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       Abstract 
 

 

 

State and the lobbyists- a study on how non-governmental bills and reports believes that the 

state should relate to lobbying. 

Political Science 

Author: Samuel Andersson Lakén 

 

This study aims to examine members of parliament’s relation to lobbyists and interest groups, 

using a qualitative study of non-governmental bills and reports from the constitutional 

committee. Another focal point of this study is to see if the content of these bills and reports 

takes democratic values into account. The choice of topic is motivated by the fact that Sweden 

don’t have any legislation of non-institutionalized lobbying efforts. The nature of the material 

required a qualitative method focused on ideas, carried out by using dimensions used as analysis 

tool. The theoretical framework that constituted the analysis dimensions was built on the theory 

of alternative approach between the state and lobbyists and the democratic values accountability 

and representation. The empirical material in this study were non-governmental bills and the 

following reports from the period 2005 to 2015. One of the study’s most important findings was 

that the content of the bills suggest that the state should receive lobbyist efforts but affect and 

balance their opportunities of influence. Another finding was that the analysis of the reports 

claimed that the approach that the state argue for is to receive lobbying efforts, because the state 

doesn’t prove the opposite. The authors of the bills argued that lobbyism is a good thing for the 

parliamentary if it’s done in the right form. The political reform to introduce a public record over 

lobbyists was clearly mentioned in many of the bills. Furthermore, the democratic value 

accountability was given priority to in all motions, but representation was only found in five of 

the nine bills that was analyzed in this study.  
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1 Inledning 
 
I Sverige ska all makt utgå från folket (Regeringen 2015). Det är vår demokratiska rättighet som 

medborgare i en liberaldemokratisk stat med ett representativt styrelseskick. En rättighet ingen 

medborgare ska kunna tillgodose sig mer än någon annan, oberoende av kön, etnicitet, 

samhällsklass eller ekonomisk situation. Alla medborgare bör således ha lika stor möjlighet att 

påverka politiska beslut, beslutsfattare samt den politiska dagordningen. Men är det verkligen så? 

Kan alla påverka lika mycket när det finns medborgare som går samman i professionella 

påverkansgrupper i syfte att skapa inflytande i den offentliga politiken, och hur bör staten 

förhålla sig till dessa intressegrupper är diskuterat. 

 

Att icke-institutionella aktörer ämnar påverka institutionella beslutsfattare kallas lobbyism och är 

ett område i relationen mellan stat och medborgare (SOU 1999:121 s.17). Lobbyism är ett 

fenomen som växt fram under senare tid i Sverige då vi har gått från korporativism till ett mer 

pluralistiskt synsätt på hur den politiska beslutsprocessen fortgår. Den övergången har inneburit 

att staten tidigare bjöd in och stöttade kontextuellt relevanta intresseorganisationer för att delta i 

den politiska beslutsprocessen (Naurin 2001, s.14). Nu är det istället intresseorganisationerna 

från civilsamhället som ämnar påverka den politiska beslutsprocessen, utan ett formellt 

institutionaliserat samarbete menar Naurin på. Enligt den demokratiutredning som presenterades 

2014 har detta skifte lett till att det samarbete som var institutionaliserat nu transformerats och 

utgörs av informella kontakter mellan politiker och intresseorganisationer av olika slag som har i 

syfte att påverka politiken, alltså bedriva lobbying (Lundberg 2014 s. 5). 

Lobbying kan i mångas ögon anses vara en dunkel variant av påverkansarbete och med en 

eftersmak av manipulation och orättvisa (Naurin 2001 s.7). Andra menar att lobbyism som 

påverkansform är nödvändig för att makten faktiskt ska utgå från folket, att lobbyismen är viktig 

för demokratin och hjälper de politiska beslutsfattarna. Då lobbyismen i Sverige har ökat i sådan 

takt har lagstiftningen halkat efter. Det finns idag ingen lag som reglerar lobbyismen i Sverige, 

likt det finns i USA där begreppet är mer välkänt och rotat. Då det inte finns någon befintlig 

lagstiftning på området betyder det i praktiken att icke-institutionaliserade intresseorganisationer 

med starka ekonomiska resurser vid informella kontakter med folkvalda politiker kan påverka 

den politiska beslutsprocessen i högre grad än andra medborgare utan dessa förutsättningar. 
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Dock finns det de som anser att lobbying är en form av politiskt deltagande, således något 

demokratiskt önskvärt (Naurin 2001 s.7). Även argument som att lobbyismen företräder 

särintressen utan hänsyn till allmänintresset har dykt upp i debatten (Möller 2009 s. 4). Att den är 

odemokratisk och svårkontrollerad är annan kritik mot lobbyismen (Möller 2009 s. 95).  Det 

råder idag ingen konsensus gällande hur staten ska bemöta och förhålla sig till lobbyism och 

samtidigt ta hänsyn till grundläggande demokratiska värden. För att försöka utröna hur 

riksdagsmotioner och efterföljande betänkanden från konstitutionsutskottet som berör lobbyism 

anser att staten bör förhålla sig till lobbyism kommer en idéanalys med analysverktyget 

dimensioner att granska nio utvalda motioner som lagts fram i ämnet samt betänkandena från 

konstitutionsutskottet som sedermera behandlat motionerna. Dimensionerna utgörs av det 

politiskt-teoretiska ramverket som innehåller alternativa förhållningssätt mellan stat och 

lobbyister, ansvarsutkrävande och representationsprincipen. 

 

1.1 Problemformulering 

Idag finns det ingen reglering för hur lobbyister och intressegrupper ska redovisa sina uppdrag, 

inte heller hur riksdagen ska förhålla sig till dessa organisationer eller personer. Avsaknaden av 

konsensus och lagstiftning i frågan om lobbyism gör frågan problematisk och samtidigt 

intressant att studera då inget förändras i relationen mellan staten och lobbyister, trots att 

problematiken då och då påtalas. Studien kommer presentera ett par alternativa förhållningssätt. 

Då lobbyismen i Sverige är oreglerad så är det av intresse att studera hur riksdagsmotioner och 

de efterföljande betänkandena anser att fenomenet ska bemötas, och hur demokratiska värden 

som ansvarsutkrävande och representation prioriteras. Det finns idag nämligen ingen tydlig 

mekanism för hur lobbyisters påverkan och försök till maktutövning kan utkrävas på ansvar och 

legitimeras (Garsten, Rothstein & Svallfors 2015 s. 194). 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att söka svar på hur utvalda riksdagsmotioner och tillhörande 

betänkanden anser att staten bör förhålla sig till lobbyism samt om de utvalda motionerna och 

betänkandena tar hänsyn till demokrativärdena ansvarsutkrävande och representation.  De tre 

förhållningssätten studien syftar till presenteras i teorikapitlet. De övergripande 

frågeställningarna uppsatsen ämnar söka svar på lyder: 
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• Vad säger riksdagsmotionerna med tillhörande betänkanden om hur staten bör förhålla 

sig till lobbyister och intressegrupper utifrån de tre förhållningssätten mottaga, motverka 

eller påverka? 

• På vilket sätt tar riksdagsmotionerna med tillhörande betänkanden hänsyn till 

ansvarsutkrävande och representation i frågan om lobbyism i Sverige?  

 

1.3. Disposition 

Uppsatsen kommer inledningsvis att beröra bakgrund och tidigare forskning. Detta för att dels 

skapa en överblick över forskningsläget samt att konkretisera termen lobbying och vad denna typ 

av påverkansförsök egentligen innebär. Efter det följer uppsatsens teoretiska referensram som 

ligger till grund för de dimensioner som studiens material kommer granskas genom. Därefter 

diskuteras materialet samt urvalet i ett materialkapitel. Efter det kommer metod och eventuella 

metodproblem att diskuteras i ett metodkapitel. Därpå följer analys och resultatredovisning. 

Slutligen avslutas uppsatsen med en diskussion och förslag på vidare forskning.  

 

1.4 Avgränsning 

Denna studie ämnar granska statens bemötande av svensk lobbyism med fokus på vilka idéer 

som påträffas i de utvalda motionerna och betänkanden som berör statens förhållningssätt till 

lobbyister och intressegrupper, samt på demokrativärdena ansvarsutkrävande och representation. 

Väl medveten om att lobbying utgör andra demokratiska dilemman så görs här avgränsning för 

att studien inte ska riskera att bli för bred, eller gå i linje med studier gällande lobbyism och 

demokrati som redan gjorts. Denna avgränsning ska leda till att studiens analys inte berör 

demokratiproblemet i allmänhet utan avgränsar sig till de två nämnda demokrativärdena i 

kontexten. Studien avgränsar sig även till att utröna och studera vad de specifika 

riksdagsmotionerna och betänkandena förespråkar, inte vad riksdagen som helhet anser om 

lobbyism. 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
Detta kapitel med underrubriker ämnar konkretisera begreppet lobbying samt ge en bild över 

vilka faktorer som lett fram till problematiken som är studiens kärna. Det kommer beskriva 
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lobbyismens bakgrund och fenomenets utbredning i Sverige. En utbredning som skett genom 

förändringen i det svenska styrelseskicket, skiftet mellan korporativism och pluralismen som 

även det utgör en underrubrik. Tidigare forskning presenteras kontinuerligt under kapitlet för att 

visa på vad statliga utredningar, statsvetenskaplig litteratur och demokratiutredningar säger om 

detta omtalade ämne och främst för att påvisa att det inte råder konsensus i hur staten bör 

förhålla sig till detta fenomen.   

  

2.1 Lobbyism 

Lobbying är ett ord, ett fenomen som har en bitter eftersmak av dold maktutövning och 

manipulation hos vissa (Naurin 2001 s. 7). Redan i det antika Grekland fanns motsvarigheten till 

dagens lobbyister, sofisterna. Sofisterna erbjöd sina retoriska kunskaper till vem som helst, i 

syfte att påverka publiken till sin fördel och samhällsställning, utan att ta moraliskt ansvar för 

vad det åstadkom (Hellspong 2011 s. 21).  För att klargöra vilken definition av begreppet denna 

studie har valt som central är det den definition som Tommy Möller preciserar i sin publikation 

Lobbyism i den svenska riksdagen (Möller 2009). Möller definierar lobbyism som ”icke-

institutionaliserade påverkansförsök gentemot offentliga makthavare”. För att definiera 

ytterligare så berör begreppet ”lobbying” endast direktkontakter initierade av medborgare 

gentemot folkvalda i syfte att påverka ett offentligt beslutsfattande i önskvärd riktning. I en av 

2014 års demokratiutredningsrapporter, Det postkorporativa deltagandet av Erik Lundberg 

frambringar hans intervjuundersökning två sorters lobbying, en offentlig och en informell 

(Lundberg 2014 s. 10). Han menar att den offentliga lobbyingen exempelvis debattartiklar och 

offentliga utredningar (Lundberg 2014 s.33). Den informella lobbyingen går mer på Möllers linje 

om icke-institutionaliserade kontakter där avsändaren ofta är intresseorganisationer eller 

konsulter (Lundberg 2014 s. 7). Det är den informella lobbyingen som huvudsakligen kommer 

att beröras i denna studie, då den offentliga formen tenderar att likna opinionsbildning, något 

lobbyverksamheten avskiljer sig ifrån på flera sätt.  

 

 De som påverkar kan vara intresseorganisationer som vill driva en sakfråga eller PR-konsulter 

som är anställda av företag från näringslivet i syfte att förändra, förhindra eller motverka ett 

beslut. Det skiljer sig åt vilka som ligger bakom kontakterna och i vilket syfte, huvudsaken är att 

informella kontakter tas utanför de etablerade institutionerna i syfte att påverka politiken. I 
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många fall lyckas lobbying att helt ändra politikernas inställning till en sakfråga, ibland även 

motverka att ett beslut realiseras (SOU:1999:21 s.120). Kontakterna behöver inte ske offentligt 

utan det kan handla om ren uppvaktning av exempelvis riksdagsledamöter.  

 

Garsten, Rothstein och Svallfors intervjuundersökning i Makt utan mandat visar även på att 

många lobbyister anser sig ha goda möjligheter att skapa sig informellt inflytande över politiken 

(Garsten, Rothstein & Svallfors 2015 s. 11). Närliggande aktiviteter som rådgivning, och 

opinionsbildning definieras inom statsvetenskapen ej som lobbying (Naurin 2001 s. 128). 

Opinionsbildning i sig kan dock anses vara fördelaktigt för den som vill bedriva lobbying i 

någon riktning, men denna uppsats avgränsar lobbying till just informella direktkontakter, inte att 

förändra opinionen hos en större population. Varför debatten om lobbyism har den aktualitet den 

har idag har rötter i skiftet från ett korporativt till mer pluralistiskt styrelseskick i Sverige, en 

förändring som definieras i nästa kapitel.  

 

Lobbyism kan exempelvis bedrivas av intresseorganisationer, näringslivet, PR-byråer och 

miljöorganisationer i syfte att påverka den politiska beslutsprocessen (Naurin 2001 s.13). 

