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Abstract 
 

Det svenska politiska systemet har under de senaste decennierna skiftat från ett 

korporativistiskt system, där organisationer har bjudits in att delta i det politiska 

beslutsfattandet, till ett mer pluralistiskt system, där lobbying är en viktig komponent. 

Lagstiftningen har dock inte följt utvecklingen och idag har Sverige ingen direkt lagstiftning 

mot lobbying.  
 

Denna studie undersöker huruvida de svenska politikerna och de som påverkar anser att 

lobbying fungerar demokratiskt i Sverige idag och huruvida en lagstiftning bör instiftas eller 

inte. En jämförelse görs mellan de två grupperna påverkare och påverkade, för att ta reda på 

vad dessa respondenter anser om lobbying i Sverige utifrån ett demokratiskt perspektiv.  
 

För att svara på syftet används tre av Robert A. Dahls demokratikriterier. Detta för att nå en 

förståelse huruvida lobbying fungerar demokratiskt och om en lagstiftning skulle behövas 

utifrån de svar som ges av de tillfrågade. En jämförelse i lagstiftning görs även med USA, 

som har utarbetat ett regelverk angående lobbyism.  
 

Studiens resultat visar att det finns ett demokratiskt problem med lobbying i Sverige utifrån 

de tre demokratikriterierna. Transparensen är ett problem samt det faktum att politiker kan gå 

från en politisk roll direkt till en lobbyverksamhet. En lagstiftning kring karenstid för politiker 

begränsar detta problem, men övrig lagstiftning, likt den i USA, tros inte ha någon effekt. 

Istället tros normer, moral och tryck från medborgarna vara mer effektfullt.  
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1. Inledning  
 
Bearbetning för att försöka påverka beslutsfattare och lagstiftning i en viss riktning kallas 

lobbying och sägs efter prostitution vara världens äldsta yrke (Zetter, 2014. S. 8). Sverige har 

dock länge präglats av en stark korporativistisk tradition, som innebär ett bytesförhållande 

mellan staten och de berörda organisationerna. Organisationer har bjudits in av staten att delta 

i den offentliga beslutsprocessen (Möller, 2009. S. 1). Under de senaste tre årtiondena har 

Sverige förändrats från denna korporativism till ett mer pluralistiskt system, där lobbyism är 

ett viktigt inslag. Utvecklingen har varit snabb, men lagstiftningen har inte följt denna 

utveckling. Idag finns det ingen lagstiftad reglering för lobbying i Sverige och lobbying har 

kallats för en ”vit fläck” i den svenska statsrätten (SOU 1998:146. S. 72). Samtidigt uttrycker 

fler och fler folkvalda sitt missnöje med den brist som finns i lagstiftningen angående 

lobbying. Riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet har uttryckt sitt stöd för en mer kontrollerad lobbyism och att lobbyister öppet 

ska redovisa sina uppdrag (Möller, 2009. S. 11ff).   
 

I USA, där lobbying länge varit tradition, har en lagstiftning utvecklats. Enligt den nu rådande 

lagen, The Lobbying Disclosure Act från 1995, måste lobbyister registrera sig och tydliga 

regler har satts upp för när en organisation räknas som lobbyister (House, 2015).  

 

Denna undersökning syftar till att försöka nå en förståelse i huruvida en mer reglerad 

lagstiftning skulle vara till godo eller av ondo för den svenska politiken och demokratin samt 

att visa på den skillnad som finns i lagstiftning vad gäller lobbying mellan Sverige och USA. 

Denna förståelse ska nås genom att ta reda på vad påverkarna och de påverkade anser om den 

rådande lagstiftningen och om den allt växande lobbyismen är ett problem eller en tillgång 

från ett demokratiskt perspektiv.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad Sveriges avsaknad av lagstiftning inom lobbying 

kan innebära för eventuella problem eller möjligheter för Sverige ur ett demokratiperspektiv. 

För att reda ut detta görs en jämförelse med USA, som har utarbetat en tydlig lagstiftning för 

lobbying. Jag kommer att genomföra kvalitativa intervjuer med förtroendevalda och 
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påverkare för att ta reda på deras ståndpunkter angående en mer reglerad lobbyverksamhet 

och huruvida en förstärkt reglering skulle gynna Sveriges demokrati och politik eller ej. 

Vidare ämnar jag se till om det finns några skillnader i politikernas och påverkarnas svar och 

om politikerna, som utsätts för lobbying, är mer negativt inställda till lobbying eller inte. För 

att svara på frågeställningen används Robert A. Dahls fem demokratikriterier, som 

presenteras senare i uppsatsen.  

 

Frågeställningen för arbetet är:  

- Vad kan Sveriges avsaknad av lagstiftning inom lobbying leda till för problem eller 

möjligheter för Sveriges demokrati enligt Robert A. Dahls demokratikriterier?  

 

 1.2 Disposition 
 
I detta inledande avsnitt har jag beskrivit lobbyingverksamhetens utveckling och den 

avsaknad av lagstiftning som är idag samt tydliggjort studiens frågeställning och syfte. Nedan 

följer en definition av lobbying samt en genomgång av tidigare forskning på ämnet. Även 

Sverige och USA:s regler och lagar angående lobbying diskuteras. Därefter följer teoridelen, 

där jag presenterar de demokratikriterier som arbetet bygger på. Teoridelen följs av 

metodavsnittet, där intervjumetod, respondenter och metoddiskussion presenteras. Efter denna 

del redovisas studiens resultat tillsammans med analys och slutligen förs en avslutande 

diskussion där slutsatser dras om studien och dess resultat.  
 

1.3 Avgränsning 
 
Denna undersökning fokuserar på lobbying utifrån ett demokratiperspektiv. En jämförelse i 

lagstiftning görs med USA, som har en tradition av lobbying och som instiftat regleringar när 

det kommer till lobbyverksamhet. Denna jämförelse tros bidra till studiens innehåll och kan 

användas som en kontrast till det oreglerade svenska lobbyingsystemet. Undersökningen är 

begränsad till lobbying och tar inte upp närbesläktade ämnen så som opinionsbildning och 

mediepåverkan, eftersom att detta inte skulle rymmas inom denna typ av studie. Vidare har 

det inte gjorts någon partipolitisk jämförelse, då det ansågs mer relevant i detta fall att jämföra 

politiker med påverkare och inte med andra politiker.  Politikernas partipolitiska åsikter är 

något som kan ha haft en påverkan på de svar som ges i intervjuerna.  
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1.4 Lobbying som begrepp  
 
 
Lobbying är ett begrepp som det råder en viss förvirring kring och vissa 

meningsskiljaktigheter om. Ett problem är vilka som räknas ingå i denna grupp lobbyister. 

Möller (2009. S. 4) menar att alla som försöker påverka beslutsfattandet i en riktning som är 

till gagn för ett särintresse kan räknas som att de ägnar sig åt lobbyism. Denna definition är 

mycket bred och skulle då även innefatta de förtroendevalda. Bo Pettersson menar att 

lobbying innefattar påtryckare som försöker få politiker att fatta beslut som är gynnsamma för 

deras uppdragsgivare (SOU 1998:146. S. 9). Denna definition är något snävare och utesluter 

till skillnad från den förstnämnda definitionen politiker. Zetter säger att lobbying är “The 

process of seeking to shape the public policy agenda in order to influence government (and its 

institutions) and the legislative programme” (Zetter, 2011. S. 3). Detta ger en tydligare bild av 

vilka som ska påverkas, men även denna definition innefattar andra aktörer så som politiker. 

Garsten et al (2015. S. 41-42) har i sin bok Makt utan mandat utformat en annan definition av 

de så kallade policyprofessionella. De menar att lobbyister, eller policyprofessionella, är 

aktörer som inte är förtroendevalda, utan anställda för att bedriva politik. Exempel på dessa är 

statssekreterare, PR-konsulter och Public Affairs-ansvariga. Jag kommer här utgå från den 

definition som nämns i SOU (1999:121. S. 17). Där menar forskarna att lobbyism är ”Icke-

institutionaliserade direktkontakter med politiker eller tjänstemän i syfte att påverka offentligt 

beslutsfattande”. Denna definition anser jag innefatta det jag i denna studie försökt fånga och 

det utesluter också att de folkvalda skulle kunna kallas för lobbyister. En annan viktig 

komponent i denna definition är att det just är direktkontakter som gör att det skulle betecknas 

som lobbying. Detta innebär att mediepåverkan utesluts, vilket inte är ämnat att täckas in i 

denna studie.  

 

Jag skiljer här även på lobbying och opinionsbildning. Opinionsbildning syftar till en indirekt 

påverkan på beslutsfattare genom att de öppet deltar i den allmänna debatten eller via en 

journalist. Lobbying sker istället direkt mot beslutsfattare (SOU 2000:1. S. 91). Distinktionen 

mellan lobbying och opinionsbildning görs både i statens offentliga utredning (SOU 

1999:121. S. 12-13) samt av flera av de som intervjuats, varför jag anser att begreppen bör 

skiljas åt.   

