbolske makten oppstår gjennom kommunikasjonen mellom aktører, og imøtekommer 

dermed alle situasjoner for kommunikasjon mellom aktører som utøver muligheten for symbolsk 

makt. Ifølge Bourdieu har ikke alle aktører mulighet for å uttrykke seg, og det er nettopp derfor det 

er ikke noe språklig samfunn (Bourdieu & Wacquant, 1992: 130). Dette betyr at språk er en ressurs 

som ikke er tilgjengelig for alle i like stor grad (ibid.: 131). I denne oppgaven er de forskjellige 

kapitalformene og lobbyismefeltet således nært knyttet til den symbolske kraften som eksisterer i 

forholdet til industri- og IT-næringens påvirkningsarbeid. Symbolsk makt som begrep står sentralt 
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for Bourdieu, og analysen vil inndra dette ved å undersøke makten bransjene og aktørene imellom, 

uten at begrepet blir nevnt eksplisitt. 

 

6.4 Strategi 
Bourdieus syn på strategi samsvarer ikke med det tradisjonelle strategi-begrepet vi kjenner fra 

rasjonell-aktør-teori. Bourdieus begrep bygger derimot på habitus, idet han ønsket å gjeninnføre de 

aktivt handlende aktørene, som strukturalistene distanserte seg fra (Wilken, 2005). Ut i fra 

disposisjonene som habitus utstyrer aktørene med, og som skaper betingelser for valgene, vil man 

forsøke å få mest mulig ut av sine handlinger. Hans poeng var at aktørene tar strategiske valg for å 

maksimere profitten på bakgrunn av de underliggende sosiale strukturer. Strategi omhandler altså 

hvordan en aktør forsøker å akkumulere en spesifikk kapitalform (ibid.). 

 

Tid spiller en helt sentral rolle i Bourdieus strategi-begrep, fordi handlinger alltid utspiller seg i et 

tidsperspektiv (Bourdieu,1977: 15, 106). Tidsrommet gir aktørene en mulighet for å handle 

strategisk: “Å innsette strategi i stedet for regel er å gjeninnføre tiden med dens rytme, dens 

orientering, dens irreversibilitet “, argumenterte han for (ibid: 9). På den ene siden er tid en ressurs 

som utnyttes og manipuleres av aktørene for å maksimere utbyttet av sine handlinger. På den andre 

siden er tid også en faktor som gjør resultatet av handlinger uforutsigbare. Derfor vil aktørene 

handle ut i fra hva habitus sier er i deres interesse (Wilken, 2005).  

 

I oppgaven vil strategi og tid være sentrale begreper når vi analyserer hvordan næringslivsaktørene 

har arbeidet for å påvirke stortingsmeldingene. Hvordan industri- og IT-aktørene har forsøkt å 

maksimere en bestemt eller flere kapitalformer, vil derfor stå sentralt siden dette påvirker 

feltposisjonene. Tidsfaktoren vil også spille inn i analysen fordi et påvirkningsløp har et 

tidsperspektiv for når man bør igangsette tiltak, når det er mest gunstig i å påvirke relevant 

politikere og byråkrater, og når prosessen er avsluttet. 

 

6.5 Interesse 
Bourdieu mente at strategiske handlinger som sosial praksis ikke bare er en link mellom personlig 

habitus og det sosiale feltets betingelser, men at det i tillegg fungerer som en ubevisst kalkulering 

av fortjeneste (Grenfell, 2012:153-154). I sine forsøk på å endre og forbedre sin posisjon i feltet, 

fremkommer den ubevisste kalkuleringen som aktørens personlige interesse (ibid. 154). I sitt arbeid 

returnerte Bourdieu til dette spørsmålet ved flere anledninger, og skrev at sosial praksis aldri er 
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“bestemt”, men avhenger av personlige og sosiale omstendigheter. Hans poeng var at individer og 

agenter har en interesse som er definert av de sosiale omstendighetene som igjen tillater dem å 

handle på en spesifikk måte (ibid). Selv beskrev Bourdieu interesse slik: 

 

The notion of interest – I always speak of specific interest– was conceived as an instrument of 

rupture intended to bring the materialist mode of questioning to bear on realms from which it was 

absent and into the sphere of cultural production in particular. On this score, I feel very close to 

Max Weber who utilized the economic model to extend material critique into the realm of religion 

and to uncover the specific interests of the great protagonists of the religious game. (Bourdieu, 

1994:106). 

 

Derfor kan man si at Bourdieus interesse-begrep anvendes for å belyse sosial praksis som et slags 

spill med en økonomisk karakter. Individer og aktører forsøker å maksimere utbytte, men slike 

handlinger er mer enn kalkulerte handlinger eller bevisste valg. Bourdieu argumenterer at selv om 

det forekommer rasjonell kalkulasjon, foregår store deler av den sosiale praksisen uten forståelse 

for strukturene (Grenfell, 2012). Siden sosial praksis utgår fra de sosiale strukturer som samfunnet 

kjennetegnes av, inngår interesse-begrepet til Bourdieu i en fenomenologisk tilnærming, som et 

medium av verdier (ibid.). Interesse avhenger altså av menneskelig oppfattelse og sosialisering. 

 

Bourdieus syn på interesse er en del av hans avvisning av rasjonell-aktør-teori (Jenkins, 2002). 

Siden han ikke anså økonomisk interesse som den eneste interessen, var han sterkt kritisk til 

økonomenes omfavnelse av kun økonomisk interesse. Hans poeng var at det er like mange former 

for interesse som det er felter. Interesse er objekter for kampen, og disse kan kun undersøkes 

gjennom empirisk analyse (ibid.). I oppgaven vil interesse-begrepet bli anvendt for å avdekke 

hvordan aktørene og bransjene forsøker å tilkjempe seg nye, fordelaktige posisjoner i feltet. Siden 

lobbyisme omhandler å få igjennom spesifikke interesser, vil analysen undersøke bransjenes 

interesse, og se hvilke underliggende sosiale strukturer som former denne. 

 

6.6 Stortingsmeldinger og høringsrunder 
En Stortingsmelding er et virkemiddel en regjering kan benytte for å presentere saker for Stortinget, 

uten å komme med et vedtak (Regjeringen, 2018). Målet med en Stortingsmelding er derfor å få 

drøftet eller orientert Stortinget uten at det er knyttet til et ferdig lovforslag. En Stortingsmelding 
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kan også benyttes når regjeringen vil trekke tilbake et vedtak (ibid.). Samtidig står samtlige 

Stortingsrepresentanter fritt til å foreslå slike dokumenter. 

 

Dokumentene utarbeides i forskjellige tempo, og det er stor forskjell på hvor mange meldinger et 

departement utformer. Så langt i 2018 er det presentert syv Stortingsmeldinger (Regjeringen, 2018). 

Tematikk for dokumentene varierer: De kan være alt fra Statsbudsjettet, til mindre konkrete 

meldinger som peker ut en retning for et politikkområde. Antall Stortingsmeldinger har gått opp de 

siste årene, og fra 2009 til 2017 har man hatt en økning fra 23 meldinger i 2009 til 45 i 2017 (ibid.). 

Det finnes en del faste Stortingsmeldinger hvert år som Statsbudsjettet. Stortingsmeldinger er et 

demokratisk virkemiddel for regjeringen, men det er stor variasjon i både innhold og form på 

dokumentene.  

 

Utvikling i antall Stortingsmeldinger henger sammen med et større politisk skifte hvor man fikk en 

kraftig økning i antall høringsrunder. En høring er når fagkomiteene ønsker å innhente informasjon 

ved at relevante interessenter får muligheten til å legge frem sitt syn på en politisk sak (Regjeringen, 

2015). Som Espeli argumenterer for, var det få høringer da Arbeiderpartiet hadde rent 

Stortingsflertall fra slutten av andre verdenskrig og til slutten av 60-tallet (Espeli, 1999). Årsaken 

var at “en nådeløs styring av Finansdepartementet”, hvor Stortingsrepresentantene inntok en passiv 

rolle (ibid.). Først på 70-tallet åpnet det politiske handlingsrommet seg ved nye sammensetninger av 

både Regjering og Storting. Derfor kunne det nå bli fordelaktig å påvirke Stortingsrepresentanter, 

komiteer og byråkrater.  

Utover 80- og 90-tallet har lobbyister og interesseorganisasjoner påvirkningsforsøk økt kraftig 

(ibid.). Som et bilde, presenterer Espeli tallene for Stortingets finanskomitè: I 50- og 60-årene var 

det bare åtte-ti høringer i hver Stortingsperiode (fire år), i perioden 1981-1985 var det 112 høringer, 

i 1984-1989 var det 184 høringer, og i perioden 1989-1993 var det hele 299 høringer. Utviklingen 

rundt de øvrige komiteene og ulike politiske prosesser har stort sett vært den samme. 
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7.0 Metode og empiri  
I dette kapittelet vil det bli redegjort for metoden og empirien som er benyttet i oppgaven. 

Overordnet har formålet med metodebruken i oppgaven vært at metodene skal supplere hverandre, 

og styrke dataen som blir presentert og anvendt i analysen. Dette kan bidra til å styrke validiteten til 

analysen i oppgaven.  

 

7.1 Dokumentanalyse  
Dokumentanalyse er en metode man benytter for å analysere tekstbaserte kilder enten elektronisk 

eller skriftlig (Bowen, 2009: 27). Dokumentanalyse krever en systematisk analyse av den skriftlige 

kilden, og som annen kvalitativ metode er det viktig at den blir analysert og tolket (ibid.). 

Dokumentene må analyseres i sin kontekst for å kunne produsere mening og empiri. 

 

Prosedyren for å finne data i dokumentene handler om å forsøke å finne, velge og forstå dataen i 

dokumentene som analyseres (Ibid: 28.). Dokumentanalyse skaper data gjennom sitater, avsnitt 

eller utsnitt av tekst. I vår oppgave vil hovedfokuset være på utsnitt av tekst i stortingsmeldingene, 

men også med fokus på relevant artikler. Dokumentanalyse benyttes ofte sammen med en annen 

type metode som i denne oppgaven vil være kvalitativt intervju. Dokumentanalyse fungerer best til 

kvalitativ metode sammen med casestudier som legger grunnlaget for oppgaven (Ibid: 29.).  

 

Formålet med dokumentanalysen er å finne nøkkel- og konfliktpunkter i Stortingsmeldingene, slik 

at vi kan få en større forståelse av aktørenes påvirkningsarbeid. Ved å analysere nøkkel- og 

konfliktpunkter vil det gi oss et bedre utgangspunkt for utarbeidelse av intervjumalene, og gjøre oss 

bedre forberedt til intervjuene. Dokumentanalysens grunnlag er å skape en bedre kontekst for 

intervjuene, men også avdekke hvilke spørsmål som må stilles for å produsere relevant innsikt til 

analysen (Ibid: 30). Vi vil benytte flere forskjellige typer data, som styrker oppgavens datagrunnlag 

og validitet. 

 

7.1.1 Industrimeldingen  
Industrimeldingen ble godkjent i Stortinget 31.mars 2017 og var den første Stortingsmeldingen om 

industripolitikk siden 1981. Gjennom innstilling 266 S (2014–2015) anmodet Stortinget regjeringen 

om å legge frem en Stortingsmelding om industriens rammevilkår, med fokus på tre aktuelle 

temaer: 
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1. Industriens rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet.  

2. Kompetanseoverføring mellom næringer, særlig med tanke på omstilling fra petroleumsrelatert 

industri.  

3. Effektivisering og avanserte produksjonsformer. 

 

Formålet med Stortingsmeldingen var å skissere hvilke muligheter og utfordringer norsk industri 

står overfor, og hvordan Regjeringen tenker å imøtekomme disse (Regjeringen, 2017). Regjeringens 

visjon for en aktiv industripolitikk er at “Norge skal være en ledende industri - og teknologinasjon” 

og innebærer at man må satse grønnere, smartere og mer nyskapende, ifølge Regjeringen (Ibid.).  

 

Blant konkrete tiltak i meldingen fant man testsentre/katapult-ordningen, toppindustrisenteret 

Digital Norway samt flere digital- og fremtidsforumer. Videre presentere den også en 

eksportstrategi, en statlig lånegarantiordning, og nye, muliggjørende teknologier (ibid.). Daværende 

Næringsminister Monica Mæland, uttalte følgende om meldingen:  

 

“Norske bedrifter har gode forutsetninger for å møte disse endringene. Gjennom denne meldingen 

legger vi til rette for at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon. Vi trenger 

flere nye og lønnsomme bedrifter som skaper verdier og jobber.” (Regjeringen, 2017).  

 

 
7.1.2 Digital agenda for Norge 
Digital Agenda ble presentert og godkjent i Stortinget 15.april 2016. Meldingen har som formål å 

presentere Regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken, samt beskrive hvordan 

IKT kan tjene til samfunnets beste (Regjeringen, 2016). Videre ser meldingen på hvordan IKT-

politikk kan fornye, forenkle og forbedre offentlige sektor og bidra til innovasjon og 

konkurransekraft i næringslivet. Utfordringer tilknyttet produktivitet, omstilling og effektivisering 

går igjen i meldingen. Regjeringens IKT-politikk førte til to hovedmålsettinger for Digital Agenda: 

 

1. En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning. 

2. Verdiskapning og deltakelse for alle. 

 

Visjonen til Regjeringen for Digital Agenda var “en enklere hverdag og økt produktivitet” (Ibid.). 

Dette førte igjen til fem fokusområder for meldingen: Brukeren i sentrum, IKT som vesentlig for 
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innovasjon og produktivitet, styrket digital kompetanse og deltakelse, effektiv digitalisering av 

offentlig sektor, og godt personvern og god informasjonssikkerhet. Daværende Kommunal- og 

moderniseringsminister Jan Tore Sanner oppsummerte Regjeringens politikk slik: “Målet med IKT-

politikken er å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og ansatte i offentlig sektor” 

(Regjeringen, 2016).   

 

7.2 Kvalitativt intervju 
Kvalitative intervjuer benyttes som oftest når man studerer et nytt og lite utforsket felt, eller når 

man ønsker å forsikre seg om at teorier eller hypoteser stemmer (Jamshed, 2014: 1). I vårt tilfelle er 

det snakk om et nytt felt vi utforsker, og det er derfor nødvendig å gjennomføre kvalitative 

intervjuer. Selv om intervjuer foregår til enhver tid, vil de inneha store forskjeller. Et kvalitativt 

intervju, som blir benyttet i denne oppgaven, er enten et semi-strukturert eller et ustrukturert 

intervju (Crow & Edwards, 2013: 2). De semi-strukturerte og ustrukturerte intervjumetodene er 

preget av en stor grad av fleksibilitet (ibid: 3). Selv om det er store forskjeller mellom kvalitative 

intervjuer, er det fortsatt noen likhetstrekk som går igjen: Interaksjonen foregår som oftest i form av 

en samtale, den er sentrert rundt et tema, et emne eller et problem, har stor fleksibilitet, og det er 

nødvendig med en viss kunnskap omkring intervjuet slik at alle relevante kontekster kan bli dratt 

inn (Ibid.). 

  

I semi-strukturerte intervjuer, som vi anvender, benyttes en intervjuguide (Jamshed, 2014: 1). Dette 

gjøres for å kunne forstå respondentene mer fullstendig og systematisk (Ibid.). En intervjuguide er 

derfor et nødvendig virkemiddel i våre intervjuer og inneholder de viktigste spørsmålene og 

temaene, men er fleksible, som kvalitative intervjuer (Ibid.).  

 

 

7.2.1 Fremgangsmåte 
For å gjennomføre et kvalitativt intervju mest mulig effektivt og pålitelig, er det vanlig å ta opptak 

av intervjuet, slik vi gjorde (Ibid.). Det er flere argumenterer for å gjøre dette: Samtidig som 

analysen kan forbedres fordi man kan høre gjennom på nytt, vil opptak gjøre det lettere å holde 

fokus under selve intervjuet (Ibid.). Når fokuset blir bedre, blir intervjuene enklere i den grad at 

spørsmålene blir konsistente som fører til at de samme temaene blir dekket i intervjuene (Turner, 

2010: 756). Et nøye og godt begrunnet utvalg av respondenter er sentralt for intervjuet som metode.  
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I denne oppgaven har vi valgt respondenter ut i fra kriteriet om deltakelse i arbeidet opp mot 

Stortingsmeldingene vi analyserer (Ibid: 757). På bakgrunn av dette kriteriet, og respondentenes 

stillinger og erfaring, ble det vurdert at disse ville gi mest relevant og utfyllende informasjon til 

studien.  

 

Et viktig poeng er at respondentene får fortelle sin historie åpent (Ibid.). Oppgavens respondenter 

har vi hatt kontakt med tidligere, blant annet ved et pilot-intervju angående problemfeltet. Gjennom 

kontakt med respondentene ble vi også forsikret om at de var villige til å dele informasjonen de 

besitter. For at respondentene skulle være så komfortable som mulig, ble intervjuene avholdt i deres 

respektive kontorer. At de er i trygge og vante omgivelser kan gjøre at de er mer avslappet, og deler 

mer relevant informasjon under intervjuet (Ibid.).  

 

Vi valgte også, som nevnt, å gjennomføre et pilotintervju for å være best mulig forberedt og for å 

avdekke eventuelle svakheter i intervjuene våre, og deretter utforske og utbedre disse (ibid.). 

 

For å være best mulig forberedt til intervjuene klargjorde vi hvem som skulle gjøre hva når 

intervjuene pågikk: Vi ble enige om at én skulle lede intervjuet, mens vi begge skulle ha mulighet 

til å stille oppfølgingsspørsmål. Tanken bak at én skulle lede intervjuene var å gi respondentene et 

tydelig referansepunkt. Vi hadde også gjort det klart at respondentene ikke trengte å besvare ting de 

anså som konfidensielle eller fortrolige, og at vi heller ikke ville presse dem på disse spørsmålene. 

Før selve intervjuet startet, presenterte vi oss selv, før vi gjennomgikk konteksten til oppgaven og 

intervjuet. Deretter fulgte informasjon om hva spørsmålene hovedsakelig vil dreie seg om.  

 

7.2.2 Intervjumal 
Vi utformet og benyttet tre forskjellige intervjumaler i datainnsamlingen. Disse var tilpasset 

henholdsvis statssekretærene, IT-aktørene og industri-aktørene. Intervjumalene fokuserte på én 

spesifikk Stortingsmelding, men var basert på de samme temaene og spørsmålene. Statssekretærene 

fikk spørsmål om hvordan de opplevde påvirkningsforsøk i den politiske prosessen rundt 

Stortingsmeldingene. IT- og industri-aktørene ble spurt om hvordan påvirkningsarbeidet deres opp 

mot meldingene hadde foregått.  
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Det var viktig at vi var fleksible under og mellom intervjuene. Derfor var vi klare for å foreta 

endringer hvis respondentene allerede besvarte et spørsmål eller ikke hadde kunnskap om emnet. 

Intervjumalene fungerte som våre metodiske retningslinjer for intervjuet, uten at vi låste oss til dem. 

Intervjumalene ligger som vedlegg 1, 2 og 3 i oppgaven.  

 

7.3 Akademisk kritikk  
Det eksisterer også flere utfordringer tilknyttet bruken av intervjuer, og vi vil derfor belyse 

svakheter ved metodebruken vår. For det første kan man spørre seg om utvalget vårt er 

representativt. Utvalget av respondenter er nøye utvalgt, og ikke tilfeldig. Det viktigste er man kan 

kalle det for et maksimalt utvalg: Utvalget må være representativt for “befolkningen” av det som 

undersøkes (Alsaawi, 2014: 152). “Befolkningen”, som i denne empiriske konteksten er personer 

som har jobbet med påvirkningsarbeid tilknyttet Stortingsmeldingene, er liten. Ut i fra kontekst og 

størrelse på oppgaven vil det argumenteres for at utvalget vårt er representativt. Selv om utvalget er 

lite, er det detaljert, relevant og flerstemmig opp mot undersøkelsesspørsmålet. Respondentene fra 

bedriftene er ledende aktører innenfor industrien og IT-bransjen.  

 

Vi har også valgt å intervjue ansatte fra to de største bransjeorganisasjonene som arbeidet med 

Stortingsmeldingene. I tillegg intervjuet vi to statssekretærer med eierskapet på dokumentene da de 

ble utformet. Disse vil tilby oppgaven en bredere kontekst, og kan gi oss muligheten for å 

undersøke meningskonstruksjon om prosessene fra både påvirker- og byråkratnivå. Dette vil skape 

ytterligere flerstemmighet i utvalget.   

 

Det er også viktig at vi er bevisst på at intervjuet får virkeligheten til å fremstå på en særlig måte 

(La Cour, et al., 2005: 10). Intervjuet viser hvordan et fenomen dannes. Artikkelen til La Cour et al. 

omhandler hovedsakelig bruken av kvalitativt intervju opp mot systemteorien til Luhmann, men vi 

vil argumentere for at den samme kritikken vil gjelde i denne oppgaven: Som følge av intervjuet vil 

fenomenet vi undersøker fremstå på en særlig måte (Ibid: 11). Fenomenet er ikke nødvendigvis 

representativt, men det er et produkt av respondentenes iakttagelse som alltid kunne vært annerledes 

(Ibid.). Resultatet blir at respondentenes iakttakelse og videreformidling alltid kunne vært 

annerledes.  
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7.4 Datainnsamling 
Etter at intervjuene av respondentene var gjennomført, begynte datainnsamlingen. Intervjuene ble 

gjennomgått systematisk, hvor vi så etter konflikt- og nøkkelpunkter. Konkret fokuserte vi på 

begreper og sitater i datainnsamlingen som kunne knyttes opp mot oppgavens teoretiske grunnlag. 

Sitatene ble deretter systematisert i hvert sitt dokument. Deretter ble disse anvendt i analysen, hvor 

teorien ble operasjonalisert.  

 

 

8.0 Analysestrategi 
Oppgavens analysestrategi vil ha en sosialkonstruktivistisk tilnærming (Esmark et al., 2005: 16). 

Denne tilnærmingen skiller seg fra poststrukturalismen, selv om de bærer flere likheter (ibid: 15). 

Spesielt for sosialkonstruktivismen er at den ikke har en tydelig historie, og heller ikke et tydelig 

opphav. Likevel kan man se linjer innenfor sosiologien som har ledet opp til 

sosialkonstruktivismen, slik vi kjenner den i dag. Sosialkonstruktivismen kan sies å være et resultat 

av den tysk-amerikanske sosiologien, og deres ønske om å skape en ny type sosiologi som står i 

motsetning til den behavioristiske sosiologi (ibid.). Sentrale personer var blant annet Karl 

Mannheim og Robert E.Park (Ibid.). 

 

Utgangspunktet til sosialkonstruktivismen er at virkeligheten er et sosialt konstruert fenomen (ibid: 

16). Dermed står sosialkonstruktivismen i et antagonistisk forhold til den logiske-empiriske 

tradisjon. Forholdet mellom objekt og subjekt skaper en egen virkelighet, nemlig en sosial 

virkelighet: Denne virkeligheten består ikke av objekter eller subjekter, men av mening (ibid: 17). 

Sosialkonstruktivismen avviser ikke at subjekter og objekter eksisterer, men forsøker å forklare at 

de er meningsløse (ibid.). Det er først når subjektene og objektene settes i relasjon til hverandre at 

de får en “mening”. 

 

Når sosialkonstruktivismen skaper denne “virkeligheten”, omhandler det et forsøk på en utbredelse 

og en stabilisering av relasjonen mellom objekter og subjekter (ibid.). Det er dette som skaper den 

nye “virkeligheten”, men den har også blitt problematisert: Om sosialkonstruktivismens nye 

“virkelighet” er den eneste som eksisterer er et spørsmål som er blitt stilt (ibid.). Selv om det 

eksisterer en debatt om emnet, mener de fleste sosialkonstruktivister at den skapte sosiale 

“virkeligheten” som er produsert av mening, ikke forhindrer en fysisk og psykisk virkelighet i 
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verden (ibid.). En sosialkonstruktivistisk analysestrategi utelukker heller ikke enten kvalitativ eller 

kvantitativ metode, men er derimot potent og anvendelig for begge metodetilnærmingene (ibid.: 

14).  

 

8.1 Sosialkonstruktivstisk analysestrategi 
Teori er viktig innen sosialkonstruktivismen fordi man må etablere et bestemt perspektiv eller blikk 

på den sosialt konstruerte virkeligheten (ibid.). Sentralt i oppgaven blir derfor en tydeliggjøring av 

hva som defineres som undersøkelsesfelt og -gjenstander i den sosialt konstruerte virkeligheten, 

samt en redegjørelse av de nødvendige begrepene som anvendes i analysen. Begrepene må 

plasseres og anvendes i den konstruerte virkeligheten for at de skal kunne bære analysen. Dermed 

er utgangspunktet for analysen avgrensingen og tydeliggjøringen i den sosialt konstruerte 

virkeligheten vi kan iaktta.  