Betraktas lobbyismen ur ett rent demokratiskt perspektiv kan det framhållas som välkommet att 

intresseorganisationer aktivt deltar i den offentliga beslutsprocessen (Lundberg 2014 s. 5) trots 

att de är icke-institutionella. Institutionella aktörer och icke-institutionella aktörer skiljer sig dock 

åt. Exempel på institutionella aktörer är riksdag, regering och myndigheter som alla innehar en 

institutionell status att bedriva offentligt beslutsfattande i någon grad. Icke-institutionella aktörer 

kan vara branschorganisationer, intresseorganisationer och andra medborgarsammanslutningar 

som går samman för att påverka politiska beslut, men som inte innehar någon institutionell 

status. De icke-institutionella aktörerna har således inget officiellt mandat i det offentliga 

beslutsfattandet på någon nivå i samhället.  

 

 Detta är ingen ny form av påverkansförsök från icke-institutionella kanaler som uppstått, dock 

ligger problematiken i huruvida lobbying ska regleras och i sådana fall hur och till vilken grad. I 

Sverige finns ingen lagstiftning för hur lobbyismen ska regleras, som det finns i exempelvis USA 

eller EU. Dock har dessa regleringar främst verkat som ett öppet ställningstagande från politiker 

gentemot lobbyister, då dessa ansetts odemokratiska och opålitliga, utan att egentligen justera 



6 

 

deras inflytande över politiken (Naurin 2001 s. 28). Problematiken med lobbyismen är att den 

nämligen i mångas ögon är känd som ”korridorpolitik” där medborgarna har bristande 

transparens och således får betydligt svårare att kunna utkräva det ansvar de har rätt att utkräva 

(Möller 2009 s. 2). Tidigare har lobbying i den svenska riksdagen granskats med fokusering på 

Robert A Dahls demokratiideal för att utröna hur motionerna tar hänsyn till politisk jämlikhet 

och öppenhet (Frykebrant 2014). Dock ger författaren förslag till vidare forskning att granska 

motionerna med ansvarsutkrävande som syfte. Detta har denna studie tagit vara på och en av 

dimensionerna som senare skapas kommer vara formgiven för att bena ut om och hur motionerna 

tar ansvarsutkrävande i beaktande. 

   

2.2 Från korporativism till pluralism 

Sverige har under 1900-talet skiftat från ett korporativt styrelseskick till det mer pluralistiska 

som idag råder. En statlig offentlig utredning (SOU 1999:21) betecknar korporativism som när 

medborgargrupper av staten ges möjlighet att delta i det politiska beslutsfattandet (SOU 1999:21 

s.11). En möjlighet utöver de traditionella deltagandeformerna som exempelvis partiarbete och 

rätten att få lämna in sin valsedel på valdagen. Anledningen till att dessa organisationer gavs 

denna förmån var en konsekvens av deras monopolliknande ställning inom ett visst område som 

gagnade samhället (Lundberg 2014 s 13).  För att exemplifiera så hade arbetsgivar- och 

löntagareorganisationer tidigare stora påverkansmöjligheter vad gäller arbetsmarknadspolitiken, 

likaså lantbrukarnas organisationer över den politik som berör deras huvudområde, 

jordbrukspolitiken (Garsten, Rothstein & Svallfors s. 191). Fram till 90-talet menar Garstein, 

Rothstein och Svallfors att den korporativa tanken var en stark tradition inom svensk politik. 

Denna korporativa tanke var i syfte att skapa en slags institutionell balans mellan stat och 

organisationer, men tenderade även att exkludera andra intressen från att få inflytande (SOU 

2000:1 s. 27). Runt 1990-talet började dock den så kallade nedmonteringen av den korporativa 

modellen, en slags övergång från en typ av styrelseskick till en annan.  

 

Övergången ledde till ett styrelseskick som starkare präglades av pluralism. Pluralismens intåg 

innebar en högre nivå av konkurrens mellan olika grupper, att fler parter på ett mer 

svåröverblickbart sätt deltar i det politiska spelet, ofta med lobbyverksamhet och nätverkande 

som signatur (Hermansson, Svensson & Öberg 1997 s. 379). Pluralismens framgång har främst 

lett till två tydliga skillnader i maktförhållanden i svensk politik. Det första är att näringslivet har 
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stärkt sin position gentemot de organisationer som under den tidigare korporativa modellen rönte 

framgångar, näringslivet var också framgångsrika i den nya vägen för påverkan, 

lobbyverksamheten. Den andra förändringen som pluralismen förde med sig var att det lönade 

sig att skapa informella nätverk, som exempelvis att lobbyister med fördel hjälpte enskilda 

resursstarka aktörer att få inflytande (Hermansson, Svensson & Öberg 1997 s. 379). Då dessa 

nybildade grupper inte har fått den institutionella status som de tidigare korporativa grupperna 

åtnjöt, går det också att se att påverkansförsöken mellan dem och beslutsfattarna har skiftat från 

institutionella sammanhang till informella, icke-institutionaliserade möten (Hermansson, 

Svensson & Öberg 1997 s. 380). Denna förskjutning ledde till ökningen av lobbyister och byråer 

som arbetar med lobbyverksamhet och dessa gavs en allt viktigare och större roll. En roll som 

innebär informellt politisk deltagande som det finns forskningsluckor kring (Hermansson, Lund, 

Svensson & Öberg 1999 s.16).  

 
2.3 Intresseorganisationer 

Då maktförskjutningen resulterat i att den korporativa tanken om att endast ett fåtal utvalda 

organisationer ska ha möjlighet att påverka politiken suddats ut, har detta gett utrymme för ökad 

konkurrens bland intresseorganisationerna. Men vilka är då dessa intresseorganisationer och vad 

kännetecknar en sådan? 

 

För att förstå intresseorganisationernas roll i svensk politik är det viktigt att förstå hur 

remissväsendet går till. När en statlig utredning är färdig och levererats till regeringen låter dem 

intresseorganisationer och myndigheter som berörs av utredningens förslag att remittera 

utredningen (Lundberg 2014 s. 20). Detta då dessa organisationer och myndigheter anses kunna 

ge ett bredare perspektiv över förslagets för-och nackdelar då de är aktiva inom förslagets 

politikområde menar Lundberg. Några exempel på intresseorganisationer kan vara 

branschorganisationer, fackorganisationer, yrkesorganisationer eller idébaserade och religiösa 

organisationer (Lundberg 2014 s. 25). Denna form av deltagande är dock en politisk tradition i 

Sverige som sträcker sig långt bak i tiden och inte heller något som det i studien kommer att 

läggas vikt vid. Den mer diskuterade formen i samhällsdebatten under senare tid är 

intresseorganisationernas deltagande på det icke-institutionella planet, närmare bestämt genom 

lobbyism. 
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2.4 Lobbying i Sverige 

Att vara konsult i Sverige och jobba med politisk påverkan via informella kanaler är ett område 

på uppsving, dels för att medborgarnas deltagande i offentliga beslutsfattande församlingar har 

minskat och dels för att intresset för de etablerade politiska partierna sjunkit (SOU 1999:21 

s.116). Detta är ingen ny företeelse men i Sverige har byråer som arbetar med lobbyverksamhet 

ökat lavinartat i antal sedan 1990-talets början (Möller 2009 s.3). Enligt Larsåke Larsson i 

Opinionsmakarna – en studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati så har aktörerna 

utanför det representativa deltagandet via partierna skapat sig en kanal för att få upp sina röster 

på den politiska agendan, detta genom lobbyism (Larsson 2005 s. 10). Detta medför att de byråer 

som har som profession att arbeta med att påverka politiska beslut ökat sin skara av 

uppdragsgivare. Dock knyts den grundläggande problematiken in redan här. Det är en bransch på 

framgång men till skillnad från andra grupper som arbetar med offentlig maktutövning i vår 

representativa demokrati är lobbyister/PR-konsulter den enda gruppen utan ett tydligt ramverk 

för hur deras verksamhet ska kunna utkrävas på ansvar och legitimitet (Garsten, Rothstein & 

Svallfors 2015 s.194). I Sverige finns branschorganisationen PRECIS som vissa av de företag 

och byråer som jobbar med lobbying är anslutna till (Precis.se). PRECIS branschnormer är det 

enda som reglerar lobbyverksamheten i Sverige, således reglerar dem sig själva vilket kan anses 

vara otillräckligt. Dels för att det är egna normer och praxis, dels för att det enbart är ca 30 

byråer som är medlemmar i PRECIS. Enligt PRECIS undersökning så har 3 av 4 

riksdagsledamöter informella möten med lobbyister varje vecka (www.precis.se/publicaffairs). 

Detta stöds även av en undersökning om lobbyism som Tommy Möller presenterade år 2009, 

Lobbyism i den svenska riksdagen. I rapporten presenteras bland annat att riksdagsledamöter 

uppfattar kontakten med lobbyister som vanligt förekommande (Möller 2009 s.6). I Möllers 

undersökning av 102 riksdagsledamöter visade det sig vara 75 procent som uppgav att de blev 

kontaktade av lobbyister varje vecka.  Med detta i åtanke och att det är en bransch som ständigt 

expanderas gör att diskussionen kring lobbyisternas plats i svensk politik blir högst aktuell.  

 

3 Teoretisk referensram  
Detta kapitel kommer att framställa det politisk-teoretiska ramverk som uppsatsen kommer 

grunda sin analys på. Inledningsvis redogörs det för Daniel Naurins teori för vilka vägval staten 

har när det kommer till hur den kan och bör förhålla sig till organiserade intressegrupper och 
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lobbyister. Dessa utgör de tre första delarna av teorin. Därefter introduceras teorierna om 

demokrativärdena ansvarsutkrävande och representation som också är av relevans när 

problematiken av ett uteblivande ansvarsutkrävande gentemot lobbyister och intressegruppers 

aktiviteter visat sig påtagligt. 

 

3.1 Statsmaktens alternativa förhållningssätt 

Enligt Naurin i Den demokratiska lobbyisten har staten ett vägval för hur de ska förhålla sig till 

organiserade intressegrupper. Oavsett om det handlar om fackföreningar, lobbyister eller 

näringslivets företag. Dessa vägval berör vilken funktion i politiken som intressegrupperna 

rimligtvis borde ha, samt vilka politiska reformer som finns att tillgå för att de ska agera enligt 

den önskvärda funktionen (Naurin 2001 s.16). De tre kategorierna för hur ett demokratiskt 

politiskt system bör bemöta icke-institutionaliserade intressegrupper presenterar Naurin som 

följande:  

  

• Mottaga 

• Motverka 

• Påverka 

 

3.1.1 Mottaga 

Ett sätt som ett demokratiskt politiskt system kan förhålla sig till intressegrupper menar Naurin 

är att mottaga (Naurin 2001 s. 18). Naurin menar att när pluralismen fick ett uppsving under 

1900-talet, ansågs det som politikernas uppgift att ta intressegruppernas lobbyverksamhet i 

beaktande och genom sin beslutsfattande och verkställande makt omvandla intressepåverkan till 

politiska beslut. Anledningen till att detta förhållningssätt är relevant i dagens politiska kontext 

är då det är det här förhållningssättet pluralismen förespråkar. Staten har ansetts vara en slags 

arena för olika intressegruppers tävlan om bäst utgångsläge och påverkansmöjligheter (Naurin 

2001 s.18). 

 

Denna teori är mer aktörsfokuserad, då den övergripande menar att det inte är institutionerna i 

sig som skapar politik utan de som agerar inom dem (Naurin 2001 s. 19).  Detta förhållningssätt 

ser studien som kopplat till en pluralistisk tanke, att konkurrens är nödvändigt. Idag är Sverige 

pluralistiskt till styrelseskicket där konkurrens och politiskt deltagande är önskvärt, det som det 
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här förhållningssättet uttrycker är att alla har i princip lika stor möjlighet att påverka, och det 

genom att ansluta sig till organisationer (Naurin 2001 s.18). Ett annat argument för att 

intressegruppernas närvaro i politiken är önskvärd presenteras i Erik Lundbergs rapport Det 

postkorporativa deltagandet. En viktig funktion som intresseorganisationerna besitter är att 

erbjuda medborgarna en alternativ väg för att framföra sina åsikter i en politisk process 

(Lundberg 2014 s.5). Detta kan tolkas som att intressegruppernas närvaro bör mottagas av staten 

för att underlätta medborgarnas möjligheter att påverka. 