 

Jag kommer i denna studie fortsättningsvis att kalla de intervjuade i studien för 

respondenterna eller ”de aktiva”. Detta innebär att de är på något sätt i sitt yrkesliv är 
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påverkade av lobbying eller påverkar genom lobbying. Begreppet innefattar de som är 

folkvalda och de som på andra sätt, direkt eller indirekt, jobbar med politik. Vidare kommer 

de som påverkar kallas för tjänstemän, påverkare eller lobbyister. Anledningen till att jag inte 

har valt att kalla alla som inte är folkvalda för lobbyister är för att vissa av dem inte velat 

kalla sig för det. Några respondenter har också tidigare varit lobbyister, men jobbar nu mera 

med lobbying på andra sätt i sina yrkesroller.  

2. Bakgrund och tidigare forskning  
 

2.1 Avkorporatisering och pluralism  
 
Jörgen Hermansson et al (1997. S. 366) definierar korporativism som att ”organiserade 

intressen under institutionaliserade former medverkar i den offentliga beslutsprocessen”. 

Sverige har länge haft en stark korporativistisk tradition, där organisationer till stor del har 

påverkat politikens inriktning inom det område de representerat. Intresseorganisationer bjöds 

in av staten att representera medlemmarna och deras krav. Detta bytesförhållande ansågs 

hjälpa till att lindra den konflikt som fanns mellan särintresse och allmänintresse. I och med 

representationsreformen 1866 förvann den korporativa representationen ur det politiska 

rummet. Korporativismen levde ändå kvar, om än något mindre institutionaliserad. Efter detta 

hade även intresseorganisationer länge en formell representation i förvaltningsmyndigheters 

styrelser. Korporativismen var en del av den svenska modell som växte fram på 1930-talet 

och präglade Sverige och svensk politik. På 1970-talet nådde korporativismen sin kulmen och 

har sedan dess mer och mer försvunnit ur det svenska systemet (Magnusson, 2000. 253ff; 

Möller, 2009. S. 1f). Detta har kallats för att Sverige har avkorporatiserats och istället har 

landet gått mot ett mer pluralistiskt system. Det pluralistiska systemet kännetecknas istället av 

en oreglerad medverkan från de organiserade intressena, där icke-institutionella 

påverkansformer så som lobbying är ett viktigt inslag (SOU 1999:121. S. 17f). Pluralismen 

präglas även av en öppen konkurrens med fler möjligheter för nya grupper att få tillträde till 

beslutsprocessen. Detta skifte har alltså lett till att det inte längre är staten som väljer vilka 

intressen som är legitima och som ska representera allmänintresset, utan intressen lyfts istället 

från intresseorganisationerna själva eller med hjälp av ombud så som lobbyister (Möller, 

2009. S. 2).  
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2.2 Tidigare forskning  
 

Det har vid ett flertal tillfällen gjorts utredningar av den svenska staten angående lobbying. I 

Lobbning (SOU 1998:146. S. 29ff) redogörs lobbying och dess positiva och negativa effekter 

av fyra olika författare. Dennis Pamlin, en av författarna, menar att lobbying på flera sätt 

försvagar demokratin. Han pekar på problem i transparensen, att lobbyister verkar för 

särintressen samt att det krävs resurser för att vara en del av lobbyingverksamheten.  

 

År 1999 gjordes en ny demokratiutredning, där lobbyismen och dess utveckling i Sverige 

utreddes. Utredningen beskriver det svenska systemet, från den korporativism som länge satte 

stor prägel på det svenska politiska systemet, till pluralismen, där lobbyingen är en stor del. 

Här skiljer forskarna på påverkan inifrån, där korporativism ingår, och påverkan utifrån, som 

handlar om aktioner, kontakter och opinionsbildning. Författarnas definition av 

opinionsbildning innebär här en indirekt påverkan på beslutsfattarna genom påverkan på den 

allmänna opinionen och viktiga samhällsgrupper (1999:121. S. 12f). Utredningen ger en 

utförlig genomgång av vad korporativism innebär och hur den har förändrats och minskat i 

inflytande i den svenska politiken. Den beskriver även hur bilden såg ut vid skrivande stund, 

men då denna utredning gjordes år 1999 är detta en bild som förändrats under årens lopp. En 

annan aspekt som tas upp i SOU är den professionalisering som skett inom 

lobbyingbranschen.  Slutligen drar författarna slutsatsen att korporativismen till viss del 

fortfarande lever vidare, men att engagemanget hos eliterna ökar. De säger också att lobbying 

kan leda till en rikare demokratisk dialog, men att det finns en stor risk till att arbete sker i det 

fördolda och därmed kan lobbying innebära ett demokratiskt problem (SOU 1999:121. S. 

254ff). 

 

Även år 2000 gjordes en demokratiutredning där lobbying togs upp. Också där kartlades 

korporativismen och dess avtagande kraft. Utredningen kom dock med några nyheter. 

Författarna fastslog att lobbying inte bör registreras, likt USA och dess registrering av 

lobbyister. De menade även att lobbying kan hjälpa till att sprida inflytandet, men att denna 

fördel idag inte utnyttjas (SOU 2000:1. S. 94). Den diskussion som förs i de tre 

demokratiutredningarna från slutet av 1990-talet och början av 2000-talet stämmer till stor del 

överens med den debatt som förs idag.  
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Tidigare i år publicerade Christina Garsten et al boken Makt utan mandat – de 

policyprofessionella i svensk politik. Boken är ett resultat av en studie där författarna 

intervjuat de aktiva inom lobbying, eller policyprofessionella som de benämns i boken, för att 

ta reda på vilka de är och vad de gör. Med policyprofessionella menar författarna 

fackförbund, intresseorganisationer, PR-byråer, regeringskansliet, partier, riksdagskanslier 

och tankesmedjor. Författarna själva menar att boken är den första i sitt slag, då det i Sverige 

inte finns någon registrering av vilka som är policyprofessionella. Enligt studien är de 

policyprofessionellas drivkraft makten att påverka politiken, då många av de intervjuade anser 

att vara en del av politiken i egenskap av folkvald är en alldeles långsam väg att gå. Studien 

för inte någon diskussion huruvida lobbying är ett problem eller inte, utan utgår snarare ifrån 

att det är ett problem. Framförallt ser författarna det som ett problem att det finns en grupp 

icke-folkvalda som driver politik och menar att politiker därmed har ”reducerats till 

marionetter i de policyprofessionellas händer” (Garsten et al, 2015, s. 267).  

 

Larsåke Larsson har i opinionsmakarna – en studie om PR-konsulter, journalistik och 

demokrati beskrivit PR-konsulternas växande roll i det svenska samhället. Bokens fokus 

ligger på opinionsbildning som är nära besläktat med lobbying, med skillnaden att 

opinionsbildning verkar för att påverka en större massa för att lättare få publicitet. Larsson 

skiljer på opinionsbildning, lobbying och direkta påverkansaktiviteter, där det sistnämnda 

istället handlar om påverkan så som annonsering (Larsson, 2005. S. 11). Larsson presenterar 

två möjligheter att se på opinionsbildning; en kritisk syn där ekonomiska resurser är viktigt 

samt en mer positiv syn som gör det möjligt för fler att göra sina röster hörda (Larsson, 2005). 

3. Lagar  
 

3.1 Reglering av lobbying Sverige 
	
Lobbyism är inte någon ny företeelse i Sverige, men har under de senaste 30 åren ökat kraftigt 

(Möller, 2009). Trots att flera motioner har väckts under 2000-talet, har ingen lagstiftning 

implementerats. Dessa motioner har till stor del behandlat den brist på transparens som finns 

inom lobbying och förslagen handlar bland annat om att registrera lobbyister, att lobbyister 

ska uppge på vems uppdrag de handlar samt ackreditering av lobbyister, där lobbyister ska få 

samma rättigheter att vistas i riksdagen som journalister (Motion 2015/16:2181; Motion 

2007/08:K340; Motion 2007/08:K317). Detta innebär att lobbyister skulle behöva skriva upp 
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sig på en lista när de träder in i riksdagen. Ett annat förslag som väckts i en motion är att det 

bör införas en karenstid för politiker som efter att ha lämnat politiken direkt tar anställning 

som lobbyister (Motion 2012/13:K325). 
 

Trots dessa förslag, finns det dock fortfarande ingen reglering i svensk lagstiftning för 

lobbying. Branschorganisationen PRECIS har satt upp normer för lobbyister, som är frivilliga 

att följa för de lobbyister och byråer som vill. Dessa normer har satts upp att fungera som god 

sed inom branschen. Detta innebär att ett PR- eller kommunikationskonsultföretag inte 

avsiktligt får vilseleda angående de fakta eller intressen företaget företräder. En konsult bör 

heller inte ge råd till en kund angående en folkvald församling där konsulten själv ingår.  