 

8.1.1 Bourdieu som analysestrateg 
Pierre Bourdieu har blitt redegjort for som sosialkonstruktivist i det teoretiske avsnittet i oppgaven. 

Med sitt kritiske blikk på sosial praksis og konflikt-perspektivet, tilbyr analysestrategen Bourdieu et 

bredt begrepsapparat. Hans sosiologi anvendes i oppgaven med formål om å produsere ny innsikt da 

den er lite brukt innenfor lobbyismeforskningen. Vi vil argumentere for at den er potent på dette 

forskningsfeltet siden konfliktperspektivet lar oss undersøke kampene som foregår mellom 

aktørene, idet de kjemper om påvirkningskapital, oppmerksomhet og politisk gjennomslag. Det vil 

tillate oss å undersøke lobbyismefeltet, og se på de forskjellige kapitalformene, strategiene og 

strukturene som eksisterer.  

 

Som vi har argumentert for, vil Bourdieu derfor kunne gi oss et nytt og annet perspektiv, 

sammenlignet med det som allerede eksisterer innenfor lobbyismeforskningen. Derfor søker 

oppgaven å være et nytt teoretisk innspill på feltet og utfordre dagens forskning.  

 

8.1.2 Begrensning av felt  
Som vist i teorien, vil oppgaven og analysen beskjeftige seg med et lobbyismefelt. Det sosiale 

rommet som lobbyismefeltet utgjør, består av aktører som kjemper om påvirkningskapital. I 

analysen vil vi begrense oss til at aktørene er de tre industriaktørene Norsk Industri, Elkem og 

Nexans, de tre IT-aktørene Abelia, Microsoft og Atea. I tillegg inkluderer feltet institusjonene 

Regjering, departementer og Storting. I analysen vil vi undersøke kampene, konfliktene og 
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konkurransen som foregår om påvirkningskapitalen, og hvilke strategier som benyttes for å 

akkumulere, konservere eller transformere ulike kapitalformer. Analysens oppgave består i å 

undersøke den sosiale praksisen som foregår i lobbyismefeltet. Feltet i oppgaven defineres slik:  

 

Lobbyismefeltet er stedet hvor aktørene har motstridende interesser og utkjemper kamper, med mål 

om å akkumulere mest mulig påvirkningskapital for å tilegne seg en sterkest mulig feltposisjon.  

 

Som analysetrateger er vi klare på at lobbyismefeltet i oppgaven er en sosial konstruert virkelighet - 

som alt annet innenfor sosialkonstruktivismen. I det vi undersøker aktørenes sosiale praksis, vil det 

som finner sted i analysen være innenfor vår konstruerte virkelighet.  

 

8.1.3 Vår sosiale konstruksjon  
Formålet med dette avsnittet er å kvalifisere spørsmålene som stilles gjennom en 

sosialkonstruktivistisk analysestrategi. Hvorfor vi undersøker akkurat dette feltet, og anvender et 

spesifikt blikk, skal utbroderes i dette avsnittet. Selv om konstruksjonen og begrensning av felt 

allerede er gjennomført, er det sentralt å forklare hvordan denne prosessen foregikk.  

 

Overordnet benyttes lobbyismefeltet fordi det tillater oss å undersøke aktørenes sosiale praksis idet 

det kjempes om kapitalformer. Lobbyismefeltet gir oss muligheten til å se på hvilke strategier som 

blir anvendt, hvilke underliggende sosiale strukturer som ligger til grunn, og hvordan disse former 

aktørenes politiske handlingsrom. Å undersøke feltet vil gi oss en alternativ tilnærming til den 

eksisterende lobbyismeforskningen og -litteraturen, fordi vi anvender en sosialkonstruktivistisk 

analysestrategi, med formål om å produsere ny innsikt.  

 

Lobbyismefeltet tillater oss å vurdere og undersøke deler av feltet, og ikke bare helheten med 

utallige aktører: Innenfor feltet, hvor vi operer med tre industri-aktører og tre IT-aktører, er det flere 

typer kapitalformer det kjempes om, idet forskjellige typer strategier er på spill. Et sentralt poeng 

for analysen er at lobbyismefeltet blir påvirket av de mange underliggende sosiale strukturene som 

former aktørenes handlingsrom. 

 

8.1.4 Operasjonalisering av analysestrategien 
Som sagt blir et sosialkonstruktivistisk blikk anvendt i oppgaven. Dette har analysestrategiske 

konsekvenser for operasjonaliseringen av teorien i empirien.  
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Kapital er et sentralt begrep i oppgaven, og i analysen av empirien har vi avdekket flere former for 

kapital - som kunnskapskapital, påvirkningskapital, politisk kapital og økonomisk kapital. Idet vi 

gjennomgikk empirien, så vi derfor nøye etter kjennetegn som pekte på at aktørene konserverte eller 

akkumulerte egenskaper som ekspertise og fagkunnskap, som omdannes kunnskapskapital med et 

Bourdieu-blikk. For å avdekke hovedformen for kapital i lobbyismefeltet, påvirkningskapital, har vi 

sett hvordan ekspertise og fagkunnskap (kunnskapskapitalen) anvendes for å utvikle konkrete 

politiske tiltak. Når en av aktørene i lobbyismefeltet presenterte politiske strategier, tiltak eller 

retninger for en relevant politiker eller byråkrat, vil vi argumentere for at dette er en transformering 

av kunnskapskapital til påvirkningskapital. Den politiske kapitalen akkumuleres først når politikken 

vedtas og trer i kraft. Den økonomiske kapitalen er i oppgaven en konsekvens av akkumulert 

politisk kapital: Stortingsvedtak som Statsbudsjettet bestemmer skattenivå og offentlige 

bevilgninger til bransjene vi undersøker. 

 

Et annet begrep som blir benyttet i analysen er strategi. Dette begrepet omhandler tiltakene og 

valgene aktørene i lobbyismefeltet tar for å akkumulere, konservere eller transformere kapital. 

Derfor undersøker vi hvilke strategiske valg aktørene har foretatt i kampen om 

påvirkningskapitalen. Denne illustreres ofte som konstruksjon av bransjen eller en aktørs politiske 

ønsker, og kan støttes opp av påvirkningskanaler, argumentasjonsvalg eller tallmateriale. Vi har 

operasjonalisert kapitalformen kunnskapskapital ved å lete etter begreper og sitater som sier 

hvordan aktørene bygger og akkumulerer kunnskap og ekspertise. Bror Yngve Rahm i Norsk 

Industri uttalte at organisasjonen “sitter på mye tallmateriale og statistikk (...) dette vil regjeringen 

etterspørre, og da gir vi dem svar når de spør”. Dette peker på hvordan ekspertisen til Norsk 

Industri er etterspurt, og viser hvordan kunnskapskapitalen kan anvendes i påvirkning av 

regjeringen. Påvirkningskapitalen lette vi etter ved å se om aktørene utformet polititske tiltak. Rahm 

fortalte at den årlige Konjunkturrapporten viser status i industrien og “peker veien videre på 

bakgrunn av året som har vært”, og dette kan se ut til å være akkumulering av påvirkningskapital 

fordi man kommer med politisk tiltak og anbefalinger. Et annet eksempel på operasjonalisering er 

vår iakttakelse av strategi-begrepet. Strategiske valg fremkommer i sitatet til Kjetil Thorvik Brun i 

Abelia som sier de “har troen på en analytisk tilnærming, så de (politikerne) kjenner ordlyden, 

blant annet fra den offentlige debatten”. Strategien kommer til syne ved at dette valget skal legge til 

rette for å akkumulere påvirkningskapital ved å bruke kjent ordlyd. Slik kan man argumentere for at 

strategiens formål er at Abelia skal tilkjempe seg en sterkere feltposisjon ved å akkumulere mer 
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relevant kapital. Eksemplene viser hvordan vi har operasjonalisert teorien, og legger grunnlaget for 

analysen.  

 

 

9.0 Analysedel I: Aktørenes påvirkningsstrategier 
For å undersøke problemformuleringen i oppgaven vår, skal et teoretisk, sosialkonstruktivistisk 

Bourdieu-blikk utfordre og problematisere de empiriske funnene vi har identifisert i 

datainnsamlingen. Analysen vil undersøke hvordan to forskjellige bransjer driver påvirkning, og 

hvilke strategier som ligger til grunn. Ved å gå gjennom særskilte funn, sider og kjennetegn ved 

hver aktør, vil det dannes et bilde av hvordan bransjene utøver påvirkning. De teoretiske og 

analytiske funnene som presenteres vil tas med videre, og skaper et fundament for resten av 

analysen.  

 

Vi vil argumentere for at aktørene vi undersøker inngår i et lobbyismefelt. Her er aktørene mange, 

hvor bransjeorganisasjoner, bedrifter og fagforbund, inkludert politikere og byråkrater inngår, i det 

aktørene kjemper om makt og posisjoner. Konkret kjemper de om påvirkningskapitalen som er 

lobbyismefeltets hovedkapitalform. I forsøk på å akkumulere, konservere eller transformere 

kapitalformen, har både hver enkelt aktør, men også bransjene, ulike påvirkningsstrategier som vi 

analyserer.  

 

For å erverve påvirkningskapital er aktørene avhengig av kunnskapskapital. Denne kapitalformen er 

aktørenes ekspertise, fagkunnskap, erfaring og analyse- og statistikkmateriale som bygger opp den 

argumentative basen i møte med de politiske beslutningstakerne. Nøkkelen for påvirkningsarbeidet 

består i hvordan kunnskapskapital transformeres til andre kapitalformer som påvirkningskapital, 

politisk kapital og økonomisk kapital. 

 

9.1 Industrien 
 

9.1.1 Norsk Industri 
Hos Norsk Industri intervjuet vi seniorrådgiver Bror Yngve Rahm. Som tidligere 

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti (KrF), har han både erfaring og kunnskap om norsk 

politikk. Under intervjuet konstruerer Rahm hurtig Norsk Industris rolle. Ifølge ham var Norsk 
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Industri en svært sentral aktør i prosessen rundt Industrimeldingen, og initierte selve prosessen ved 

å overbevise stortingsgruppen til KrF om å sende inn et Dokument 8-forslag. Dette betyr at èn eller 

flere stortingsrepresentanter fremmer en sak i Stortinget. Rahm utdypet arbeidet med meldingen 

slik: 

 

“Vi forsøkte lenge å få gjennom en Industrimelding. Når den så ble initiert (av KrF) gjennom et 

Dok. 8-forslag, er det vanskelig å si nei. Prosessen starter i Stortinget, når vi tar initiativ på enkelte 

partier eller enkeltpolitikere om en Stortingsmelding. Deretter lager vi underlagsmateriale, så 

utarbeides det en Stortingsmelding, som behandles på vanlig måte. Så går den fra Stortinget til 

Regjering.” 

 

Den videre prosessen beskrev Rahm slik:  

 

“Og her må vi invitere oss inn i en prosess for partene som er involvert, og stå til disposisjon. Her 

er det en viss dialog, og Regjeringen trenger å snakke med aktørene som blir berørt. Vi gjør alt vi 

kan for å påvirke innhold og utfall.” 

 

At Norsk Industri stod bak forarbeid og initiativ, ble bekreftet av Statssekretær Lars J. Hiim. Dette 

kan peke på at Norsk Industri er en sentral aktør innenfor norsk politikk, som forårsakes av en 

fordelaktig posisjon i lobbyismefeltet. Fundamentet for posisjonen er evnen til å stadig akkumulere 

påvirkningskapital. For at dette kan skje, må kunnskapskapital ligge til grunn, før den transformeres 

til påvirkningskapital. Men hvordan akkumuleres Norsk Industris kunnskapskapital i 

utgangspunktet? 

  

9.1.2 Innsikt som nøkkelen 
Norsk Industri har hatt en sterk posisjon i norsk politikk over flere år, og ekspertisen, erfaringen og 

kunnskapen legger grunnlaget for dagens kunnskapskapital. Under intervjuet utdypet Rahm 

hvordan Norsk Industri bygger argumentasjonen slik: 

 

“Vi sitter på mye tallmateriale og statistikk om investeringstakten, hvor det skjer, hva som skjer, 

hvordan sysselsetting ser ut, hvordan forskningsinnsatsen er, og hvilke teknologier som utvikles. 

Dette vil Regjeringen etterspørre, og da gir vi dem svar når de spør. Statistikk er faktagrunnlaget 
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som vi jobber mot. Vi leverer Konjunkturrapporten hvert år, som viser status i industrien. Den 

peker veien videre på bakgrunn av året som har vært.” 

 

Det kan således argumenteres for at Norsk Industris kunnskapskapital er bygd på innsikten de 

konserverer og akkumulerer. Når Rahm uttalte at: “vi henter fra innsikt fra våre 2500 

medlemsbedrifter, så lager vi statistikk ut fra det”, viser det at ikke bare størrelsen på 

organisasjonen, men også medlemsmassen fungerer som en kunnskapsbank: Når Norsk Industri 

innhenter erfaringer, rapporter og statistikk fra medlemmene, forsterkes ikke bare 

kunnskapskapitalen, men også legitimiteten gjennom at ønskene kommer fra store deler av Industri-

Norge. I tillegg vil innsikten deres “peke veien videre” ved å presentere tiltak som er første tegn til 

en akkumulering av påvirkningskapital. Under intervjuet skisserte Rahm et eksempel hvordan 

samspillet med Regjeringen foregår: 

 

“Vi kan eksempelvis vise at investeringene går ned. Hvorfor det? Jo, da sitter vi med tallmateriale, 

og kan fore regjeringen med dette om nødvendig, ved et nytt veiskille. Vi skal ivareta medlemmenes 

interesser gjennom hva de ønsker og etterspør. Når vi etterspør en løsning, må vi spille inn 

konkrete tiltak selv. Så vi gjør det enklere for regjeringen. Deretter stiller vi oss til disposisjon, og 

spør “trenger dere noe forslag til tiltak og formulering på vedtak?” 

 

Grunnet den kontinuerlige kontakten med industrien, hvor en samlet sektor etterlyser forbedringer 

for å øke investeringer og skape flere arbeidsplasser, kan man argumentere for at det øker 

troverdigheten til Norsk Industri. Ved å stå til disposisjon for regjeringen, transformeres 

kunnskapskapitalen til påvirkningskapital idet den presenterer tiltak og kommuniseres til politiker 

og byråkrater. Det kan også peke på at påvirkningskapitalen, og dermed feltposisjon, forsterkes 

ytterligere når man kommer med innspill på utforming av konkrete industripolitiske verktøy. 

9.1.3 Velferdsargumentasjonen 
Ved å presentere tallmateriale som fremhevet viktigheten av en langsiktig satsing på landbasert 

industri, konstruerte Norsk Industri en historie som Rahm forklarte slik: 

 

“Storting og Regjering tok innover seg at pengene fra oljeindustrien vil gå ned. Hvis prisnivået 

synker, blir inntektene mindre. Da kommer frykten for at velferdssamfunnet skal rakne. For å 

opprettholde de store inntekter for velferdsstaten, må man se på landbasert industri, og kompensere 

for bortfallende statsinntekter.” 
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Argumentasjonen - som vi velger å kalle velferdsargumentasjon - spilte på frykten for tap av 

statsinntekter. Et underliggende poeng var at kostnadene på velferdstjenestene vil øke i takt med de 

mange eldre som vil tre ut av arbeidslivet. Velferdsargumentasjonen viste seg å være effektiv, da 

mesteparten av Norsk Industris tiltak ble inkludert i Industrimeldingen, ifølge Rahm. Norsk Industri 

fikk gjennom en “tydelig beskrivelse og erkjennelse av industrien som en spesiell sektor”. Sammen 

med sikring av langsiktige rammevilkår på skatt, presenterte Industrimeldingen nye 

industripolitiske tiltak. I tillegg til bevilgninger til et nytt testsenter, var et annet tiltak en statlig 

lånegarantiordning, hvor det statlige Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) står som garantist 

for banklån som fremmer eksportrettede investeringer. Samtidig ble forslaget møtt med skepsis 

fordi dette kunne være i strid med EU-lovgivning om statlige subsidier gjennom EØS-avtalen: 

 

“Vi fikk utarbeidet en juridisk betenking, som viste at det fantes et handlingsrom. Dette presenterte 

vi for Regjeringen, og endte opp med å få gjennomslag både i Regjeringen og i Stortinget», 

forklarte Rahm.  

 

Dette viser den sterke posisjonen Norsk Industri har i lobbyismefeltet. Ved å anvende verktøy, i 

dette tilfellet juridiske virkemidler, forsterkes påvirkningskapitalen i en tilstrekkelig grad slik at den 

transformeres til politisk kapital og politisk gjennomslag. I tillegg ble maskinskatten fjernet, og 

dette var kontroversielt. Maskinskatten betød i praksis at industrikommuner kunne skattelegge selve 

produksjonsmaskinene ved å sette en prosentsats på en maskins verdi. Ordningen fremstod som 

svært tilfeldig og uklar, selv for takstmennene. Under intervjuet forklarte Rahm hvordan Norsk 

Industri gikk frem: 

 

” På maskinskatten hadde vi en tung prosess. KrF, som foreslo Industrimeldingen i Stortinget, var 

imot. Så vi ga et innspill hos KrF hvor vi presenterte en kompensasjonsordning hvor vi kunne gi de 

berørte kommunene kompensasjon i syv år, ikke i fem som var først foreslått. Og det var 

lokkemiddelet som KrF trengte. Det var viktig for investeringene, for nå vet bedriftene hva de skal 

betale.» 

 

Det kan argumenteres for at Norsk Industri har god tilgang til partiene, gjennom påvirkningskapital 

og en sterk, fordelaktig posisjon i lobbyismefeltet. Norsk Industri fremstår også både som fleksible 
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og konstruktive når de møter politisk motstand eller skepsis. Dette gjør at de kan trekke på 

nødvendig kapital ved kritiske tilfeller, som igjen skaper et politisk handlingsrom.  

 
9.1.4 De strategiske valgene 
Bourdieus strategi-begrep omhandler hvordan en aktør akkumulerer kapital. I Norsk Industris 

tilfelle, forsøker organisasjonen å holde en oversikt over det politiske landskapet - eller som Rahm 

sier det: “Vi reder grunnen”. I arbeidet for å akkumulere kunnskapskapital, gir den sterke 

posisjonen dem flere strenger å spille på. Mens medlemmene fungerer som en kunnskapsbank, 

erverver Norsk Industri også innsikt gjennom sin lange erfaring, tallmateriale, og analyser. 

 

Selve transformasjonen, fra kunnskapskapital til påvirkningskapital, oppstår i det konkrete politiske 

tiltak kommuniseres til politikere, byråkrater eller media, som man har god tilgang på grunnet den 

sterke feltposisjonen. Derfor står kunnskap om hvordan innsikten kan brukes i påvirkningsarbeidet 

sentralt, fordi tallmaterialet, analysene og statistikken ikke er nok i seg selv. Når innsikten 

operasjonaliseres gjennom konkrete politiske tiltak, kan dette ansees som et strategisk valg, fordi 

det fører til en økt påvirkningskapital.  

 

Nøkkelen i påvirkningsarbeidet er transformasjonen av påvirkningskapitalen til politisk kapital. 

Dette skjer idet politiske vedtak eller ordninger blir iverksatt. Ifølge Rahm har tiltakene Norsk 

Industri foreslo til Industrimeldingen materialisert seg i konkrete investeringer allerede: «Og da er 

det gøy for oss å si: Nå kommer denne investeringen, og denne investeringen. Da gir vi mye kreditt 

til det politiske miljøet, så de ser hva effektene av hva de har gjort.» 

 

 

Fjerning av maskinskatten og lånegarantiordningen er tiltak som baseres på industripolitisk innsikt, 

og er resultater av en transformasjon fra kunnskapskapital via påvirkningskapital som ender i økt 

politisk kapital. Samtidig får tiltakene positive økonomiske konsekvenser for medlemsbedriftene, 

som nå beskattes mindre, kan bruke et nytt statlig testsenter og får en ny lånegaranti. Derfor 

transformeres den politiske kapitalen i siste instans til økonomisk kapital for medlemmene, som 

Norsk Industri jobber for.  
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Dette leder videre til et nytt strategisk valg: Når Norsk Industri kjemper om både påvirkningskapital 

og posisjonen i lobbyismefeltet, har man ikke et behov for å synliggjøre den politiske kapitalen når 

vedtakene fattes. Rahm forklarte hvordan organisasjonen “gir bort” politiske seire til politikere: 

 

“Vi er også opptatt av å gi honnør. Politikerne er opptatt av dette, og skal sende noen meldinger 

hjem (til fylkene sine), om at de er de meste klimavennlige og så videre. Medlemsbedriftene vet hva 

vi gjør, så da lar vi politikerne få den æren. Det blir vinn-vinn-vinn. Det finnes ikke en på Stortinget 

eller i Regjering som ikke ønsker å selge en seier og få oppmerksomhet rundt dette, selv om det er 

vi som står bak det.» 

 

Selv om dette tilsynelatende illustrerer hvordan Norsk Industri er opptatt av å dele ut politisk 

kapital, vil vi argumentere for at dette er et strategisk valg for å akkumulere kapital. For det første er 

Norsk Industris viktigste interessenter medlemmene. Siden “medlemsbedriftene vet hva vi gjør”, 

hviler mye av anseelsen og legitimiteten til Norsk Industri på hva medlemmene mener om arbeidet 

som gjøres. Når Norsk Industri får materialisert medlemmenes innspill i konkrete politiske vedtak, 

er det nærmest likegyldig hvem som får æren. Det andre argumentet omhandler politisk innsikt. Når 

Rahm sier at “det finnes ikke en på Stortinget eller i Regjering som ikke ønsker å selge en seier og 

få oppmerksomhet”, er det ikke et overraskende empirisk funn. Det kan derimot illustrere at å 

synliggjøre en politisk seier er langt viktigere for politikeren, som er avhengig av velgerne, enn for 

Norsk Industri, som er avhengige av medlemmenes støtte. Ved å la politikere og byråkrater ta æren, 

bygger og forsterker Norsk Industri relasjoner og bånd med Storting og Regjering. Dette kan øke 

påvirkningskapitalen som igjen er grunnlaget for politisk kapital. Politikere og byråkrater vet at 

neste gang Norsk Industri presenterer konkrete industripolitiske tiltak, er det med et ønske om å 

tjene medlemmene, og ikke for å flagge politiske seire. Dermed økes den politiske legitimiteten i 

takt med den politiske kapitalen for Norsk Industri. 

 

9.1.5 Det strategiske tidsperspektiv 
Bourdieus strategi-begrep anser tid som en mulighet for å handle strategisk, og som en ressurs man 

kan utnytte for å maksimere utbyttet av sine handlinger. Norsk Industris har et bevisst forhold til tid 

og påvirkningsprosesser. Derfor er de inne helt i starten av prosessen, ifølge Rahm. 

Industrimeldingen ble, som flere har bekreftet, initiert av Norsk Industri. Under intervjuet opplyste 

Rahm at Norsk Industri er opptatt av å følge opp politiske prosesser slik at utfallet blir som ønsket:  
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«I påvirkning må du vite hvem, når og hvilke barrierer, og hvordan man kan bryte dem, og hvor 

lenge prosessen varer. Man må være tett på til enigheten er på plass. Ofte komme det noe seilende 

inn fra siden. Dagens Næringsliv skrev at jeg slo opp teltet i vandrehallen (på Stortinget) til en sak 

var i gjennom. Man må være tett på hele veien.»  

 

Å være tidlig inne i prosessene er et strategisk valg fordi dette legger fordelaktige premisser for 

kapitalakkumuleringen. Det avhenger samtidig av en sterk posisjon, slik Norsk Industri har. Det 

avhenger også av en sterk påvirkningskapital fordi  

innsikt om hvordan politiske prosesser foregår, er avgjørende for om man lykkes i 

påvirkningsarbeidet. Ifølge Rahm er de “tett på hele veien”, og man kan argumentere for at den 

kontinuerlige kontakten med relevante myndigheter, fra start til slutt, legger grunnlaget for 

transformasjonen fra påvirkningskapital til politisk kapital. 

 

Analysen av Norsk Industri viser hvordan bransjeorganisasjonen forsøker å akkumulere 

kunnskapskapital og transformere denne til påvirkningskapital, politisk kapital og økonomisk 

kapital gjennom ulike strategiske valg, hvor man kjemper for å opprettholde den fordelaktige 

posisjonen man har i lobbyismefeltet. Funnene tas med videre i analysen, for å videre utfordre 

bransjens påvirkningsarbeid. Overordnet kan man si at Norsk Industris påvirkningsstrategi ovenfor 

Industrimeldingen har bestått av fem deler som tabellen nedenfor viser. 

 

Tabell 1: Fremstilling av Norsk Industris påvirkningsstrategi. 