 

3.1.2 Motverka 

Strategin att mottaga och välkomna de olika intressegruppernas deltagande i den politiska 

beslutsprocessen är en strategi som mött kritik menar Naurin vidare. Intressegruppernas närvaro 

och inflytande menar kritiker på att staten bör motverka, då det annars riskerar att ge särintressen 

som inte prioriterar allmänintresset stor makt inom politiken (Naurin 2001 s.19). Detta 

förhållningssätt kan liknas vid vad som kallas för juridisk demokrati, att det centrala politiska 

beslutsfattandet isoleras från intressegrupper som saknar institutionell status (Hermansson, 

Svensson & Öberg 1997 s.378). I en juridisk demokrati skulle inte heller tendenser av 

korporativism eller lobbyism ha möjlighet att förekomma (Lund et al. 1999 s.249). Som nämnt 

har dessa intressegrupper ingen tydligt reglerad plats i folkstyrelsen genom lagstiftning 

(Lundberg 2014 s 13). Statens förhållningssätt till dessa är av stor vikt för att demokratiprinciper 

uppehålls menar Lundberg vidare. Då lobbyister inte berörs av institutionella riktlinjer kan det 

antas vara en grund till misstron. Naurin betonar just detta, att misstron gentemot 

intressegruppernas plats i politiken förekommer. Denna strategi åsyftar att i största möjliga mån 

hejda intresseorganisationerna och lobbyisternas inflytande i den politiska makten. Naurin 

presenterar två typer av understrategier som staten har som möjlighet att tillämpa för att 

motverka intressegruppernas påverkan. Den ena strategin går ut på att helt enkelt isolera 

beslutfattarna från yttre påverkan, den andra är att staten avreglerar och ser till att undvika 

fördelningspolitik (Naurin 2001 s. 20).  

 

Kritiken gentemot intresseorganisationer i politiken har haft sin grund i att man ansett att dessa 

representerar särintressen med egoistiska ändamål, alltså inte kan påstås representativa för det 

allmänna bästa (Naurin 2001 s.19). Naurin syftar till att allmänheten inte har den tid eller ork 
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som krävs för att anskaffa kunskaper om alla sakpolitiska frågor, detta leder till att 

intresseorganisationernas kunskaper inom olika sakpolitiska områden således kan tendera i att 

gynna deras egna hjärtefrågor utan hänsyn till den allmänna åsikten i frågan.  

 
3.1.3 Påverka 

Då en kontaktväg mellan medborgare och politiker utmynnar i medborgarsammanslutningar är 

det för en demokrati relevant att utveckla en fungerande metod för denna väg av 

åsiktsförmedling (Lund et al. 1999 s. 9). Det är här staten har möjlighet att påverka och forma 

organisationernas inflytande. Detta alternativa förhållningssätt innefattar två typer av strategier 

för staten att påverka organisationer som ämnar påverka den offentliga politiken. Dessa två berör 

hur staten antingen kan balansera eller forma organisationernas preferenser, utrymme och 

möjlighet till inflytande (Naurin 2001, s. 23). Det andra sättet att påverka intressegrupperna är 

genom att etablera korporativa, nära institutionaliserade samarbeten mellan staten och ett litet 

antal intresseorganisationer, med syftet att då kunna påverka deras beteende (Naurin 2001 s. 23). 

Det sättet är en del av korporativismen, när medborgargrupper ges möjlighet att delta i den 

offentliga politikens utformning (Lund et al. 1999 s. 11). Naurin menar vidare att debatten bland 

statsvetare även avser att staten borde ta en effektivare funktion för att påverka formerna för hur 

staten och intresseorganisationerna samverkar (Naurin 2001 s.22).  

 

Detta förhållningssätt ställer sig positivt till hur organisationerna kan bidra till politiken och att 

det finns resurser att hämta, så länge man kan påverka på ett sådant sätt att eventuella negativa 

effekter mildras (Naurin 2001 s. 22). Det är en utmaning för staten att forma det demokratiska 

samtalet, så att det inte enbart präglas av hemlighetsmakeri på bekostnad av pluralismens 

uppmuntran till konkurrens mellan intressegrupper (Hermansson, Svensson & Öberg 1997 

s.380). Den utmaningen betonar det som kan tolkas som detta förhållningssätts centrala 

utgångspunkt, att påverka för att balansera. Ur en annan demokratisk synvinkel är detta 

perspektiv även en balanserande effekt för att se till att alla har samma förutsättningar att göra 

sig hörda, då det kan skilja sig om man ser till att vissa grupper är ekonomiskt starkare än andra 

(Naurin 2001 s. 24).  

 

3.2 Ansvarsutkrävande 

Då lobbying som tidigare nämnts kallats för en dunkel form av påverkansarbete via informella 
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kontakter blir den demokratiska mekanismen ansvarsutkrävande aktuell för studien. Det är av 

relevans att analysera huruvida motionerna och de efterföljande betänkandena tar 

ansvarsutkrävande i beaktande. Detta för utröna hur man i riksdagen betraktar det eventuella 

demokratiunderskottet, att medborgarna inte har möjlighet att utkräva ansvar när icke-

institutionella aktörer medverkat i beslutsprocessen (Garsten, Rothstein & Svallfors 2015 s. 194). 

 

Ett av de grundläggande kraven för det demokratiska styrelseskicket är att det ska tillhandahålla 

mekanismer som underlättar utkrävandet av ansvar för diverse åtgärder och bestämmanden 

(Garsten, Rothstein & Svallfors 2015 s. 179). En viktig institutionell faktor som medborgarna 

ska tillgodoses är att de måste kunna tilldela ansvar (Przeworski, Stokes & Manin 1999 s. 46). 

Detta definieras även tydligt i Christina Garstens rapport från Demokratiutredningen 2014, där 

hon precist belyser att den representativa demokratin får sin legitimitet genom att det ska vara 

enkelt för medborgarna att urskilja vem det är som bestämmer vad, och därefter kunna utkräva 

ansvar (Garsten 2014 s.26). Att makten historiskt har delegerats från medborgarna till 

representanter har resulterat i att ansvarsutkrävande definieras som ett demokratiskt värde 

(Demokratirådets rapport 2002 s. 17).  

 

Att väljare i de allmänna valen kan ställa de folkvalda inför ansvar är en grundläggande faktor 

för att uppnå politisk legitimitet (Manin 2002 s.189). Detta blir dock problematiskt, då det kan 

antas svårare att utkräva ansvar från lobbyister och andra konsulter som deltagit i olika politiska 

beslutsprocesser genom att bidra med analyser och faktaunderlag. Lobbyisterna kan således inte 

utkrävas på ansvar inför väljarna i de allmänna valen och som tidigare nämnt så jobbar de enbart 

utifrån en egenförfattad branschkodex som inte kan ses som tillräcklig grund för ett legitimt 

ansvarsutkrävande (Garsten, Rothstein & Svallfors 2015 s.195).  Det enda undantaget är när PR-

byråer konsulteras för att genomföra något som kan definieras vara en offentlig 

förvaltningsuppgift, exempelvis en statlig utredning (Garsten, Rothstein & Svallfors 2015 s. 

194).  

 

I Sveriges mest fundamentala förordning, grundlagen regeringsformen, regleras det på vilket sätt 

den politiska makten ska utövas och följaktligen även hur ansvarsutkrävandet för alla sorters 

utövande ska vara organiserat (Riksdagen 1974). Att lobbyister och deras verksamhet inte 
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påpekas i grundlagen utgör därmed ett uppenbart problem. Det är en grupp som arbetar med att 

påverka den offentliga beslutsprocessen men inte kan utkrävas på ansvar. Ett sätt att skapa 

transparens kring lobbyisternas aktiviteter ger OECD förslag på i sin rapport från 2011. De 

menar på att de borde redovisa sina kompetenser, kostnad och vilka arbetsuppgifter de åtar sig 

(OECD 2011 s.13). Idag har PR-byråer som arbetar med politiskt påverkansarbete ingen 

skyldighet att redovisa sina uppdragsgivare, med hänvisning till den branschpraxis som PRECIS 

har fastställt. Vissa konsultbyråer gör det ändå för att framstå som demokratiskt hänsynsfulla, 

men inget krav finns på övriga att göra det. Detta medför att inget ansvar kan utkrävas av dessa 

konsultbyråer när de är bidragande till att offentliga politiska beslut fattas i riksdagen. Det 

medför även att det blir problematiskt för media att granska maktutövandet, något som annars 

hade gett medborgarna chans till ansvarsutkrävande och transparens (Westberg 2016 s.42) 

 

3.3 Representation 

Då lobbying berör icke-institutionaliserade kontakter mellan medborgare och folkvalda politiker 

i syfte att påverka politikernas beslut i någon riktning är det relevant att diskutera representation. 

Relevant då lobbyister ofta agerar för att påverka just folkvalda representanter i riksdagen. För 

att definiera vad politisk representation innebär har studien valt att använda sig av Hanna Pitkins 

definition i sin bok The concept of representation. Pitkin menar att representation är att agera på 

ett sätt som är lyhört gentemot väljarna, för deras intresse (Pitkin 1967 s.209). Då den person 

som representerar en annan agerar i dennes ställe kan det antas att den representerade väntar sig 

att representanten agerar på ett särskilt vis. Representanten har därför ett ansvar att stå till svars 

för sina handlingar gentemot sina väljare (Pitkin 1967 s 209). Det menar Pitkin är det centrala i 

representationsbegreppet. Representation är ett problematiskt område inom statsvetenskapen. 

Orsaken till problematiken menar Manin, Przeworski och Stokes är för att även folkvalda 

politiker har egenintresse, personliga värderingar och mål, samt att de har kunskaper och 

information som allmänheten inte har (Manin, Przeworski & Stokes 1999 s.29). Författarna 

menar vidare att när de väl är valda så kan deras agerande skilja sig från det de tidigare lovat, 

vilket innebär problem för representationen. 

 

Att representation som begrepp och demokrativärde är av relevans inom statsvetenskapen 

betonar Nadia Urbinati ytterligare i sin bok Representative Democracy: Principles and 
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genealogy. Hennes definition och syn på representation argumenterar för att representation till 

och med bör ses som en demokratisk institution (Urbinati 2006 s.17). Detta då det är en 

mekanism för att bestämma hur lyhörd regeringen och staten är gentemot folket, således en 

mekanism av vikt för att avgöra om och hur mycket regeringen faktiskt representerar folket. 

Resonemanget styrker relevansen av begreppet representation när lobbyism diskuteras. Brister i 

representationen kan då tolkas som att ett demokratiunderskott riskerar att uppstå, vilket kan och 

bör anses som en problematik för ett demokratiskt styrelseskick. Denna risk kan antas bidra till 

att representation i allt högre grad blir av intresse att studera i studier kring lobbyism och 

demokrati. 

 

En reflektion som uppstår när professionella lobbyister ämnar påverka folkvalda representanters 

beslut är huruvida det är demokratiskt legitimt. Lobbyisternas tillvägagångssätt att erbjuda 

konsulttjänster med ändamål att påverka politiken har ansetts bryta mot demokratiska principer 

(SOU 1999:21 s. 115). De vill och kan påverka vad representanterna främjar. Det representativa 

styrelseskicket som sådant ger inte folket någon institutionell roll (Manin 2002, s.19). Ett 

representativt styrelseskick vilar enligt Bernard Manin på fyra grundprinciper. Dessa är val av 

representanter, representanternas partiella oberoende, opinionsbildningsfrihet och beslutsfattande 

efter prövning genom diskussion (Manin 2002 s.212). Den princip som studien väljer att lägga 

tyngst vikt vid är representanternas partiella oberoende. Den syftar till att varje vald representant 

har rätt att ta hänsyn till sin egen personliga bedömning vid en röstning, samt att denne inte 

behöver implementera politiska krav som ställs utanför de institutionella ramarna (Manin 2002 

s.218). Det som intressegruppernas lobbyister är ute efter att göra är nämligen just att påverka 

den enskilde representantens, i detta fall riksdagsledamotens, personliga bedömning. Dock 

menar Olle Westberg i sitt betänkande till 2014 års demokratiutredning att de folkvalda bör agera 

som representanter för de som valt dem och således representera deras intressen (Westberg 2014 

s.81). Detta medför att det trots representationsprincipen i åtanke inte bör väga in 

medborgarpåverkan om den inte kommer till uttryck institutionellt, genom allmänna val.  

 

Ser man till de två demokrativärdena ansvarsutkrävande och representation som diskuterats går 

det att urskilja en relation mellan dessa. En relation som beskriver varför de båda är relevanta att 

redogöra för och att använda i denna studie. När de folkvalda representanterna kommer till 
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makten i statsapparatens olika nivåer så är det initialt intressant att studera hur väl de 

representerar de som har valt dem. Att representanten har ett ansvar gentemot sina väljare 

fastslog Pitkin tidigare i detta avsnitt, genom att agera i deras intresse. För att kunna utröna till 

vilken grad representanterna representerar sina väljare krävs det att man granskar deras 

aktiviteter och beslut. Detta görs i ett demokratiskt styrelseskick genom ansvarsutkrävande. 

Relationen mellan representation och ansvarsutkrävande ser således ut så att 

representationsteorin argumenterar för hur representanter bör vara gentemot dem de 

representerar, medan ansvarsutkrävande är den mekanism och det värde som hjälper 

medborgarna att kontrollera att de faktiskt representerar deras intressen. Detta resonemang 

konkretiserar relationen mellan ansvarsutkrävande och representation och det är således därför 

valet av teori har utmynnat i de båda värdena. Dock bör det även preciseras vad som skiljer dessa 

begrepp åt.  