Dessutom bör konsulten iaktta återhållsamhet i fråga om gåvor gentemot tredje part. Den 

norm med störst betydelse för transparensen är dock den där reglering gentemot beslutsfattare 

sker. Denna säger att ”I en aktiv kontakt med tredje part i ett enskilt ärende – till exempel en 

journalist eller en beslutsfattare – bör dock PR-konsultföretaget på anmodan redovisa vem 

uppdragsgivaren är”. Dock gäller detta inte ”allmänt hållna underhandskontakter eller samtal” 

(PRECIS, 2015).  

 

Utöver dessa normer finns det även annan lagstiftning som begränsar att lobbying sker helt 

oreglerat. En vanlig kritik till den öppna lobbyingverksamheten i Sverige är risken för 

korruption. Detta är dock reglerat genom lagar som givande av muta samt tagande av muta i 

Brottsbalken 10 kap. 5 a-e §§. Bland annat står skrivet: ”Så kallad handel med inflytande 

straffbeläggs. Därigenom träffas bland annat det fallet att en närstående till en beslutsfattare 

tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet”. Även lagar så som 

offentlighetsprincipen påverkar lobbyingverksamheten, då allmänheten har rätt till 

information om staten och kommunernas verksamhet (Regeringen, 2015).  

 

Westander är en PR-byrå i Sverige som har valt att vara mer öppna än vad lagen kräver. På 

sin hemsida redovisar byrån alla sina uppdragsgivare samt namn och kontaktuppgifter till 

ansvarig hos uppdragsgivaren (Westander, 2015).  
 

3.2 Reglering av lobbying i USA 
 

I USA har lobbying länge varit tradition. Där finns, till skillnad från i Sverige, en utarbetad 

lagstiftning och den första regleringen i lag inrättades redan 1946. Lagen hette The Federal 
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Regulation of Lobbying Act (FRLA) och innebar att lobbyister som försökte påverka 

kongressen vad gäller pågående lagstiftning var tvungna att registrera sig. Vem som räknades 

som lobbyist slogs också fast i FRLA; de som direkt eller indirekt påkallar, samlar in eller tar 

emot pengar i syfte att influera utkomsten av en lag i kongressen. Den information som 

samlades in sammanställdes sedan i kongressprotokollen (Brand, 1993. S. 344ff).  

 

År 1989 genomfördes en ny lag kallad ”The Byrd Amendment” efter ett förslag från Senator 

Robert Byrd. The Byrd Amendment innebär begränsningar att använda statliga medel för att 

påverka vissa finansiella transaktioner. Den tvingar personer som får mer än 100 000 dollar 

från ett statligt kontrakt eller mer än 150 000 dollar från ett lån att skriva under på att de givna 

pengarna inte kommer att användas till att påverka personal i den exekutiva samt legislativa 

grenen (Brand et al, 1993. S. 352ff).  

 

Lagarna rörande lobbying behövdes dock fortfarande skärpas och år 1995 stiftades The 

Lobbying Disclosure Act (LDA). Denna lag är nu rådande och innebär att lobbyister måste 

registrera sina aktiviteter. Kongressen ville bredda det antal människor som ingick i lagen och 

ansåg att den tidigare lagen var ineffektiv på grund av sin oklarhet (Davis, 2009. S. 349ff). 

Lagen fastställer därför bland annat vad som räknas som lobbyingaktiviteter och vem som är 

lobbyist. I den nya lagen ingår även att lobbyisterna måste ange vad de arbetar med för 

uppdrag samt hur mycket pengar som lagts på uppdraget. Om dessa regler inte följs, kan 

straffet bli en bot på upp till 50 000 dollar (House, 2014).  

 

LDA förstärktes år 2007 i och med Honest Leadership and Open Government Act (HLOGA). 

Förutom strängare straff för lobbyister och byråer som bryter som reglerna, infördes även 

rapportering en gång i kvartalet, till skillnad från LDA, som endast krävde rapportering en 

gång i halvåret. Förutom generell information så som namn på lobbyisterna och 

organisationerna, kräver lagen även inkomster och utgifter av lobbyingverksamheten. 

HLOGA kräver även att lobbyister rapporterar om de under de senaste 20 åren arbetat med 

kongressen. Tidigare lag krävde endast rapportering inom två år. Lagen gör det även strängare 

att ge gåvor till kongressledamöter (Davis, 2009).  

4. Teori  
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4.1 Robert Dahls demokratikriterier  
 
Lobbying väcker starka känslor och har fått kritik för att vara okontrollerat och odemokratiskt 

(Möller 2009. S. 2, SOU 2000:1. S. 94f). Denna studie syftar till att belysa demokratiaspekten 

av lobbying. För att kunna förstå de demokratiska problemen kring lobbying måste därför en 

grundläggande förståelse för begreppet demokrati finnas. Många forskare har försökt 

definiera demokrati och vad som utmärker en demokratisk stat. Joseph Schumpeter (1947. S. 

269) menade att en demokrati är ett institutionellt arrangemang för att komma fram till 

politiska beslut, där individer tillskansar sig makten att bestämma genom att framgångsrikt 

tävla om folkets röster. Karl Popper definierar istället demokrati som ett system där de styrda 

kan avsätta de styrande genom olika medel och att denna ordning är svår att sätta ur spel 

(Popper, 1945. S. 221). 

 

I sin bok Democracy and Its Critics redogör Robert Dahl för demokratins innebörd, gränser 

och möjligheter. I boken presenteras demokratins utveckling och förmodade framtid. Dahl 

sätter även upp fem demokratikriterier: effektivt deltagande, lika rösträtt, upplyst förståelse, 

kontroll över dagordningen samt inklusion (Dahl, 1989. S. 123ff). Nedan presenteras 

innebörden av dessa demokratikriterier.  

 

4.1.1 Effektivt deltagande  
Medborgarna bör under hela processen fram till dess att ett bindande beslut är fattat ha lika 

och effektiva möjligheter att uttrycka sin åsikt för vilket slutligt avgörande de föredrar. De 

måste även ha lika och effektiva möjligheter att föra upp frågor på dagordningen och tala för 

det ena avgörandet framför det andra. Om så inte sker, tas inte dennes åsikter med i 

beräkningen, vilket leder till att principen om lika hänsyn inte efterföljs (Dahl, 1989. S. 123). 

För att kriteriet effektivt deltagande ska uppfyllas, måste polyarkins alla sju institutioner 

förekomma. Dessa innefattar fria och opartiska val, allmän rösträtt, rätt att kandidera i val, 

yttrandefrihet, alternativa informationskällor samt församlingsfrihet. Informationskällorna är 

lagligt skyddade och finns eftersom att medborgarna har en rättighet att söka alternativa 

informationskällor. Församlingsfrihet innebär att medborgare har rätt att bilda oberoende 

föreningar och organisationer, däribland politiska partier och intressegrupper (Dahl, 1989. S. 

245f). 
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4.1.2 Lika rösträtt  
Varje medborgare ska ha lika möjligheter att rösta när ett beslut angående en policy ska tas 

och alla röster ska räknas lika. Det är enbart dessa röster som utgör grunden för beslut (Dahl, 

1989. S. 124).  

 

4.1.3 Upplyst förståelse 
Så långt som det är möjligt inom en rimlig tidsram ska varje medborgare ha lika möjligheter 

att lära sig om de relevanta policyer som finns och vad de kan leda till för konsekvenser. Då 

demokrati innebär att folket tar beslut utifrån vad de tror är det bästa alternativet, måste de 

vara upplysta. Medborgarna måste kunna skaffa sig insikter som gynnar dennes intresse, men 

också vad som är allmännyttigt. Denna upplysning är viktig, då folket för att kunna ta beslut 

om vad de tycker är bäst måste vara upplysta om de olika alternativen. Detta ska ske genom 

utbildning och offentlig diskussion (Dahl, 1989. 125f).  

 

4.1.4 Kontroll över dagordningen  
Medborgarna måste ha en exklusiv möjlighet att bestämma hur och vilka frågor som ska tas 

upp på dagordningen. Om folket skulle välja att låta en domare eller administratör fatta 

besluten istället är detta fortfarande i linje med kriteriet, så länge folket kan återkalla 

beslutsrätten. Kravet på kontroll över dagordningen förutsätter att folket är kompetent att 

avgöra vilka frågor som kräver eller inte kräver bindande beslut, vilka frågor av dessa som 

folket själva kan avgöra samt på vilka villkor folket delegerar sin auktoritet. Kriteriet 

förutsätter alltså inte att folket alltid ska vara kapabla att avgöra alla frågor, utan att de snarare 

inser sina egna kompetenser och begränsningar (Dahl, 1989. S. 127f).  

 

4.1.5 Inklusion 
För att en stat ska vara demokratisk måste slutligen kravet på vilka som räknas in i folket 

definieras. Dahl menar att permanent bosatta vuxna ska ha fulla medborgerliga rättigheter 

utifrån de tidigare nämnda kriterierna (Dahl, 1998. S. 38ff). 