1. Norsk Industri initierte forslaget, og kom derfor tidlig inn i prosessen. 

2. Hvor man hadde gode analyser og argumenter. 

3. Dette utgjorde fundamentet for de konkrete tiltakene man utviklet og foreslo. 

4. Samtidig er man konstruktiv i møte med politikere og byråkrater. 

5. Før man følger prossen helt til målstreken - og forbi. 
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9.1.2 Elkem  
Hos Elkem intervjuet vi kommunikasjonsdirektør Kristin Karlstad. Som tidligere rådgiver i 

Næringsdepartementet, har hun innsikt i hvordan politikk utformes, og hvordan de politiske 

prosessene ser ut. Elkem er medlem av Norsk Industri, og Karlstad var klar på at 

bransjeorganisasjonen ofte spiller en sentral rolle i påvirkningsarbeidet siden de “ofte snapper opp 

ting fra Norsk Industri”. Under intervjuet beskrev hun Elkems syn på en Stortingsmelding slik: 

  

“Industrimeldingen var veldig mye prestisje, siden de kommer så sjeldent. Det gjorde at vi brukte 

mye ressurser. Vi MÅ få det riktige bildet med, for det er det vi kommer til å leve med i fremtiden 

(...) Vi ser på dette som en glede, hvor man kan få alle hovedbudskap inn i et offentlig dokument. 

Da må man se hvem som er alliansepartnere, og hvilke budskap man har sammen for at disse kan 

styrkes. Også må man se om man har noen egne budskap, men et overordnet dokument som dette, 

gjør at mange har like budskap.” 

 

Karlstad trekker frem alliansepartnere, budskap og styrking av budskapene. Det ser ut til at Elkem 

har en forståelse av at for å oppnå en sterk posisjon i lobbyismefeltet som enkeltbedrift, er man 

avhengig av samarbeid med ulike aktører. Under intervjuet utdypet hun den videre prosessen rundt 

industrimeldingen: 

  

«Man må finne ut hva som er på programmet, og hvordan de vil ta inn innspill. Det var mange 

innspill på Industrimeldingen, for man startet på Veikartet for industrien (i regi av Norsk Industri) 

og Utvalget for grønn konkurransekraft (utnevnt av regjeringen) før dette. Vi hadde masse 

innspillsmøter, og vi så på dette som en helhet.” 

  

Denne indikerer en annen inngang til påvirkningsprosessen enn det Norsk Industri hadde, og er 

naturligvis relevant når man skal undersøke feltposisjon, kapitalformer og de strategiske valgene til 

Elkem.  

 

9.1.2.1 Politiske prosesser som påvirkningsverktøy 
Man kan argumentere for at Elkem var strategisk posisjonert for Industrimeldingen gjennom 

arbeidet med Utvalget for grønn konkurransekraft (UGK) og Veikartet for prosessindustrien (VPI), 

som var ett av flere veikart Norsk Industri initierte. Når Karlstad sier at Elkem “skjønte at 

Industrimeldingen ville vente på UGK, så derfor kjørte vi på med mye på innspill den», vil vi 
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argumentere for at deler av det industripolitiske påvirkningsarbeidet ble gjennomført før arbeidet 

med Industrimeldingen startet. Det ser derfor ut som om Elkem tilkjempet seg en dominerende 

posisjon i lobbyismefeltet, som en del av de involverte industriaktørene. Videre kan det 

argumenteres for at den nødvendige kunnskapskapitalen allerede var akkumulert og transformert til 

påvirkningskapital før prosessen opp mot Industrimeldingen. Karlstad forklarte at «i 

Industrimeldingen gjorde vi (industrien) en god jobb, men denne ble ekstra bra på grunn av 

Veikartet for prosessindustrien, som fikk mye oppmerksomhet.».  

 

Det løftes frem at VPI utgjorde et fundament for resultatet man oppnådde i Industrimeldingen fordi 

feltposisjonen til Elkem kan ha vært fordelaktig før arbeidet startet. Dette henger sammen med 

transformering av påvirkningskapitalen, som igjen ble materialisert i dokumentene VPI og UGK. 

Under intervjuet forklarte Karlstad prosessen slik: 

 

“Det var mye innspill til Veikartet for prosessindustrien for oss. Det vi lagde her, tok vi til Nærings- 

og fiskeridepartementet. De var veldig imøtekommende, og så har vi et møte med byråkratene (..) 

Utvalget for grønn konkurransekraft gikk til Klima- og miljødepartementet, så til Nærings- og 

fiskeridepartementet. De sa de kom til å vente på den, så vi brukte den som et verktøy.» 

 

Det kan se ut til at både VPI og UGK spilte en sentral rolle inn mot Industrimeldingen, siden 

innspillene og dokumentene ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet, som stod bak 

Stortingsmeldingen. Karlstad opplyste at Elkem visste at “Industrimeldingen lenge var på trappen”. 

Det kan derfor argumenteres for at Elkems deltakelse i prosessene var av strategisk art, noe som 

illustreres gjennom Karlstads uttalelse om at de brukte UGK som “verktøy” fordi Industrimeldingen 

ventet på denne. Innspillene til VPI også ble anvendt som et verktøy fordi dette ble overlevert i 

møtene med departementet. Det ser derfor ut til at begge prosessene var avgjørende for at Elkems 

kunnskapskapital ble transformert til påvirkningskapital. Prosessene ser også ut til å ha blitt anvendt 

som påvirkningsverktøy for å forsterke, akkumulere og transformere kapitalformer.  

 



 53 

 
 
 
9.1.2.2 Argumentasjon og kanaler 
Fundamentet for kunnskapskapitalen til Elkem, som tallmateriale og analyser, erverves ikke helt 

likt Norsk Industri. Mens Norsk Industri både mottar informasjon fra medlemmer og utformer egne 

analyser, opplyser Karlstad at Elkem “har egne tall og statistikk fra SSB som vi viser politikerne i 

møter”. Argumentasjonen formes etter forventningene som politikerne og byråkratene har til 

innspillene. Karlstad opplyste at “samfunnsøkonomiske argumenter blir brukt (...) og vi er vant til å 

bruke tall og vendinger som er akseptert.». Det kan argumenteres for at dette er et strategisk grep 

med formål å forenkle transformasjonen fra kunnskapskapital til påvirkningskapital. Grepet legger 

også grunnlag for at transformasjonen kan foregå hurtigere: Gjennom Elkems tilpasning til 

mottakernes forventninger, øker sjansen for å bli forstått, slik at innsikten Elkem konserverer kan 

transformeres til påvirkningskapital. 

 

Videre er det interessant å undersøke kanalene som blir brukt under påvirkningsarbeidet, og hvilke 

aspekter som peker seg ut med hensyn til feltposisjon. Karlstad opplyste at de «hadde mye møter 

som kanaler” og at disse kunne “være i Norsk Industri og Forum for Miljøteknologi sine forumer”. 

Det kan således argumenteres for at feltposisjonen til Elkem baserer seg på andre aktører som 

tilrettelegges gjennom ulike forumer og arenaer. Når man i tillegg vet at Norsk Industri fasiliterte 

VPI, kan det se ut som om posisjonen Elkem har i lobbyismefeltet er delvis avhengig av 

bransjeorganisasjonen. Norsk Industri ser ut til å skape et politisk handlingsrom som Elkem har 

brukt ved å samarbeide med andre aktører for å forbedre feltposisjonen. Karlstad forklarte at de har 

faste møter med Nærings- og fiskeridepartementet i politiske prosesser, og hun påpekte at “når jeg 

vet hvem som skriver (en Stortingsmelding), så sender jeg alt til den personen. Så tar jeg kontakt 

etterpå.» Dette ble gjentatt flere ganger, og var en rød tråd gjennom hele intervjuet. Dette peker på 

et klart strategisk valg for å akkumulere påvirkningskapital. At Elkem har direkte kontakt med 

forfatteren av selve Stortingsmeldingen skiller seg fra andre aktører i oppgaven vår. 

Handlingsrommet for påvirkningen blir utvidet, idet kontaktflaten mot departementet blir utvidet og 

styrket. Dermed ser det ut som transformasjonen av kapital foregår både i møtene med politikerne, 

men i vel så stor grad i kontakten med byråkraten og oppfølgingen av byråkratene som står for 

skriving av meldingene: 
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“Når vi vet hvem som skriver, sender vi noe skriftlig til dem. Det vi sier i møtene til politikerne, 

sender vi også til de som skriver. Det er to veier, men først til politikerne, så de igjen gir retning til 

de som skriver. Så etter hvert blir det mer tekstbasert.» 

 

 
 
9.1.2.3 Samarbeid som strategi 
Karlstad uttrykte klart at målet med påvirkningsarbeidet var å “få befestet prosessindustrien som en 

fremtidsindustri, ikke som en solnedgangsindustri.». Strategien til Elkem ser ut til å gå via VPI og 

UGK, som var sentrale premissgivere for Industrimeldingens resultat. Karlstad tegner et bilde av 

VPI som vellykket for deres del: 

 

“Veikartet var veldig godt. Her fikk vi befestet at vi er en del av løsning, hvor bildet av en 

solnedgang er fjernet, og det er vi fornøyd med.” 

 

Siden Elkem er medlem av Norsk Industri, og Elkems administrerende direktør, Helge Aasen, er 

styreleder i Norsk Industri, er det interessant hvordan Rahm og Karlstads har delvis ulike syn på 

prosessen rundt Industrimeldingen. Selv om begge gir uttrykk for at Norsk Industri spilte en rolle 

som både tilrettelegger og forum, la Karlstad vekt på industribedriftenes evne og vilje til å strekke 

seg lengre enn hva man hadde gjort før. Følgende sitater peker på dette: 

 

«Norsk Industri hadde flere fora, men at bedriftene satte av tid og folk, og at vi turte, var nøkkelen 

(...) Industribedrifter satt av mye tid og toppfolk. Arbeidsgruppen til Veikartet for prosessindustrien 

snudde måten vi jobber kommunikativt for industrien. Her var de største medlemsbedriftene til 

Norsk Industri. I arbeidsgruppen ble det aksept for å snakke om visjon (...) i møtene i arbeidet opp 

mot Veikartet for industrien, snudde måten industrien jobbet sammen på, og det var en nøkkel for 

gjennomslaget i Industrimeldingen.» 

 

Det løftes frem i Karlstads sitater at det utslagsgivende for Industrimeldingen var industriens evne 

til å finne sammen og dra i samme retning. Hele bransjen var med på å snu hvordan man tenkte og 

kommuniserte om industrien som en fremtidsindustri. Det analytiske poenget er at Karlstads 

meningskonstruksjon sier oss at industribedriftenes evne, initiativ og vilje, gjennom å sette av tid og 
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toppfolk, var den avgjørende faktoren for resultatet. VPI ble med andre ord et godt dokument 

grunnet bransjens arbeid, og fungerte som en pådriver overfor Industrimeldingen. 

 

 

Denne samarbeidsformen, hvor store deler av bransjen går sammen, virker som en klar strategi for å 

utøve påvirkning. For Elkems del har man gjennom samarbeidet fått transformert 

kunnskapskapitalen til påvirkningskapital, og tilkjempet seg en sterk posisjon i lobbyismefeltet som 

følge av prosessen. Siden “industrien turte å strekke oss og satte oss hårete mål”, ble VPI “litt 

unikt, og ble brukt som argumentasjon”, ifølge Karlstad. Derfor kan man argumentere for at 

feltposisjonen ble forsterket, og skapte et fundament for påvirkning av Industrimeldingen, gjennom 

bransjens kollektive satsning. Samtidig var det utfordringer med VPI. Under intervjuet fortalte 

Karlstad hvordan Elkem som enkeltaktør påvirket dokumentets innhold: 

 

«Førsteutkastet til Veikartet var så tilbakeskuende, med 20 sider om forbehold. En i Elkem (Håvard 

Moe) satt i gruppa, og fikk de 20 sidene til å bli fjernet. Vi måtte strekke oss for å vise hva vi vil – 

lage en visjon, for dette kan være mulig.» 

 

Denne meningskonstruksjonen trekker frem Elkem som en essensiell aktør for at industrien klarte å 

strekke seg lengre og oppnå et godt resultat. Det indikerer at Elkem har hatt en større grad av 

påvirkningskapital enn andre bedrifter i arbeidsgruppen, fordi Moe skjønte at overflødig 

informasjon som de 20 sidene med forbehold kunne komplisere transformasjonen fra bransjens 

kunnskapskapital til påvirkningskapital. For å forsterke posisjonen ytterligere, ble det også 

samarbeidet med aktører utenfor bransjen: 

 

“Vi bygget allianser med bedrifter, men også litt med Industri Energi (fagforbund), hvor vi har 

samtaler og avstemmer synspunkt. Også var miljøbevegelsen veldig viktig, de var lett å få med i 

Veikartet, og satt pris på at vi “endelig kom ut av skapet”.” 

 

Her dras det frem nok et ledd av samarbeidsstrategien, hvor formålet var å øke den politiske 

gjennomslagskraften. Ved å inkludere miljøbevegelsen økes troverdigheten til industrien kraftig 

idet man etterspurte statlige tiltak eller initiativer i klima- og miljøpolitikken. Dette var et sentralt 

og strategisk valg for Elkem. Samarbeidsstrategien førte igjen til en transformering av 
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påvirkningskapital til politisk kapital siden Industrimeldingen presenterte gode rammebetingelser på 

skatt- og avgiftspolitikk, et eget testsenter og lånegarantiordningen. I siste instans ble den politiske 

kapitalen transformert til økonomisk kapital grunnet gunstig beskatning og muligheter gjennom 

lånegarantien. Overordnet kan man dermed argumentere for at Elkems påvirkningsstrategi bestod 

av fem deler, etter at de fikk informasjon om Industrimeldingen Norsk Industri. 

 

Tabell 2: Fremstilling av Elkems påvirkningsstrategi. 

1. Elkem har arbeidet for et samarbeid med bransjen og andre aktører, for å forsterke budskap 

og gjennomslagskraft. 

2. Som har skjedd gjennom arbeidet med VPI og UGK. 

3. For deretter å fokusere på Industrimeldingen. 

4. Ved å argumentere for sine synspunkter i møter med departementet. 

5. For så å identifisere byråkratene som skriver, og følge disse opp. 

 

9.1.3 Nexans 
Hos Nexans intervjuet vi Business Analyst, Kristin Hessen. Tidligere har hun hatt stillingene som 

Kommunikasjonsdirektør og Administrative Manager i Nexans. Hun har derfor innsikt i selskapets 

myndighetskontakt og kommunikasjon. Under intervjuet kom det tidlig frem at kabelprodusenten 

har hatt en ulik inngang til Industrimeldingen enn hva Elkem hadde. 

 

“Som helhet var vi fornøyd med Industrimelding. Vår påvirkning var å ha CEO og andre ansatte i 

styrer i NHO og i Norsk Industri, der det er viktig å være til stede og påvirke.” 

 

Her kan man argumentere for at det skapes en meningskonstruksjon av Nexans som en aktør med 

smale, men spesifikke påvirkningstiltak opp mot Industrimeldingen. Hessen trekker frem arbeidet 

for å strategisk posisjonere sentrale Nexans-ansatte i styrer og forumer hvor de kan drive påvirkning 

og fatte beslutninger. Dette står i kontrast til Elkem som hadde et bredere og kontinuerlig fokus i 

påvirkningsarbeidet. Posisjoneringsarbeidet som Hessen henviser til er selskapets arbeid for å få 

deres Administrerende direktør, Ragnhild Katteland, inn i Norsk Industris representantskap. Og selv 
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om det ikke kom frem gjennom intervjuet har Nexans, i likhet med Elkem, en representant i 

arbeidsgruppen til et av Veikartene for industrien. Mens Elkems representant satt i arbeidsgruppen 

til Veikartet for Prosessindustrien, satt Nexans fabrikksjef Torbjørn Blomsnes i arbeidsgruppen til 

Veikartet for Elektroteknisk industri (VEI). Hessen oppsummerte Nexans påvirkningsarbeid opp 

mot Industrimelding slik: 

 

«Vi gjør ikke noe annet enn å ha folk i viktige posisjoner.”  

 

9.1.3.1 Avhengigheten til Norsk Industri 
Gjennom empirien fremstår Nexans som en dominert enkeltaktør i lobbyismefeltet, som sliter med 

å akkumulere påvirkningskapital. Resultatet kan se ut til å være at Nexans må forholde seg i langt 

større grad til Norsk Industri enn det Elkem behøver. Under intervjuet forklarte Hessen selskapets 

forhold til bransjeorganisasjonen: 

 

«Norsk Industri kommer inn og hjelper små og store bedrifter opp mot Stortingsmeldinger. Og den 

første kontakten må alltid komme fra NI fordi de har mye tyngde, og jeg føler de blir lyttet til.» 

 

Det kan argumenteres for at det konstrueres en viss avhengighet til Norsk Industri fordi de “har mye 

tyngde” og “blir lyttet til”. Dette er interessant siden Nexans, som en verdensledende 

kabelprodusent, har fagkunnskap og -ekspertise få andre aktører har. Man kan således argumentere 

for at kunnskapskapitalen til selskapet er på plass. Problemet oppstår - tilsynelatende - i 

transformeringen av påvirkningskapitalen. Transformeringen av kunnskapskapital til 

påvirkningskapital kan ha blitt vanskeliggjort av at Nexans har jobbet med èn bestemt politisk sak i 

flere tiår. Saken gjelder en vernet terskelfjord, som ligger på grensen til Sverige. Fjorden er for 

grunn til at de største lasteskipene kan ankomme havnen innerst i fjorden, hvor en Nexans-fabrikk 

ligger. Siden fjorden er vernet gjennom EU, er en fordypning er ikke mulig. Hessen opplyste at 

denne saken har tatt mye tid og ressurser. Man kan derfor argumentere for at Nexans har prioritert 

forsøk på kapitaltransformering tilknyttet denne saken, istedenfor mot Industrimeldingen. Det ser ut 

til at Nexans ikke har den påvirkningskapitalen som skal til for å konvertere politisk kapital, og 

dermed få gjennomslag i Industrimeldingen. Nexans fremstår dermed som avhengig av Norsk 

Industris sterke posisjon. 
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9.1.3.2 De strategiske prioriteringer 
Man kan argumentere for at Nexans’ strategi opp mot Industrimeldingen har bestått av få tiltak, 

som til gjengjeld har vært konkrete. I lys av dette er det interessant å undersøke Hessens syn på 

påvirkningsarbeid: 

 

“Jeg synes ikke det er enkelt å påvirke i Norge. Jeg føler vi blir flinkere, men mange politikere er 

uprofesjonelle i møte med folk, og er redde for å bli påvirket. Mens samtidig så lar de seg påvirke 

av store kommunikasjonshus som er profesjonelle på dette, og da er det greit.» 

 

Sitatet er delvis oppsummerende for Nexans. I påvirkningsarbeidet har selskapet ikke akkumulert 

nok påvirkningskapital og har derfor en svak feltposisjon. Når Nexans i tillegg trekkes mellom å 

måtte prioritere ulike politiske saker, kompliserer dette arbeidet ytterligere. Nexans beskrivelse av 

påvirkningsarbeid som “ikke enkelt”, gir dermed mening. Handlingsrommet til Nexans ser 

tilsynelatende ut til å være mindre enn Elkem og Norsk Industri sitt. 

 

Å tilknytte seg Norsk Industri fremstår som et fornuftig, strategisk valg situasjonen tatt i 

betraktning. Samtidig kan man argumentere for at Nexans lykkes med påvirkningstiltaket som 

omhandler topplederposisjonering. Dette er et strategisk valg, hvor man har fått posisjonert inn 

topplederne i relevante forumer. Uten å inneha fullstendig innsikt i hva Katteland og Blomsnes har 

bidratt med, ble tiltak fra VEI om rammebetingelser på skatt- og avgiftspolitikk, kompetanse og 

testsenter gjenspeilet i Industrimeldingen. Oppsummerende er Nexans’ påvirkningsstrategi kort, 

sammenlignet med andre aktører, illustrert i tabellen nedenfor.  

 

Tabell 3: Fremstilling av Nexans’ påvirkningsstrategi. 

1. Nexans drev med strategisk topplederposisjonering i forkant av Industrimeldingen. 

2. For deretter å støtte opp om Norsk Industris arbeid. 
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9.1.4 Industriens påvirkningsstrategi 
Siden Norsk Industri, Elkem og Nexans kun utgjør et utvalg av industriaktører, gir ikke deres 

strategier et fullstendig bilde av hvordan bransjen har arbeidet opp mot Industrimeldingen. Vi vil 

likevel argumentere for at analysene av bransjens egen organisasjon og to betydelige 

industribedrifter, gir oss et representativt innsyn i hvordan industripolitikken forsøkes å påvirkes. 

 

Overordnet er Norsk Industri en sentral aktør som talerør for bransjen. Enkeltbedrifter som driver 

utstrakt påvirkningsarbeid selv, som Elkem, vil likevel nyte godt av bransjeorganisasjonens 

posisjon i det politiske landskapet. Man kan også se en rød tråd i argumentasjonen for industrien. 

Argumentasjonen, best illustrert gjennom Norsk Industris velferdsargumentasjon, har et perspektiv 

som fremhever samfunnets interesse i første omgang, og industriens egeninteresse i andre omgang. 

Ved å konstruere industrien som løsningen på politiske utfordringer, som tap av statsinntekter og 

klima- og miljøspørsmål, klarte de å trykke på de riktige knappene. Videre kan man peke på at 

abstraksjonsnivået på tiltakene som industrien etterspør er konkrete. Fjerning av maskinskatten 

viser ikke bare at industrien har tydelige industripolitiske standpunkt, men at den også er 

konstruktiv når den må. Det konkrete utgangspunktet og de konstruktive prosessene, øker den 

politiske gjennomslagskraften, noe som igjen skaper mulighet for å forsterke de politiske 

relasjonene ved at politikere og byråkrater får flagge industriens politiske seier som sin egen. 

Samtlige av våre industri-respondenter opplyste at dette var en viktig huskeregel i 

påvirkningsarbeidet. 

 

Industriens påvirkningsstrategi opp mot Industrimeldingen kjennetegnes ved at den var vellykket. 

Gjennom strategiske grep som en tydelig velferdsargumentasjon, blandet med bransjesamarbeid og 

en konstruktiv tilnærming, lykkes industrien med å få en Stortingsmelding som ga konkrete tiltak - 

og beskrivelse som en fremtidsindustri. 

 

9.1.5 Industrien og dens sosiale strukturer 
Et av Bourdieus poeng er at aktørene tar strategiske valg på bakgrunn av underliggende sosiale 

strukturer for å maksimere profitten av kapitalen. Gjennom empirien fremstår de underliggende 

sosiale strukturer for industriens påvirkningsarbeid som flere. Den første omhandler den politiske 

konsensusen som preger det politiske landskapet i Norge. At det ofte er stor enighet om de store 

politiske linjene, uavhengig av hvilken regjering som styrer, skaper rammer for politisk 
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påvirkningsarbeid. Konsensus-politikken gjør at rammebetingelsene ofte er langsiktige, og at 

industripolitiske prosjekter kan fortsette, selv med regjeringsskifter. I Konjunkturrapporten 2018 

uttalte Knut Sunde, direktør i Norsk Industri, blant annet at “Stortingets behandling av fjorårets 

Industrimeldingen viser at det er bred, industripolitisk konsensus rundt de viktigste 

rammebetingelse som industrien er opptatt av. Denne forutsigbarheten er viktig for å realisere de 

økte industriinvesteringene som vi tror kommer” (Norsk Industri, 2018). 

 

Vi vil argumentere for at dette henger sammen med trepartssamarbeidet, hvor arbeidstaker- og 

arbeidsgiversidene og Staten samarbeider. Siden Elkem og Nexans er medlemmer av Norsk 

Industri, som igjen er underlagt NHO, vil trepartssamarbeidet utgjøre en underliggende sosial 

struktur som skaper rammer. Dette gjenspeiles i industriens konstruktive tilnærming hvor 

argumentasjonen ivaretar samfunnets interesser, ikke nødvendigvis bare industriens egne interesser. 

 

Maktavstanden i Norge fremstår også som en underliggende sosial struktur. Avstanden mellom 

myndighetene og folket inngår i en egalitær, nordisk tradisjon (Hofstede, 2010). Dette skaper et 

mulighetsrom for påvirkning fordi politikere og byråkrater er åpne, mottakelige for innspill og lett 

tilgjengelige, noe som er blitt bekreftet av analysene. 

Selv om de nevnte sosiale strukturene er skapt over lang tid, er det også nyere trender som former 

strukturene. Vi vil argumentere for at klima- og miljøutfordringer utgjør en underliggende sosial 

struktur som konstant påvirker industrien og dens handlingsrom. Dette gjenspeiles i det grønne 

fokuset i Veikartene for industrien, Utvalget for grønn konkurransekraft og Industrimeldingen. I 

Industrimeldingen handler første hovedmål om å kartlegge industriens rolle i overgangen til 

lavutslippssamfunnet, to kapitler er dedikert bærekraftighet og dokumentets tittel er “Industrien – 

grønnere, smartere og mer nyskapende “(Regjeringen, 2017).  