 

Ansvarsutkrävande är som nämnt en mekanism en demokratisk stat ska tillhandahålla sina 

medborgare, representation är något folkvalda bör och kan tillhandahålla de som dem ska 

representera. Ansvarsutkrävande är grundlagsreglerat, medan representation inte är det, för att 

definiera en tydlig distinktion mellan de två begreppen. Ansvarsutkrävande är en demokratisk 

stats skyldighet att erhålla medan representation är mer av ett moraliskt dilemma och ett 

förhållningssätt som folkvalda kan välja att anamma gentemot dem de ska representera, även om 

de formellt inte måste ta hänsyn till representationsbegreppet i sin maktutövning. I den här 

studien kommer ansvarsutkrävande att särskiljas från representation med utgångspunkten att de 

belyser olika delar av problematiken kring lobbyism. De särskiljs åt i analysramverket på så sätt 

att ansvarsutkrävande är något staten och de som företräder staten, i detta fall riksdagsledamöter, 

ska tillhandahålla medborgarna.  

 

Representation i sig är inte avgörande för om en stat kan anses demokratisk eller inte men kan 

bidra till en för studien intressant och relevant bild av hur de folkvalda ser på 

representationsproblematiken i förhållandet mellan förtroendevald och medborgare som anses 

uppstå när lobbyister påverkar förtroendevalda. Representation är som nämnt ett begrepp som 

inom statsvetenskapen ofta anses vara ett problematiskt område. 
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4 Empiri  
Denna studies empiriska material utgörs av riksdagsmotioner och konstitutionsutskottets 

betänkanden gällande riksdagsmotionerna, i ärendet kring lobbyism och hur lobbyismen föreslås 

bemötas från statens håll. Då avsaknaden av lagstiftning och policys gällande lobbyism är tydlig 

så föreföll valet att använda sig av motioner och tillhörande betänkanden passande. Sex av 

motionerna tidigare studerats men ur ett annat perspektiv (Frykebrant 2014), med annan teori, 

metod och syfte vilket gör det möjligt att analysera dem även i denna studie, de andra 

motionerna är inte studerade i Frykebrants studie. Denna studie granskar även de betänkanden 

som gått att urskilja och som behandlar motionerna, detta med ambitionen att försöka redogöra 

för en djupare bild kring vad riksdagen, i form av konstitutionsutskottet diskuterat i frågan 

gällande svensk lobbyism och hur motionerna behandlats. Då motionerna inte är jämt fördelade 

över partierna kommer granskningen av betänkanden underlätta för studiens egna bidrag till 

tidigare forskning, att skapa en mer nyanserad bild av hur riksdagsledamöterna anser, även om 

det inte går att återge någon helhetsbild. Finns det inget betänkande som tillhör motionen 

reflekteras det över den begränsade behandlingen och vad den kan betyda. I fallet med Hirvonen 

och Schlyters motion har denna ej behandlats ännu, den behandlas först i februari 2017. 

Motionerna från riksdagsledamöter tillhörande Liberalerna kommer att benämnas (fp), då partiet 

fortfarande hette Folkpartiet när motionerna framlades. 

De motioner och betänkanden som kommer att analyseras i studien är följande: 

Motionens namn Avsändare År/nr 

Öka transparensen kring 

lobbyism 

Annika Hirvonen och Carl 

Schlyter (mp) 

2015/16:2181 

Lobbying med ökad öppenhet  Lars Ångström (mp) 2005/06:K228 

Reglerad lobbyism i Riksdagen Lars Lindblad (m) 2005/06:K289 

Ackreditering av lobbyister Lars-Arne Staxäng (m) 2007/08:K317 

Lobbyverksamhet Allan Widman (fp) 2007/08:K340 

Åtgärder för ökad trovärdighet 

för offentlig sektor 

Peter Eriksson (mp) m.fl. 2011/12:K293 

Register över lobbyister vid 

riksdagen 

Annika Hirvonen (mp) 

m.fl. (mp) 

2014/15:616 
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Regler för lobbyism Louise Malmström m.fl. (s) 2013/14:K251 

Ackreditering och utbildning 

för organiserad lobbyism 

Sven Gunnar Persson (kd) 2007/08:K326 

Betänkandets namn Avsändare Datum 

Riksdagens arbetsformer 

2014/15: KU6  

Konstitutionsutskottet 28/1 2015 

Riksdagens arbetsformer 

2008/09: KU15  

Konstitutionsutskottet 26/2 2009 

Författningsfrågor 

2013/14:KU18  

Konstitutionsutskottet 26/4 2014 

Riksdagen i en ny tid 

2005/06:KU21  

Konstitutionsutskottet 1/6 2006 

 

 

4.1 Urval 

I arbetet med val av material till studien var även intervjuer inledningsvis ett tilltänkt alternativ. 

Intervjuer med riksdagsledamöter hade kunnat utgöra ett lämpligt material, speciellt då 

intervjuerna antagligen hade gett olika svar som kunde skapat en spännande variation. Dock fick 

det alternativet stå åt sidan när problematiken kring att få tag på och få tid med 

riksdagsledamöter uppdagades. De har fullspäckade scheman och det kändes inte möjligt att få 

till intervjuer med 5–10 olika ledamöter. Andra politiskt aktiva, som kommunpolitiker och 

tjänstemän var inte av intresse då denna studie riktar in sig på lobbyism gentemot riksdagen, inte 

på kommunal eller regional nivå. Även yrkesverksamma lobbyister föll bort då de inte är 

relevanta för studiens syfte. Därför föll valet på de motioner om lobbyism med förslag till 

riksdagsbeslut som framlagts samt de betänkanden som behandlat motionerna, inom tidsramen 

2005–2015/16.  Dock var det för studien ej fördelaktigt att fyra motioner var lämnade av 

riksdagsledamöter från samma parti, MP. Detta försvårade för studiens ambition att vara så 

representativ som möjligt gällande vilka partiers motioner gällande lobbyism som analyserades. 

För att åtgärda det och göra studien så representativ som möjligt, samt för förtydliga studiens 

egna forskningsbidrag analyseras även de betänkanden från konstitutionsutskottet som kan 

urskiljas och som behandlar motionerna om lobbyism. Konstitutionsutskottets, som även 



18 

 

kommer benämnas KU, betänkanden tillsammans med motionerna ansågs vara en tydlig 

informationskälla för vad riksdagsledamöterna bakom motionerna anser om lobbyism, då 

motionerna som framlagts bedömdes vara det slutgiltiga förslaget från riksdagen till regeringen 

och som sedermera behandlas i KU. KU anger därefter sitt råd till riksdagen om de anser att 

förslaget (motionen) ska godkännas eller röstas ner i kammaren. Föreslås det att motionen ska 

avstyrkas blir efterföljande debatt minimal eller ingen alls, till skillnad från större beslut som 

exempelvis rör statsbudgeten. Den kan vara så begränsad att lobbyism knappt nämns mer än i en 

mening.  

 

Skälet till att KU:s behandling av motionerna är tungt vägande är då KU är det utskottet i 

riksdagen som arbetar med att granska så att regeringen och riksdagen följer regelverket för 

regeringsarbetet. KU består av 45 riksdagsledamöter och suppleanter, vilket anses ge en bra 

grund för bedömning. Att det är så få motioner som lagts fram visar det att detta är ett ämne där 

materialet är begränsat, något som ledde till att även de betänkanden som behandlar motionerna 

analyserades för att ge studien en ett bredare material att grunda sig på än enbart motioner, detta 

skapar en djupare förståelse och bild av hur riksdagens utskott behandlat motionerna och vad 

beslutet kring motionen grundat sig på. Det faktumet att KU enbart består av 45 ledamöter gör 

ger inte studien belägg för att kunna precisera vad hela riksdagen som sådan anser om lobbyism, 

men det är inte heller syftet med studien. Hela riksdagens syn på lobbyism är inget som studien 

utger sig för att studera, då det inledningsvis tydliggörs att det är riksdagsmotioner- och 

tillhörande betänkanden som analyseras samt att det inte är möjligt att konstatera det utifrån 

enbart nio motioner med tillhörande betänkanden.  

 

Urvalsmetoden i val av motioner skedde således med hjälp av de motioner Frykebrant tidigare 

studerat, samt med tre nyare som hittades efter en sökning på riksdagens hemsida. De 

betänkanden från konstitutionsutskottet som behandlar motionerna om lobbyism har även dessa 

hittats via riksdagens hemsida och har inte tidigare studerats. Tidsramen för urvalet av motioner 

och betänkanden begränsades från tidsperioden mellan 2005 och 2015/16, detta urval gjordes för 

att inte skapa ett för stort tidsspann och för att fokusera studien till de senaste tio åren. Aktuella 

sökord i urvalet av motioner och betänkanden var lobby, lobbyism och lobbyist. Skulle det vara 

så att en eller flera motioner bara behandlas begränsat eller inte alls i KU så är även detta ett 
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intressant resultat. Avsaknad av diskussioner kring motionerna om lobbyismen kan också säga 

något om ledamöternas syn på fenomenet. Det finns även andra motioner om lobbyism, men de 

berör förslaget att politiker bör ha karenstid innan går över till att bli yrkesverksamma PR-

konsulter/lobbyister. Då studien inte lägger någon vikt vid det dilemmat sorterades dessa 

motioner bort och detta var ett aktivt urval för att fokusera på studiens frågeställningar, inte 

eventuella andra problem som lobbyism kan föra med sig. Dock är det intressant att reflektera 

över vilka demokratiproblem tidigare studier kommit fram och relatera det resultatet med vad 

denna studie eventuellt kommer fram till i en diskussion. Frykebrant diskuterar att det är av 

intresse att utröna exakt vilka demokratiunderskott som riksdagen anser att lobbyismens 

utveckling kan bidra till, något denna studie också intresserar sig för då motionerna analyseras 

genom dimensioner som delvis utgörs av demokrativärden. Denna studie analyserar även tre nya 

motioner som inte analyserats i tidigare studier som ansågs relevanta då de är de nyaste 

motionerna som lagts fram i ämnet.  

 

5 Metod och metodproblem  
Detta kapitel ämnar redogöra för de metodologiska vägval uppsatsen gjort. Uppsatsen bygger på 

en kvalitativ studie, en deskriptiv idéanalys i syfte att beskriva. Inledningsvis kommer 

idéanalysen som metod diskuteras samt analysverktyget dimensioner. Efterföljande kommer en 

diskussion och eventuella metodproblem samt metodens validitet och reliabilitet att följa. 

Slutligen följer ett kortare kapitel med syfte att förtydliga tillvägagångssättet av analysen. 

 

5.1 Metod – Idéanalys 

Denna studie kommer använda sig av en idéanalys som metod för att studera vilka idéer som 

förekommer i riksdagsmotionerna och tillhörande betänkanden gällande förhållningssättet till 

lobbyismen. Samt hur motionerna och betänkandena de tar hänsyn till ansvarsutkrävande och 

representation.  

 

Idéanalys är en typ av textanalys som syftar till att studera och kategorisera olika delar av texten 

och vilka företeelser som kan kopplas till det studerade objektet. Idéanalys kan förklaras som ett 

samlingsnamn för analysverktyg, syften och analysteknik av skiftande karaktär i syftet att 

studera politiska budskap (Beckman 2005, s.11). Idéanalysen vill se till vilka idéer som uttrycks i 
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en specifik text och betydelsen av dessa (Bergström & Boréus 2012 s.139). Idéanalysen är även 

att föredra om man vill utröna ideologiska skillnader i texter, dock är detta inte något uppsatsen 

kommer att lägga vikt vid. Då materialet är relativt begränsat och flertalet motioner kommer från 

ena sidan av den klassiska vänster-högerskalan så är ideologiska skillnader inte av intresse för 

denna studie då det inte går att hitta någon relevant variation utifrån materialet. Det är inte heller 

syftet med studien. 

 

Gällande idéanalys som metod så menar Bergström och Boréus på att det inte finns någon 

specifik mall för hur dessa bör se ut, forskaren har således möjligheten att utforma 

analysverktyget så att detta knyter an till analysens syfte (Bergström & Boréus 2012 s. 173). 

Som analysverktyg är dimensioner ett relativt brett och generellt analysverktyg, vilket kan 

riskera att forskaren har bristfälligt med stöd i analysen av studieobjektet. Detta är något studien 

är medveten om och förhindrar genom att noggrant sammanlänka dimensionerna med det 

teoretiska ramverket för att svara på studiens frågeställningar och nå ett resultat.  

 
5.2 Analytiskt verktyg – dimensioner 

Analysverktyget i denna kvalitativa studie är dimensioner. För att kunna granska materialet med 

hjälp av dimensioner som analysverktyg har ett flertal dimensioner med koppling till teori och 

frågeställningarna bildats. När man använder sig av dimensioner som analysverktyg är det av 

relevans att man kan påvisa en tydlig relation mellan det som ska analyseras och dimensionerna 

(Bergström & Boréus 2012 s. 173). När dimensioner ställs upp är det av relevans att fånga in det 

i texten man är intresserad av, dock är det viktigt att göra dem ömsesidigt uteslutande så att de 

inte tenderar att fånga in samma påståenden (Beckman 2005 s. 27). 

 

Beckman menar vidare på att dimensioner med fördel skapas i syfte att sålla ut olika påståenden. 