 
Materialet kommer att analyseras emot tre av de ovan nämnda kriterierna: effektivt 

deltagande, upplyst förståelse samt kontroll över dagordningen. I metoden följer en 

diskussion till hur kriterierna har kopplats samman med teorin och i resultatet presenteras och 

analyseras det material som samlats in genom intervjuer.  
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Ett av de krav Dahl ställer upp för att kriteriet effektivt deltagande ska vara uppfyllt är att 

medborgarna ska kunna skapa sig en uppfattning genom alternativa informationskällor. Varje 

medborgare har rätt att utnyttja dessa för att kunna bilda sig en uppfattning och effektivt 

kunna delta i den politiska processen. Lobbying kan ses som en möjlig sådan 

informationskälla, då lobbyister blir ytterligare en kanal för att framföra olika intressen. Dock 

kan denna kanal bli begränsad till de organisationer, företag och personer med mer resurser, 

eftersom att mer resurser leder till bättre möjligheter att få sin röst hörd genom lobbyister.  

 

Ett argument som förts fram mot lobbying är att det gynnar särintressen istället för 

allmänintresset (Möller, 2009. S. 4). Lobbyister jobbar för att få sin arbetsgivares intressen 

hörda och framförda, vilket gör att intresset för samhället i stort kan bli försummat. Vilkas 

röster som bäst blir hörda blir de med resurser nog att få hjälp av lobbyister, vilket kan ge en 

snedvriden bild av verkligheten. Lobbyister kan dock också föra in andra åsikter i debatten. 

Diskussionen som förs angående lobbying handlar alltså i stor mån om påverkan på 

särintressen och dess effekter. Dahls kriterium om upplyst förståelse säger att varje 

medborgare ska kunna införskaffa sig insikter som gynnar det allmännyttiga. Detta försvåras 

om det råder en brist på transparens i systemet. Lobbying kan alltså ses som ett medel som 

motverkar medborgarnas möjlighet att informeras om vad som är bäst för allmänintresset och 

inte det särintresse lobbyisterna representerar. Resurssvaga delar i samhället kan då bli 

försummade, då de inte har resurser nog för att synas. Detta leder även till ett problem för 

kriteriet kontroll över dagordningen, då de som delvis styr denna dagordning inte är 

folkvalda. Folket har därmed inte den direkta eller indirekta kontrollen över dagordningen 

som krävs enligt Dahl.  

 

Samtidigt kan lobbyismen istället ses som en möjlighet för andra röster att bli hörda. I det 

korporativistiska system som tidigare var starkt utbrett i Sverige togs de intressen upp som 

ansågs legitima av staten. Inom pluralismen kan därmed fler intressen komma fram än endast 

de som är utvalda och inbjudna av staten (Möller, 2009. S. 2).  

 

Denna studie kommer inte gå djupare in på Dahls kriterium om allmän rösträtt. Enligt 

Regeringsformen 1 kap. 1 § bygger den svenska folkstyrelsen på allmän och lika rösträtt och 

alla svenska medborgare över 18 år har rätt att rösta. I och med The Voting Rights Act of 1965 

förbjöds diskriminering av rösträtten i USA (Justice, 2015). Lagen har ändrats fyra gånger 

sedan dess och idag har alla amerikanska medborgare som fyllt 18 rösträtt (Justice, 2015; 



	 15	

Whitehouse, 2015). Även kriteriet inklusion kommer endast nämnas ytligt, då denna 

undersökning inte syftar till att definiera vilka som ska ingå i de som har möjlighet att påverka 

politiker. Jag utgår här ifrån Dahls definition av demos, som säger att alla vuxna individer 

med ett medborgarskap i landet räknas kunna påverka det demokratiska systemet genom 

rösträtt och yttrandefrihet (Dahl, 1989. S. 135ff).  

5. Metod och operationalisering  
 

5.1 Informationsinsamling  
 

Informationsinsamlingen till studien har skett genom intervjuer med olika aktiva personer 

inom lobbyingbranschen, både de som påverkar och de som blir påverkade av lobbying i sitt 

yrkesliv. Intervjuerna har genomförts genom möten med respondenterna på av dem vald plats 

och tre av intervjuerna har skett via telefon. Politikerna som intervjuats är kommunalpolitiker 

i Uppsala och Mälardalsregionen samt en före detta riksdagsledamot. Den andra gruppen, 

påverkarna inom lobbying, har en bred kunskap inom området då deras bakgrunder inom 

yrkeslivet varierar och därmed deras syn på lobbyismen.  

 

Samtliga respondenter har godkänt inspelning av intervjuerna. De fick även möjligheten att 

vara anonyma, vilket en av respondenterna bestämde sig för att vara. Valet att spela in och 

transkribera intervjuerna gjordes, då jag ville fånga de nyanser som fanns i respondenternas 

svar. Då lobbying är ett ämne med en definition som skiljer sig från person till person var det 

viktigt för mig att tyda dessa definitioner rätt, vilket skulle varit svårt vid enbart anteckning av 

intervjuerna. Bryman (2012. S. 482) menar att det är av vikt att spela in för att kunna få med 

allt som sägs och hur det sägs i analysen. Dessutom gav det en möjlighet att vara mer 

fokuserad och uppmuntrande gentemot intervjupersonerna.  När intervjuerna var genomförda 

transkriberades materialet. Detta ansåg jag vara nödvändigt, då jag genom att utförligt gå 

igenom materialet kunde ta notis om olika ordval och utspel. Jag kunde då också lättare i 

efterhand gå tillbaka i texten och se exakt vad som hade sagt, vilket är enklare i skriven text 

än på en inspelning. En till fördel med att transkribera sitt material är att forskaren blir 

medveten om teman som tagits upp och som kan användas i de kommande intervjuerna 

(Bryman, 2012. S. 484).  
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I studien görs en jämförelse i lagstiftning med USA. Denna information har tagits från svensk 

lag, Regeringen och Riksdagens hemsidor samt USA:s federala regerings hemsidor. Jag 

bedömer dessa källor som tillförlitliga, då det är regeringsstyrda hemsidor. Jag har 

kompletterat materialet med forskningsartiklar från etablerade forskare i ämnet. Detta för att 

få en bredare bild av hur lagstiftningen ser ut och för att nå en större förståelse i ämnet.  

 

5.2 Intervju som metod 
 

Studien har utförts med en kvalitativ metod, med material i form av intervjuer med aktiva 

inom lobbying, både utifrån politikers och tjänstemännen som påverkares perspektiv. Syftet 

med studien är att studera de aktivas inställning till hur lobbyingverksamheten förhåller sig 

till de uppsatta demokratikriterierna. Detta passar bra in på den kvalitativa metoden, som 

syftar till att förstå verkligheten utifrån människors egen synvinkel (Teorell & Svensson, 

2007. S. 11). Det viktiga i denna undersökning var att fokusera på vad som sas och hur och 

inte på att införskaffa sig en stor mängd data. Enligt Bryman (2011. S. 19ff) är en skillnad 

mellan kvantitativ och kvalitativ forskning att den kvalitativa forskningen snarare syftar till att 

belysa ord än små skillnader och exakta mätningar. Att istället använda sig av en kvantitativ 

metod, så som enkätundersökning eller observationer, skulle därför inte leda till den djupa 

förståelse som kan nås genom intervjuerna och som behövs i denna studie för att förstå de 

aktivas tankar kring lobbying.  

 

Jag valde att utföra semistrukturerade intervjuer, där ett mindre antal uppsatta frågor följdes, 

men som tog olika riktning beroende på vem som intervjuades och hur de svarade på 

frågorna. Valet att använda sig av semistrukturerade intervjuer gjordes då jag ville belysa 

vissa frågor och teman, men fortfarande fånga in olika aspekter från respondenterna. De fick 

även en chans att tala mer fritt och jag hade möjlighet att ställa följdfrågor utifrån svaret 

respondenterna gav. Enligt Bryman (2011. S. 12f) är semistrukturerade frågor mer allmänna 

än strukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer skiljer sig samtidigt ifrån helt 

ostrukturerade intervjuer, där det snarare än färdiga frågor finns tänkta teman. 

Intervjuschemat utvecklades något under tidens gång, då vissa frågor behövde formuleras om 

och modifieras något utefter de olika respondenterna och deras yrkesroll. Intervjuguiderna till 

politikerna och påverkarna skilde sig lite åt i formuleringen, då de två grupperna har olika 

utgångspunkter och kunskaper inom området. Till politikerna ställdes en fråga om vad som 
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sätts på dagordningen och hur det går till, medan lobbyisterna istället fick frågan hur de fick 

ut informationen som de och deras uppdragsgivare ville.  

 

5.3 Respondenter 
 
Då jag ville ha information utifrån olika aktivas perspektiv inom lobbying, gjordes ett 

målinriktat urval av två grupper av respondenter: politiker och påverkare inom lobbying. Ett 

målinriktat urval görs då forskaren söker de som är relevanta att besvara forskningsfrågan 

(Bryman, 2011. S. 434). Valet att skilja på dessa två grupper bestod i att jag i studien ämnar 

försöka uttyda huruvida det finns en skillnad i svaren mellan politikerna och påverkarna. Är 

politikerna mer negativa till lobbying, då de utsätts för den? Många av respondenterna tillhör 

dock båda grupperna, då de exempelvis tidigare varit politiker och sedan efter ett val eller av 

andra skäl bytt bana och tillträtt tjänster där de utövar någon form av lobbyism. Jag har dock 

ändå valt att dela in respondenterna i endast en av grupperna, utifrån vad de idag har för 

befattning och vad de själva definierar sig som. Politikerna valdes som intervjugrupp då de 

möter lobbyister i sitt vardagliga arbete och är den grupp lobbyisterna ämnar påverka. De 

aktiva inom lobbying valdes istället ut för att få se hur den andra sidan reflekterar över 

lobbyism och dess demokratiska effekter. Dessa aktiva har dessutom en stor bredd inom 

lobbyism och det blev under intervjuernas gång mer klart för mig hur bred denna yrkesgrupp 

är och hur olika den definieras.  