 

“Miljøbevegelsen var glad for at vi endelig kom ut av skapet under arbeidet med Veikartet for 

prosessindustrien”, uttalte Karlstad fra Elkem under intervjuet. Sitatet illustrer hvordan klima- og 

miljøstrukturen har tvunget industrien til å utvide samfunnsansvaret og -rollen. Klima- og 

miljøstrukturen fører industrien i en mer bærekraftig retning, og den setter rammer for hvordan 

påvirkningsarbeidet formes. Bærekraftig- og grønn omstilling har derfor utgjort deler av 

grunnstammen i industriens argumentasjon når nye industripolitiske tiltak etterspørres, noe analysen 

har bekreftet.  



 61 

 

Gjennom analysen har vi også avdekket en fremtredende velferdsstruktur som har konsekvenser for 

industriens strategi og konstruksjon av seg selv. Velferdsargumentasjonen til industrien omhandler 

hvordan velferdstjenestene i Norge er avhengig av industribedriftene som skaper statsinntekter. 

Dermed underordnes industriens profitt og egeninteresse, mens samfunnsrolle og -ansvar løftes 

frem. Verdier som tillit, solidaritet, ansvarlighet inngår i velferdsstrukturen når industrien definerer 

seg som en del av løsningen på de politiske utfordringene i Norge - som finansiering av 

velferdstjenester og klima og miljø. 

 

9.2 IT-bransjen 
 

9.2.1 Abelia 
I Abelia snakket vi med Kjetil Thorvik Brun som er fagsjef for IKT og digitale næringer. Brun 

hadde ledet påvirkningsarbeidet til Abelia opp mot Digital Agenda. Tidligere hadde han arbeidet i 

Microsoft som Myndighetskontakt i Europa som gir han god innsikt i politiske prosesser og 

påvirkning. For å kunne representere medlemsbedriftene sine best mulig opp mot Digital Agenda, 

arbeidet Abelia kontinuerlig med informasjonsinnhenting fra både medlemmer og politikere. Under 

intervjuet fortalte Brun at de “forsøker å ha en del forumer på ulike temaer, hvor noen er faste”. 

Slik forsøker Abelia å plukke opp hvilke typer problemstillinger som eksister ute blant 

medlemsbedriftene, ifølge Brun:  

 

“Digital Agenda kom fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, tror jeg. Vi hadde etterlyst 

en strategi eller noe, for vi har et politisk prosjekt vi vil gjennomføre. Da Digital Agenda kom, var 

det ikke lenge siden forgjengeren, men det er naturlig på digitalfeltet.».  

 

Abelia hadde etterspurt politisk handling, men samtidig var Digital Agenda initiert fra politiske 

ledelse i Kommunal- og moderniseringdepartementet. Da Abelia ble klar over at det ville komme en 

Stortingsmelding, startet arbeidet med å identifisere eierskapet til meldingen: “Når vi får høre om 

en Stortingsmelding, prøver vi å få kontakt med dem som har eierskapet, ikke i Stortinget, men 

hvem i regjeringen. Vi pleier å begynne på statssekretær, avhengig av hvem som er avsender i 

budskapet. Av og til kan det være en politisk rådgiver. Og etter hvert se hvem som er prosjektleder, 

og få i stand et møte fortest mulig, og få inn noen forhåndsinnspill”.  
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Beskrivelsen fra Brun tyder på at Abelia har posisjonert seg slik at de kan påvirke. Kartlegging av 

det politiske landskapet er derfor en del av påvirkningskapitalen. Abelia har etterspurt politisk 

handling, som kan peke på en kraftfull posisjon i lobbyismefeltet. På den andre siden kan man stille 

spørsmål om bransjeorganisasjonen har akkumulert tilstrekkelig påvirkningskapital til å påvirke 

Digital Agenda. De ulike kapitalformene som har blitt akkumulert og transformert vil redegjøres for 

i de kommende avsnittene. 

 

9.2.1.2 Abelia og deres påvirkningskapital  
Abelia har i flere år fungert som et viktig talerør for medlemmene fra IT-sektoren. Erfaring og 

kunnskap er opparbeidet gjennom deres informasjonsinnhenting fra medlemmer og fra politikere, 

og det gjør de til en vesentlig aktør innenfor norsk IT-sektor. For å bygge opp argumentasjonen 

rundt et politisk dokument, forklarer Brun hvordan Abelia går frem:  

 

“Vi ser på problemstillingen først: Må identifisere riktig type fakta, og hva som er den relevante 

faktaen, hva er situasjonene, finne de politiske prosjekter til Regjeringen eller stortingsflertallet, 

bygge opp problemforståelsen, så den sammenfaller med bransjen, så underbygge med fakta, og 

snevre det inn på løsninger og relevans, og eventuelt tiltak om man går så dypt. Jeg har troen på en 

analytisk tilnærming, så de kjenner ordlyden, blant annet fra den offentlige debatten. Det er viktig å 

treffe her, så ser man for eksempel at det er en vinnersak for dem, og spiller dem opp, så ordvalg 

har en del å si”.   

 

Abelias kunnskapskapital ser ut til å utgjøres av opparbeidet erfaring og kompetanse. For å 

transformere dette til påvirkningskapital må Abelia “vise at det er en vinnersak for de (regjeringen) 

også, og spille det i en positiv retning for de også” og at de “må vise at ringvirkningene er større 

enn bare deg selv”. Selve transformeringen foregår når man kontakter Regjering, Storting eller 

politikere og klarer å konstruere dette som en politisk sak som begge vinner på. Videre var Abelia 

tidlig inne i prosessen og forsøkte å opplyse politikere og departement om hvilke fagfelt man burde 

se på, som Brun forklarte:  

 

“Vi har vært involvert i alle nøkkelområdene (..) det ene er at vi var tidlig inne og sa hvilke felt man 

burde se på, og der opplever jeg at det har vært ganske god overensstemmelse med departementet”.  
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Det ser ut til at Abelia har inntatt en aktiv rolle, og delt sin innsikt ved bruk av påvirkningskapitalen 

i dialog med politikere og departement. Bransjeorganisasjonen har bidratt med sin ekspertise på 

nøkkelområder hvor det har blitt etterspurt, og slik kan man argumentere for at 

påvirkningskapitalen har bidratt til en felles forståelse mellom Abelia og departementet om retning 

på dokumentet. Som tidligere nevnt har Abelia forskjellige fora hvor de innhenter informasjon. For 

kunnskapskapitalen er også den aktive informasjonsinnhentingen blant medlemmene viktig for at 

Abelia skal øke sin kompetanse: 

 

“Vi spør sjeldent hva mener dere om dette, men det er ofte vi går ut med noen områder innenfor en 

tematikk, så tar bedrifter kontakt hvis de har et engasjement på saken. Vi jobbet tett med Hiim på 

konkurranseforhold mellom stat og privat. Vi har både hatt spørreundersøkelse og nettsaker hvor vi 

spør om staten er inne på markedet (til medlemmene), hvor 60-70 prosent svarte ja. Vi ante ikke at 

det var et så stort problem”.  

 

Gjennom spørreundersøkelsen ble Abelia klar over et problem de i utgangspunktet ikke anså som 

betydelig. Denne type arbeid er med på å akkumulere kunnskapskapital. Abelia har kontinuerlig 

kontakt med sine medlemmer, men også med politikere. Når behovet for endring er så stort som i 

sitatet over, vil dette øke kunnskapskapitalen til Abelia. Samtidig styrker det deres troverdighet i 

rollen som en potensiell rådgiver for Regjering og Storting.  

 

9.2.1.3 En bransje i utvikling 
IT-bransjen er en bransje i stor utvikling og dette skaper utfordringer for politikere, organisasjoner 

og bedrifter. Ifølge Brun var det viktig for IT-bransjen og Abelia å få anerkjennelse for 

utfordringene som bransjen møter:  

 

“1/4 av IT-jobber forsvinner til andre land, vi har mange eksempler på dette. Norske bedrifter 

outsourcer (arbeidskraft).”  

 

Problematikken illustrerer en betydelig utfordring for Abelia og politikere. Abelia forsøker å 

konvertere kunnskapskapitalen til påvirkningskapital, og lykkes man med transformeringen vil det 

føre til påvirkning. For å transformere kunnskapskapitalen, benytter Abelia forskjellige virkemidler, 

som analyser. Brun forklarer at “Gartons analyse har vist at 1,8 mrd jobber forsvinner på grunn av 

Artificial Intelligence, men 2,3 mrd nye skapes. Det er et stort skifte”. IT-bransjen er med andre ord 
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under rivende utvikling, og Abelia forsøker å bevisstgjøre norske myndigheter om hvilke politiske 

grep som må tas for å løse utfordringene.  

 

Under intervjuet forklarer Brun at digitalisering minsker behovet for lavkompetanseyrker, men at 

behovet for høykompetanse øker. Under arbeidet med Digital Agenda ble det tidlig klart kommende 

utfordringer rundt kompetansekapittelet: 

 

“Vi fikk vite tidlig at vi ikke måtte forvente oss altfor mye på utdanningssiden. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet er et fagdepartement på linje med alle de andre, men de skal 

koordinere et arbeid opp mot alle andre, og sånn sett blir det minste felles multiplum”.  

 

Resultatet var at Abelia ikke opplevde å få gjennomslag på kompetansefeltet. Brun karakteriserte 

det som “mangelsiden, som på utdanning”. Abelia ser ikke ut til å ha lykkes med å transformere sin 

kunnskapskapital på kompetanse og utdanning til påvirkningskapital. Det illustreres gjennom de 

500 IT-studieplassene som departementet foreslo, hvor Brun opplyste at 5000 studieplasser var 

antallet som ville dekket etterspørselen. Under intervjuet fremkom det misnøye med få konkrete 

tiltak:  

 

“Stortingsmeldinger er alt fra fluffy, hvor det står hva som helst, også er de lite førende, til 

Nasjonal transportplan, hvor vi skal sette av en trillion, og det er spesifisert ned til hver krone. 

Digital Agenda er nærmere førstnevnte enn sistnevnte. Den tar opp viktige temaer, og det er mye 

enighet mellom departementet og næringen”.  

 

Det kan altså se ut til at utfordringene for Abelia tilknyttet Digital Agenda var dyptgripende. 

Stortingsmeldingen var førende og pekte ut retninger for temaer, istedenfor å komme med konkret 

politikk. Selv om Abelia ser ut til være godt posisjonert i lobbyismefeltet, og ved flere tilfeller har 

evnet å transformere kunnskapskapital til påvirkningskapital, oppstår det av og til komplikasjoner i 

den videre transformeringsprosessen mot politisk kapital. Samtidig fremstår Abelia konkret og 

løsningsorientert i møte med politikere, og den akkumulerte påvirkningskapitalen tyder på at de er 

en viktig aktør i lobbyismefeltet. 
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9.2.1.4 De strategiske valgene 
Som aktør har Abelia kontinuerlig arbeidet for å opparbeide seg påvirkningskapital man kan 

anvendes i lobbyismefeltet. For å akkumulere kapital har Abelia til enhver tid forsøkt å orientere 

seg i IT-sektoren, både politisk og ute blant sine medlemmer. Når Abelia forsøker å innhente og 

utvide sin kunnskapskapital, har de flere aktører å forholde seg til. Overordnet ser det ut til at 

Abelia har ressursene som kreves for å innhente ny kunnskap gjennom analyser og annen statistikk. 

Dette gjør at de igjen opparbeider seg mer kunnskapskapital som potensielt kan transformeres til 

påvirkningskapital i lobbyismefeltet. Som Brun tidligere nevnte, fikk flere av Abelias innspill til 

Digital Agenda gjennomslag. Under intervjuet dro Brun frem problemstillingen ved offentlige 

anskaffelser: 

“Digitalisering av offentlig sektor er enormt viktig for mange av medlemmene våre. Det offentlige 

har 500 mrd. å kjøpe inn for. Da er det viktig å få inn noe om innovasjon i offentlige anskaffelser – 

hvordan det stimuleres til innovasjon og FoU.”  

 

Digital Agenda hadde egne sider om det offentlige anskaffelsesregelverket som var mindre 

konkrete. Samtidig skulle Nærings- og fiskeridepartementet, som har et annet politisk fokus, stå bak 

en Stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Det kan peke på at Abelias sterke feltposisjon 

materialiserer seg i konkret politikk gjennom andre politiske prosesser og dokumenter, enn det 

Digital Agenda resulterte i. Videre opplyste Brun om at Abelias arbeid på Digital Agenda “traff, 

bortsett fra på utdanningsområdet” og at “summa summarum var produktet godt, mange av våre 

innspill er tatt med”. På den andre siden var Brun åpen om at Abelia ikke lykkes som ønsket: 

 

“Strategien fungerte veldig bra på saksfeltene vi synes var viktige, men i ettertid, så ville jeg pusset 

på format – og huske å gjøre dette konkret. Også gitt forslag på rene politiske tiltak. Vi kunne gjort 

mer her.” 

 

Her gir Brun et innblikk på hva som kunne vært gjort bedre. Siden formatet kunne vært “pusset på”, 

kan dette peke på en faktor som skapte premisser for påvirkningsarbeidet. At de ikke lykkes med å 

komme med konkrete tiltak kan tyde på at de ikke lykkes i transformeringen fra kunnskapskapital 

til påvirkningskapital. Et av Bruns sitater kan peke på en faktor som har påvirket dette arbeidet: 
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“I Digital Agenda, på lederkompetanse i offentlig sektor, var det bra, for det er under Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet, men utdanning er under Kunnskapsdepartementet, så den var 

ikke så bra, og var ikke veldig ambisiøs.” 

 

Sitatet kan illustrere hovedutfordringen Abelia støtte på i sitt arbeid opp mot Digital Agenda: 

Stortingsmeldingens vage mandat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet var ansvarlig 

departement for Stortingsmeldingen og skapte rammene for hva den kunne inneholde. Mandatet 

kompliserte konkrete politiske tiltak fordi det ekskluderte en helhetlig gjennomgang av relevante 

fagområder som står utenfor departementet. Disse faktorene kan ha skapt et smalere politisk 

handlingsrom for Abelia, og kan forklare den manglende transformeringen av kunnskapskapital til 

påvirkningskapital. Videre opplyste Brun om at det er sentralt å finne en balansegang i dialogen 

innenfor lobbyismefeltet. Samtidig opplevde han kommunikasjonen med departementet som god: 

“Dialogen med Paul (statssekretær Chaffey) var veldig god, og vi hadde statsråden inne hos styret. 

De har vært veldig mottakelige, og åpne for innspill.”. Under intervjuet forklarte Brun at han 

opplevde at statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde 

eierskap til Digital Agenda. Selv om Brun opplevde dialogen med Chaffey og departementet som 

god, utdypet han Abelias strategiske valg i forsøkene på akkumulering av politisk kapital:  

 

“Det handler også om en prioritering, man kan overøse med alt, men da svekkes totalbudskapet, 

noe avhengig av hvor man går bredt ut. Jeg tror det fortsatt var en riktig prioritering”.  

 

Sitatet peker på at Abelia valgte en strategi der de nøye prioriterte hvilke temaer det skulle 

fokuseres på, for ikke å “overøse” departementet. Prioriteringenes formål var å øke sjansen for 

gjennomslag på de mest relevante og viktigste områdene, og var således et strategisk valg. Selv om 

Brun var kritisk til deler av deres påvirkningsinnsats, gjør Abelias politiske synspunkter seg 

gjeldende i andre dokumenter, som nye stortingsmeldinger og regjeringserklæringer: 

 

“Vi hadde mer eller mindre fullt gjennomslag, men lettere å se andre steder. I den nye 

regjeringserklæringen fikk vi 76 av 90 punkter som vi kunne kvittere av på – en enorm andel. Litt 

enklere på den type dokumenter.» 

 



 67 

Et annet strategisk valg angår tidsaspektet, og dialogen som ble ført med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Brun forklarer at Abelia valgte å gå tidlig inn i prosessen: 

 

“Vi var tidlig inne og så på felt, og var enige med departementet om mye. Vi måtte ikke overtale 

dem, men har gått mer på timing, og fordi vi har en historikk på det vi har jobbet med”.  

 

Det kan argumenteres for at dette var et strategisk valg for å bedre rammene for 

kapitalakkumulering. Når Brun forteller at Abelia “var enige med departementet om mye”, kan dette 

peke på at man allerede hadde lykkes med å akkumulere påvirkningskapital gjennom tidligere 

politisk arbeid, og dette kan ha bidratt til politisk gjennomslag. Samtidig er det et analytisk poeng 

hvor tidlig man er inne i prosessen. Brun forklarte at “kommer forslaget fra oss, får vi et annet 

eierskap, enn hvis det kommer fra det blå”. Selv om Abelia hadde etterlyst en strategi på 

digitaliseringsfeltet, stod departementet bak initiativet. Brun var klar på at om man “skal du ha 

innflytelse, må du inn før prosessen er i gang, og gjerne påvirke mandatet”. 

 

Oppsummert ser det ut til at Abelia har en fremtredende posisjon i lobbyismefeltet som følge av 

akkumulering og transformasjon av kunnskapskapital til påvirkningskapital. Selv om det oppstod 

utfordringer i transformering fra påvirkningskapital til politisk kapital under prosessen, har senere 

vedtak og dokumenter resultert i konkrete politiske tiltak. Abelia har mange av de samme 

kjennetegnene som Norsk Industri, gjennom sin brede kompetanse og innsikt, hvor 

hovedforskjellen er initieringen Stortingsmeldingene. De strategiske valgene har hatt som formål å 

styrke kapitalakkumulering og således feltposisjonen. Analysen peker på at Abelias 

påvirkningsstrategi i forbindelse med Digital Agenda har sett ut som tabellen nedenfor. 

 

Tabell 4: Fremstilling av Abelias påvirkningsstrategi. 

1. Abelia kom tidlig inn i prosessen rundt Digital Agenda. 

2. Her forstod man mandatet og meldingens rammer 

3. Deretter prioriterte man politiske saksfet. 

4. For så å følge prosessen til målstreken og forbi. 
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9.2.2 Microsoft 
I Microsoft intervjuet vi Kristine Beitland som er Direktør for Myndighetskontakt. Med bakgrunn 

fra Politidirektoratet og Næringslivets Sikkerhetsråd, har hun innsikt i hvordan politikken og 

næringslivet må samarbeide for å løse utfordringer. Beitland ledet Microsofts arbeidet opp mot 

Digital Agenda. Microsoft driver med et utstrakt påvirkningsarbeid over hele kloden. I Norge har 

selskapet drevet med politisk påvirkning i flere år. Under intervjuet forklarte Beitland at et av 

virkemidlene de har utviklet er en policy-bok med forslag til løsninger på utfordringer over hele 

verden:  

 

“Da tenkte jeg at vi bare må prøve å skrive ned; hva er utfordringen med den digitale 

transformasjon, hva er mulighetsrommet og hva er det vi anbefaler for å få suksess i 

mulighetsrommet. Det beskriver den der. Og så handler den om hvor man er på reisen”.  

 

Policy-boken har senere blitt omskrevet og tilpasset norsk kontekst. Derfor er den et sentralt 

verktøy i Microsofts påvirkningsarbeid, noe som illustreres gjennom at den kontinuerlig ble anvendt 

i arbeidet med Digital Agenda. Ifølge Beitland foregår påvirkningsarbeidet både gjennom at 

Microsoft blir kontaktet, men også ved at de selv forsøker å skape dialog:  

 

“Vi blir invitert inn på alt mulig, som dere skjønner, men vi har også meldt oss på, så gjenstår det å 

se, for jeg har forventninger om at det er gjensidig. Vi kan ikke bare sitte og dele ut masse 

informasjon og kompetanse, hvis det ikke går to veier. Der har Norge et stykke å gå”. Det er altså 

en tydelig dialog mellom Microsoft og myndighetene. Det fremstår som om Microsoft forventer at 

de skal få resultater av informasjon- og kompetansedelingen. 

 

9.2.2.1 Påvirkningskapital som et samfunnsansvar 
Grunnet størrelsen til Microsoft, har selskapet tilgang til store mengder informasjon fra de landene 

man opererer i. Beitland og de andre myndighetskontaktene besitter kunnskap, hvor policy-boken 

legger rammene for påvirkningsarbeidet. Under intervjuet kommer det frem at Beitland opplever at 

Microsoft “har et stort ansvar siden vi utvikler teknologien”. Beitland tegner et bilde av at 

Microsoft selv opplever et ansvar i dagens samfunn. Dette var en rød tråd som gikk igjen gjennom 

intervjuet. Sentralt for ansvaret, står kompetansedeling med relevante myndigheter og politikere: 
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“Politikere er ofte generalister, som hopper fra komitè til komitè. Det gjør det vanskelig å 

dypdykke, men som påvirker må man det. Når vi er verdens største skyleverandør, stiller mange 

spørsmål om det er trygt, og hvor er personvernet mitt? Da bruker jeg mye tid på å forklare hvorfor 

personvern og tillit er så viktig for Microsoft – og da må jeg kunne dypdykke her”.  

 

Beitlands beskrivelse av påvirkningsarbeidet peker på Microsoft som en tilbyder av kunnskap og 

innsikt politikerne ikke har. Dette kan være et resultat av en kombinasjon, der politikerne sjeldent 

har spesifikk og dyptgripende fagkunnskap, mens virksomhetene har akkumulert denne 

kunnskapskapitalen. Derfor kan det se ut til at Microsoft har arbeidet med å spre kunnskapskapital i 

prosessen med Digital Agenda, og at dette har vært et ledd i transformering til påvirkningskapital. 

Videre kan Microsofts kunnskap og ekspertise skape rammer for påvirkningskapitalen, og videre 

bygge en fordelaktig posisjon i lobbyismefeltet. Beitland illustrerte også hvordan hun anser 

Microsofts kunnskapsdeling som en plikt og dermed en del av samfunnsansvaret: 

 

“I departementet sitter man en bestemt tid, og det er vanskelig å finne alle teknologiske trender. 

Om de eksempelvis ikke vet at det ikke er fiber som er fremtiden, er det helt krise. Da er det en plikt 

for oss å bidra”. 

 

Under intervjuet opplyste også Beitland om at «vår oppgave er å påpeke politikk som mangler (...) 

vår jobb er å se hvordan føringer kan bli gjennomføringer”. Det kan dermed se ut til at Microsoft 

konserverer en stor mengde kunnskapskapital, og at man aktivt deler denne i forsøk på å 

transformere den til påvirkningskapital. Samtidig oppleves bidragene som “en plikt”, hvor 

Microsofts inntar en ekspertrolle for myndighetene. 

 

9.2.2.2 Tvunget i posisjon 
Dette skaper rammer for Microsoft plassering i lobbyismefeltet. Selskapets akkumulerte 

kunnskapskapital henger sammen med politikernes mangel på kunnskapskapital. Under intervjuet 

beskrev Beitland hennes direkte tone med politikerne:  

 

“Jeg sier det rett ut: Vi har en kapasitet som myndighetene bare kan drømme om”.  

 

Det kan se ut til at Beitland tegner et bilde av Microsofts kunnskapskapital som skaper mulighet for 

påvirkning. Utfordringen for Microsoft er selskapets evne til å transformere påvirkningskapital til 
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politisk kapital, for å videre tilkjempe seg en sterk posisjon i lobbyismefeltet. Som et ledd i dette, 

forklarte Beitland at Microsoft har kontinuerlig kontakt med myndighetene og forsøker å påvirke 

dem hele tiden. Èn av måtene Microsoft forsøker å akkumulere påvirkningskapital på, er gjennom 

en rekke utvalg og forumer. Blant annet sitter Beitland i et utvalg som skal komme med veiledende 

politikk og gi råd til regjeringen: 

 

“Jeg har et eksempel på hvordan jeg påvirker: Jeg var oppnevnt av regjeringen til Sårbarhetsutvalg 

og da sitter jeg og foreslår konkret politikk. Det er et dristig valg, siden jeg representerer en 

kommersiell aktør”.  

 

Gjennom Beitlands rolle, har Microsoft mulighet til å akkumulere påvirkningskapital. Denne 

påvirkningsformen er mer direkte enn andre former, og kan peke på en sterk feltposisjon. Et resultat 

av Beitlands deltakelse i Sårbarhetsutvalget var et nytt utvalg tilknyttet IKT-sikkerhetsmeldingen: 

 

“Etter det, så er det satt ned en IKT-sikkerhetsutvalg, som skal se på roller, ansvar og regelverk. Da 

bruker jeg globale argumenter, i norsk kontekst. Bruker mye tid, for det er så viktig for oss (...) 

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet skal ha workshops, og der skal vi 

delta.” 

 

Beitlands sentrale rolle i utvalgene er med på å bekrefte og forsterke Microsofts posisjon i 

lobbyismefeltet. Denne posisjonen gir en kommersiell aktør tilgang på konkret utforming av 

politikk. Og her transformeres påvirkningskapitalen til politisk kapital fordi Beitland hadde 

mulighet for å veilede og anbefale kurs som er fordelaktig for Microsoft. I det konkrete arbeidet opp 

mot Digital Agenda, forklarte Beitland at Microsoft bygget opp argumentasjonen med analyser. 