Syftet med att ha fyra olika dimensioner i denna studie är för att ingen dem ska svara på samma 

sak som någon annan dimension. Studien är även medveten om att dimensionerna bör vara så 

uttömmande som möjligt. Det kan dock vara komplicerat att avgöra huruvida en dimension är 

uttömmande eller inte (Beckman 2005 s. 26). Dock anses de dimensioner som ställts upp vara 

tillräckligt fullständiga för att påståenden som urskiljs med hjälp av dessa ska kunna hjälpa 

analysen att presentera ett tydligt resultat. Dimensioner som verktyg tillåter även att tänkbara 
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betydelser av dimensionens innehåll tas i beaktande (Beckman 2005 s. 26). Detta gör det möjligt 

för studien att koppla samman den innebörd i motionerna och betänkandena som anses relatera 

till dimensionerna. Innebörd som inte ordagrant nämner dimensionens namn. Detta förenklade 

användande av analysverktyget avsevärt, då tänkbara betydelser av dimensionens innehåll 

således blev relevanta. De fyra dimensionerna som materialet analyseras genom understödjs av 

det politiskt-teoretiska ramverket samt relaterar till studiens frågeställningar. Dimensionerna är 

följande: 

 

1. Mottaga eller motverka  

 

2. Påverka preferenser och krav 

 

3. Ansvarsutkrävande och transparens 

 

4. Representation  

 

En analysram likt denna hjälper forskaren att analysera och klassificera materialet (Bergström & 

Boréus 2012 s. 158). Vid analyser som utgörs av dimensioner menar Bergström och Boréus 

vidare att forskaren måste kunna svara på dimensioner av vad, att det är viktigt för förståelsen av 

dimensionerna (Bergström & Boréus 2012 s.157). När innehåll i studiens material som går att 

sortera in i de olika dimensionerna urskiljs, så kommer dimensionerna att skrivas med i kursiv 

stil, för att tydligt visa att just den dimensionen urskiljs. Det kommer även att resoneras och 

argumenteras kring vad i materialet som gör att just den dimensionen kan urskiljas, ofta med ett 

citat ur motionen och med underbyggande teori. Detta för att förtydliga att just aktuell dimension 

går att återfinna i analyserad motion och varför den gått att urskilja just där. 

 

De första två dimensionerna är valda i syfte att besvara den första frågeställningen som berör hur 

staten kan och bör förhålla sig till intressegrupper och vilka idéer kring förhållningssätt som går 

att finna i det analyserade materialet. När innehåll i materialet som går att liknas vid teorierna 

motverka och mottaga kommer det förhållningssätt som motionen förespråkar således att skrivas 

med kursiv stil, likadant med de övriga dimensionerna. Det innehåll i materialet som kan urskilja 

hur riksdagsledamöterna menar på att staten ska mottaga eller motverka lobbyisternas 

påverkansarbete kommer att presenteras i dimension ett. Den andra dimensionen kommer beröra 
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om innehållet i materialet lägger vikt vid att påverka intressegrupperna eller lobbyisternas krav 

och preferenser, vilka idéer om påverkanssätt som urskiljer sig. De inledande dimensionerna är 

relevanta då det som nämnt inte råder konsensus i diskussionen om hur staten bör förhålla sig till 

intressegrupper, då fenomenet ej är reglerat eller lagstiftat. Förhållningssätten kan komma att 

kombineras, men de kommer att redogöras för åtskilt och i den händelse de kommer att 

kombineras är det för att en motion exempelvis argumenterar för att staten både bör mottaga och 

påverka. Om det i materialet argumenteras både för motverka och påverka som förhållningssätt, 

så hjälper dimensionerna till att sortera och göra det tydligt för vilket förhållningssätt som 

eventuellt står över det andra eller vilken relation de har till varandra. De första två 

dimensionerna är även förhållningssättsfokuserade. De fokuserar på förhållningsättet materialet 

betonar att staten ska ha gentemot medborgarna.  De sista två dimensionerna syftar till att sortera 

och analysera om materialets innehåll berör idéer som kan kopplas till hänsynstagande av 

ansvarsutkrävande och representation. Den innebörd som går att finna i materialet rörande 

ansvarsutkrävande och representation kommer att sorteras in i de två sista dimensionerna. De 

sista två dimensionerna är konsekvensfokuserade. De fokuserar på det i materialet som belyser 

eller resonerar kring eventuella konsekvenser som lobbyismen kan medföra.  

 

Samtliga motioner och betänkanden i denna studie kommer att analyseras genom dessa 

dimensioner och innehåll som tydligt relaterar till dimensionens innebörd kommer att presenteras 

under varje dimension i form av referat och citat. Anledningen till att valet föll på dimensioner 

och inte något av de andra analysverktygen är för att dimensioner ger en bred, allmänt hållen 

överblick. Detta var av vikt då det inte finns något ideal eller konsensus gällande statens 

bemötande av lobbyism. Ingen lagstiftning eller ideologisk skillnad om området har gått att 

utläsa, vilket gör att en öppen inställning med breda dimensioner var att föredra i denna studie. 

Studien uppfattar även motionerna och det som förespråkas betänkandena som riksdagens 

kommunikation i frågan, då det inte finns någon lagstiftning eller förordning att tillgå, vilket gör 

att dimensioner är ett lämpligt analysverktyg då de kan användas för att ta fasta på innebörden i 

materialet (Bergström & Boréus 2012 s. 157). Syftet med att använda sig av dimensioner är att 

sortera, ordna och ta fasta på det innehåll som hör till aktuell dimension i de motioner studien 

analyserar. För att analysen och resultatet ska bli för allmänt hållet och riskera att bli godtyckligt 

kommer de valda citaten att argumenteras och motiveras kontinuerligt. Dessa efterföljande 
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sammanfattningar agerar riktmärken inom dimensionerna (Bergström & Boréus 2012 s. 159). 

Detta för att i slutändan landa i en slutsats som visar hur mycket, eller lite, i materialet som berör 

statens alternativa förhållningssätt samt ansvarsutkrävande och representation. Nackdelen med 

valet av denna analysmetod var att som tidigare nämnt att det är problematiskt att det kan 

resultera i att utmynna i en för subjektivt konstruerad analys, något som kan ger analysen 

problem med sin validitet och reliabilitet. 

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

När ett metodologiskt vägval gjorts är det nödvändigt att reflektera över metoden och 

analysverktygets räckvidd och tillförlitlighet, metodens reliabilitet och validitet. En 

forskningsstudies reliabilitet förtäljer huruvida undersökningen får ett likadant utslag om den 

genomförs på nytt, eller om den påverkas av slumpmässiga faktorer (Bryman 2008 s.49). Den 

här studien har en hög reliabilitet, då det analytiska ramverket är förankrat i det politiskt 

teoretiska ramverket. Detta leder till att om undersökningen skulle göras om med samma teori 

skulle utfallet bli detsamma. Dock kan det antas att tolkningen möjligtvis kan skifta beroende på 

vem som gör den, om någon annan skulle tolka samma texter, något som riskerar att 

underminera studiens reliabilitet. Men med ett välbyggt teoretiskt ramverk så bör inte 

tolkningarna från olika forskare gå isär allt för mycket. Det andra kriteriet validitet, 

tillförlitligheten, utgörs av en granskning om slutsatserna som en studie kommit fram till är 

sammanhängande (Bryman 2008 s.50). Då studien har ett avgränsat perspektiv samt ett motiverat 

urval av material så går det att dra slutsatsen att studien kommer att analysera materialet med ett 

underbyggt teoretiskt ramverk samt utifrån studiens frågeställningar. Det metodproblemet som 

kan uppenbara sig vid analyser där dimensioner är verktyget är om dessa verkligen är allmänt 

hållna. Dock är det något studien varit medveten om och således byggt upp dimensionerna från 

terminologin. Att underbygga dimensionerna teoretiskt har varit relevant för att skapa 

tillförlitlighet för metoden. Tillförlitligheten för en forskningsstudie går att dela in i fyra 

parametrar, trovärdighet, påtaglighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman 2008 s. 354). Dessa parametrar främjas då metodens analytiska verktyg är konstruerat 

med underbyggda statsvetenskapliga teorier. För att undvika validitetsproblem är 

problemformulering, syfte och frågeställningar tydligt formulerade så att inte studiens ambition 

misstas för att försöka utröna vad hela riksdagen anser om lobbyism. Det hade medfört 
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ordentliga validitetsproblem då det är tämligen svårt att avgöra utifrån nio motioner och fyra 

betänkanden. Däremot analyseras de utvalda motioner och betänkanden med hjälp av metoden 

på ett fördelaktigt sätt, vilket resulterar i att studiens validitet blir god. På så sätt undveks ett 

potentiellt validitetsproblem, studien studerar det den är ämnad att göra. 

 

Valet av metod och analysverktyg resulterade i både för och nackdelar för analysen. Fördelarna 

var att metoden idéanalys och analysverktyget dimensioner gick att forma utifrån syftet med 

studien på ett fördelaktigt sätt, samt att analysverktyget är relativt brett och även kan innehålla 

tänkbara betydelser av dimensionen. Nackdelen med urvalet av metod var att det riskerade att bli 

för brett och personligt, att de dimensioner som urskildes i motionerna och betänkandena gjorde 

det på en för personlig och godtycklig grund. Detta åtgärdades dock av en kontinuerlig teoretisk 

underbyggnad av dimensionerna.  

 

5.4 Tillvägagångssätt och operationalisering 

 

Här presenteras en tydlig beskrivning av analysramverket och hur det kommer operationaliseras i 

analysen.  

 

I tabellen nedan återfinns en kortfattad beskrivning av varje dimension för att tydliggöra hur 

dessa kommer att operationaliseras och vad i materialet som kommer relateras till varje 

dimension i analysen. De två första dimensionerna är förhållningssättsfokuserade medan de 

andra två är konsvekvensfokuserade. Att ha två olika utgångspunkter i dimensionerna utvecklar 

analysramverket då de båda angriper problematiken kring lobbyismen från olika håll samt tittar 

på olika saker i materialet. Förhållningssättsfokuseringen i de första dimensionerna vill ta vara på 

det materialet som kan relateras till alternativa förhållningssätt mellan stat och medborgare.  

 

Konsvekvensfokuseringen i de två sista dimensionerna tar sin utgångspunkt kring lobbyismens 

konsekvenser, vad i materialet som resonerar kring dessa konsekvenser samt vad staten enligt 

materialet bör göra för att undvika negativa konsekvenser. Vilket fokus de olika dimensionerna 

har står inom parentes i samma cell som dimensionens namn.  

Dimension Operationalisering  

 Denna dimension operationaliseras när ord 
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Mottaga eller motverka 

(förhållningssättsfokuserad) 

 

och betydelser kring statens förhållningsätt 

gentemot lobbyism uppmärksammas.  

 

 

 

Påverka preferenser och krav 

(Förhållningssättsfokuserad) 

 

Denna dimension operationaliseras när 

förhållningssättet där staten uppmanas att 

påverka lobbyisternas preferenser och krav 

på något sätt eller i någon riktning. 

 

 

 

Ansvarsutkrävande och transparens 

(Konsekvensfokuserad) 

 

Denna dimension operationaliseras när ord 

och betydelser som berör konsekvenser 

kring uteblivet ansvarsutkrävande nämns 

och på vilket sätt vikten av transparens 

betonas i relationen mellan stat och lobbyist. 

 

 

Representation 

(Konsekvensfokuserad) 

 

Denna dimension operationaliseras när 

konsekvenser, eller risken för konsekvenser 

av utebliven eller snedvriden representation 

utmärks eller nämns. 

 

6 Analys av motioner 
Följande kapitel kommer att analysera motionerna och de betänkanden som urskilts, med 

dimensionerna som analytiskt verktyg. För att göra analysen lättöverskådlig så kommer den 

delas in i underrubriker där varje analyserad motion utgör en rubrik. Motionerna kommer sedan 

att analyseras utifrån de framställda dimensionerna och det i motionerna som främst kan kopplas 

till dimensionerna kommer att presenteras. De betänkanden som har behandlat motionerna 

analyseras i slutet av detta kapitel. Materialet analyseras inte i någon särskild ordning. 

Återkopplingar till teorin kommer att framläggas kontinuerligt och dimensionerna kommer att 

benämnas med kursiv stil. En sammanfattning över vad i materialet som går att sortera in i 

dimensioner följer sedan i resultatkapitlet. 

 

6.1 Lobbying med ökad öppenhet av Lars Ångström (mp) 

Inledningsvis öppnar Ångström upp med att beskriva lobbyism som fenomen, samt att han 

informerar om hur andra länder tillämpar reglering. Ångström vill skapa en större transparens 

kring lobbyismen. Den första av dimensionerna som gör sig synlig är representation, då 

Ångström tar upp: 

 

  Samtidigt är det ett demokratiskt problem när principen för politiskt beslutande inte  
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  bara är den representativa demokratins ”en person, en röst”. 