 

Respondenterna fick själva välja var de ville att intervjuerna skulle hållas och i tre av fallen 

blev detta på ett café närliggande till kontoren. Enligt Bryman (2012. S. 473) bör intervjuaren 

välja ut en plats som är tyst och där respondenterna inte behöver oroa sig för att någon 

utomstående ska höra vad som sägs. Jag upplevde detta dock inte som något problem, då 

miljön var förhållandevis ostörd och caféerna var relativt tomma. Den neutrala och 

avslappnade platsen skapade dessutom en bekvämlighet hos respondenterna. Tre av 

intervjuerna skedde via telefon, då respondenterna inte hade tid eller inte befann sig på en 

plats nära geografiskt. Bryman, 2012. S. 488) menar att ett problem med telefonintervjuer är 

att respondenternas kroppsspråk missas, vilket leder till att det är svårare att uttyda om 

respondenten exempelvis är obekväm eller förvirrad. Telefonintervjuerna blev även något 

kortare.  De tre övriga intervjuerna befann sig på respondenternas respektive arbetsplatser. En 
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av intervjuerna på en arbetsplats fick avbrytas två gånger. Då större delen ändå kunde 

genomföras ostört, anser jag inte att störningsmomenten ledde till några större problem.  

 

De politiker som intervjuades valdes ut i närliggande område. Detta urval var ett 

bekvämlighetsurval, då närheten gjorde det lättare att stämma tid med respondenterna och 

undvika att genomföra intervjuerna via telefon eller mail. Politikerna valdes även ut för att få 

ett perspektiv från de som blir påverkade av lobbying och hur de ser på denna växande grupp 

påverkare. Den första politikern som intervjuades är kommunalråd på en ort i 

Mälardalsområdet. Denna respondent valde att vara anonym. Nästa kommunalpolitiker att 

intervjuas var Stefan Hanna. Hanna är kommunalpolitiker i Uppsala och kommer från en 

bakgrund inom näringslivet. Den siste kommunalpolitikern jag intervjuade var Mohamad 

Hassan, som även han är kommunalpolitiker i Uppsala. Ytterligare en politiker, Annika 

Nordgren Christensen, intervjuades. Nordgren Christensen är före detta riksdagsledamot för 

miljöpartiet och är nu bland annat särskild utredare för personalförsörjningen till 

försvarsmakten.  

 

Den andra gruppen av respondenter är det som påverkar. Tre av de utvalda påverkarna 

kommer från kommunikationsbyrån Prime. Detta var ett bekvämlighetsurval, då jag arbetar 

på samma arbetsplats som dessa respondenter. Detta skulle kunna ha en negativ påverkan på 

respondenternas svar, då de känner en press att säga det som är etiskt rätt och försvarbart. Jag 

bedömer dock att detta gjorde att respondenterna vågade öppna sig under intervjuerna och det 

ledde till avslappnade samtal. Den första att intervjuas var Hanna Hellquist som är ansvarig 

för Public Affairs-avdelningen på Prime. Hellquist ansågs viktig för studien, då hennes olika 

lobbyinguppdrag genom karriären ger henne en bred bild av lobbyingverksamhet. Nästa 

lobbyist att intervjuas var Bino Drummond, som jobbar med lobbying genom sitt arbete som 

politisk rådgivare på Prime, men som också är politiker i Norrtälje kommun. Drummonds 

insyn som både påverkare och påverkad gör hans perspektiv till lobbying intressant att ta reda 

på. Helena Widegren är Key Account Manager på Prime och har 20 års erfarenhet av politik 

och mediekommunikation. Widegrens långa erfarenhet inom branschen gör henne intressant 

för studien. Ytterligare en konsult från Prime intervjuades; Madeleine Sjöstedt. Sjöstedt 

kommer från en politisk bakgrund, men är numera politisk sakkunnig. Den sista respondenten 

är Thomas Laurell, ansvarig för Public Affairs på Visita. Visita är en bransch- och 

arbetsgivarorganisation och besöksnäringens företrädare i politiska frågor (Visita, 2015). 
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Laurell är intressant för studien då han, genom att inte företräda en PR-byrå, har en annan syn 

på lobbying än de övriga påverkarna.  

 

5.4 Dahls demokratikriterier som metod 
 

För att svara på studiens syfte och frågeställning genomfördes intervjuer med frågor som 

utgår från tre av Robert A. Dahls fem demokratikriterier.  Nio personer intervjuades, som alla 

på något sätt stöter på lobbying i sitt yrkesliv. Under intervjuerna ställdes frågor utifrån 

kriterierna effektivt deltagande, upplyst förståelse samt kontroll över dagordningen och hur 

respondenterna ställde sig till dessa utifrån ett lobbyperspektiv. Svaren analyserades och 

jämfördes sedan för att se skillnader i respondenternas svar och därmed nå en slutsats. Dahls 

demokratikriterium valdes som utgångspunkt, då lobbying innehåller många av de 

komponenter som finns med i dessa kriterier. Genom att använda Dahls kriterier för 

demokrati kunde de mest kritiserade faktorerna runt lobbyism fångas in, så som transparens 

och de ekonomiska resursernas betydelse.  

 

Den första delen av frågor består av två större, generella frågor om lobbying och demokrati. 

Den första frågan ”Vad tänker du på när du hör ordet lobbying?” ställdes för att få en 

uppfattning om hur respondenterna ställde sig till lobbying. Nästföljande fråga ”Tycker du att 

lobbying fungerar demokratiskt i Sverige idag?” behövdes för att få en övergripande 

förståelse för vad respondenterna tyckte om lobbying, vilket sedan reducerades ner till 

smalare frågor i den andra delen av frågor. Dessa utformades utifrån de tre kriterier jag valt 

att gå in på djupare och den kritik som ofta tas upp i diskussionen om lobbying. För att ta reda 

på hur intervjupersonerna ställde sig till kriteriet effektivt deltagande och huruvida det blir 

uppfyllt inom lobbyverksamheten, har frågan ”Hur ser du på lobbying som en alternativ 

informationskälla?” ställts. Att medborgarna har olika informationskällor för att hitta kunskap 

är en fundamental aspekt för att ha möjlighet att bilda sig en uppfattning och aktivt delta i den 

politiska processen. Det är dessa informationskällor som är grunden till att kriteriet effektivt 

deltagande kan uppnås. För att få förståelse om vad respondenterna ansåg om kriteriet upplyst 

förståelse och lobbying ställdes frågan ”Hur upplever du att lobbying påverkar särintressen 

och allmänintresset?”. Detta då medborgarna ska kunna skaffa sig insikter om vad som är till 

allmän nytta (Dahl, 1989. S. 83ff). Detta är även viktigt ur ett samhällsperspektiv, då olika 

samhällsgrupper kan få olika möjlighet att få sina röster hörda om endast några intressen får 
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rum i debatten. För att ytterligare fånga in kriteriet upplyst förståelse fick respondenterna även 

svara på hur det såg på lobbying och transparens genom frågan ”Hur ser du på att lobbying 

idag kan ske bakom stängda dörrar?”. Detta då öppenhet är en stor del för att medborgarna 

ska ha möjlighet att vara upplysta. Det sista kriteriet, kontroll över dagordningen, fångades in 

genom frågan ”Tycker du att lobbyister idag har möjlighet att påverka vad som står på 

agendan?”. Detta för att avgöra huruvida medborgarna kontrollerar dagordningen genom 

politiker eller om de icke-folkvalda lobbyisterna kan påverka vad som kan stå på agendan. 

Påverkarna fick även frågan ”Har ni lyckats påverka politikerna?”. Till politikerna 

kompletterades intervjuguiden med frågan ”Vad är det som gör att en fråga sätts på 

agendan?”. Respondenternas syn på hur viktiga lobbyister är för dagordningen fångades 

därmed upp. Den andra delen frågor är istället utformad utifrån ett lagstiftningsperspektiv, där 

en jämförelse även görs med USA:s lobbyinglagstiftning. Respondenterna blev tillfrågade hur 

de ser på att Sverige idag inte har någon lagstiftning direkt riktad mot lobbying. De fick även 

svara på hur det skulle se på en implementering av USA:s regler kring registrering av 

lobbyister och kunder i Sverige samt om det fanns någon annan lagstiftning eller norm 

respondenterna ville införa i Sverige.  
 