Blant annet ble rapporten Digital Transformation Report 2017, utformet i samarbeid med 

konsulentselskapet Qvartz i forkant av Digital Agenda (Qvartz, 2017): 

 

“Undersøkelsen med Qvartz beskriver 29 toppledere i private virksomheter som har svart på hvor 

langt man har kommet i reisen”.  

 

“Reisen” tilsvarer hvor langt virksomhetene har kommet i sin digitale transformasjon, og rapporten 

fungerte også som et påvirkningsverktøy for Microsoft. Undersøkelsen peker eksempelvis på at selv 
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om digital transformasjon står høyt på agendaen, sliter virksomhetene med å finne de mest effektive 

verktøyene. Kompetansemangel på IT-feltet er også en utfordring, ifølge rapporten. Undersøkelsen 

bygger opp Microsofts kunnskapskapital, og kan transformeres til påvirkningskapital i møtene med 

relevante myndigheter. Microsofts posisjon i lobbyismefeltet karakteriseres ved at man både 

oppsøker og blir oppsøkt av politikere og byråkrater, og får dermed en fordelaktig posisjon. 

Nøkkelen er den høye graden av kunnskapskapital, som gjør dem attraktive å lytte til, og gjør 

Microsoft i stand til å komme med konkrete forslag på politiske saksfelt. 

 

 
9.2.2.3 De strategiske valgene 
Microsofts påvirkningsarbeid består av flere ulike strategiske valg, tilnærminger og kanaler. 

Foregående avsnitt pekte på utvalg og fora som sentrale premissgivere i påvirkningsarbeidet. En 

annen tilgang, er gjennom topplederposisjoneringen til Kimberley Lein-Mathisen, Administrerende 

direktør i Microsoft Norge: 

 

“Kimberley deltok på møte med Erna (Statsminister Solberg) og syv ministre om langtidsplanen for 

forskning og utdanning”.  

 

Selv om en minister-middag ikke innehar samme mandat som et regjeringsoppnevnt utvalg som 

skal levere konkrete politisk forslag, er denne møteformen ikke uten betydning og befester 

Microsofts posisjon i lobbyismefeltet. Videre kan det argumenteres for at både utvikling av policy-

boken og utforming av undersøkelser, er strategiske valg hvor man forsøker å akkumulere og 

transformere kunnskapskapital til påvirkningskapital, for å styrke sin posisjon i lobbyismefeltet. 

Dette underbygger taktikken som Beitland har i møte med politikere og byråkrater: 

 

“Når jeg da går i dialog, har jeg noe konkret å komme med, og det synes jeg er viktig. For vi har 

også et ansvar i dette her”. 

 

Det konkrete Beitland henviser til er dokumenter som Policy-boken eller Digital Transformation 

Report 2017, som har som formål å bygge opp argumentasjon og overtale politikere og byråkrater. 

Samtidig har Microsoft et strategisk syn på de ulike politiske nivåene. Beitland uttalte at “målet 

helliger middelet. Så lenge vi får frem på agendaen det som opptar oss, så er det ikke det politiske 

nivået som er den gjennomførende kraften, avhengig av tema”.  
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Her tegnes et bilde av at i Microsofts politiske påvirkning, får de frem politiske saker på agendaen, 

uavhengig om det er Erna Solberg eller en byråkrat de har kontakt med. Dette forsterkes når hun 

uttalte at “god politikk skapes når byråkratiet fremmer politikken. Det er vanskeligere, men har 

lengre varighet”. Det analytiske poenget er at Microsofts strategiske valg øker sjansen for å 

akkumulere politisk kapital, som illustreres som “god politikk”, gjennom et fokus på byråkrater i 

departementene, heller enn den politiske ledelsen. Dette ble eksemplifisert gjennom arbeidet i 

Sårbarhetsutvalget, hvor Beitland opplyste at hun hadde en god dialog med spesielt en byråkrat, 

hvor hun “snakket med Einar Saglie, som er øverste faglig rådgiver til statsråden”. Beitland 

beskriver Microsofts påvirkningsstrategi slik: 

 

“Strategien vår for Digital Agenda var å delta i forumene til Kommunal- og 

moderniseringsdepartement som Abelia og IKT Norge arrangerte, om hva som opptar oss. Noen 

pilarer var viktige: Ny nasjonal strategi for skytjenester og Digital Single Market. I de møtene var 

det viktig for oss med digital inkludering, og prøver å fjerne lovmessig hindringer for bruk av 

teknologi. Vi bidro med sikkerhetsperspektivet (...) men Digital Agenda må stole på teknologi, og 

det er grunnleggende.” 

 

Overordnet var strategien å påvirke Digital Agendas saksområder i forumene. Likevel vil vi 

argumentere for at strategien rommer mer enn dette. Breitland uttalte at når hun «går til en norsk 

politiker, har jeg ikke bare den norske konteksten, men tar med hele verden og hva som jobbes med 

der”, dette peker på en argumentasjon som ivaretar globalt perspektiv. Dette kan vise at 

digitaliseringens utfordringer skaper et handlingsrom for Microsoft. Samtidig var Beitland klar på at 

Microsoft “burde vi vært mer på” med Digital Agenda, siden meldingen ble “veldig generell”. Hun 

bygger dermed opp under Abelias kritikk av Digital Agenda som en lite konkret Stortingsmelding.  

 

Gjennom analysen ser man at Microsoft har en sentral posisjon i lobbyismefeltet, som 

karakteriseres av kunnskapskapital som transformeres til påvirkningskapital i forum og offentlige 

utvalg. Selv med et sterkt politisk nettverk, som gir en meget gunstig posisjon, lykkes Microsoft 

bare delvis med konkret påvirkning. Transformasjonsutfordringene oppstår i det politisk kapital 

skal akkumuleres, og kan skyldes Stortingsmeldingens rammer og mandat. Derfor kan man 

oppsummere Microsofts strategi opp mot Digital Agenda slik:  
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Tabell 5: Fremstilling av Microsofts påvirkningsstrategi. 

1. Microsoft har utøvet påvirkning gjennom utvalg og forumer. 

2. Her har man bygget opp argumentasjonen med egne analyser og undersøkelser. 

3. Deretter prioriterte man politiske saksfet. 

 

 
9.2.3 Atea 
I Atea snakket vi med Administrerende direktør Michael Jacobs. Atea er medlem av Abelia og IKT 

Norge. De har ingen myndighetskontakt eller ansatte som utelukkende driver med 

påvirkningsarbeid. Under intervjuet forklarer Jacobs at Atea forsøker å påvirke til enhver tid, selv 

uten ansatte som er dedikert til formålet. Videre beskrev Jacobs prosessen rundt Digital Agenda 

slik: 

 

“De går ut og gjør en høring, og kommer til IT-bransjen. Da har vi en dialog, hva vi mener, hva vi 

tror, hva vi ser, hva vi og Regjeringen bør legge vekt på (...) de kommer for innspill, og vi ligger og 

trykker hele året. Men også gjennom IKT Norge og Abelia. Og forskjellige fora som foregår hvor vi 

sitter og diskuterer store temaer”.   

 

I Jacobs meningskonstruksjon var dialogen med myndighetene karakterisert av at Atea fikk 

presentere sine behov på IT-feltet. Innspill til de politiske prosessene står sentralt, hvor Abelia og 

IKT Norge er sentrale aktører. Påvirkningen til Atea skjer to veier, ifølge Jacobs: 

 

“Det er to veier; dialog med det offentlig. og våre forsøk på å snakke med politikerne, hvor vi 

forteller, både oss, og sammen med Abelia”.  

 

Det kan også peke på at de er i en posisjon hvor kunnskapen deres er etterspurt fra myndighetshold, 

men at Abelia er en nøkkelaktør i påvirkningsarbeidet.  
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9.2.3.1 En verdibasert dialog basert på kunnskap 
Atea setter kunnskap i hovedsete for virksomheten, noe som gjenspeiles i argumentasjonen. 

Argumentene er som oftest basert på kunnskap de besitter eller innhenter. Jacobs forklarte videre at 

kunnskap om IT er viktig, også for andre bransjer:  

 

“Kompetanse og kunnskap er viktig. Det kreves ny kompetanse, ikke bare i bransjen, men også i 

alle andre bransjer - som velferd, industri eller kommune, da trenger man det, som krever en ny 

kompetanse”.  

 

Atea forsøkte å påvirke kompetanse- og kunnskapsområdene i Digital Agenda fordi de så et større 

behov i offentlig sektor. Under intervjuet fortalte Jacobs at man hadde opplevde at utviklingen i 

offentlig sektor gikk for sakte. Dette dro Atea frem i forumene, og opplevde delvis gehør: 

 

“Vi føler det må gjøres mer, og ser på farten på utviklingen (i offentlig sektor). Men her har 

regjeringen og Storting en prioritering, og en budsjettallokering. Men her kommer vi inn med 

innspill; vi sier ti mill., de sier to mill.”. 

 

Det ser ikke ut til å være steile fronter mellom Atea og politikerne, samtidig som Atea forstår at 

myndighetene må prioritere. Atea konserverer en kunnskapskapital som politikere og byråkrater 

etterspør. Jacobs beskrev politikerne som “ganske lydhøre, ganske interesserte, de ser at her er en 

digital agenda som kommer inn over oss”.  

Man kan argumentere for at politikerne ser behovet for kunnskapskapitalen som Atea besitter, og at 

dette er kunnskap som er nødvendig for å kunne utarbeide en Stortingsmelding imøtegår 

digitaliseringen. Posisjonen Atea har i lobbyismefeltet ser ut til å henge sammen med 

kunnskapskapitalen som blir etterspurt, samtidig som Abelia er en sentral kanal for selskapet. 

 

9.2.3.2 Svake alene 
Som en av de største IT-aktørene i Norge, innehar Atea en betydelig kunnskapskapital som strekker 

seg ut over selve IT-området. Kunnskap om andre sektorer ser ut til å styrke deres 

kunnskapskapital. I påvirkningsarbeidet forteller Jacobs at “noe er sektorspesifikt; hvordan går det 

med det med sykehus-Norge og velferds-Norge? Og hvordan går det med skoler? Vi har innspill på 

hvordan dette kan løses”. Kunnskap om flersektorial digitalisering er med på å styrke deres 

posisjon i lobbyismefeltet. Videre kan man argumentere for at Atea forsøker å transformere 
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kunnskapskapital til påvirkningskapital på forskjellige måter. Et eksempel var gjennom en studietur, 

hvor de blant annet besøkte Estland: 

 

“Estland var fulldigitalisert i 2006. De sparer 2 % av BNP på dette. I Norge er dette 50 mrd. NOK. 

Vi kommer med konkrete tiltak til hvordan dette kan skje. Men vi er langt fremme på Skatt og 

Altinn, og trenger ikke gjøre mye. Noen områder vi ligger foran på, mens andre vi ligger langt 

bak”.  

 

Atea har forsøkt å akkumulere kunnskapskapital med formål om å transformere dette til 

påvirkningskapital. Atea anerkjenner også at Norge er langt fremme mange steder, og det kan få 

konsekvenser for påvirkningsarbeidet. På enkelte saksfelt opplevde Atea at det var motsetninger 

mellom selskapet og departementet. Blant disse var en nasjonal, digital plattform. Jacobs illustrerte 

det slik:  

 

“Hvor er vi ikke enige? Vi ønsker en digital plattform for Norge. Kommunene har ulike systemer, 

og i 2018 er det slik at legen og en annen offentlig instans har ulike systemer”.   

 

I arbeidet med Digital Agenda ønsket Atea en mer helhetlig digital profil, men det ser ikke ut til at 

de har evnet å transformere kunnskapskapital til påvirkningskapital. Årsakene kan være flere, og må 

sees i sammenheng med at meldingen var lite konkret, ifølge våre respondenter. Videre utarbeidet 

Atea undersøkelser og statistikk som viste geografiske klasseforskjeller blant barns digitale 

rettigheter:  

 

“Vi er i dialog med offentlig sektor hele tiden, hva som er utfordringer og mulighetsrommet. Så 

samler vi dette, og sammenlignet med X land. Hvordan gjør de dette? Og så gjør vi en undersøkelse 

om barns digitale rettigheter, og hvor fornøyde de var. Vi så en stor forskjell på Rogaland og 

Agder, og med Oslo og Bærum, som ligger langt fremme. Da blir det et klasseskille etter hvor du er 

født og går på skole. Dette samler vi sammen, har litt fakta, noe vi har hørt, forskning og 

undersøkelser, og kommer med tiltak og forslag”.  

 

Eksempelet illustrerer hvordan innhenting av innsikt kan akkumulere kunnskapskapital, og med 

riktig anvendelse, transformeres til påvirkningskapital. Digital Agenda hadde et eget avsnitt om 
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hvordan man skulle” unngå digital skiller i befolkningen”, men dette retter seg mot målgrupper med 

lav IKT-kompetanse, som innforstått kan være eldre eller innvandrere (Regjeringen, 2016: 117). 

Selv om sitatet til Jacobs viser hvordan kunnskapskapitalen forsøkes transformert, kan resultatet 

sees i sammenheng med kompetanse- og utdanningskapitlene i Digital Agenda som ble definert 

som svake av flere respondenter.  

 
 
9.2.3.3 De strategiske valgene 
Ateas posisjon i lobbyismefeltet ser ut til å være kjennetegnet av en etterspurt kunnskapskapital, 

hvor de kun evner å transformere deler til påvirkningskapital. I forsøkene på akkumulering og 

transformering, har Atea flere måter å drive påvirkning på - som deltakelse i forskjellige bransjefora 

og en kontinuerlig dialog med politikere. Det viktigste strategiske grepet for Atea kan være valget 

om å knytte seg til bransjeorganisasjonene, og især Abelia. Jacobs argumenterte for at de var 

fornøyde med bransjeorganisasjonene, og beskrev Abelia slik: 

  

“Abelia samler røsten til alle medlemmer. De fasilitererer stemmen til alle. De har foraer og får 

dette til politikerne. Å påvirke er ikke vår kjernevirksomhet, men vi ønsker at Norge skal utvikle seg 

i riktig retning”.  

 

Dette peker på at det er hovedsakelig er Abelia som driver med påvirkningsarbeidet for Atea, siden 

dette ikke er selskapets “kjernevirksomhet”. l en bransjeorganisasjon vil det bli mange stemmer 

som potensielt kan svekke Ateas interesser og feltposisjon. Samtidig er det snakk om prioriteringer, 

og overordnet uttalte Jacobs seg positivt om Abelias arbeid for bransjen. Atea har også flere måter å 

bygge opp argumentasjon i møte med politikere og byråkrater. Jacobs fortalte at “man må ha enda 

mer bevis på effekter ved endring. Hva får samfunnet igjen? Man må vise den samfunnsmessige 

gevinsten ved en investering.” 

 

En rød tråd i Ateas argumentasjon er fokuset på samfunnets utvikling - som velferd, skole og lavere 

offentlige utgifter. Sentralt for kunnskapskapitalen er effektene og gevinstene ved endring gjennom 

digitalisering, og dette fokuset er således et strategisk valg, selv om man lykkes i mindre grad. Det 

er mye som peker på at Atea er fornøyde med Digital Agenda. De opplevde at dialogen var god 

med “lydhøre myndigheter” som er” åpne for innspill, de setter riktige fora, og er lett å komme i 

kontakt med”.  



 77 

 

Ateas posisjon i lobbyismefeltet er kjennetegnet av at selskapet operer som en tilbyder av 

kompetanse til bransjeorganisasjonene, gjennom sin kunnskapskapital. Dette kan forklare at Atea 

ikke har lykkes med å transformere påvirkningskapital som selvstendig aktør, men overlatt 

påvirkningsarbeidet til Abelia og IKT Norge. Ateas påvirkningsstrategi opp mot Digital Agenda 

oppsummeres under. 

 

Tabell 6: Fremstilling av Ateas påvirkningsstrategi. 

1. Atea har aktivt arbeidet for å øke kompetanse og kunnskap på flere saksfelt. 

2. Deretter har man bidratt med kompetansedeling i forskjellige fora. 

3. Før man har overlatt hovedarbeidet til bransjeorganisasjonene. 

 

9.2.4 IT-næringens påvirkningsstrategi 
Gjennom analysen er det klart at det er flere strategiske likheter i IT-næringens påvirkningsstrategi. 

Vi har kun analysert et utvalg av IT-aktørene og deres strategier gir ikke et fullstendig bilde av 

hvordan bransjen har arbeidet opp mot Industrimeldingen. Likevel vil vi argumentere for at 

analysene av bransjens egen organisasjon og to IT-bedrifter av betydelig størrelse, gir oss et 

tilstrekkelig innsyn i hvordan påvirkningsarbeidet var. 

 

Selv om fremgangsmåten for bedriftene ikke er helt samstemte, går mange punkter igjen. I likhet 

med industrien, spiller bransjeforeningen en sentral rolle for IT-bransjen. Ikke bare overvåker 

organisasjonene det politiske landskapet, men de opprettholder også en kontinuerlig dialog med 

relevant myndigheter. I forbindelse med Digital Agenda arrangerte de ulike fora, som igjen skapte 

kanaler for informasjonsinnhenting og -deling. Samtidig arrangerer bedrifter som Microsoft egne 

arrangementer i et forsøk på å bygge relasjoner og utøve påvirkning. 

  

Digitalisering av samfunnet er komplekst, noe som gjenspeiles i IT-bransjens påvirkningsstrategi. 

Aktørene er opptatt av å rådgi og rettlede politikere på flere viktige saksfelt som de mener ikke blir 

godt nok belyst. Siden digitaliseringen av samfunnet berører flere områder, tilbyr IT-bransjen sin 

kunnskap og ekspertise til myndighetene, som et sentralt, strategisk grep. Derfor er det viktig for 
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IT-aktørene å ha en analytisk tilnærming til påvirkningsarbeidet. Utarbeidelse av statistikker og 

analyser forsterker kunnskapskapitalen i møte med politikerne. Eksempler på kunnskapsoverføring i 

ulike fora, er skriftlige dokumentsamlinger og høringsinnspill og -svar. Samtidig løftet aktørene 

frem at man forventet å få noe igjen for kunnskapskapitalen, dette kan ha påvirket resultatet av 

Digital Agenda negativt. IT-aktørene var svært oppmerksomme på samfunnsansvar, som kom som 

en følge av kunnskapskapitalen. Dette kan ha styrket deres legitimitet i påvirkningsarbeidet. 

  

Videre ser prioritering av politiske saksfelt ut til å være en del av påvirkningsstrategien. Dette kan 

skyldes mandatet til Digital Agenda, og kan derfor ha innskrenket aktørenes handlingsrom. 

Abstraksjonsnivået på hva bransjen etterspurte kan også ha spilt en rolle. Mens andre bransjer 

etterspør konkrete tiltak, kan IT-bransjens ønsker fremstå komplekse, teknologiske og lite konkrete. 

Likevel skilte Abelia seg ut som en pådriver og talerør for bransjen, mens eksempelvis Microsoft 

har stått for egne, individuelle påvirkningstiltak. Atea valgte å støtte seg til Abelia, som igjen kan 

peke på at enkeltbedrifter har alt fra fraværende, til mer omfattende påvirkningsapparat. Dette viser 

igjen at IT-bransjens påvirkningsstrategi var sprikende, selv om den lykkes på enkelte områder.   

 

9.2.5 IT-bransjen og dens sosiale strukturer 
I likhet med analysen av industrien, vil vi argumentere for at det foreligger noen underliggende 

sosiale strukturer bak IT-bransjens påvirkningsstrategi. Disse former handlingsrommet til IT-

bransjen, og skaper således både muligheter og utfordringer. 

For det første er IKT-feltet et forholdsvis nytt område for politikerne. IT-bransjen har kort fartstid i 

Norge, og mange av selskapene etablerte seg først på 90- og 00-tallet. Dette skaper noen strukturer 

for bransjen. Mens industrien kan trekke på historie og svært lang erfaring gjennom 110 år, gjelder 

ikke dette for IT-bransjen. Uten muligheten til å benytte seg av flere års legitimitet, ser det ut til at 

aktørenes posisjoner i lobbyismefeltet blir mer krevende. Selv om samfunnet er avhengig av 

teknologi og digitalisering i dag, skaper strukturene et usikkerhetsmoment. For hva bringer 

fremtidens teknologi? Selv om ny teknologi medfører økt effektivitet og nye produkter, skaper 

kunstig intelligens og robotisering også utfordringer i fremtiden. Og i forsøkene på å forstå dette, 

skapes kompleksitetsmomentet: Teknologien er ofte så avansert at politikere og byråkrater sliter 

med å holde følge. Begge deler kompliserer IT-bransjens påvirkningsarbeid. 

 

I likhet med aktører som forsøker å påvirke norsk politikk, manøvrerer man i et politisk landskap 

preget av stor konsensus. Dette kjennetegnes blant annet av trepartssamarbeidet mellom 
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arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og Staten. Abelia, som er underlagt 

arbeidsgiverorganisasjonen NHO, har både Microsoft og Atea som medlemmer, men ifølge Brun er 

det utfordringer i IT-bransjen: 

  

“Én utfordring vi har på IT-siden; det er få som er organisert, sånn sett. Der ligger mye av styrken 

i Norge. Trepartssamarbeidet – er det et utvalg av betydning som skal skrive en NOU (Norges 

Offentlige Utredninger) for eksempel, så må flest mulig være med.” 

  

Samtidig som Brun skryter av trepartssamarbeidet, etterlyser han at flere arbeidstakere innenfor IT-

bransjen organiserer seg. Undersøkelser peker på at dette blant annet skyldes at arbeidsgivere 

arbeider mot organisering i bransjen, og at dette skyldes manglende kunnskap (NITO, 2016). Den 

lave organiseringsgraden skaper utfordringer for påvirkningsarbeidet fordi bransjen som helhet ikke 

klarer å samle seg. Konsekvensen er at bransjen ikke oppnår å forme en politisk kraft inn mot 

Regjering og Storting, de inkluderer ikke både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, slik som 

industrien nyter godt av. En annen sosial struktur som påvirker IT-bransjen er maktavstanden 

mellom myndighetene og folket. Denne er med på å gjøre påvirkningsarbeidet og dialog enklere 

enn i andre land hvor maktavstanden er større. Gjennom intervjuene kom det også frem at dialog og 

kontakt med relevante politikere og byråkrater foregikk kontinuerlig og uten problemer. 

  

I likhet med industrien inngår IT-bransjen i en velferdsstruktur. IT-aktørene har et bevisst forhold til 

samfunnsdimensjonen i påvirkningsarbeidet. Store deler av bransjens argumentasjon omhandler 

samfunnsansvaret, hvor man ønsker å dele sin kunnskap og kompetanse, heller enn egeninteresse og 

profitt. De underliggende sosiale strukturer som tillit, solidaritet og ansvarlighet ser derfor ut til å 

spille en vesentlig rolle. Samtidig forsøker bransjen aktivt å definere seg selv som løsningen på 

politiske utfordringene ved å konstruere seg som en sentral del av fremtiden. 

 

IT-bransjen ser ut til å ha en form for samlet mål, men dette krasjer med de individuelle sakene og 

prioriteringene til hvert enkelt selskap. Derfor kan avstanden mellom aktørene virke forholdsvis 

stor. Dette kommer som et resultat av underliggende sosiale strukturer: Det er snakk om en ny 

bransje som representer ny teknologi, samtidig som organiseringsgraden er så lav at den skaper 

utfordringer for bransjens makt inn mot trepartssamarbeidet. 



 80 

9.3 Delkonklusjon 
Analysedel I har undersøkt både aktørene og bransjenes påvirkningsstrategier, og de underliggende 

sosiale strukturene som har formet den sosiale praksisen. Industrien konstruerer seg som svar på 

politiske løsninger ved å tilpasse seg velferdsstrukturen og klima- og miljøstrukturen. Gjennom 

Dok. 8-initieringen, bruk av velferdsargumentasjon, og bredt bransjesamarbeid med Norsk Industri 

som talerør, ga Industrimeldingen konkrete resultater. Sentralt stod en beskrivelse av bransjen som 

en fremtidsindustri. IT-bransjens påvirkningsstrategi fikk derimot ikke samme politiske 

gjennomslag i Digital Agenda. Ved ikke å påvirke mandat og målsetting, og samtidig ha et høyt 

abstraksjonsnivå, ble resultatet få konkrete tiltak. Det ser ut til at velferdsstrukturen og 

trepartssamarbeidet skaper ytterligere problemer for bransjen. Dette resulterer i at den sliter med å 

konstruere seg som løsninger på politiske utfordringer. 

 

10.0 Analysedel II: Bransjeforskjell og -motsetninger 
Gjennom analysen har vi sett at det er flere forskjeller på bransjene. Selv om det overordnet kan se 

ut til at IT-bransjen og industrien deler flere strategiske valg, får forskjellene konsekvenser for 

påvirkningsarbeidet. I de neste avsnittene vil dette bli undersøkt, problematisert og analysert.  

 

10.1 Den historiske dimensjon 
Det første klare bruddet mellom bransjene er den historiske dimensjonen. For mens industrien kan 

trekke linjer tilbake til slutten av 1800-tallet, har IT-bransjen bare vært etablert i Norge i noen tiår. 