 

Då Manin i teorin menar på att folket inte ges någon institutionell roll, att folket således får 

påverka via de allmänna valen identifierar Ångström här en tydlig idé om 

representationsproblematik.  Vidare betonar Ångström att lobbyverksamheten karaktäriseras av 

hemlighetsmakeri. Idéer om dimensionen ansvarsutkrävande och transparens syns tydligt i 

stycket:  

 

Det måste bli tydligare vem som är avsändare av olika lobbybudskap, och professionella 

lobbyister måste kunna ställas till svar för sin verksamhet.  

 

Här påpekar Ångström ett grundlagsproblem, att lobbyister måste kunna krävas på ansvar. Manin 

betonar att grundlagen ska se till att mekanismer för ansvarsutkrävande ska genomsyra alla 

sorters maktutövning och påverkan. Dock nämns inte lobbyister i grundlagen. Westberg menar 

även i sitt betänkande att media får problematiskt att rapportera om maktutövandet, något som 

gör att medborgarna mister möjligheten till ansvarsutkrävande och transparens (Westberg 2016 

s.42). Slutligen argumenterar Ångströms slutsats för idén om dimensionen påverka preferenser 

och krav när hans förslag till regeringen betonar att direktiven för att tvinga fram en ökad 

transparens för lobbyverksamheten. Att tvinga fram en ökad transparens kan tolkas som det 

Hermansson, Svensson och Öberg resonerade kring i teorin, att det är en utmaning för staten att 

forma det demokratiska samtalet för att minimera risken för hemlighetsmakeri. Detta formande 

av det demokratiska samtalet relaterar till dimensionen påverkan. Detta är något Ångströms 

slutsats relaterar till enligt studien. 

 
6.2 Öka transparensen kring lobbyism av Annika Hirvonen och Carl Schlyter (mp) 
 

Denna motion ger förslag till riksdagsbeslut om ett register över lobbyister yrkar för att 

transpararensen ska ökas. Idéer om att transparensen brister går att urskilja och sammankopplas 

till dimensionen ansvarsutkrävande och transparens när Hirvonen och Schlyter skriver: 

 

Under hösten har det rapporterats flitigt om hur resursstarka intressen kunnat påverka 

centrala politiska beslut, i det dolda, i en riktning som skiljer sig från vad det resultat som 

väljarna gav stöd till i det senaste valet.  
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Inledningsvis i citatet belyser det hur lobbyverksamhetens lyckats påverka centrala politiska 

beslut, som stödjer Garsten, Rothstein och Svallfors intervjuundersökning där det framkom att 

lobbyister i hög utsträckning känner att de har möjlighet att påverka politiska beslut. I den senare 

delen av citatet belyser Hirvonen och Schlyter en idé som hör till dimensionen representation, då 

resultaten som frambringats av folkvalda representanter, med påverkan av lobbyister, skiljer sig 

från det de representerade valde att stödja genom sin röst i det senaste valet. Att väljarna ger sin 

röst till något är synonymt med att de tillåter sig att bli representerade, i enighet med Pitkins 

definition av vad politisk representation är. Slutligen argumenterar motionen för att staten bör 

påverka preferenser och krav genom att ge direktivet om skapandet av ett register över 

lobbyister: 

 

Vi föreslår att ett sådant register skapas och att det i det registret ska anges person, 

arbetsgivare och huvudsakliga inkomster av lobbyverksamhet mot riksdagspartier.  

 

Det går med fördel att dra paralleller mellan detta citat och den diskurs Naurin påpekar, att 

många statsvetare anser att staten bör ha en effektivare funktion för att för att påverka formerna 

för lobbyismen. Att staten inte har makt över hur relationen mellan lobbyister och 

riksdagsledamöter ser ut, kan anses problematiskt för både representation och ansvarsutkrävande, 

något denna motion anses vilja förändra genom att påverka i form av ett register. Det går även att 

argumentera för att ovanstående argument synliggör idéer om transparens och 

ansvarsutkrävande. Detta ligger i linje med de förslag OECD-rapporten från 2011 föreslog, att 

lobbyister bör redovisa intressen och inkomster. Detta skulle skapa en högre transparens kring 

lobbyismen och även lättare för allmänheten att utkräva ansvar då det öppet står i registret vad 

lobbyisterna påverkat och inte. 

 
 
6.3 Regler för lobbyism av Louise Malmström m.fl. (s) 

Denna motion syftar nästan uteslutande för att regler för lobbyismen, vad de menar med detta 

mer konkret framgår inte. Dock urskiljs idéer om ansvarsutkrävande och transparens: 

 

Tre av fyra svenskar tycker att lobbyister ska redovisa vilka de är och vilka frågor de vill 
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driva visar en sifo-undersökning.  

 

Det tolkas även att motionen vill påpeka att Sverige ligger efter i lagstiftningen och att man med 

anledning av det bör påverka preferenser och krav. En lagstiftning skulle forma och balansera 

lobbyisternas möjlighet till inflytande, en strategi Naurin diskuterar i teorin om förhållningssättet 

påverka. Dessa idéer kring reglering som påverkan på lobbyverksamheten går att hitta i citatet: 

  

Många andra länder har stiftat lagar om hur lobbyarbete får gå till och vilka ramar det ska 

följa.  

 

Motionen säger inte explicit att Sverige ska lagstifta men då den vid flertalet tillfällen hänvisar 

till att andra länder ligger före Sverige på området så går det att anta att en lagstiftning på 

området är önskvärd, ett sätt att påverka lobbyisternas verksamhet från statens sida. Denna 

tolkning är dock inte explicit men då dimensionerna som analysverktyg tillåter att innehåll som 

har likvärd betydelse som dimensionen i fråga analyseras, blir denna tolkning möjlig. Denna 

motion berör således det Naurin presenterar, att flertalet statsvetare anser att staten bör bli mer 

aktiv i sin roll som formskapare av hur interaktionen mellan intressegrupper och stat ser ut och 

fungerar. 

 

6.4 Lobbyverksamhet av Allan Widman (fp) 

Denna motion åsyftar en lagstiftning. Dock ingen registrering av lobbyister utan enbart att de 

måste uppge vems uppdrag de vill främja vid kontakt med dem de vill påverka. Att lobbyister 

inte bör registreras kan ses som en implicit tanke kring att motverka lobbyisterna, då Widman 

belyser en risk med registreringen: 

 

Krav på registrering kommer sannolikt också att följas av motkrav på särskilt tillträde till 

de lokaler där man vill påverka. Detta har i andra länder blivit effekten av sådana register. 

 

Han är något mer liberal i sin åsikt gällande att registrering är onödig, men oron för motkrav som 

går att utläsa kan anses vara att Widman vill motverka att lobbyisterna ges större möjligheter än 

vad de har idag. Denna strävan efter att motverka lobbyisternas möjligheter kan liknas vid det 

som i teorin enligt Hermansson, Svensson och Öberg benämns juridisk demokrati. Den tillåter 



29 

 

enbart att institutionella aktörer ska ha möjlighet att delta i beslutsfattandet. Att detta tolkas som 

förhållningssättet och dimensionen motverka har till stor del att göra med att Widman nämner att 

krav på registrering har medfört effekter i andra länder, eventuella motkrav. Widman vill även 

påverka lobbyisternas tidigare valfria möjlighet att uppge uppdragsgivare. Detta är likt det 

Naurin argumenterar för ett sätt att balansera intresseorganisationernas chanser att påverka och 

utöva politiskt inflytande. Det stämmer Widman in på genom att han vidare bestämt påpekar: 

 

Skyldigheten att ange uppdragsgivare bör vara straffsanktionerad. 

 

Undanhållande av uppdragsgivare ska kunna leda till straff, något som kan tolkas både som att 

han vill påverka lobbyisternas valmöjligheter samt motverka de som av någon anledning inte 

skulle följa detta. Här tolkas citatet som att förhållningssätten kombineras, då en 

straffsanktionering både skulle kunna ha motverkande effekt men framförallt påverkande effekt 

på lobbyisternas skyldigheter. Han påpekar i slutet att en lagstiftning omedelbart bör utredas, 

något som studien anser är en uppmaning till staten att aktivare forma lobbyisternas möjlighet till 

påverkansarbete. Detta kan även härledas till att Widman delar Lundbergs resonemang som 

presenteras i teorin om förhållningssättet motverka, att statens förhållningssätt till 

intressegrupper och lobbyister är central i värnandet om upprätthållandet av demokratiprinciper. 

 
6.5 Reglerad lobbyism i riksdagen av Lars Lindblad (m) 

Lindblad informerar inledningsvis om vad lobbyism är och att det existerar även i Sveriges 

riksdag. Han nämner även som tidigare nämnt i denna studie att den enda uppförandekod som 

finns inrättad är inrättad av dem själva genom branschorganisationen PRECIS. Lindblad vill 

påverka lobbyisternas tillgång tillriksdagen genom att påpeka att:  

 

Idag släpper enskilda ledamöter in lobbyisterna genom riksdagens entréer. Istället borde 

lobbyisterna få möjlighet att ackrediteras, liksom journalisterna, och därmed få access till 

riksdagslokalerna. De som får tillgång till lokalerna bör registreras i en öppen lista som 

redovisas offentligt. 

 

Dock anser Lindblad att lobbyism är positivt, vilket ger sken i att han anser att det är något staten 

bör mottaga, då det kan vara en fördel för riksdagsledamöterna:  
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      Lobbyism, i dess rätta form, är en bra tillgång för ledamöternas informationsinhämtning.  

 

Slutligen belyser han vikten av vad lobbyism i dess rätta form kräver. Från det kan man dra 

paralleller till det i dimensionen påverka som Naurin betonar, att organisationerna påverkar 

politiken positivt men att man bör dämpa de eventuella negativa effekterna. Här är ytterligare ett 

exempel på att riksdagsledamöter anser att flera förhållningssätt bör kombineras. Lindblad anser 

att lobbyister bör mottagas om deras aktiviteter påverkas så att de blir legitima, visar tydligt på 

att ett förhållningssätt inte anses tillräckligt i statens bemötande av lobbyister.  Påverkan genom 

krav som är jämlika med dimensionen ansvarsutkrävande och transparens då han i sista stycket 

säger: 

 

Men det kräver öppenhet, ärlighet och tydlighet mellan riksdagen som institution och 

lobbyisterna.  

 

Här går det att dra paralleller till det Garsten presenterade i sin demokratiutredning, att det är 

grundläggande att medborgarna tydligt kan se vem som tar besluten och hur. Detta anser även 

studien skulle kunna förenkla representationsproblematiken, då det lättare går att följa vad 

folkets representanter beslutar. Dock är representation inget som Lindblad nämner, vilket studien 

anser borde nämnas, då tydlighet i beslutsprocessen kan antas gynna både representation och 

ansvarsutkrävande. Lindblad berör alltså tre dimensioner i sin motion, påverka, mottaga och 

ansvarsutkrävande och transparens. Det han inte tar upp är representation som tidigare nämnt. 

Han är positivt inställd till lobbyism som fenomen, bara formerna påverkas genom reglering så 

att ansvarsutkrävande och transparens inte blir lidande.  

 

6.6 Ackreditering och utbildning för organiserad lobbyism av Sven Gunnar 
Persson (kd) 

Persson anser att en reglering är nödvändig, men inte enbart för att lobbyisterna ska kunna 

legitimera sin verksamhet, utan även för att riksdagen ska kunna göra det. Perssons önskan är att 

reglering ska ge både riksdag och lobbyister ska kunna arbeta med idéer som går att finna i 

dimensionen ansvarsutkrävande och transparens genom att påpeka: 
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Med ett reglerat förhållande kan utomstående aktörer ge sina synpunkter på frågor som 

riksdagen har att behandla på ett öppet, ärligt och framför allt tydligt sätt för båda parter. 

 

Öppenhet, ärlighet och tydlighet är idéer som ger möjlighet att ta ovan nämna dimension och 

demokrativärden i beaktande, något Persson gör. Persson yrkar vidare på att man bör bjuda in 

lobbyister till utbildningstillfällen som riksdagen erbjuder journalister, samt att de bör få 

ackreditering. Anledningen till ackrediteringen anses inte enbart i syfte att registrera utan att 

mottaga lobbyisterna från riksdagens håll. Att lobbyister enklare ska ges tillgång till riksdagen, 

som Persson nedan argumenterar för, går att likna vid det Naurin påpekar i teorin om just 

förhållningssättet mottaga, att konkurrens och politiskt deltagande är önskvärt. Något studien 

anser att Persson vill underlätta när han påpekar:  

  

 Jag anser även att lobbyister bör får ackreditering för att på ett enkelt sätt komma i kontakt 

med riksdagsledamöter och ha tillgång till lokalerna i riksdagen. 

 

Den utbildningsmöjligheten han vill ge dessa visar även på att han gärna som riksdagsledamot 

mottager lobbyisterna i riksdagen, då han vill ge dem samma utbildningsmöjlighet från 

riksdagshåll som journalister idag har. Att Persson anser att de bör få ackreditering kan även det 

visa på en kombination av förhållningssätten, att han gärna ser att de mottages i riksdagen, men 

att de bör ackrediteras så att det finns ett register över vilka som får möjligheten att närvara. 

