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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I den här pro gradun undersökte jag MTK:s möjliga förändring i sin intressebevakning, under åren 1975 till 2000. Jag började med att se på
litteratur och tidigare forskning om korporatism, lobbying, och teorier om korporatismens ställning idag i allmänhet i stater, enligt Lewin (1992)
och Munk Christiansen & Rommetvedt (1999). Jag gav också en historisk översikt över MTK som organisation.
I den tidigare forskningen som jag tittade på kom fram att korporatismen i stater har gått tillbaka, för att istället ersättas av andra former av
intressebevakning, lobbying. I den här pro gradun ville jag därför undersöka om detta även gäller MTK, har även MTK:s intressebevakning gått
från korporatism mot lobbying? Eftersom korporatismen i allmänhet har visat på en nedgång kom jag till det hypotetiska antagandet att detta
även gäller för MTK:s del, alltså ett antagande att MTK:s intressebevakning har gått från korporatism mot lobbying.
MTK:s korporativa intressebevakning undersökte jag genom att se på MTK:s deltagande i riksdagens utskottsarbete, och genom att se på det
statliga kommittéväsendet i Finland. Den andra formen av intressebevakning, lobbyingen, undersökte jag genom att från MTK:s årsberättelser
plocka uppgifter om MTK:s representation i kommittéer, kommissioner, arbetsgrupper samt i förvaltningsorgan inom organisationer nära
lantbruket.
De resultat jag kom till visade på en ökning inom deltagandet i riksdagens utskottsarbete fram till det sista undersökta året då en minskning sågs.
Det visade sig att kommittéväsendet i praktiken är dött idag, alltså kan inte heller MTK delta i kommittéverksamhet, men att kontakter till
ministerier upprätthålls genom lobbying. En aktör bekräftade antagandet att lobbyingen ökat. Den alternativa intressebevakningen i form av
representation i olika organ ökade ganska markant under den undersökta tiden, både totalt, och då jag tittade på de olika organen enligt
kategorier, inom de allra flesta kategorierna. Jag kom till att mitt hypotetiska antagande visade sig stämma enligt alla andra undersökta faktorer,
utom utskottsdeltagandet, som jag inte kunde uttala mig om med säkerhet.
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