Dette er med på å sette rammer for hvordan aktørene kan utøve sitt påvirkningsarbeid. Industrien 

har en lang historie - både som institusjon, verdiskaper og påvirker. Selv om Norsk Industri ble 

stiftet i 2005, strekker historien til forløperne og medlemmene seg tilbake til slutten av 1800-tallet 

og starten av 1900-tallet. Både Elkem og Nexans’ historie går tilbake til starten av 1900-tallet. 

Påvirkningskapitalen til industrien gjelder ikke bare tall og statistikk, men også tradisjoner, 

troverdighet og kunnskap som er akkumulert gjennom over hundre år. De historiske sidene bygger 

legitimitet for industrien, som igjen forsterker bransjens dominerende posisjon i lobbyismefeltet. 

 

For det første vil vi argumentere for at dimensjonen har fungert som et påvirkningsverktøy for 

industrien. Ved å dra inn sin lange historie i argumentasjonen, med all kunnskap og erfaring den 

medfører, utgjør dette et sterkt fundament; den gir industrien en større “pondus” i møte med 

myndighetene. Som et resultat, har bransjen en konkurransefordel i arbeidet med å akkumulere 
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kunnskapskapital og den videre transformeringen til påvirkningskapital. Dette benytter industrien 

seg av, som igjen øker dens troverdighet. For IT-bransjen er situasjonen annerledes. Som analysen 

var inne på, fremstod bransjen mer fragmentert, illustrert gjennom en relativt lav organiseringsgrad. 

Samtidig ser det ut til at kunnskapen og ekspertisen til IT-aktørene overgår den politikere og 

byråkrater besitter. Likevel er bransjens korte historie og usikkerheten rundt teknologiens 

konsekvenser - muligens med dot.com-boblen i minne - historiske faktorer som vanskeliggjør 

påvirkningsarbeidet.  

 

For det andre gir den historiske dimensjonen rammer for bransjene. Industriens 110 år lange historie 

bygger opp om en tanke om at industribedriftene bygget landet. Dette bygger naturligvis opp om 

“pondusen” til industrien, men som analysen viste, har bransjen arbeidet aktivt for å få beskrivelsen 

fremtidsindustri i Industrimeldingen. Dette lykkes man med, og bransjen fremstår samlet. Derfor 

har industriaktørene inntatt posisjoner som “de som bygget landet - og bygger fremtiden”. IT-

aktørene har også et klart fremtidsfokus i konstruksjonen av bransjen. Digitalisering og ny 

teknologi skaper betydelige muligheter, og IT-bransjen har lykkes med å beskrive seg selv som en 

sentral premissleverandør for morgendagens samfunn. Samtidig er digitaliseringen dyptgripende, 

den foregår på samtlige sektorer, på alle nivåer og påvirker de fleste politiske saksområdene. Selv 

om bransjen har posisjonert seg som en fremtidsindustri, er kompleksiteten høy, dette skaper 

utfordringer for påvirkningsarbeidet. 

 

Den historiske dimensjonen utspiller seg ulikt for bransjene. Mens IT-bransjen opplever tydelige 

utfordringer knyttet til sin korte historie, bruker industrien historien til sin fordel. Der industrien 

anvender den historiske dimensjonen som et påvirkningsverktøy, minner den mer om et 

påvirkningshinder for IT-bransjen. 

 

 

10.2 Mandat og mål som bransjeforskjell 
Som oppgaven har vist, er det betydelige forskjeller når det kommer til Stortingsmeldingers 

innhold. Under intervjuene ble det til en viss grad uttrykt misnøye med Digital Agenda, mens 

Industrimeldingen ble omtalt i mer positive ordelag. I det neste avsnittet skal vi se på om 

premissene for meldingene kan være en av grunnene til at det oppstår bransjeforskjeller.   

 



 82 

I tillegg til de seks bransjeaktørene, intervjuet vi to statssekretærer som hadde jobbet tett med 

Digital Agenda og Industrimeldingen. Disse var Paul Chaffey fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Lars Jacob Hiim fra Nærings- og fiskeridepartementet, sistnevnte 

er i dag kollega med Chaffey i det førstnevnte departement. Ifølge Brun i Abelia hadde Chaffey 

eierskapet til Digital Agenda, og statssekretæren beskrev meldingen slik: 

 

“Digital Agenda var litt annerledes; det var på en måte vi (politisk ledelse) som opplevde at det var 

behov for å beskrive litt strategier, sortere litt i virkemidler, organisering, sette i gang en prosess.” 

 

Sitatet peker på at Digital Agenda var en veileder for IKT-politikken, uten fokus på konkrete 

politiske tiltak. Chaffey forklarte at Digital Agenda kom som et resultat av at man ville skape 

diskusjoner rundt noe “litt større”. Dette bygger opp om IT-aktørenes konstruksjon av meldingen 

som “tom”. Et annet sentralt analytisk punkt ved Digital Agenda, er at den ble initiert fra politisk 

hold, som Chaffey viser til i sitatet - og ikke gjennom påvirkning fra eksterne aktører. Dette fikk 

konsekvenser ved at meldingens mandat og hovedmål var å skape retningslinjer for 1) en 

brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning, og 2) verdiskapning og deltakelse for alle. Vi vil 

argumentere for at dette vanskeliggjorde sjansene for at IT-aktørene kunne få inn konkrete politiske 

tiltak i Digital Agenda. Mulighetsrommet ble innsnevret idet den politiske ledelsen i departementet 

fikk formulere mandat og mål, uten at IT-aktørene fikk komme med innspill. 

 

For Industrimeldingen var saken annerledes. Lars Jacob Hiim fortalte at meldingen “formelt sett 

var en bestilling fra Stortinget”, men bekreftet at Norsk Industri stod bak initiativet som KrF 

presenterte. Samtidig hadde departementet også luftet ideen om et industripolitisk dokument, sett i 

lys av oljenedturen. Med andre ord var Norsk Industri inne og påvirket fra starten av, samtidig var 

timingen med oljeprisfallet svært fordelaktig. Derfor fikk man departementet til å se at det var “et 

skifte fra at man så for seg at den (industrien) skulle forsvinne i Norge, til at den nå var fremtiden”, 

som Hiim forklarte. 

 

I motsetning til IT-bransjen påvirket industrien mandatet og premissene for meldingen. Dette ble 

illustrert gjennom fokusområdene som gikk ut på å utforme tiltak for 1) industriens rolle i 

overgangen til lavutslippssamfunnet, 2) kompetanseoverføring mellom næringer, særlig med tanke 

på omstilling fra petroleumsrelatert industri og 3) effektivisering og avanserte produksjonsformer. 
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Vi vil argumentere for at disse rammene skapte et handlingsrom for industrien gjennom konkrete 

politiske tiltak i Industrimeldingen, slik som analysen har vist. Både før og under arbeidet med 

industrimeldingen ble det skapt en forståelse og bevisstgjøring blant politikerne og byråkrater om at 

industrien er fremtiden. Industriaktørene vi intervjuet var derfor fornøyde med resultatet av 

meldingen som beskrev bransjen som en løsning på politiske og markedsmessige utfordringer. 

Hiim, med åtte års erfaring som statssekretær i tre departementer, mente at “dette er en av de 

absolutte mest konkrete og beste meldingene jeg har vært med på å legge frem.” 

 

Som analysen argumenterer for, ser det ut til at bransjene har hatt forskjellige premisser i 

påvirkningsarbeidet. Selv om begge bransjene sitter på store mengder kunnskapskapital, har 

meldingenes mandat og målsetning gjort det enklere for industrien å omdanne dette til 

påvirkningskapital og politisk kapital - i motsetning til IT-bransjen. Siden de respektive 

departementene har stor makt over stortingsmeldingene, er selve formålet med meldingene svært 

sentralt. Dette viser viktigheten av å initiere politiske dokumenter, slik at man som bransje kan 

påvirke premissene og resultatet. 

 

Fig. 3: Denne figuren viser hvilke typer kapital de forskjellige bransjene og aktørene besitter opp 

mot Industrimeldingen og Digital Agenda. 

 
 

Norsk Industri Elkem Nexans Abelia Microsoft Atea 

Kunnskapskapital X X X X X X 

Påvirkningskapital X X 
 

X X 
 

Politisk kapital X X 
 

X 
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10.3 Samfunnsansvar eller egeninteresse? 
Analysen har så langt trukket frem flere ulikheter mellom aktørene og bransjene, med forskjellige 

påvirkningsstrategier, ulike historiske dimensjoner og premisser. Det neste analyseavsnittet forsøker 

å undersøke og belyse funn ved påvirkningsarbeidet hvor respondentenes meningskonstruksjon var 

samsvarende. 

 

10.3.1 Påvirkning som samfunnsansvar 
Konstruksjonen av politisk påvirkning som en plikt og et samfunnsansvar, er noe som tydelig kom 

frem under intervjuene, og som vi til dels har fokusert på i tidligere analysedeler. 

Kunnskapskapitalen til bransjeaktørene er fundamentet for denne konstruksjonen, hvor ekspertisen 

er sentral. Et utvalg av sitater fra ulike respondenter, peker på dette: 

 

“Det vi ser er at politikerne og byråkrater setter pris på at vi kommer og gir dem informasjon, sier 

de trenger det for en god jobb – og derfor er det samfunnsansvar.” 

 

“Jeg mener industrien har en plikt å si ifra. Vi kan ikke forvente at politikeren skjønner oss, så man 

må være engasjert. Vi er ikke flinke nok, og dette er et ansvar.” 

 

“Jeg synes vi har et samfunnsansvar; kan ikke forventet at politikerne kan alt, og vi må hjelpe dem. 

Ikke nødvendigvis de tar beslutningene vi ønsker, men må være kvalifiserte beslutninger. Så ja, det 

er et samfunnsansvar.” 

 

Man kan fort innta en kritisk posisjon og argumentere for at dette er en bevisst konstruksjon fra 

aktørene, og at det underliggende motivet med påvirkningen er politisk og økonomisk kapital. 

Samtidig fremkom det interessante funn under intervjuene fra alle hold; både fra statssekretærene, 

bransjeorganisasjonene og bedriftene. Den nye innsikten kan således bringe analysen av aktørenes 

meningskonstruksjon et skritt videre. 

 

10.3.2 Politikeren som generalist 
Politikere blir daglig utfordret på et bredt spekter av ulike saksfelt. Kritiske journalister, politiske 

motstandere og påståelige fageksperter gjør at politikere må veie sine ord i den offentlige debatten. 
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Gjennom analysen har det fremkommet at industri -og IT-aktørene ofte opplever at politikere har 

behov for relevant informasjon, ekspertråd og kvalitetssikring. Under intervjuet med Statssekretær 

Chaffey, som selv har vært Stortingsrepresentant og leder for Abelia, forklarte han hvordan 

politikere ofte er redde for å fremstå kunnskapsløse:  

 

“En del politikere vegrer seg, det er en bransje-sjargong; megabits og megabytes. Og en del 

politikere er redde for å avsløre at de ikke kan det.” 

 

Dette var en oppfatning som gikk igjen under intervjuene, og som fremkommer i sitatene i forrige 

avsnitt. Basert på dette, kan det se ut til at politikere er redde for å fremstå som uvitende og med 

kompetansemangler. Dette skaper igjen et handlingsrom for aktører med betydelig 

kunnskapskapital, som også vet hvordan den kan overføres riktig: Ekspertisen må forenkles og 

tilbys politikerne, slik at de fremstår kunnskapsrike på saksfeltet. Når politikerne tilegner seg 

kunnskapskapitalen, transformeres samtidig aktørenes kunnskapskapital til påvirkningskapital. 

Aktørenes politiske interesser bygges ved at informasjon og argumentasjon som støtter deres 

standpunkter overføres til relevante politikere og byråkrater. Og her finnes det også en fordel for 

politikerne: Fagkunnskapen gir de bedre informasjon, slik at de evner å fatte bedre politiske 

beslutninger. I sitatene over, opplyser også respondentene at politikere og byråkrater “setter pris 

på” informasjon- og kunnskapsdelingen. 

 

Et analytisk funn er at mens IT-aktørene ville «få» noe tilbake for å dele denne kunnskapskapitalen, 

var dette noe industri-aktørene ikke fokuserte på. En av våre industri-respondenter forklarte dette 

ved at de ikke “forventet at politikerne kan alt, og vi må hjelpe dem”. I et strategisk perspektiv kan 

man argumentere for en vinn-vinn-situasjon for politikere og bransjeaktører når kunnskapsdelingen 

foregår uten krav om politisk gjennomslag og konstrueres som faglige råd.  
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10.4 Bransjeorganisasjonen som talerør 
Sentralt i oppgaven og analysen står bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Abelia.  

Empirien vår peker på at disse to er sentrale premissgivere i bransjenes påvirkningsarbeid. Derfor 

vil de kommende avsnittene undersøke ulike sider ved bransjeorganisasjonene. 

 

 
10.4.1 Like og forskjellige på samme tid 
Gjennom analysen har det fremkommet flere likheter mellom disse aktørene: Begge har som mål å 

forvalte medlemmenes interesser på best mulig måte ved å påvirke og utvikle politikk, fungere som 

forum for bransjediskusjoner og være en tydelig stemme i den offentlige debatten. I tillegg er begge 

en del av NHO-fellesskapet som gir dem en viss politisk profil. 

 

Rent praktisk arbeider Norsk Industri og Abelia relativt likt. De innhenter relevant statistikk og 

tallmateriale, utformer analyser og presenterer politiske ønsker, tiltak og strategier, men det er også 

forskjeller på aktørene. Selv om analysearbeidet er likt, fremstår Norsk Industris tilnærming likevel 

mer omfattende: De utgir den årlige Konjunkturrapporten og utviklet Veikartene for industrien, 

dette har analysen vist. I tillegg utviklet de en egen hjemmeside, kraft.norskindustri.no, med 

slagordet “Det er mye kraft i norsk industri”, i forbindelse med Industrimeldingen (Norsk Industri, 

2017). Dette vil vi argumentere for at ga dem økt tyngde bak påvirkningsarbeidet. I en større 

kontekst kan dette henge sammen med at Norsk Industri er NHOs største organisasjon, med røtter 

tilbake til slutten av 1800-tallet.  

 

Abelia og Norsk Industris påvirkningsstrategier hadde flere likheter - som forarbeid og analyser og 

fokus på å følge Stortingsmeldingene helt til mål. Det er likevel en faktor som skiller 

bransjeorganisasjonens arbeid fra hverandre: Initieringen av dokumentene. Som analysen har vist, 

resulterte dette i forskjellige premisser som aktørene jobbet politisk ut i fra. Mens Norsk Industri 

initierte og påvirket Industrimeldingen og dens målsetting, måtte Abelia arbeide ut i fra Digital 

Agendas vage mandat. Dette kan ha fått konsekvenser for hva de respektive stortingsmeldingene 

materialiserte seg i; initiering av dokumentene står således som en nøkkel for vellykket 

påvirkningsarbeid. 
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10.4.2 Medlemmene som katalysator 
IT- og industribedriftene vi intervjuet uttrykte stor tilfredshet med bransjeorganisasjonenes arbeid. I 

begge bransjene vi har vi sett en bedrift som har tilknyttet seg bransjeforenings arbeid (Nexans og 

Atea), og to bedrifter som i tillegg har drevet med utstrakt påvirkningsarbeid (Elkem og Microsoft). 

Felles for dem alle var en overordnet tilfredshet med Abelia og Norsk Industris rolle, funksjon og 

arbeid. Medlemmene ser verdien av arbeidet, og dette gir organisasjonene legitimitet. 

Og for å sette det ytterligere i kontekst: Statoil og Norsk Hydro - to av Norges største selskaper og 

Norsk Industri-medlemmer - avsto fra å bli intervjuet til oppgaven vår. Selv om disse ikke inngår 

blant aktørene som er analysert, var årsaken de oppga interessant: Norsk Industri hadde stått for 

påvirkningsarbeidet, opplyste de om. Bjørn-Kjetil Mauritzen, Head of Climate Office i Norsk 

Hydro, skrev at “hovedprosessen var vanlig dialog med Norsk Industri. Vi hadde lite aktivitet 

utover dette både før og etter meldingen. Norsk industri hadde et mye bredere løp og er nok mer 

relevante i denne sammenhengen.” i en mail 8. Februar 2018. Helle C. Knudsen, Head of Strategy 

and Planning i Statoil, informerte oss om at “Statoil tok del i arbeidet med industrimeldingen 

gjennom vår bransjeorganisasjon Norsk Industri, som koordinerte arbeidet” i en mail fra 12. 

Februar 2018. 

  

Dette gir et bilde av troverdigheten bransjeorganisasjonene har som påvirkningsaktør, i dette tilfelle 

Norsk Industri, blant noen av landets tyngste bedrifter. Samtidig representerer begge aktørene et 

mangfold av bedrifter. Norsk Industri representerer alt fra designbedrifter og legemiddelselskaper, 

til olje- og gassaktører, gjenvinningsbedrifter og plastvirksomheter. Selv om spennet er stort, forstår 

man at de inngår i “industrien”. Abelia, på sin side, har en enda større variasjon i medlemsmassen. 

Organisasjonen representerer alt fra IKT-bedrifter og utdanningsinstitusjoner, til idrettsforbund, 

helseaktører og konsulentselskaper. Disse inngår i “kunnskapsnæringen”, men denne fremstår langt 

mer uklar og fragmentert enn industrien. Dette er en annen form for bransjeforskjell enn den 

analysen pekte på tidligere, fordi denne utfordrer bransjeorganisasjonenes evne til å representere 

flere typer bransjer. Det analytiske poenget er at Norsk Industri fremstår som en aktør som 

representerer en samlet industri, mens Abelia jobber for interessene til en rekke aktører i 

forskjellige bransjer i offentlig, privat og ideell sektor.  
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10.5 De subliminale interessemotsetninger 
Oppgavens teoretiske fundament er Bourdieus sosiologi. Hans teorier er anvendt fordi den tilbyr et 

konfliktperspektiv. Selv om analysen ikke har avdekket åpne konflikter eller antagonistiske kamper 

mellom myndigheter og aktører, er det likevel noen underliggende interessemotsetninger som har 

preget oppgaven.  

 

10.5.1 Interessemotsetninger som bransjemotsetninger 
Dette bringer oss videre til Bourdieus interessebegrep, som igjen er tett knyttet til lobbyismefeltet 

oppgaven handler om. Industri- og IT-aktørenes interesse blir synlig når de arbeider for å endre 

eller forbedre sin feltposisjon ved å maksimere profitten på påvirkningskapitalen. Samtidig er 

aktørenes interesse definert av sosiale strukturer og omstendigheter som tillater ulike strategiske 

handlinger.  

 

I analysen har vi undersøkt både bransjene og enkeltaktørene. Våre funn har pekt på at bransjene i 

stor grad har samlet seg i arbeidet med de respektive stortingsmeldingene. Derfor vil vi argumentere 

for at det er på bransjenivå interessemotsetningene fremkommer. Motsetningene blir først tydelig 

når de settes i kontekst av feltet og sosiale strukturer. Lobbyismefeltet kjennetegnes av at aktørene 

kjemper om å akkumulere påvirkningskapital. Analysen vår har vist at industrien og IT-bransjen 

stod mer eller mindre samlet i arbeidet med Industrimeldingen og Digital Agenda for Norge. Det vil 

ikke si at det ikke fantes eller finnes motstridende interesser eller konflikter innad i bransjene, men 

at vår empiri og analyse først og fremst peker i retning av at motsetningene er mellom bransjene. 

Bransjene kjemper til syvende og sist om påvirkningskapital og politisk kapital. Vi vil argumentere 

for at det forekommer en subliminal, underliggende kamp om kapitalformene og fordelaktige 

feltposisjoner, delvis fordi ingen av aktørene opplyste om bransjemotsetninger, men også fordi 

analysen har vist at kapitalformene er knappe ressurser.  

 

De sosiale strukturene og omstendighetene påvirker bransjenes motstridende interesser. 

Velferdsstrukturen er en fremtredende struktur som viser dette: Mens industrien kjemper for å innta 

en posisjon som en fremtidsindustri med svar på politiske løsninger, forsøker IT-bransjen å 

konstruere fremtiden. Selv om bransjene har sammenfallende interesser, best illustrert gjennom 

Industri 4.0, kjempes det en subliminal kamp som blant annet handler om hvem som lykkes i 

bransjekonstruksjonen. Den som har lykkes best i arbeidet med stortingsmeldingene er industrien, 
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som har akkumulert påvirkningskapital og transformert den til politisk kapital i større grad enn IT-

bransjen. 

 

Vi vil argumentere for at dette påvirkes av den historiske dimensjonen. Denne utgjør en sosial 

omstendighet som forsterker bransjenes motstridende interesser. De ulike historiske kontekstene, 

fører til at industrien fremstår som en etablert bransje, mens IT-aktørene representerer utfordreren. 

Uten å aktivt sette opp et antagonistisk forhold bransjene imellom, er det en subliminal 

interessemotsetning som fremkommer i den historiske dimensjonen. Det analytiske poenget ved den 

subliminale interessemotsetningen er å belyse viktigheten av selve konstruksjonen som svar på 

politiske utfordringer. Mens industrien konstruerer seg til en bærebjelke for velferdsstaten i landet, 

makter ikke IT-bransjen å gjøre det samme i Digital Agenda. 

 

10.5.2 Politisk og økonomisk interesse hånd i hånd 
Stortingsmeldingene ble initiert, utformet og presentert under ett år etter hverandre. Vi vil derfor 

argumentere for at bransjene mer eller mindre ubevisst har kjempet om samme påvirkningskapital, 

politiske kapital og økonomiske kapital. Konkret kan påvirkningskapitalen transformeres til 

politiske kapital, som analysen har vist. I neste instans materialiserer den seg i konkrete kroner og 

øre gjennom subsidieordninger, lånegarantier, nytt regelverk om offentlige anskaffelser eller skatte- 

og avgiftslettelser, som vist. Det kan derfor argumenteres for at økonomisk interesse og kapital er 

bakgrunnen for påvirkningsarbeidet. Denne interessen utgjør selve kjernen i subliminale 

interessemotsetninger idet bransjene kjemper om offentlige kroner og politisk støtte. 

 

Som vi har sett, kan en Stortingsmelding variere fra veiledende og innholdsløs til konkret og 

visjonær. Samtidig er det ikke disse dokumentene som deler ut skattekronene: Det er andre politiske 

dokumenter og prosesser som sitter på pengesekken. Statsbudsjettet er nøkkelen, hvor 

Stortingsmeldingenes tiltak potensielt kan materialiseres. Likevel er det slik at en grundig, realistisk 

og konkret Stortingsmelding kan få tiltakene inn som budsjettposter. Således har 

Stortingsmeldingene har derfor en meget stor potensiell makt. Industrien lykkes med å få 

Industrimeldingens tiltak inn i statsbudsjettet 2018. IT-bransjen lykkes ikke i samme grad i 

Statsbudsjettet for 2017, som kan skyldes Digital Agendas få konkrete politiske tiltak. Samtidig er 

det Stortingsflertallet som vedtar et statsbudsjett, og regjeringens politiske prosjekter og plattform 

vil derfor stå sentralt for aktører som forsøker å påvirke. Interessant er det derfor at begge, og især 
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IT-bransjen, fikk gjennom en rekke punkter i Jeløya-plattformen, som legger grunnlaget for 

Regjeringenes foreslåtte statsbudsjett i regjeringsperioden 2017-2021 (Regjeringen, 2018). 

 

Bourdieus poeng var at det ikke bare finnes en økonomisk interesse. I lobbyismefeltet har vi belyst 

aktørenes sosiale praksis som et slags spill, et politisk spill, hvor aktører forsøker å maksimere 

utbytte av kapitalformene. Vårt poeng er at den politiske interessen likevel er nært koblet til den 

økonomiske interessen. Dette foregår gjennom en subliminal interessemotsetning mellom industrien 

og IT-bransjen som kjemper om de samme knappe ressursene som politisk og økonomisk kapital er. 

 

 
 
10.6 Delkonklusjon 
Analysedel II har vist bransjeforskjellene og interessemotsetningene som oppstår i lobbyismefeltet 

vi har konstruert. Den historiske dimensjonen anvendes i industriens påvirkningsarbeid, men tilfører 

IT-bransjen utfordringer. Mandatsiden ved Stortingsmeldingene er også en tydelig bransjeforskjell 

vi har undersøkt. Videre anser begge bransjene politikere som generalister, men det er først og 

fremst IT-bransjen som møter problemer i overføringen av kunnskap og ekspertise grunnet det 

komplekse saksområdet. Selv om begge bransjene anser politisk påvirkning som et samfunnsansvar, 

og bransjeorganisasjonene har flere likheter, er det dyptgripende, strategiske forskjeller på Norsk 

Industri og Abelia. Dette omhandler initeringsforsøk, men også hvordan de representerer bransjen 

og medlemmene. Siden kapitalformene er knappe ressurser oppstår det subliminale 

interessemotsetninger mellom bransjene i lobbyismefeltet, hvor den politiske og økonomiske 

interesse er tett sammenknyttet. 