Detta relaterar till det Naurin påpekar i teorin gällande förhållningssättet påverka, hur staten bör 

utgöra en funktion för att påverka samverkansformerna mellan staten och lobbyister. 

 

6.7 Ackreditering av lobbyister av Lars-Arne Staxäng (m) 

Staxäng inleder sin motion med att belysa att det kan vara problematiskt att reglera relationen 

mellan lobbyister och riksdagsledamöter, det han efterlyser är dock öppenhet. Som Garsten, 

Rothstein och Svallfors belyser är ett fundamentalt krav för ett demokratiskt styrelseskick att det 

ska bistå med mekanismer som underlättar utkrävandet av ansvar för åtgärder i den offentliga 

beslutsfattningen. Att mekanismerna ska bidra till att skapa transparens så att allmänheten i en 

demokrati kan kräva de som ligger bakom ett beslut på ansvar, detta är ett problem enligt 

Staxäng: 
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I många fall kan det ur demokratisk synvinkel vara negativt med den för allmänheten dolda 

lobbying som konstant pågår. 

 

Dimensionen ansvarsutkrävande och transparens utrönas genom att Staxäng påpekar att det är 

just det faktumet att den är dold som kan orsaka ett demokratiproblem, ansvarsutkrävandet och 

transparensen i relationen riksdag och lobbyist blir lidande. Detta kan tendera i att beröva 

medborgarna det Przeworski, Stokes och Manin menar på är en viktig institutionell faktor, att de 

måste få kunna tilldela ansvar. Även här märks en explicit avsaknad av resonerande kring 

representation. Att ansvarsutkrävande benämns som en viktig institutionell faktor kan relatera till 

det Nadia Urbinati hävdade i teorin om representation. Nämligen att representation också har 

statusen demokratisk institution. Att representation som mekanism är viktig i bestämmandet av 

hur lyhörd staten är gentemot medborgarna gör att tolkningen att Staxäng i ovan citat även syftar 

till representationsproblematik blir rimlig. Representationsproblematik som ett av de fall då det 

ur demokratisk synvinkel kan vara negativt med dold lobbying, även om det inte nämns explicit. 

för Att lobbyismen i sig inte är ett problem utan öppenheten kring den betonar Staxäng vidare på: 

  

 Men därmed inte sagt att lobbying inte kan vara en bra inspirationskälla och kunskapskälla 

för den enskilde riksdagsledamoten. Jag efterlyser dock ett mer öppenhet förhållande 

mellan lobbyister och Sveriges riksdag.  

 

Detta vill Staxäng åstadkomma genom att införa ackreditering av lobbyister, liksom det finns för 

journalister. Detta för att allmänheten i offentliga listor ska kunna ta del av vilka lobbyister som 

faktiskt befinner sig i riksdagen. Ett sådant register skulle kunna hjälpa till att skapa ett legitimt 

ansvarsutkrävande, det som Garsten, Rothstein och Svallfors menar idag inte går att finna då 

lobbyisterna enbart arbetar utifrån sin egenförfattade branschkodex. Även skulle ett sådant 

register underlätta representationsproblematiken, då de som valt representanter har större 

möjlighet att kontrollera vem deras representant eventuellt kommer i kontakt med i riksdagen. En 

sammanfattande reflektering över denna motion utmynnar i kombinationen av förhållningssätten 

och de två dimensionerna mottaga och påverka preferenser och krav, då han även belyser 

lobbyismens goda sidor, men tydligt vill påverka den genom ackreditering. 

 

6.8 Register över lobbyister i riksdagen av Annika Hirvonen(mp) m.fl.  
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I Annika Hirvonens andra motion gällande lobbyism vill hon skapa ett register över lobbyister 

vid Sveriges riksdag. Inledningsvis belyser hon ett problem som ingår i dimensionen 

representation då hon menar på att förtroendevalda i politiska partier agerar mot vad deras 

väljare gett dem mandat att agera: 

 

Förtroendevalda i politiska partier agerar efter politiska partiers agendor och sin egen 

personliga övertygelse, och emellanåt även efter samtal med företrädare för 

intresseorganisationer eller andra företrädare för organiserade intressen.  

 

Detta blir ett representationsproblem samt ett demokratiproblem när man ser till betänkandet till 

Demokratiutredningen att en representativ demokratis validitet kan utmätas genom hur väl de 

folkvalda representerar väljarnas åsikter. Även Hanna Pitkins definition av politisk 

representation går att applicera här, att representation är att agera på ett sätt som är lyhört 

gentemot väljarna. Ser man till Pitkins princip så kan det anses uppstå ett demokratiproblem, då 

det inte finns något som fastställer att företrädare för intresseorganisationerna även är väljare 

som omfattas av representationsprincipen. Dock går det att resonera kring hur stort problem det 

är, med tanke på Manins grundprincip om teorin representation, nämligen representanternas 

partiella oberoende, att varje vald representant har rätt ta hänsyn till sin personliga bedömning 

vid en röstning. Hirvonen anser vidare att kontakter mellan riksdagen och samhällets olika 

organisationer bör mottagas men med hänsyn till dimensionen ansvarsutkrävande och 

transparens, detta då hon säger: 

 

Vi måste bejaka förtroendevaldas möjligheter till kontakt med samhället och olika 

organisationer, kontakterna bör så långt som möjligt präglas av tydlighet och öppenhet. 

 

Detta förhållningssätt liknas vid att staten bör mottaga intressegruppers försök till påverkan, 

dock med demokrativärdet ansvarsutkrävande och med tydligt fokus på transparens. Här berörs 

således dimensionen mottaga i kombination med dimensionen om ansvarsutkrävande.  

Ytterligare yrkar Hirvonen som tidigare motioner på att inrättandet av ett register över lobbyister 

bör utformas. Ett register med samma preferenser och krav som OECD-rapporten anmodade, ett 

sätt att påverka intresseorganisationer och lobbyisternas relation till riksdagen och således staten. 

Detta kan även relateras till det Lund m.fl. argumenterar för i SOU 1999:121, att det är relevant 
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för en demokrati att utveckla fungerande kontaktvägar mellan medborgare och politiker, i detta 

fall genom att påverka för att upprätta ett register över lobbyister. Fungerande kontaktvägar 

tolkar således studien ska vara demokratiskt legitima, alltså öppna och offentliga. 

  

I registret ska anges person, arbetsgivare och huvudsakliga inkomster av lobbyverksamhet 

mot riksdagspartier. 

 

Ett register likt detta skulle enligt Hirvonen öka allmänhetens förtroende för partipolitiken, 

genom att det blir enklare att utkräva ansvar och tydligt se vem som påverkar vad. Detta tolkas 

som att motionen tar ansvarsutkrävande och transparens i beaktning.  

 

6.9 Åtgärder för ökad trovärdighet för den offentliga sektorn av Peter Eriksson 
(mp) mf.l. 

 

I denna motion från Peter Eriksson med partikamrater vill undertecknarna av motionen att 

riksdagen ska ta kontroll över lobbyisterna. Inledningsvis förordas förhållningssättet mottaga 

gällande hur Miljöpartiet ser och uppskattar förtroendevaldas möjlighet till kontakt med 

samhället, så länge kontakten sker med transparens: 

 

   Miljöpartiet bejakar förtroendevaldas möjligheter till kontakt med samhället 

och olika organisationer, men anser att kontakten så långt som möjligt ska präglas av 

tydlighet och öppenhet. 

 

 

I citatet ser man tydliga idéer att Eriksson vill möjliggöra att förtroendevalda ska kunna bejaka 

samhällskontakter, så länge det sker med transparens och tydlighet, som längden förenklar för 

ansvarsutkrävande. Vidare vill undertecknarna av denna motion inrätta ett register i riksdagen för 

lobbyister, detta är något de menar skulle underlätta möjligheten för kontroll. Här tolkas detta som 

att de förordar förhållningssättet påverkar i syfte att främja transparens och ansvarsutkrävande, för 

att skapa ett större förtroende för demokratin och partipolitiken. Angående registret skriver de:  

 

 

Vi bedömer att detta ökar möjligheten till kontroll av hur partipolitiken 
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påverkas och kan öka allmänhetens förtroende för denna. Därmed stärks 

demokratin.  

 

Motionen syftar till att påverka lobbyisternas möjligheter att påverka riksdagen. Dock påpekar 

Eriksson avslutningsvis att det inte finns några exakta uppgifter kring vad lobbyismen faktiskt 

åstadkommer och vilken effekt lobbyismen har i svensk politik. Således är det intressant att 

reflektera att denna motion grundar sig mer i åsikter än konkreta argument som visar på 

skadligheten av att lobbyismen inte är reglerad.  

 

7 Analys av betänkanden 
Nedan analyseras de efterföljande betänkandena från KU som gått att urskilja som behandlar de 

analyserade motionerna eller övrig diskussion om lobbyism i riksdagen. Det finns som nämnt 

betänkanden och protokoll som berör karenstiden för politiker innan de blir yrkesverksamma 

lobbyister, dock är dessa inte redogjorda för nedan, i linje med studiens avgränsning. Även 

betänkandet om motionen ”Öka transparensen kring lobbyism” saknas då den behandlas först i 

februari 2017. Samtliga behandlingar är från Konstitutionsutskottet och även om de bara 

behandlas kort så analyseras detta, då en styvmoderlig behandling också kan leda till intressanta 

insikter kring hur och varför relationen mellan staten och lobbyismen ser ut som den gör.  

7.1 Riksdagens arbetsformer 2014/15: KU6 
 
Detta betänkande redogör för behandlingen av motionen ”Register över lobbyister vid riksdagen, 

Annika Hirvonen m.fl. (mp). Motionen behandlas av konstitutionsutskottet (KU) och avstyrktes 

av utskottet. De argument KU använder sig av går att finna i Demokratiutredningen En uthållig 

demokrati och anser de anser att en reglering av lobbyister inte skulle medföra något positivt. 

Här går förhållningssättet påverka och demokrativärdet representation att urskilja, att 

lobbyismen kring riksdagen inte skulle förbättras av registrering snarare tvärtom.  

 

Att registrera lobbyisterna skulle konservera en maktfördelning och göra det svårare för nya 

medborgargrupper att ta sig in. Det gäller framför allt resurssvaga grupper, t.ex. nyare 

sociala rörelser, som till skillnad från bl.a. näringslivet och fackföreningarna sällan har egna 

lobbyister.  
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Detta tolkar studien som ett sätt för staten att påverka lobbyisternas möjligheter att påverka 

riksdagsledamöter. Skulle lobbyisterna ingå i ett register så skulle det ännu färre kunna påverka 

den vägen, vilket skulle ge resursstarka aktörer med egna lobbyister företräde menar de. Det 

anser studien skulle riskera att riksdagsledamöterna representerar ännu färre registrerade 

lobbyister, än om lobbyismen skulle vara oreglerad som den är idag där alla kan vara med och 

påverka utan att behöva vara registrerade. KU har tidigare avstyrkt motioner gällande öppenhet 

kring lobbyismen och gjorde även så i behandlingen av denna motion.  

7.2 Riksdagens arbetsformer 2008/09: KU15 
 

Detta betänkande behandlar tre stycken motioner, Allan Widman (fp), Sven Gunnar Persson (kd) 

och Lars-Arne Staxängs (m). Dessa motioner yrkar på ett införande av ackreditering av 

lobbyister vid riksdagen, som gäller för journalister i dagsläget, något som skulle främja ökad 

öppenhet i kontakterna mellan lobbyister och riksdagen. Även här avstyrks samtliga motioner 

och KU refererar till samma demokratiutredning som i avstyrkandet av den förra motionen, 7.1, 

och hävdar att denna frambringar starka skäl mot en reglering av lobbyismen. Utskottet använder 

sig således av samma skäl för bedömning som i avstyrkandet i betänkandet 7.1 ovan. 

7.3 Författningsfrågor 2013/14KU:18 
 
Detta betänkande behandlar Louise Malmström (s) m.fl. motion ” Regler för lobbyism”. Med 

hänvisning till att denna motion tar upp liknande eller i huvudsak samma ämne och problematik 

som motioner som redan har avslagits så avslås även denna motion. Detta tolkar studien som att 

status quo för tillfället råder. Nya motioner med samma åsikter om samma problematik 

framläggs, men inga nya argument presenteras varpå KU avslår motionen.  

 

7.4 Riksdagen i en ny tid 2005/06KU:21 

Detta betänkande behandlar Lars Lindblads (m) motion om Reglerad lobbyism i riksdagen samt 

Lars Ångströms (mp) motion ”Lobbying med ökad öppenhet”. Även dessa motioner avstyrks 

och behandlas inte ytterligare med motivationen: 

 

                    Utskottet vidhåller sina tidigare bedömningar och finner inte skäl att nu ta upp dessa  

        frågor till närmare behandling. 
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Detta då KU under samma mandatperiod i tre andra betänkanden avstyrkt ämnet reglering av 

lobbyverksamheten. Detta påvisar också det intressanta faktum att motionerna i princip tar upp 

samma saker, vilket gör att det enligt KU inte finns relevans i att behandla dem noggrannare 

igen.  