I tabellen nedan visas de tre utvalda demokratikriterierna och de tillhörande frågor som ställts 

för att fånga in dessa kriterier under intervjuerna.  

 
Tabell 1: Frågor utifrån Dahls demokratikriterier  

Demokratikriterium: Frågor: 
Effektivt deltagande - Hur ser du på lobbying som en alternativ 

informationskälla?  

Upplyst förståelse  - Hur upplever du att lobbying påverkar 

särintressen och allmänintresset? 

- Hur ser du på att lobbying idag kan ske 

bakom stängda dörrar? 

Kontroll över dagordningen - Tycker du att lobbyister idag har möjlighet 

att påverka vad som står på agendan? 

- Till påverkare: Har ni lyckats påverka 

politikerna? 

- Till politiker: Vad är det som gör att en fråga 

sätts på dagordningen?  
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Jag använder Dahls kriterium för att ge uppsatsen en tydlig struktur och kriterierna följs 

genom hela uppsatsen. Genom att koppla intervjufrågorna till kriterierna kan det urskiljas om 

de aktiva tycker att lobbying följer demokratikriterierna och därigenom huruvida de anser att 

lobbying fungerar demokratiskt. Kopplingen till den rådande lagstiftningen i Sverige samt den 

i USA gör att bilden huruvida respondenterna anser att något borde göras för att reglera 

lobbying eller om de anser att det rådande systemet fungerar bra förtydligas. Varför enbart 

lobbyism undersöks och inte närliggande begrepp så som opinionsbildning och 

mediepåverkan är för att detta skulle göra uppsatsen för spretig och bred. Genom att applicera 

Dahls kriterium på lobbying ges en tydligare förståelse och de eventuella demokratiproblem 

som kan spåras blir enklare att utläsa. Med andra begrepp så som opinionsbildning skulle fler 

demokratiska problem uppkomma, så som medias påverkan, vilket jag bedömde inte var 

möjligt att ta med inom ramen för denna studie.   

6. Den oreglerade lobbyingens effekter på demokratin 
 
Studiens övergripande forskningsfråga är:  

- Vad kan Sveriges avsaknad av lagstiftning inom lobbying leda till för problem eller 

möjligheter för Sveriges demokrati enligt Robert A. Dahls demokratikriterier?  

 

Frågeställningen kommer här att analyseras utifrån de svar som erhållits genom intervjuerna. 

Den första delen av frågor som ställdes var större, allmänna frågor om lobbying och 

demokrati. Den andra frågedelen utgick ifrån de tre demokratikriterierna. Slutligen ställdes 

frågor kopplade till lagstiftning i Sverige och USA. Jag kommer nedan således presentera 

kriterierna effektivt deltagande, upplyst förståelse och kontroll över dagordningen, varefter de 

aktivas syn på lagstiftningen kring lobbying kommer redogöras för.  

 

6.1 Effektivt deltagande  
 

För att fånga in kriteriet effektivt deltagande ställdes en fråga om lobbying som 

informationskälla. Detta då medborgarnas möjlighet att få tag i information är en av Dahls 

krav för att effektivt deltagande ska uppnås (Dahl, 1989. S. 246). Många av respondenterna 

ansåg att det är en slags kunskapskanal för medborgarna, men svaren skiljer sig i hur viktig 

denna kanal är. En respondent som ställer sig positiv till lobbyismens inverkan som 

informationskälla är Hanna Hellquist: 
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”Lobbyister tar på sig rollen av att belysa perspektiv som annars skulle vara underbelysta eller 

att man kan leverera underlag som stärker en viss riktning som politiken annars inte skulle 

fånga av ideologiska skäl eller informationsskäl. Det finns en idérikedom hos lobbyister. För 

att öka sannolikheten för att det ska få genomslag så är man mer kreativ i hur man skulle 

kunna lösa en fråga eller hur man ska omsätta det till ett politiskt beslut.” 

(Hanna Hellquist, PR-konsult) 

 

Enligt Hellquist är lobbying alltså en källa som ger debatten en annan vinkel. Lobbyismen 

kan utifrån detta synsätt ses som ett komplement till den övriga politiken, då den belyser 

frågor som av olika anledningar inte annars skulle tas upp. Alla respondenter ansåg att 

lobbying kan ses som en kompletterande informationskälla, även politikerna. Detta trots att de 

folkvalda utsätts för lobbyism och därmed torde vara något mer skeptiska än lobbyisterna 

själva. Så verkar dock inte vara fallet. Istället nämns flera positiva aspekter av lobbying som 

informationskälla av politikerna:  

 

”Inte sällan har man internationella nätverk, man är kanske till och med knuten till eller en del 

av det. (…) Man har internationella jämförelser och sådan information som man inte 

nödvändigtvis har fått fram eller kunnat ta del av i Sverige. (…)Det finns kunskap att hämta, 

men grejen är då att man måste kunna härleda var kunskapen kommer ifrån”.  

(Annika Nordgren Christensen, politiker) 

 

Nordgren Christensen anser att lobbyismen breddar kunskapen i Sverige. Hon är inte enbart 

positiv, utan nämner också att bristen på transparens gör det svårt att härleda den fakta som 

kommer från lobbyister. Transparensen återkommer i flera av respondenternas svar, men vem 

som är ansvarig för att öka transparensen råder det delade meningar om. Fem av 

respondenterna menade att det är politikernas ansvar att kritiskt granska den information som 

delges dem och urskilja när det är lobbying som sker. Av dessa respondenter var tre politiker, 

medan de resterande två tidigare varit folkvalda.  

”Det finns flera exempel på där lobbying gjort mig rikare på information. (…) Som 

beslutsfattare måste man ha integritet att kunna skilja på om det är försök till 

lobbyingverksamhet. (…)Det är inte säkert att politiker kan genomskåda det. Vårt politiska 

system gör att det inte finns lika stort ansvarsutkrävande för lobbyister, för att de ska 
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uppvakta både politiker och tjänstemän (…) Det är viktigt från ett demokratiskt perspektiv. 

Har du som individ kunskap, så har du friheten att bestämma över ditt eget liv.” 

                                                                                                        (Mohamad Hassan, politiker) 

Hassan menar att det finns positiva aspekter av lobbying, då det kan bidra till att upplysa 

politiker om problem de inte annars stöter på. Han gör en jämförelse med Frankrike och USA 

och menar att det inte går att implementera endast en del av ett helt system. Hassan menar 

även att de svenska lobbyisterna lättare kan komma undan ansvarsutkrävande. Detta gör det 

än mer viktigt att den svenska lobbyingen är transparent. Även Hanna menar att det är upp till 

politikerna att ställa sig kritiska till de påtryckningar som finns från lobbyister:  

”Det jag måste göra är givetvis att hålla mig kritisk till lobbyisters fakta. Det finns lögn, 

förbannad lögn och statistik.” 

(Stefan Hanna, politiker) 

 

Flera respondenter nämner politikernas roll i att kritiskt granska lobbyisternas förslag. Av de 

fem som nämner politikers kritiska granskande som en viktig demokratisk aspekt i 

lobbyverksamhet, tycker tre av respondenterna att politiker bör bli bättre på att vara kritiska 

mot den information de tar emot. Dessa är alla själva politiker. De flesta respondenter är alltså 

överens om att lobbying kan ses som en källa för information och de flesta ser det som en 

positiv utveckling, vare sig de är folkvalda eller påverkare. Som tidigare nämnt finns det ett 

problem som många av respondenterna nämner; transparens. Generellt tycker dock alla 

respondenter att denna informationskälla bidrar till debatten och att stärka demokratin. 

 

6.2 Upplyst förståelse  
 

Kriteriet upplyst förståelse innebär att alla medborgare ska vara införstådda med de olika 

alternativen som finns inom politiken (Dahl, 1989. S. 125f). De ska även kunna införskaffa 

sig kunskap om vilket alternativ som är bäst för allmänintresset. På frågan om lobbyister 

verkar för särintressen eller allmänintresset ansåg många att lobbyister till stor del verkar för 

särintressen: 
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”Så som jag upplever den här tydliga lobbyismen där man verkligen inser att nu är det 

lobbying, då är det sällan något annat än särintressen. Därmed är det inte sagt att det inte kan 

leda till att man tar upp en tråd som sedan gör att man breddar perspektivet.” 

(Anonym, politiker) 

 

Av de nio respondenterna tyckte fem personer att lobbyister verkar för särintressen. Tre av 

dessa är själva påverkare. Dock menade några respondenter att det till en början kan vara ett 

särintresse som lobbas för, men att det sedan leder till ett allmänintresse. Det påpekades även 

från politiker att många lobbyister själva tycks tro att de verkar för allmänhetens bästa. 

Nordgren Christensen och Hellquist tog båda upp att ekonomiska resurser börjar spela en 

mindre roll, medan andra faktorer tar plats som viktiga:  

 

”Det finns ett annat kapital som har större värde i den tid vi lever i nu och den handlar om helt 

andra saker. Du kan inte oavsett hur mycket pengar du har i ett slag skapa 100 000 följare på 

Twitter. Kraften i den påverkan gör att man delvis spelar ut de klassiska ekonomiska 

resursernas betydelser.” 