 

 

11.0 Analysekonklusjon 
Analysens to deler har hatt som formål å undersøke aktørenes påvirkningsstrategier og avdekke 

både bransjeforskjeller og -likheter. De ulike strategiene og de underliggende sosiale strukturene 

former på ulikt vis aktørenes forsøk på å påvirke norsk næringspolitikk. De kommende avsnittene 

vil redegjøre for vår analyse av industrien og IT-aktørene, før en ny modell for kapitalakkumulering 

og -transformasjon blir presentert 
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11.1 Industrien 
I analysen av industriens påvirkningsarbeid, fremstår bransjeorganisasjonen Norsk Industri som en 

sentral, samlende aktør med legitimitet blant medlemmene, politikere og byråkrater. Elkem driver 

utstrakt påvirkningsarbeid selv, men dette skjer gjennom forskjellige forumer og utvalg, som igjen 

er knyttet opp til andre aktører - som Norsk Industris Veikart for industrien, Utvalget for grønn 

konkurransekraft og Forum for Miljøteknologi. Nexans har bistått Norsk Industri, og latt 

bransjeorganisasjonen stå for det aktive påvirkningsarbeidet, i likhet med store virksomheter som 

Statoil og Hydro. 

 

Samlet sett var industriens påvirkningsstrategi opp mot Industrimeldingen vellykket. Omfattende 

analyse- og statistikkmateriale bygget opp kunnskapskapitalen og skapte et sterkt fundament for 

videre transformeringsprosess. De konkrete politiske tiltakene man utformet og etterspurte, styrket 

påvirkningskapitalen. Strategiske grep som å argumentere for “noe større”, gjennom den tydelige 

velferdsargumentasjonen, blandet med bransjesamarbeid og en konstruktiv tilnærming, førte til at 

industrien lykkes i å få en stortingsmelding som ga konkrete tiltak. Med andre ord akkumulerte 

industrien politisk kapital i arbeidet med Industrimeldingen. Gjennom industriens konstruksjon av 

bransjen som viktig for landet, tilbyr den et svar på politiske utfordringer, som kan hindre fallende 

statsinntekter og i tillegg gi løsninger på klima- og miljøspørsmål. Dette ble forsterket i 

Industrimeldingens tydelige beskrivelse bransjen som en fremtidsindustri.  

 

Videre har analysen sett på de underliggende sosiale strukturene som kan forklare aktørenes 

handlingsrom og strategiske valg. Konsensuspolitikk, trepartssamarbeid og kort maktavstand utgjør 

fundamentale og sosiale strukturer for aktører som vil påvirke politikken i Norge. Dette gjelder også 

for industrien, som søker politiske tiltak med bred politisk forankring. Argumentasjonen baserer seg 

på morgendagens velferdstjenester, arbeidsplasser og klimautfordringer, som gir gjenklang hos 

trepartssamarbeidets to andre deltakere, i Staten og arbeidstakerorganisasjonene. Likevel er det 

noen underliggende sosiale strukturer som er spesielle for industrien. Klima- og miljøspørsmål 

gjenspeiles i de politiske dokumentene og prosessene vi har analysert, og former handlingsrommet 

til industrien i en mer bærekraftig retning. Som allerede nevnt, er dette noe som industrien blir 

tvunget til, men også mestrer å inndra i sitt påvirkningsarbeid.  

 

Et av analysens hovedpoeng var de fremtredende bransjeforskjellene. For industrien er den 

historiske dimensjonen en egenskap som legger føringer for påvirkningsarbeidet. Den fremstår som 
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et påvirkningsverktøy, hvor industriens tradisjoner, troverdighet og kunnskap gir bransjen en ekstra 

“pondus”. De historiske elementene bygger legitimitet for industrien, som sammen med 

velferdsargumentasjonen forsterker bransjens dominerende posisjon i lobbyismefeltet. Industrien er 

også opptatt av å dele kunnskap og ekspertise med politikere og byråkrater som fungerer som en 

transformering til påvirkningskapital ved at industrien får flere talspersoner. Et annet sentralt 

analytisk poeng er at påvirkningsarbeidet har foregått på forskjellige premisser. Industriens strategi 

klarte å skape og utnytte et politisk handlingsrom, slik at  

Industrimeldingens mål var å skape konkret industripolitikk. Dette ble vist som en hovedforskjell på 

bransjeorganisasjonene i analysen. 

 

Overordnet ser det ut til at det er flere faktorer som har spilt inn på industriens påvirkningsarbeid: 

Bransjens kunnskap og ekspertise, bruk av velferdsargumentasjon og historien som 

påvirkningsverktøy, skapte et handlingsrom som gjorde det mulig å påvirke både mandat og den 

politiske målsetting ved Stortingsmeldingen. Den vellykkede påvirkningsstrategien førte igjen til en 

konkret Stortingsmelding som industrien var godt fornøyd med.  

 

11.2 IT-bransjen 
Analysen har undersøkt påvirkningsstrategiene for aktørene til IT-bransjen. I likhet med Norsk 

Industri fremstår bransjeorganisasjonen Abelia som et viktig talerør for sine medlemmer. Abelia har 

høy legitimitet i arbeidet hvor man skaper forum og debatter, innhenter statistikk, utfører analyser 

og i funksjonen som et talerør. Microsoft, som et stort multinasjonalt selskap, driver med utstrakt 

påvirkningsarbeid som enkeltaktør. Atea ser ut til å lene seg på Abelia ved å overlate hoveddelen av 

påvirkningsarbeidet til bransjeorganisasjonen. 

 

Mens vi argumenter for at industriens påvirkningsstrategi var vellykket, er vi mer kritiske til IT-

bransjens tilnærming til Digital Agenda. Mens alle tre IT-aktører har kunnskapskapital og 

påvirkningskapital, sliter man i transformeringen til politisk kapital. Hovedpoenget som analysen 

viste, var at bransjen ikke påvirket meldingens mandat og målsetting. Dette kan komme som et 

resultat av de underliggende sosiale strukturene: For mens kort maktavstand og konsensuspolitikk 

også gjelder for IT-bransjen, er det andre sosiale strukturer som vanskeliggjør påvirkningsarbeidet. 

Trepartssamarbeidet er en bærebjelke i det norske samfunnet, og mens industrien evner å skape et 

handlingsrom, sliter IT-bransjen. Som Brun i Abelia opplyste, er organiseringsgraden blant IT-
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bedriftene forholdsvis lav. Som resultat ser det ikke ut til at bransjen får samlet påvirkningskraften 

for å utnytte det politiske handlingsrommet. 

 

Samtidig har vi analysert en bransje som representer en dyptgripende digitalisering gjennom ny og 

kompleks teknologi. Denne strukturen skaper også utfordringer for påvirkningsarbeidet ved at 

politikere og byråkrater er usikre på teknologiene, fremtiden og utviklingen. Selv om IT-aktørene 

ser ut til å dele ut kunnskapskapitalen, som overgår politikere og byråkraters kunnskap, klarer man 

ikke å transformere dette fullstendig til påvirkningskapital. Dette kan blant annet henge sammen 

med at den historiske dimensjonen er fraværende for IT-bransjen. Dette har igjen konsekvenser for 

lobbyismefeltet, hvor IT-bransjen ser ut til å ha en mye svakere posisjon.  

Sentralt i analysen står premissene for den politiske påvirkningen. IT-aktørene vi intervjuet ytret 

misnøye med Digital Agenda siden det var et lite konkret politisk dokument. Samtidig var 

stortingsmeldingen bare et resultat av målsetningene og mandatet som fra politisk hold.  

 

Overordnet ble Digital Agenda en veileder, ikke et tiltaksdokument. Vi vil argumentere for at dette 

delvis skyldes IT-bransjens manglende evne til å skape et stort nok politisk handlingsrom gjennom 

påvirkning av mandatet. Analysen har pekt på flere årsaker til dette: IT-bransjen fremstår ikke som 

samlet nok grunnet lav organiseringsgrad, og historien fungerer som et påvirkningshinder. Samtidig 

etterspør bransjen komplekse og kompliserte temaer, hvor politikere og byråkrater ikke har 

tilstrekkelig sakskompetanse, som igjen skaper frykt for å fremstå som kunnskapsløse. IT-bransjens 

strategi, hvor man ikke var tidlig nok inne i prosessen, førte derfor til at Digital Agenda ble en 

stortingsmelding IT-respondentene våre omtalte som tom. 

 

11.3 Modell for kapitalakkumulering og -transformasjon 
Analysen har også pekt på de subliminale interessemotsetningene mellom industrien og IT-

bransjen. Disse oppstår fordi kapitalformene er knappe ressurser det kjempes om. Motsetningene 

gjenspeiles gjennom at aktørenes politiske interesse også er en kamp om økonomisk kapital. 

Akkumulering av politisk kapital vil stort sett føre til positive økonomiske konsekvenser for 

aktørene vi har analysert: Som følge av dette vil bedriftene kunne øke profitten. 

Bransjeorganisasjonene har også en interesse av dette siden de finansieres av medlemsbedriftene. 

Når den økonomiske kapitalen forvaltes riktig, vil aktørene vokse og tilegne seg ny erfaring og 

fagkunnskap. Som en konsekvens av at ekspertisen og fagkunnskapen styrkes, vil vi argumentere 
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for at økonomisk kapital legger til rette for økt akkumulering av kunnskapskapital. Modellen under 

illustrerer hvordan akkumulering og transformasjon av kapitalformene foregår. 

 

 

 

 

Fig. 4: Illustrasjon av kapitalakkumulerings- og transformasjonmodellen for lobbyismefeltet. 

 

 

 

 

12.0 Diskusjon 
Diskusjonen vil ta for seg hvordan aktørene og bransjene kan forbedre sitt påvirkningsarbeid i 

fremtiden. Basert på analysen, vil våre råd inkludere både teoretiske, empiriske og praktiske 

elementer. Samtidig er utfordringene oppgaven tar for seg komplekse, og våre råd er utelukkende 

basert på vår egen empiri og analyse. Derfor er det vår egen konstruksjon som ligger til grunn for 

anbefalingene. Formålet er å legge frem konkrete anbefalinger for hvordan industrien og IT-

bransjen kan endre og forbedre sitt politiske handlingsrom, og dermed legge til rette for økt politisk 

gjennomslag.  
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12.1 Industrien 
Industrien lykkes i stor grad med påvirkningsstrategien opp mot Industrimeldingen. Likevel vil vi 

presentere hovedutfordringer, muligheter og tiltak for påvirkningsarbeidet.  

 

12.1.1 Står skjebnefellesskapet for fall? 
Som introduksjonen pekte på, er norsk industri tuftet på tilgangen på billig og fornybar vannkraft. 

Dette har utgjort et stort konkurransefortrinn, og i lang tid har kraftselskapene og 

bransjeorganisasjonen Energi Norge hatt felles interesser med industribedriftene og Norsk Industri. 

Flagger industrien ut, vil kraftmarkedet kollapse. Derfor kalles forholdet mellom bransjene et 

skjebnefellesskap. Likevel har det siste tiåret utfordret dette fellesskapet. Hovedårsaken er bygging 

av utenlandskabelene, der norsk vannkraft eksporteres til det europeiske energimarkedet. 

Kraftbransjen mener dette gir staten inntekter ved at overskuddskraft selges, og samtidig styrker 

norsk forsyningssikkerhet i år med lite nedbør og kalde vintre. Industrien mener konkurransekraften 

svekkes gjennom høyere strøm- og nettleiepriser, og dette kan føre til industridød. Uenigheten ble 

også problematisert av en av respondentene våre. Vi holder respondenten anonym siden sitatet kan 

oppfattes som kontroversielt og dermed få konsekvenser for virksomheten. Samarbeidet mellom 

Energi Norge og Norsk Industri ble beskrevet på denne måten:  

 

“Man kjenner hverandres ståsted, og snakker om et skjebnefellesskap med kraftbransjen (...) ingen 

tør å ta i komplekset (...) det er en interessekonflikt, men det må man ikke tie om”.  

 

Skjebnefellesskapet har på nytt blitt utfordret gjennom den vedtatte utbyggingen av NorthConnect-

kabelen fra Norge til Skottland. Den 22.mars 2018 vedtok Stortinget at kabelen skal bygges 

(Stortinget, 2018). Før den tid hadde blant annet Hydro og Elkem gått ut mot utbyggingen av 

kabelen sammen med allierte i fagbevegelsen. Uansett er slaget tapt politisk, og spørsmålet om 

hvem som skal finansiere høyere strømpriser dukker opp som en ny problemstilling som utfordrer - 

og bryter - skjebnefellesskapet.  Kraftselskapene mener at det er markedet som skal betale, mens 

industrien krever at kraftselskapene skal betale. I 2019 legges prisstrategien som vil være viktig i 

årene som kommer. 

 

Fra å være basert på en felles forståelse mellom bransjene, har skjebnefellesskapet gradvis bli 

forstyrret og utfordret av konflikter. Idet de to aktørene nå inngår i en direkte konflikt, vil 
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Bourdieus konfliktperspektiv være relevant. Norsk Industri og Energi Norge utkjemper, og vil i 

fremtiden utkjempe kamper om meningskonstruksjon for å posisjonere seg i sterkere i 

lobbyismefeltet. Kampen om påvirkningskapital vil være mer synlig, siden konfliktlinjene er 

tydeligere. Konstruksjonen av de respektive bransjene vil stå sentralt for hvem som vil seire når 

prisstrategien bestemmes. Denne høyst reelle problemstillingen kan få betydelige konsekvenser. 

Derfor vil kommende avsnitt vil gi råd om potensiell strategi for industrien. 

 

12.1.2 Velferds- og klimaargumentasjonen må forsterkes 
At markedet ikke skal betale regningen for utbyggingen vil være uvanlig, siden det er sjeldent at 

produsenten subsidierer et kjøp. Samtidig er det sider ved saken som industrien bør løfte enda 

tydeligere frem, og som kan resultere i politisk støtte og gjennomslag. Sentralt for industrien blir å 

overbevise myndighetene om at de blir skadelidende av utbygging og høyere strømpriser. Deres 

sterkeste konkurransefortrinn trues nå av at industrien må ta utgiften for en kabel de verken har 

etterspurt, bestilt eller ønsker. Konstruksjonen bør fokusere på at ikke bare industrien blir straffet: 

Høyere kostnader fører til færre arbeidsplasser, som senker produksjonsnivået, som får 

konsekvenser for statsinntektene. Dette kan igjen få konsekvenser for velstandsnivået. 

Et annet tiltak industrien kan vurdere å løfte frem er klima-argumentet. Dette er en mer vågal 

tilnærming, siden argumentasjonen til miljøbevegelsen og kraftselskapene har omhandlet klima- og 

miljøspørsmål. Poenget deres er at utenlandskabelen vil føre til en mer bærekraftig europeisk 

energimiks siden norsk vannkraft vil erstatte kullkraft. Dersom norsk industri mister dagens tilgang 

på vannkraft, kan produksjonsnivået synke og markedet vil etterspørre utenlandske varer. Da kan en 

konsekvens være at vi får karbonlekkasje som betyr at utslippskutt i et land, fører til utslippsøkning 

i et annet land (Rosendahl og Bye, 2012). Dette vil ikke være i tråd med Norge eller EUs 

klimaambisjoner.  

 

Dette fører oss over til en ny problemstilling. EU har vært en pådriver for utbyggingen, og har 

bidratt med subsidiering av NorthConnect-prosjektet. Gjennom EØS-avtalen presses norske 

myndigheter av et EU som ønsker tilgang på fornybar norsk vannkraft for å nå sine klimamål. 

Samtidig ønsker norske myndigheter å imøtekomme EU. Dette skaper ytterligere utfordringer for 

industrien. Første skritt må derfor være å overbevise norske myndigheter om klima- og 

velferdsmessige konsekvenser av høyere kraftkostnader. I samarbeid med norske myndigheter, og 

allierte i fagbevegelsen og i Brussel, må EU presses faglig - med et særlig fokus på karbonlekkasje.  
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Industriens påvirkningsstrategi må ha som hovedmål om å akkumulere mer påvirkningskapital. 

Konstruksjon av bransjens rolle i velferdsstaten vil fremdeles stå sentralt, mens strategiens 

argumentasjon må ha hovedfokus på de potensielle klimakonsekvensene. Klima- og miljøstrukturen 

vil forme rammene for industriens handlingsrom mer enn tidligere, og dette må man inkludere i 

konstruksjonen av debatten om prisstrategien. I tillegg er det en ny underliggende sosial struktur 

som er på spill: Industrien må forholde seg til EU. Dette gjør at handlingsrommet presses og formes 

ytterligere av maktsenteret i Brüssel. Derfor må de strategiske valgene til industrien hele tiden 

fokusere på akkumulering av kunnskapskapital, som er grunnlaget for den faglige argumentasjonen, 

for så å transformere denne videre til andre kapitalformer. 

 

12.3 IT-bransjen 
Som analysen har vist, er det flere forbedringsområder for IT-bransjen. Vi vil i det kommende 

avsnittet presentere det vi anser som hovedutfordringene, mulighetene og tiltakene for bransjen.   

 

12.3.1 Tidligere inne i prosessen 
Mange av utfordringene IT-bransjen møtte i arbeidet med Digital Agenda bunner ut i meldingens 

mål og mandat. For å øke mulighetene for politisk gjennomslag i fremtidige prosesser, må IT-

aktørene selv initiere politiske dokumenter og strategier for å påvirke mål og mandat og dermed 

dokumentets innhold. Som bransjens talerør, bør dette skje gjennom Abelia som sitter på 

omfattende innsikt om hva bransjen og medlemsbedriftene etterspør. Selv om Abelia sannsynligvis 

initierer politiske dokumenter og prosesser i en mer utstrakt grad enn vår empiri tilsier, er poenget 

at påvirkning av målsetting og mandat er fundamentalt for rammene en aktør kan jobbe ut fra. Å 

påvirke mandat og målsetting kan være en utvidelse av det politiske handlingsrommet i praksis. 

 

Dette omhandler tidsperspektivet, som inkluderes i Bourdieus strategi-begrep. Når man forsøker å 

påvirke politiske prosesser, står tid sentralt. I Digital Agenda lykkes ikke IT-bransjen i stor nok grad 

med påvirkning, særlig grunnet mandatet. Derfor må bransjen foreta strategiske valg i fremtiden: 

For å bedre sin posisjon i lobbyismefeltet må bransjen og enkeltaktørene legge til rette for økt 

transformering av påvirkningskapital til politisk kapital ved å opprettholde dialog, presentere 

konkrete tiltak og initiere nye politiske ideer, strategier, dokumenter og prosesser. 
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12.3.2 Øke bransjens organiseringsgrad 
IT-bransjens utfordringer er sammensatte. Som analysen pekte på er organiseringsgraden i den 

norske IT- bransjen lav. Den lave organiseringsgraden er en “amerikanisering” av norsk arbeidsliv 

som fungerer særs dårlig opp mot det konsensusdrevne norske trepartssamarbeidet. Konsekvensen 

blir at bransjen svekkes inn mot samarbeidet, som er en underliggende sosial struktur IT-aktørene 

ikke kan unngå å handle ut i fra. Dermed får ikke bransjen utnyttet det politiske handlingsrommet 

som finnes i det norske politiske landskapet. For jo færre som er organisert, desto mindre blir 

bransjens stemme. I praksis ser dette ut til å være et påvirkningshinder for bransjen, som svekkes i 

lobbyismefeltet. Poenget er at bransjen - med både arbeidsgivere og arbeidstakere side om side - 

står sterkere sammen. Dette gir mer kraft bak påvirkningsforsøkene og legger til rette for økt 

akkumulering av påvirkningskapital.  

 

Norske fagforeninger mobiliserer velgere i stor grad, og de går langt i støtten av bransjer med høy 

organiseringsgrad, slik de gjør med industrien. Derfor vil et tiltak for å øke organiseringsgraden 

være å få institusjonaliserte støttespillere. IT-aktørene, som utgjør arbeidsgiversiden, må derfor 

bygge sterkere relasjoner med fagforeningene og staten. Et ledd i dette arbeidet kan være 

omfattende kampanjer hos IT-virksomheter og i relevante forum hvor kunnskap om organisering 

deles. Formålet må være å samle bransjen ved å øke organiseringsgraden og samarbeide tettere. Slik 

kan man dra nytte av trepartssamarbeidet i langt større grad, forsterke feltposisjonen, og utvide og 

forbedre det politiske handlingsrommet. Et annet argument er at en samlet bransje er lettere å 

posisjonere. Om IT-bransjen ønsker en ny posisjon i fremtiden, vil samlingen av bransjen stå 

sentralt fordi det vil øke gjennomslagskraften. Abelia, som riktignok omfatter hele 

kunnskapsnæringen, representerer “fremtidens arbeidsliv”. Bransjens forsøk på å innta en ny 

posisjon, som en fundamental og velferdsskapende aktør i Norge, vil avhenge av å øke 

organiseringsgraden. Dette vil vi argumentere for legger grunnlaget for å øke påvirkningskapital og 

politisk kapital, gjennom flere politiske gjennomslag. 

 

 

 

 



 99 

12.3.3 Senke abstraksjonsnivået - tette kunnskapsgapet 
Analysen viste at IT-aktørene har kunnskap og ekspertise som overgår politikere og myndigheter. 

Politikere kan stå uten tilstrekkelig ekspertise, og de frykter å fremstå som kunnskapsløse. På den 

andre siden kreves det fagkunnskap for å utvikle politikken. Idet IT-aktørene etterspør politiske 

tiltak og retninger tilknyttet komplekse teknologiske utfordringer og muligheter, som cyber 

security, sky-teknologi, maskinlæring og kunstig intelligens, blir det et stort kunnskapsgap mellom 

bransje og politikere.  

 

Forståelsen starter ikke på likt nivå, og abstraksjonsnivået på det man etterspør fra politikerne, 

skaper en utfordring. Som allerede nevnt, er det essensielt å være tidlig inne i prosessen i 

påvirkningsarbeidet. Vi vil argumentere for at kompleksitetsgapet henger sammen med mandat og 

målsetting. En samstemming av forventninger fra både bransje og politikere kan bidra til å senke 

abstraksjonsnivået og tette gapet. Ved å påvirke mandatet og møte politikerne på deres 

“banehalvdel” kan IT-bransjen senke abstraksjonsnivået. Slik kan man legge til rette for å 

transformere kunnskapskapital til påvirkningskapital og øke det politiske handlingsrommet. Å tette 

kunnskapsgapet, ser derfor ut til å være en nøkkel for IT-bransjens fremtidige påvirkningsarbeid. 

 

Analysen har vist at sentralt i politisk påvirkning er tydelighet om hva man vil, og tydelighet om 

hva det fører til. Industrien argumenterte for at en statlig lånegaranti ville føre til økte investeringer, 

og i dag ser man nyinvesteringene materialisere seg rundt om i landet. IT-bransjen fremstår derimot 

uklare. I Digital Agenda etterlyste bransjen flere tusen IT-studieplasser fordi de så et behov og 

opplevde en etterspørsel. Flere nyutdannede IT-kandidater kunne løse bransjens kapasitets- og 

kompetanseutfordringer. Når en nylig NIFU-rapport konkluderer med at 14,2 prosent av IT-

utdannede går arbeidsledige etter et halvt år etter innlevert masteroppgave, faller bransjens 

argument om flere studieplasser bort (NIFU, 2018: 29). Spesielt når gjennomsnittlig prosentandel 

for nyutdannede uten jobb er 7,9 prosent (ibid.). Resultatet blir at de politiske tiltakene man 

etterspør ikke løser utfordringene, som kompliserer bransjens påvirkningsarbeid ytterligere. 

Overordnet må kunnskapsgapet mellom IT-bransjen og politikere tettes ved å senke 

abstraksjonsnivået som henger sammen med mandat og målsetting. I tillegg må bransjen være 

tydelig på hva de politiske tiltakene som etterspørres fører til, og dokumentere dette i større grad.  
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Posisjonen i lobbyismefeltet kan forbedres hvis IT-bransjen lykkes i å senke abstraksjonsnivået, og 

dermed legge til rette for å transformere påvirkningskapital til politisk kapital. Ved å imøtekomme 

politikerne, slik at kunnskapskapitalen overføres lettere, kan kunnskapsgapet mellom bransjen og 

politikerne minskes. Dette vil være et tydelig strategisk valg med formål om å selv transformere sin 

egen kunnskapskapital til påvirkningskapital, idet kunnskap og ekspertise forenkles og overføres til 

politikerne. 

 

12.3.4 Politisk eierskap på digitaliseringsfeltet 
Kunnskapsgapet omhandler i tillegg et sentralt poeng som Statssekretær Chaffey dro frem under 

intervjuet: IT-bransjen kan fremstå teknisk, komplisert, litt arrogant og fylt med bransjesjargong og 

-uttrykk. Ifølge Chaffey er det få, om ingen, Stortingsrepresentanter som har tatt eierskap på 

digitaliseringsfeltet noe som naturligvis kompliserer IT-bransjens påvirkningsarbeid. Mens helse-, 

energi- og transportsektorene, for å nevne noen, har egne Stortingskomiteer og dedikerte politikere 

med ansvar for saksfeltene, er situasjonen annerledes for IKT-området. Selv om dette strengt tatt er 

delt mellom Næringskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen, har ingen av komiteene et 

sterkt digitaliseringsfokus, noe Chaffeys uttalelser bygger opp om. En årsak kan være at begge 

komiteene har bånd til tunge institusjonelle aktører: Næringskomiteen har dette til landbruks- og 

fiskerisektoren, mens Kommunal- og forvaltningskomiteen har bånd til KS, som er 

kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon. Dette vanskeliggjør en overordnet digital 

agenda hos komiteene.  

 

Bransjens kompleksitet - og politikernes frykt for å fremstå kunnskapsløse - henger sammen, og 

resulterer i vegring fra Stortingsrepresentantene i møte med digitaliseringsfeltet. Dette skader og 

minsker IT-bransjens politiske handlingsrom. Derfor bør et strategisk tiltak være tettere 

relasjonsbygging rettet mot politikere, hvor man kan gi dem kunnskapen de trenger for å ta et 

sakseierskap. Vår anbefaling vil være å rette seg mot relevante, sentrale politikere i flere partier, da 

disse har mulighet til å løfte dette på den politiske agendaen. Å bygge relasjoner mot unge politiske 

talenter er også en potensiell tilnærming, men innflytelse er som en ferskvare: De unge er kanskje 

på Stortinget denne perioden, men neste periode er de ute. Siden digitalisering er dyptgripende, og 

påvirker flere områder som helse- og omsorgstjenester, utdanningssektoren og arbeidslivet, bør man 

rette seg inn mot flere partier og forskjellige komiteer. Tiltakene kan dreie seg om forum hvor 

kunnskapsdeling står i sentrum, èn-til-èn-møter, invitasjoner til ulike IT-konferanser, bedriftsbesøk 

til Abelias medlemmer, eller et digitalt akademi der politikerne blir skolert om digitaliseringen.  
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Å sørge for at politikere fra ulike partier tar sakseierskap på digitaliseringsfeltet vil være viktig for 

IT-bransjens påvirkningsarbeid. Dette vil kunne forbedre og forsterke bransjens posisjon i 

lobbyismefeltet. For at dette kan realiseres, må et strategisk valg ligge til grunn: En mer fordelaktig 

utdeling av kunnskapskapitalen hvor man forenkler informasjonen overfor de relevante politikere 

kan føre til en mer vellykket akkumulering av påvirkningskapital. IT-bransjen kan bygge strategiske 

relasjoner med stortingsrepresentanter i komiteene. Ved å øke Stortingsrepresentanters innsikt i 

digitaliseringen, vil også sjansene for å akkumulere politisk kapital stige. På sikt kan dette bidra til 

at IT-aktørene får tyngre, institusjonelle bånd, og som en konsekvens forsterke sin feltposisjon. 

 

Et annet strategisk valg for å få politikere til å ta sakseierskap kan være å trigge politikernes 

interesse for digitalisering. Å øke interesse i Bourdieus forstand, vil være å 

vise hvordan digitalisering kan skape et bedre samfunn, som er hva politikerne arbeider for. 

Eksempelvis kan man vise hvordan digitalisering kan skape bedre politikk gjennom en forbedret og 

mer effektiv velferdsstat som øker bruken av velferdsteknologier. Man kan appellere til politikernes 

personlige interesse ved å forklare at et sakseierskap på digitalisering fører til flere politiske seire og 

anerkjennelse. 

 

12.3.5 Forsterke bransjens posisjon, fornye velferdsrollen 
Som oppgaven har vist, lykkes industrien i å konstruere seg som essensiell for velferdsstaten og 

velstandsnivået. Dette er en av årsakene til at industrien har en sterk posisjon i lobbyismefeltet. For 

IT-bransjen er spørsmålet hvilke strategiske konstruksjonsgrep som bør tas for å forbedre bransjens 

posisjon i lobbyismefeltet.  

 

Mens industrien og andre næringer er relevante på inntektssiden, er IT-sektoren hovedsakelig 

relevant på kostnadssiden. Industrien skaper inntekter som utgjør grunnlaget for velferdsstaten. IT-

aktørene bidrar derimot til å effektivisere og forbedre velferdsstaten og næringslivet gjennom 

digitaliseringen. Under intervjuet med Michael Jacobs fra Atea opplyste han om beregninger som 

viste at en fulldigitalisering av Norge kan spare 50 mrd. NOK. Accenture og World Economic 

Forums rapport Vårt nye digitale Norge fra 2017 peker på at digitalisering av helsesektoren, samt 

offentlige etater som Nav, Skatteetaten, Statens Vegvesen og Politi- og lensmannsetaten vil spare 

65 mrd. NOK i perioden 2018-2025 (Østvold og Rehbinder, 2017). Effektiviseringen av både 

offentlig og privat sektor er et fortrinn som gjør IT-bransjen spesiell.  
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Vi vil argumentere for at dette er en unik rolle ingen andre bransjer har: Klarer IT-aktørene å rette 

de strategiske valgene inn mot denne argumentasjonen, kan man akkumulere mer 

påvirkningskapital ved å konstruere seg som svar på politisk løsninger. Slik vil også feltposisjonen 

forbedres. I et tydeligere posisjoneringsarbeid må dette fokuset løftes tydeligere frem. 

 

Neste argument omhandler IT-bransjens rolle i den moderne velferdsstaten. Vårt nye digitale Norge 

viser også at 2600 liv kan reddes fra 2018 til 2025 ved at velferdsteknologi benyttes på kronisk syke 

(ibid.). Posisjoneringen må derfor inkludere forbedring av velferdstjenestene som foregår gjennom 

nye, revolusjonerende velferdsteknologier. Dette vil være et strategisk valg som søker å utnytte 

handlingsrommet i velferdsstrukturen bedre. Et ledd vil være å forsterke arbeidet for å bygge 

institusjonaliserte bånd inn mot Regjeringen og KS som begge har fokus på disse områdene 

(Regjeringen, 2016; KS, 2018).  

 

Offentlig sektor er ikke bare vesentlig i et posisjoneringshenseende for bransjen. Sektoren utgjør 

også et stort inntektsgrunnlag gjennom de offentlige investeringene på årlige 500 mrd. NOK. Dette 

er et beløp som antas å øke i fremtiden. I arbeidet med å posisjonere seg tydeligere, må IT-bransjen 

konstruere seg som svar på flere politiske utfordringer: Uten den vil ikke Norge kunne tilby gode 

velferdstjenester mens pensjonistene blir flere og kostnadene øker. Og uten den vil ikke Norge 

lykkes med omstillingen fra en økonomi basert på olje- og gassinntekter, til en økonomi basert på 

nye, innovative næringer. Slik vil bransjen også vise seg som relevant på inntektssiden, og forsterke 

posisjonen i lobbyismefeltet. Et økt fokus på effektivisering og forbedring av Norge vil være et 

strategisk valg som kan bedre rammene for politisk påvirkningsarbeid. 

 

12.3.6 Embetsverkets “samfunnsarkitekter” som påvirkningsnøkkel 
Som analysen og diskusjonskapittelet har vist til nå, kan man stille spørsmålstegn ved IT-bransjens 

politiske allierte. Den lave organiseringsgraden gjør at samarbeidet med fagbevegelsen kompliseres, 

som igjen får konsekvenser for påvirkningsarbeidet. Stortinget vil være neste naturlige sted å søke 

innflytelse, men også her møter bransjen utfordringer. Selv om vi har presentert tiltak tilknyttet 

begge problemområdene, vil vår sterkeste anbefaling være en styrking av påvirkningsarbeidet rettet 

mot embetsverket. I praksis vil det si at IT-bransjens påvirkningsstrategi må rettes mot 

“samfunnsarkitektene”, som er departementsråder, avdelingsledere, fagsjefer og etatssjefer i 

relevante departementer, etater og direktorater. “Samfunnsarkitektene” har betydelig makt over 
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hvordan politiske vedtak og retninger forvaltes og utføres. I tillegg har disse stor innflytelse på 

hvordan forvaltningen gjennomfører alle sine oppgaver, som ikke påvirkes av politikerne. Å endre 

fokus mot disse har som formål å utvide bransjens politiske handlingsrom gjennom nye strategiske 

valg for å akkumulere påvirkningskapital. Om dette lykkes vil det forbedre IT-bransjens posisjon i 

lobbyismefeltet. 

 

Argumentene for en slik strategisk endring er flere, men først og fremst er dette er en langsiktig 

påvirkningsstrategi med formål om å forbedre feltposisjon og øke de politiske gjennomslagene. 

Siden ansatte i embetsverket ikke er politisk utnevnt, sitter disse vanligvis over flere 

regjeringsperioder med et sterkt oppsigelsesvern. I et konsensuspreget politisk landskap som det 

norske, skaper dette grunnlag for å påvirke de lange linjene. Microsoft Kristine Beitlands, som selv 

har arbeidet i embetsverket, påpekte at “god politikk skapes når byråkratiet fremmer politikken”, 

som vist i analysen. Tidsperspektivet er derfor tydelig, og gir bransjen mulighet til å handle 

strategisk, ifølge Bourdieu. Fokus mot embetsverket utgjør derfor et langsiktig tidsperspektiv, som 

igjen er et strategisk valg for å øke akkumuleringen av påvirkningskapital. 

 

Videre er offentlig sektor viktig for IT-bransjen og derfor må påvirkning opp mot relevante 

byråkrater i Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartmentet stå særlig sentralt. 

Deres underliggende virksomheter, som Direktoratet for forvaltning og IKT og Direktoratet for 

Økonomistyring, er eksempler på direktorater som må kobles sammen og overbevises. Dette er 

ingen “quick-fix”, og Beitland beskrev en slik tilnærmingen som “vanskeligere, men det har lengre 

varighet”. På den andre siden vil man i mindre grad møte på et kunnskapsgap fordi man forholder 

seg til fagpersoner, i motsetning til i møte med Stortingspolitikere. Overordnet vil en forsterket 

feltposisjon være avhengig av økt fokus mot embetsverkets “samfunnsarkitekter” fordi 

påvirkningskapitalen hurtigere vil transformeres til politisk kapital. Samtidig vil den politiske 

kapitalen, og dermed de politiske gjennomslagene, konserveres over en lengre tidsperiode siden 

embetsverket har en annen funksjon og posisjon enn alternative påvirkningskanaler. 
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13.0 Perspektivering 
Overordnet er sosialkonstruktivistiske teorier i liten grad anvendt i undersøkelsen av norsk 

næringslivs politiske påvirkningsforsøk og -strategier. I dette kapittelet beskriver vi nye og 

interessante områder som forskningsfeltet kan analysere i fremtiden. Vi vil argumentere for at 

sosialkonstruktivismen skaper grobunn for en alternativ analytisk tilnærming til norsk lobbyisme 

som kan produsere ny innsikt. 

 

13.1 Utvidelse av feltet og aktører 
Mens vår oppgave har fremvist hvordan enkeltaktører og bransjer kjemper om påvirkningskapital i 

et lobbyismefelt, med mål om transformering til politisk kapital og økonomisk kapital, har den til 

gjengjeld kun fokusert på to bransjer og seks næringslivsaktører. Kommende sosialkonstruktivistisk 

forskning på et norsk lobbyismefelt kan utvide feltet ved å analysere flere aktører. Dette kan øke 

flerstemmigheten i oppgaven. Tanken bak dette er å få en bredere innsikt i bransjene og 

lobbyismefeltet. Faktorer som historie, bedriftsstørrelse og økonomisk resultat er interessante 

dimensjoner som kunne blitt analysert for å undersøke aktørenes posisjon og strategi i 

lobbyismefeltet.  

 

En annen analytisk tilnærming kan være å undersøke flere bransjer. Dette er også en måte å utvide 

forskningsfeltet og øke flerstemmigheten. Her kan bransjeforskjeller og -likheter, som vi har 

undersøkt, være naturlig å analysere ytterligere for å dekke flere deler av norsk 

næringslivsinteressers påvirkningsarbeid. 

 

13.2 Bransjeorganisasjoner og trepartssamarbeid 
En annen tilnærming kan være å undersøke flere bransjeorganisasjoner. Norsk Industri og Abelia 

utgjør eksempelvis 2 av 15 landsforeninger som inngår i NHO-fellesskapet. En analyse av de ulike 

bransjeorganisasjonene kan bidra til å produsere mer innsikt om norske næringslivsinteressers 

lobbyisme. Det er på ingen måte sikkert at industrien og IT-bransjen har like påvirkningsstrategier 

og -tiltak som sjømatindustrien, olje og gass-sektoren, reiselivsnæringen eller byggenæringen. Dette 

vil også utvide lobbyismefeltet og kan tillate oss å analysere lobbyisme rundt potensielle 

bransjekonflikter som utenlandskraftkabler (Energi Norge og Norsk Industri) eller 

Nasjonaltransportsplans satsningsområder (NHO Luftfart, NHO Sjøfart og NHO Transport og 

Logistikk), men også områder hvor bransjeaktørene påvirker sammen. 
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Selv om trepartssamarbeidet kan konstrueres som nærmest å være fritt for konflikt, ligger de 

underliggende kampene og ulike interessene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der konstant. 

Sosialkonstruktivistiske teorier kan anvendes for å analysere konfliktene som oppstår i dette 

samarbeidet, og hvordan arbeidsgiverforeningene, arbeidstakerforeningene og Staten kjemper om 

en spesiell type kapitalform i et samarbeidsfelt. Her vil begrepsapparatet bidra til å analysere de mer 

åpenbare konfliktene enn hva vår oppgave tar for seg, og hvordan aktørene forsøker å endre sitt 

politiske handlingsrom. 

 

13.3 Andre politiske dokumenter og prosesser 
Som analysen vår har vist kan Stortingsmeldinger på ulikt vis påvirkes, men også påvirke andre 

politiske prosesser. En konkret Stortingsmelding kan føre til økte bevilgninger over Statsbudsjettet, 

mens påvirkning av politisk plattformer legger til rette for prioritering i kommende budsjetter. 

Derfor kan kommende forskning på norske næringslivsinteresser undersøke hvordan 

bransjeorganisasjoner og enkeltbedrifter søker å påvirke konkrete budsjettposter og tiltak i 

Statsbudsjettene. En annen politisk prosess kommende forskning kan se på, er Norges offentlige 

utredninger. NOU-ene er statlige rapporter med formål om å kartlegge og drøfte potensielle 

handlingsstrategier på ett eller flere politiske saksområder (Hansen, 2017). Her er det vanlig at et 

regjeringsoppnevnt ekspertutvalg innhenter informasjon og kunnskap. En alternativ tilnærming til 

forskningen, kan være å undersøke hvordan næringslivsinteressene søker å påvirke den politiske 

prosessen.  

 

Selv om denne oppgaven har produsert innsikt i hvordan norske næringslivsinteresser påvirker 

norsk politikk, er vi klar over at den har fokusert på et smalt problemfelt og på få aktører. 

Kommende forskning bør derfor undersøke flere aktører, bransjer og politiske prosesser for å øke 

flerstemmigheten i lobbyismefeltet. 
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14.0 Konklusjon 
I likhet med andre samfunnsaktører, forsøker norske næringslivsinteresser å påvirke politiske 

prosesser, strategier og dokumenter. Med Bourdieus begrepsapparat har oppgaven vist at industrien 

og IT-bransjens påvirkningsarbeid er strategisk og målrettet. Vårt sosialkonstruktivistiske 

konfliktperspektiv har utfordret dagens lobbyismeforskning som er preget av liberal-pluralistiske 

teorier og analyser, og anvendt et alternativt blikk. Ved å konstruere og undersøke et lobbyismefelt, 

har vi analysert aktørenes subliminale interessemotsetninger som fremkommer idet de kjemper om 

påvirkningskapital og politisk innflytelse og gjennomslag. Samtidig varierer strategiene og 

tiltakene, i likhet med aktørenes påvirkningsmål og -resultater. 

 

Analysen har vist at næringslivsinteressene besitter kunnskapskapital som man forsøker å 

transformere til påvirkningskapital ved utforming av konkrete politiske tiltak. Videre forsøker 

aktørene å transformere påvirkningskapitalen til politisk kapital. Denne kapitalformen blir 

materialisert ved politiske gjennomslag, og får ofte fordelaktige økonomiske konsekvenser for 

aktørene. Den økonomiske kapitalen inngår derfor i lobbyismefeltet, og legger igjen grunnlaget for 

akkumulering av kunnskapskapital ved å øke ekspertise og fagkunnskap. Ved hjelp av ulike 

strategier forsøker aktørene å tilkjempe seg forbedrede posisjoner i lobbyismefeltet, hvor 

kapitalformene er knappe ressurser. 

 

Selv om begge bransjene anser politikere som generalister, hvor kunnskap- og informasjonsdeling 

blir et samfunnsansvar, står bransjeforskjellene sentralt i oppgaven. Mens industrien lykkes i å 

påvirke Industrimeldingen i stor grad, kan man finne forbedringspotensiale hos IT-bransjens arbeid 

med Digital Agenda for Norge. En av hovedforskjellene er meningskonstruksjonen av bransjene: 

Med sin velferdsargumentasjon konstruerte industri-aktørene seg som avgjørende for 

velferdsstatens velstandsnivå, omstilling og overlevelse. Mens industrien ble et svar på politiske 

utfordringer, lykkes ikke IT-aktørene i samme grad. Dette leder oss til neste bransjeforskjell. 

Arbeidet for å konstruere bransjene ser ut til å ha foregått på ulike premisser. Industrien initierte 

selv Industrimeldingen og dens mandat og målsetting, mens Digital Agenda ble initiert fra politisk 

hold. Dette kan igjen ha hatt konsekvenser for IT-aktørenes påvirkning av Digital Agenda. Samtidig 

er det forskjeller på bransjenes levetid i Norge. Den historiske dimensjonen ble et 

påvirkningsverktøy for industrien, som skaffet legitimitet og ekstra “pondus”. IT-bransjens historie 

er kort, innholdsrik og delvis kontroversiell. Sammen med et høyt abstraksjonsnivå, en lav 
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organiseringsgrad, og politikernes fraværende sakseierskap og manglende kunnskap, kompliserte 

dette påvirkningsarbeidet. 

 

I næringslivsinteressenes påvirkningsarbeid utfyller bransjeorganisasjonene Norsk Industri og 

Abelia viktige roller. Samtidig som likhetene er flere innehar de forskjeller som påvirker bransjenes 

politiske handlingsrom. En av disse er initieringen av politiske prosesser og dokumenter som legger 

til rette for å forme målsetting og mandat. En annen er rollen som bransjens talerør: Mens industrien 

utelukkende representerer industribedrifter, utfordres og vanskeliggjøres rollen til Abelia siden flere 

ulike bransjer er inkludert i kunnskapsnæringen. Oppgaven har også pekt på de underliggende 

sosiale strukturene som former hvordan påvirkningsarbeidets sosiale praksis ser ut. Foruten at det 

norske politiske landskapet er preget av konsensus og kort maktavstand, er særlig velferdsstrukturen 

fremtredende. Denne strukturen håndterer industrien ved å inndra velferdsargumentasjonen, mens 

IT-bransjen ikke evner å anvende mulighetsrommet strukturen skaper. 

 

På bakgrunn av analysen, har vi utformet strategiske råd for hvordan bransjene kan endre eller 

forsterke posisjonene i lobbyismefeltet i lys av relevante utfordringer. For industriens del står 

skjebnefellesskapet med kraftselskapene for fall. Spørsmålet om hvem som skal betale for økte 

strøm- og nettleiepriser bestemmes av en prisstrategi i 2019. Vårt råd er å forsterke 

velferdsargumentasjon og klima- og miljøargumentasjon fordi denne strukturen tillater 

alliansebygging med politikere, fagbevegelsen og miljøbevegelsen. Slik kan man skape et bredt 

press mot norske myndigheter som er beslutningstaker.  

 

For IT-bransjens del må aktørene foreta grep for å øke organiseringsgraden, senke 

abstraksjonsnivået, tette kunnskapsgapet og få politikere til å ta eierskapet på digitaliseringsfeltet. 

Dette kan bidra til at man får en forsterket feltposisjon som kan påvirke fremtidige mandater. For 

bransjen vil det være viktig å konstruere seg selv som løsning på politiske utfordringer. Denne er 

mest effektiv om den fokuserer på bransjens rolle i velferdsstaten gjennom påvirkning av 

“samfunnsarkitektene” i embetsverket. 

 

I perspektiveringen kom vi med forslag til hvordan alternative analyser av lobbyismefeltet kunne 

sett ut. Økt flerstemmighet kan oppnåes ved å inndra flere aktører og bransjer i feltet, undersøke 

trepartssamarbeidet eller se på andre politiske dokumenter og prosesser. Likevel vil vi argumentere 
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for at oppgaven vår har produsert ny innsikt på forskningsfeltet. Ved hjelp av Bourdieus 

sosialkonstruktivistiske begrepsapparat har vi pekt på hvordan næringslivsinteressene inngår i et 

lobbyismefelt hvor det kjempes om påvirkningskapital og feltposisjoner. Dette kan derfor ansees 

som et tilskudd til dagens lobbyismeforskning. 
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16.0 Vedlegg 
 

Intervjumal 1: 

Intervjumal for Digital Agenda: 

  

1) Vi vil vite hvordan de har påvirket stortingsmeldingene. 

Hvem iverksatte St.meldingen DA? 

Hvordan var dialogen? 

Hva var det dere ønsket å endre/påvirke igjennom DA? 

Hvordan arbeidet dere for å påvirke DA/Hvilke kanaler?? 

  

2) Hva de konkret har fått igjennom. 

Hva lykkes dere med i påvirkningen av DA? 

Var det noen motstridende interesser mellom departement og aktører? 

Var det noe som skuffet dere eller som dere ikke klarte å få igjennom i DA? 

  

3) Deres refleksjoner rundt politisk påvirkning. 

Hva tenker du om politisk påvirkning? 

Oppfølgingsspørsmål; Hva tenker du om politisk påvirkning i Norge? Er det enkelt, vanskelig? 

  

4) Hva var strategien deres? 

Var strategien deres vellykket eller er det noe dere vil endre til en annen gang? 

Hvilke kanaler benyttet dere? 

Kan resultatene av arbeidet deres måles? 

  

Noe du vil avslutte med, eller føler vi har glemt? 
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 Intervjumal 2: 

Intervjumal for Industrimeldingen : 

  

1) Vi vil vite hvordan de har påvirket stortingsmeldingene. 

Hvem iverksatte St.meldingen industrimeldingen? 

Hvordan var dialogen? 

Hva var det dere ønsket å endre/påvirke igjennom industrimeldingen? 

Hvordan arbeidet dere for å påvirke industrimeldingen/Hvilke kanaler?? 

  

2) Hva de konkret har fått igjennom. 

Hva lykkes dere med i påvirkningen av industrimeldingen? 

Var det noen motstridende interesser mellom departement og aktører? 

Var det noe som skuffet dere eller som dere ikke klarte å få igjennom i industrimeldingen? 

  

3) Deres refleksjoner rundt politisk påvirkning. 

Hva tenker du om politisk påvirkning? 

Oppfølgingsspørsmål; Hva tenker du om politisk påvirkning i Norge? Er det enkelt, vanskelig? 

  

4) Hva var strategien deres? 

Var strategien deres vellykket eller er det noe dere vil endre til en annen gang? 

Hvilke kanaler benyttet dere? 

Kan resultatene av arbeidet deres måles? 

  

Noe du vil avslutte med, eller føler vi har glemt? 

 

Intervjumal 3: 

Intervjumal for Statssekretærer 

  

1) 

Hvem iverksatte St.meldingen industrimeldingen/digital agenda? 

Hvordan var dialogen med næringslivsaktører? 
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Hva var det næringslivsaktørene forsøkte å endre i industrimeldingen/digital agenda? 

Hvordan arbeider etter dere mottar en slik forespørsel, eller hva er vanlig prosedyre? 

  

2) Hva har næringslivsaktørene fått gjennomslag på? 

Var det noen motstridende interesser mellom departement og aktører? 

  

3) Deres refleksjoner rundt politisk påvirkning. 

Hva tenker du om politisk påvirkning? 

Oppfølgingsspørsmål; Hva tenker du om politisk påvirkning i Norge? Er det enkelt, vanskelig? 

  

4) Hvilke kanaler blir dere kontaktet gjennom? 

Er det store variasjoner i type aktører (Arbeidslivsorganisasjoner, private bedrifter)? 

Er det store variasjoner i de forskjellige bransjene? 

  

Er det noe du vil legge til? 

  

 Figur 1: 

 
 

Figur 2: 
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Figur 3: 
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Figur 4:  
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17.0 Bilag 
https://www.dropbox.com/home/Master%20thesis%20-%20interviews 

 

 

 

 

 

 