(Hanna Hellquist, PR-konsult) 

 

Hellquist pekar på en förändring i samhället, där fler har möjlighet att nå ut med små medel, 

exempelvis via sociala medier. Detta leder till att fler kan belysa ämnen de anser viktiga och 

att fler har möjlighet att ta del av dessa intressen. Hellquist tar upp vad hon anser vara tre 

viktiga resurser för att få genomslag: Makten via pengar, makten via kanaler (exempelvis 

sociala medier) och makten via reach-out. Med ”reach-out” menas här personrelaterat kapital 

så som personliga kontakter med personer i vissa politiska positioner. Två av de som menade 

att lobbyister verkar för allmänintresset ansåg att lobbyism inte skulle fungera om 

lobbyisterna inte tog upp frågor som var av allmänintresse, då de inte skulle få genomslag. 

Det är viktigt att få gehör från medborgarna, eftersom att ett intresse på så vis får 

genomslagskraft i media. Laurell menade även att en fråga som är ett särintresse kan få en 

kortvarig uppmärksamhet, men dör snabbt ut om det inte plockas upp av allmänheten.  

 

För att medborgarna ska ha möjlighet att hitta information om politiska beslut, krävs öppenhet 

i beslutsprocesserna. En fråga ställdes därför till respondenterna om vad de tyckte om att 

lobbyism till viss del kan ske utanför offentligheten idag. Sju av de nio svarande ansåg att det 

är ett problem i att det inte finns öppenhet i processen:  
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”Jag tror generellt på öppenhet. Om man känner ett behov av att vara så pass anonym att man 

inte kan stå upp för det man själv tycker och tänker, så tror jag att man har hamnat lite snett 

eller moraliskt fel. Då hoppas jag att vi har företrädare som kan genomskåda det.” 

(Bino Drummond, lobbyist) 

 

Sjöstedt och Widegren ansåg inte att det var ett problem att lobbyism idag kan ske bakom 

stängda dörrar. Widegren pekade på att offentlighetsprincipen tvingar procedurer att vara 

öppna. Sjöstedt menade att vi i Sverige har en öppen kultur, vilket gör att transparensen är 

relativt hög. De andra intervjupersonerna var dock kritiska till transparensen kring lobbying 

och många ansåg att det är ett demokratiskt problem. Det faktum att lobbying kan verka för 

särintressen tycks generellt alltså inte vara ett stort bekymmer. Det potentiella problemet 

ligger istället i om detta inte framförs tydligt och öppet till medborgarna.  

 

6.3 Kontroll över dagordningen  
 

För att en stat ska vara demokratisk enligt Dahl måste medborgarna ha möjlighet att 

bestämma vad som står på dagordningen, antingen direkt eller indirekt genom representanter 

(Dahl, 1989. S. 127f). Respondenterna blev därför tillfrågade huruvida de anser att lobbyister 

har möjlighet att sätta en fråga på dagordningen. Fem av respondenterna, varav en politiker, 

ansåg att lobbyister till stor del har möjlighet att påverka dagordningen. En av lobbyisterna 

var positiv till lobbyisters påverkan:  

 

”Visst går det att göra det, det har vi sett otaliga exempel på. Sedan är frågan om det blir ett 

genomslag och därmed en politisk effekt eller ett tomtebloss som brinner upp och sedan 

försvinner den ut och inte får någon politisk effekt. (…) Man börjar med att sondera terrängen 

och bearbeta politiker direkt. Sedan understryker man att det får en större trycklåga genom 

aktiviteter i media.” 

(Thomas Laurell, lobbyist) 

 

Huruvida det intresse lobbyister lobbar för faktiskt får fäste, beror alltså till stor del på 

politiker och hur frågan mottas. Media är också en viktig del i det arbete som lobbyister gör 

vid försök att sätta något på agendan. Även Hellquist och Nordgren Christensen nämner 
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medias roll för att en lobbyist ska kunna nå ut med sitt budskap. Huruvida det är ett problem 

att lobbyister kan sätta frågor på dagordningen rådde det skilda meningar om och flera av 

respondenterna ansåg snarare att beslutsfattandet låg i politikernas händer: 

 

”När man blir utsatt för lobbying måste man ha en grundstruktur i alla beslutsprocesser som 

är objektiv. Där ska ju inte lobbyismen i sig spela någon roll som jag ser det. Vi ska vara 

ganska så opåverkbara av lobbyism menar jag. Vi ska försöka få en så bred bild som möjligt 

av vad samhället har behov av.” 

(Anonym, politiker) 

 

På frågan om lobbyister kan påverka vad som förs upp på agendan svarade politikern att det 

till stor del är upp till politikerna att vara kritiska och försöka hålla en objektivitet. Politikern 

menade dock att lobbyism kan vara positivt, men att det är viktigt att förtroendevalda inte 

påverkas för mycket av lobbyism. Detta för att få en bred bild av de allmänna behoven, 

snarare än det intresse det lobbas för. Här tycks alltså lobbyisternas roll vara mindre av 

betydelse och att politikerna snarare har den verkliga kontrollen. Nordgren Christensen och 

Hellquist menar istället att en viktig komponent i beslutsfattandet i slutändan är vem som 

levererar det bästa förslaget:  

 

”De som lyckas komma igenom på rätt sätt kan ha en enorm påverkan på dagordningen. Det 

kommer handla om i vilken grad man kan leverera kvalitativa underlag, rapporter och 

argument för att stödja. Lobbyister kan leda sin argumentation i bevis, blanda granskning med 

konkreta förslag och bygga upp analyser och underlag. Där kan man i princip rädda både 

tjänstemän och politiska beslutsfattare i utsatta lägen och därigenom ha en stor påverkan på 

själva dagordningen.” 

(Hanna Hellquist, PR-konsult) 

 

Alla respondenter ansåg att lobbyister på något sätt kan påverka vad som står på 

dagordningen, men huruvida detta är ett demokratiskt problem eller inte rådde det skilda 

meningar om. På frågan ”anser du att det är ett problem att lobbyister, trots att de inte är 

folkvalda, har möjligheten att påverka den politiska agendan?” kan det urskiljas en stor 

skillnad mellan de folkvalda och påverkarna. Medan alla påverkare menar att det är bra, då 

det bland annat ger diskussionen fler infallsvinklar, anser tre av fyra politiker att det är ett 

problem eller delvis ett problem. Nordgren Christensen menar att det inte är möjligt att 
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utkräva ansvar av lobbyister på samma sätt som på politiker och att det är ett demokratiskt 

problem. Hassan talar istället om att makten utgår från folket och att det är ett problem i sig 

att folket inte röstat fram lobbyisterna. Kommunalpolitikern i Mälardalsregionen tycker att 

problemet ligger i den snedfördelning lobbying leder till, då endast de resursstarka delarna av 

samhället kan nyttja lobbyismen. Det sistnämnda är ett argument som tas upp av flera 

respondenter under intervjuerna.  

 

6.4 Lagstiftning 
 

Sverige har idag ingen direkt lagstiftning mot lobbying, vilket skiljer Sverige från många 

andra länder, så som USA. En fråga ställdes till respondenterna huruvida de ansåg att Sverige 

behöver någon reglering i lag kring lobbying. Två av respondenterna var mycket positiva till 

lagstiftning:  

 

”Det är bra, för det ökar också transparensen. (…) Påverkansarbete som är så ljusskyggt, där 

man inte vill registrera sig, då skulle jag ändå vilja säga: vad är det underliggande syftet i 

sådana fall? Varför vågar man inte vara öppen i det påverkansarbete man gör? På ett sätt kan 

jag sakna den lagstiftningen i Sverige.” 

(Thomas Laurell, lobbyist) 

 

Laurell ser positivt på att införa en lagstiftning i Sverige angående lobbying, då detta skulle 

vara till fördel för att stärka transparensen. Likt Laurell tror flera av respondenterna på att 

tillämpa USA:s lagstiftning i Sverige. Det finns alltså en önskan om att reglera lobbyismen, 

även från de som ställer sig positiva till lobbying generellt. Till de respondenter som ansåg att 

lagstiftning skulle kunna leda till en mer demokratisk lobbyverksamhet ställdes frågan inom 

vilket område de ville lagstifta. Svaren skilde sig åt mellan respondenterna, men flera talade 

återigen likt Laurell om att öka transparensen. Ett annat problem som nämndes av flera av 

respondenterna var det faktum att det är möjligt att röra sig direkt mellan en politisk roll och 

en roll som lobbyist:  

 

”Man ska inte kunna gå från politiska nyckelroller direkt till att bli lobbyist. Någon form av 

karantän är rimlig. (…) När man går från att ha varit den som har gjort upphandlingar (…) 
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och sedan går rakt in i styrelsen att sitta för privata intressen i samma verksamhet. Det tycker 

jag inte är okej. Det luktar unket.” 

(Stefan Hanna, politiker) 

 

Hanna, Hassan och Hellquist föreslog alla att en karantänstid för politiker som vill kliva in i 

en lobbyingroll skulle gynna demokratin. De var dock emot någon annan typ av reglering i 

lag. Flera andra respondenter ställde sig också kritiska till lagstiftning, men ansåg ändå att 

något borde göras. På frågan om Sverige skulle kunna ta efter den lagstiftning angående 

registrering av lobbyister likt den i USA, tror tre av respondenterna att det skulle vara ett bra 

komplement. Andra är dock mer kritiska: 

 

”Jag tror att öppenhet alltid är bättre än ett reglerat, statligt lobbyistregister. I USA kommer 

man runt det genom att låtsas företräda något annat än det man egentligen företräder. (…) 

Man skulle kunna ha ett register, men jag tror inte att det skulle få någon effekt.” 

(Bino Drummond, lobbyist) 

 

Drummond menar att självreglering alltid är bättre än statlig reglering. Även Hassan är 

skeptisk och menar att det inte skulle fungera i det politiska system vi har i Sverige idag. 

Respondenterna skiljer sig alltså betydligt åt vad gäller huruvida det bör införas någon 

reglering i lag och i sådana fall vad denna lag skulle inbegripa. Av de nio respondenterna är 

endast Laurell mycket positiv till lagstiftning, som menar att det skulle gynna öppenheten. 

Hanna och Hellquist säger båda till en början nej till lagstiftning, men ger sedan båda 

förslaget att införa karenstid. Resten av respondenterna ställer sig frågande till om en 

lagstiftning behövs, men flera föreslår istället mjukare regler så som normer och etik. Hassan 

och kommunalpolitikern i Mälardalsregionen pekar båda på att det finns lagstiftning idag som 

till viss del påverkar lobbying, till exempel tagande och givande av muta.  

 

Nedan ses de resultat som beskrivits ovan utifrån de olika respondenternas svar.  
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Tabell 2: Respondenternas ståndpunkter 

Påstående Ja Nej Delvis 

Lobbying kan ses som en 

informationskälla 
9 0 0 

Lobbying verkar för särintressen 5 2 2 

Det är ett problem att lobbying sker 

bakom stängda dörrar 
7 2 0 

Lobbyister kan påverka 

dagordningen 
5 0 4 

Det är ett problem att icke-folkvalda 

kan påverka dagordningen 
1 6 2 

Det behövs en lobbyinglagstiftning 1 4 4 
Sverige bör ta efter USA:s 

lobbyinglagar 
3 5 1 

 

7. Slutsatser  
 

Studien har visat att det finns ett demokratiskt problem med lobbying i Sverige sett utifrån de 

tre demokratikriterierna. En förändring bör ske för att öka demokratigraden, men vad som ska 

ske råder det delade meningar om. Det finns en önskan hos politiker att reglera lobbyismen. 

Detta kan uttydas både från de svar jag fått i min undersökning, men också genom de 

motioner som lagts och uttalanden från politiker ifrån olika partier. Trots detta finns det 

endast en svag positivism för lagstiftning.  Endast en av nio respondenter är mycket positiv 

till att reglera lobbying i lag och många tror istället på frivilliga normer, moral och tryck från 

medborgarna. Register på lobbyister likt det i USA skulle vara möjligt att införa i Sverige, 

men tros inte ge önskad effekt för att öka transparensen. Med en lagstiftning riskeras att något 

utesluts och därmed kan allt som inte står skrivet i lag tolkas som lagligt. För politiker som 

vill ”byta sida” och bli lobbyister bör en karenstid övervägas, då den kunskap de besitter kan 

skada demokratin om den förs in direkt i en lobbyverksamhet. Detta är något framtida 

forskning skulle kunna utveckla mer än denna studie kunnat täcka.  

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes även ett antagande att politikerna skulle ställa sig mer 

negativa än de som påverkar till lobbying, då de utsätts för lobbying dagligen i sitt arbete och 

blir uppvaktade av påverkare. Diskussionen visade sig dock vara mer nyanserad än så och 

svaren skiljer sig betydligt från politiker till politiker och från påverkare till påverkare. Detta 
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visar på den komplexitet som finns i frågan. Även det faktum att påverkare som hade samma 

arbetsuppgifter inte valde att kalla sig samma sak vid frågan om de var lobbyister talar för hur 

ospecificerad lobbying är i Sverige idag.  

 

Utifrån kriteriet effektivt deltagande tycks lobbying inte vara ett särskilt stort demokratiskt 

problem. Alla respondenter ansåg att lobbying kan ses som ytterligare en informationskälla, 

vilket kan gynna demokratin och därmed istället ses som en möjlighet för det demokratiska 

samhället. Att en till informationskälla finns tillgänglig för medborgarna kan istället öka 

medborgarnas deltagande i den demokratiska processen, vilket i sin tur är fördelaktigt för 

samhället i stort. Vad som dock kan vara en riskfaktor är om politiker inte ställer sig kritiska 

till innehållet som förs ut genom lobbyverksamheten. Detta krav måste därför finnas på de 

folkvalda.   

 

För att medborgare ska kunna ha möjlighet att införskaffa sig insikter som gynnar dennes och 

allmänhetens intresse, måste medborgarna också vara upplysta om detta. Utifrån denna studie 

tycks det största problemet som lyfts för kriteriet upplyst förståelse vara den snedfördelning 

av resurser som kan förekomma i och med lobbying. Genom att resursstarka organisationer 

och företag har möjlighet att anlita lobbyister, kan verklighetsbilden bli snedvriden, då mindre 

resursstarka aktörer inte har samma möjlighet att höras. Detta tycks dock vara i förändring, då 

sociala medier och andra internetforum gör det enklare för alla att nå ut med sin information, 

oavsett ekonomiska resurser. Så länge det finns en möjlighet för de mindre resursstarka att 

höras i samma utsträckning som de ekonomiskt starka, kan alltså lobbying utifrån detta 

kriterium bli en möjlighet.  

 

Av de tre uppsatta demokratikriterierna ligger den största skillnaden mellan politiker och 

påverkare under kriteriet kontroll över dagordningen. Tre av fyra politiker tycker att det är ett 

problem att icke-folkvalda kan påverka dagordningen genom att delta i beslutsfattandet, vilket 

pekar på en brist i demokratin. Detta följer det tidigare antagandet att politiker ställer sig mer 

kritiska till lobbying än påverkarna själva. Den icke-transparens som många respondenter 

menar är ett problem med lobbying blir tydligt genom detta kriterium. En större tydlighet i 

beslutsprocessen och mer registrering av politikers aktiviteter vore därför rimligt. 

 
Sammanfattningsvis finns det en oro bland de aktiva angående hur lobbying fungerar 

demokratiskt. De största farhågorna är transparensen och det faktum att politiker kan röra sig 
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mellan politik och lobbying relativt enkelt idag. Sverige är ett land med ett öppet system, där 

transparens värnas om genom lagar så som offentlighetsprincipen. Det går dock inte att helt 

luta sig på det svenska systemets inneboende kraft. Trots att det i studien framgår att lobbying 

har positiva effekter, så som att det ger ytterligare en kanal för medborgarna att inhämta 

information ifrån, så finns det också risker med lobbying. En utredning som innefattar ökad 

transparens och en eventuell reglering för politiker att direkt gå in i en roll som lobbyist skulle 

därför vara lämpligt och önskvärt.  
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Intervjuguide 
 
Tema 1 - Lobbying och demokrati:   

• Vad tänker du på när du hör ordet lobbying? Vad betyder lobbying för dig? 
• Tycker du att lobbying fungerar demokratiskt i Sverige idag? Kan du se några 

problem/möjligheter med lobbying?  
 
Tema 2 – Dahls demokratikriterier: 

• Man pratar om att ett demokratiskt samhälle kännetecknas av att medborgarna på olika 
sätt kan få tag i information. Hur ser du på lobbying som en sådan alternativ 
informationskälla? 

• Hur upplever du att lobbying påverkar särintressen och allmänintresset? Tycker du att 
lobbying verkar för särintressen eller samhället i stort? 

• Tycker du att lobbyister idag har möjlighet att påverka vad som står på agendan? 
- Till påverkare: Har ni lyckats påverka politikerna? 
- Till politiker: Vad är det som gör att en fråga sätts på agendan? 
- Vi har parlamentariskt system i Sverige idag där medborgarna väljer beslutsfattare att 

representera dem. Är det ett problem att det finns människor som inte är folkvalda 
som har möjlighet att ta politiska beslut? 

• Hur ser du på att lobbying idag kan ske bakom stängda dörrar? 
																																																										  
Tema 3 – Lagstiftning: 

• Hur ser du på att lobbying inte är reglerat i lag i Sverige idag?   
•  Kan du se något positivt eller negativt i att reglera lobbying? 
• Vad tycker du i sådana fall bör regleras?   
• I USA finns reglering inom vad som räknas som lobbying och att lobbyister måste 

registrera sig. Är detta något som skulle kunna appliceras på Sverige?  
• Finns det något övrigt du vill tillägga? Hur tycker du att vi ska gå vidare härifrån i svensk 

politik vad gäller lobbying?  
 
 