7.5 Sammanfattande analys av motioner och betänkanden 
 

För att sammanfatta det analyserade materialet och skapa en tydlig översikt så har en tabell med 

motioner, betänkanden och analysramverket upprättats. Raderna består av motioner och 

betänkanden och kolumnerna är konstruerade utifrån analysramens dimensioner. I varje cell 

återges en kortfattad kommentar för att sammanfatta hur och om materialet relaterar till 

dimensionerna i analysramverket. Ett diagonalt streck i cellen betyder att ingen relevant innebörd 

från materialet kunde relateras till dimensionen. Detta skapar en överblick över vad analysen av 

materialet konkret kom fram till.  

 

Motioner och  

betänkanden 

Mottaga eller 

motverka 

 

Påverka 

preferenser 

och krav 

Ansvarsutkrävan

de och 

transparens 

Representation 

 

6.1 Lobbying 

med ökad 

öppenhet 

 

 Vill att 

regeringen ska 

föreslå direktiv 

för transparens 

som 

förhållningssätt

.  

Lobbyister måste 

kunna ställas till 

svar för sin 

verksamhet. Risk 

för 

hemlighetsmakeri.  

”En person, en 

röst” -principen 

riskerar att 

underblåsas av 

lobbyismen.  

6.2 Öka 

transparensen 

kring lobbyism 

 

 Förslag om ett 

register över 

lobbyister 

föreslås 

konkret. 

Tydligt 

förhållningsätt.  

En negativ 

konsekvens att 

resursstarka 

intressen kunnat 

påverka centrala 

politiska beslut i 

det dolda.  

Resultat av 

politiska beslut 

har skiljts från 

vad väljarna 

faktiskt röstade 

på i valet pga. 

lobbyistpåverka

n. 

6.3 Regler för 

lobbyism 

 

 Staten bör 

lagstifta hur 

lobbyarbete får 

och bör gå till.  

Tre av fyra 

svenskar tycker att 

lobbyister ska 

redovisa vilka de 

är och sina 

uppdrag.  

 

6.4 Vill inte att Ny lagstiftning   
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Lobbyverksamh

et 

 

lobbyisterna ska 

ges större 

utrymme än idag.  

önskas som 

säger att 

lobbyister 

måste uppge 

uppdragsgivare. 

6.5 Reglerad 

lobbyism i 

riksdagen 

 

I dess rätta form 

är lobbyism en 

bra tillgång. 

Lobbyisterna 

borde, likt 

journalisterna, 

bli 

ackrediterade. 

Dock är lobbyism 

bara en bra 

tillgång om 

ärlighet och 

öppenhet finns.  

 

6.6 

Ackreditering 

och utbildning 

för organiserad 

lobbyism 

 

Lobbyister ska få 

ackreditering för 

att tillgång till 

riksdagen.  

 Ett reglerat 

förhållande mellan 

lobbyist och 

riksdag främjar 

öppenhet och 

ärlighet.  

 

6.7 

Ackreditering 

av lobbyister 

 

Lobbyism är en 

bra 

inspirationskälla 

Dock ska 

lobbyisterna 

ackrediteras för 

tillträde  

Ur demokratisk 

synvinkel kan det 

vara negativt med 

dold lobbyism 

 

6.8 Register 

över lobbyister i 

riksdagen 

 

Kontaktmöjlighet

er mellan 

samhället och 

förtroendevalda 

bör bejakas 

Kontakterna 

ska vara öppna 

och offentliga i 

ett öppet 

register.  

Dock ska 

kontakten präglas 

av tydlighet och 

öppenhet  

Förtroendevalda 

agerar ibland 

efter samtal med 

lobbyister 

6.9 Åtgärder för 

ökad 

trovärdighet för 

den offentliga 

sektorn 

 

Bejakar 

förtroendevaldas 

möjlighet till 

kontakt med 

samhället.  

Motionen vill 

påverka 

lobbyisternas 

möjlighet att 

påverka.  

Kontakten ska 

präglas av 

öppenhet och 

tydlighet.  

 

7.1 Riksdagens 

arbetsformer 

2015/15 

 

 Ett register 

skulle 

konservera 

maktfördelning

en vilket är 

negativt. 

 Ett register 

skulle vara 

negativt för nya 

medborgargrupp

er att ta sig in 

och påverka. 

7.2 Riksdagens 

arbetsformer 

2008/09 

 

Detta betänkande 

avstyrker bara tre 

motioner 

kortfattat.  

   

7.3 

Författningsfråg

or 

 

Detta betänkande 

avstyrker bara en 

motion kortfattat.  

   

7.4 Riksdagen i Detta betänkande    
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en ny tid 

 

avstyrker bara 

två motioner 

kortfattat. 

 
8 Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultatet av analysen att redovisas. Kapitlet är konstruerat för att bringa 

ordning i hur mycket de olika dimensionerna gick att återfinna i motionerna och de tillhörande 

betänkandena. För att skapa en tydlig överblick kommer kapitlets underrubriker utgöras av de 

fyra olika dimensionerna som materialet analyserades genom. Resultatkapitlet efterföljs av ett 

kortare slutsatskapitel som syftar till att konkret besvara studiens övergripande frågeställningar. 

 

8.1 Mottaga eller motverka 

 

Efter att ha analyserat samtliga texter utifrån dimensionen mottaga eller motverka går det att 

urskilja att det ena förhållningssättet i dimensionen argumenteras det tydligt för, medan motverka 

inte alls får samma genomslag. Det är bara en motion som syftar till att motverka lobbyisterna 

och det är Lobbyverksamhet av Allan Widman (fp). Widman belyser nämligen risken med 

registreringen av lobbyister med garanten att detta kommer att leda till att de kommer ställa 

motkrav och eventuellt få ökade möjligheter för sin verksamhet än de möjligheter de har idag.  

Widman är även tydlig när han anser att de lobbyister som inte uppger vilken uppdragsgivare de 

främjar ska kunna straffas. De andra argumenterar för registrering men ingen är lika rättfram 

som Widman vilket tolkas som att han vill motverka lobbyverksamheten. 

 

Ser man till den andra delen av dimensionen, förhållningssättet mottaga, nämns idéer som kan 

kopplas till den tydligare och oftare i motionerna, även i betänkandena om än mer subtilt. 

Särskilt tydligt syns den i Reglerad lobbyism i Riksdagen av Lars Lindblad (m). Lindblad är 

positivt inställd till lobbyismen och anser att deras verksamhet är till fördel för 

riksdagsledamöternas arbete, således tolkas det att hans åsikt är att lobbyism är något staten bör 

mottaga. En annan riksdagsledamot som anser att lobbyismen bör mottagas är Sven Gunnar 

Persson (kd). Han vill att lobbyisterna bör få ackreditering så att de på ett legitimt sätt kan få 

tillgång till riksdagens lokaler. Hans motion är även den enda som uppmuntrar till att 

lobbyisterna bör få ta del av de utbildningar som riksdagen erhåller, något de inte har tillgång till 
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idag. Även i Annika Hirvonens (mp) motion går det att urskilja uttryck som går att tolka att 

hennes önskade förhållningssätt gentemot lobbyister är att mottaga. Detta då hon anser att 

förtroendevaldas möjlighet till kontakt med samhället bör bejakas. Detta är även något Peter 

Eriksson förordar i sin motion. Dessa åsikter om att staten bör mottaga lobbyisterna framläggs 

dock i nära samband med andra dimensioner, vilket resulterar i att förhållningssättet att det är 

hållbart att mottaga lobbyisterna som situationen ser ut nu är uteslutet. Analysen av 

betänkandena resulterar dock i att förhållningssättet mottaga framhålls. Anledningen till i 

betänkandena anses anamma detta förhållningssätt är helt enkelt för att de inte förespråkar 

motsatsen. Enligt KU finns det inga skäl att reglera lobbyismen, snarare risker som politisk 

ojämlikhet och politiskt utanförskap. Kontentan av att de avstyrker motioner som vill reglera, 

motverka och påverka lobbyismen kring riksdagen tolkas som att de helt enkelt anser att den är 

godkänd för riksdagen att mottaga i sin nuvarande form. Hade de inte ansett det hade motionerna 

inte avstyrkts eller åtminstone granskats noggrannare innan avstyrkandet.  

 

8.2 Påverka preferenser och krav 
 

I de analyserade motionerna går det vid upprepade tillfällen att urskilja idéer och uttryck som 

kan kategoriseras som tillhörande i dimensionen påverka preferenser och krav. Inledande vill 

Lars Ångström (mp) i sin motion inleda utredningar som ska leda till en lagreglering, i syfte att 

tvinga fram ett tydligare öppenhetskrav för lobbyister. Således vill han påverka deras 

verksamhets förutsättningar. De tillvägagångssätten som motionerna vill påverka lobbyisternas 

preferenser och krav är genom att antingen lagstifta eller införa offentliga register för 

lobbyisterna. Det skulle i högsta grad påverka dem då de idag inte har skyldighet att uppge vilka 

intressen de främjar, uppdragsgivare eller inkomster, vilket Hirvonen och Schlyter (mp) påpekar 

i deras motion. Det registret kan tolkas som ett sätt för staten att förhålla sig till lobbyisterna 

genom att påverka deras verksamhet i önskvärd riktning i enighet med statens preferenser. Flera 

motioner hänvisar även till att andra länder och EU har regler och ramar som påverkar 

lobbyisternas möjlighet till maktutövning, något som ger uttryck för att det är så ledamöterna 

bakom motionerna ser att Sverige också bör göra. Inte motverka eller passivt mottaga 

lobbyismen, utan påverka deras möjligheter för att uppnå en sund och hållbar relation mellan 

intressegrupperna och staten, där riksdagsledamöterna representerar staten och folket. 

Betänkandena kring motionerna hade bara någon enstaka åsikt som gick att härleda till detta 
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förhållningssätt. Då KU anser att en reglering skulle påverka vilka medborgargrupper som ges 

chansen att påverka i riksdagen, argumenterar de för att staten bör påverka lobbyisterna genom 

att inte ge dem ensamrätt, att ta hänsyn allas chans till samma möjlighet att ta sig in. Att inte 

skapa ett register är också ett sätt att påverka lobbyisternas preferenser och krav.  

 

8.3 Ansvarsutkrävande och transparens 

 

Dimensionen som innehåller idéer och uttryck om ansvarsutkrävande och transparens är den 

dimension som förekommer mest frekvent i motionerna, närmare bestämt i alla motioner. 

Hirvonen och Schlyter (mp) sätter fingret på problematiken i sin motion där de belyser att 

resursstarka intressen under hösten 2015 lyckats påverka centrala politiska beslut. På de ställena 

där motionerna är positiva till lobbyismen som fenomen påpekas det tydligt att den måste vara 

öppen, tydlig och transparent, för att ansvar ska kunna utkrävas för besluten. Även Lars Lindblad 

(m) som är positiv till lobbyism som informationskälla för ledamöter samt Peter Eriksson (mp) 

understryker samtidigt att den bara är positiv kontakten mellan riksdagens som institution och 

lobbyisterna är transparent och tydlig. Motionerna är inte bara eniga om att det krävs transparens 

från lobbyisternas sida utan även från riksdagens sida då det i de önskade register även ska 

redovisas vilka riksdagsledamöter de arbetar med. Allt för att underlätta den demokratiska 

mekanismen ansvarsutkrävande. Lars-Arne Staxäng med flera är distinkta i sin åsikt att 

ansvarsutkrävandet i relationen mellan stat och lobbyist blir lidande om lobbyingen förblir dold 

likt den är idag. Ansvarsutkrävande och transparens är följaktligen något riksdagsledamöterna 

värnar om och betonar i sina motioner. Det är dock inget som betänkandena resonerar kring, 

förutom att en reglering som nämnt skulle leda till att enbart resursstarka grupper från näringsliv 

och fackföreningar med egna lobbyister skulle ges chansen att påverka. Det faktumet att ännu 

färre medborgargrupper ges chansen att påverka kan anses som skadligare för demokrativärdet 

ansvarsutkrävande än som situationen ser ut i dagsläget, även transparensen skulle påverkas 

negativt av en registrering menar KU. 

 
8.4 Representation 
 

En följd som kan uppstå på grund av lobbyism är som tidigare nämnt 

representationsproblematik. Att representanterna i riksdagen inte agerar i deras väljares intresse. 

Detta var grunden till att dimensionen representation skapades som en del i det analytiska 
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verktyget, dock går det inte att urskilja att motionerna tar representation i beaktande förutom vid 

ett fåtal tillfällen, åtminstone inte explicit. Problemet att beslut kan påverkas i en riktning som 

väljarna inte röstade på kungörs dock som en allvarlig konsekvens av en dold lobbyism. Hanna 

Pitkin påpekar som nämnt att representanten, riksdagsledamoten, har som ansvar att stå till svars 

inför sina väljare för sina beslut. Att detta inte är fallet betonar Hirvonen då hon påstår att 

politiker emellanåt agerar efter samtal med företrädare från intresseorganisationer. Med det i 

åtanke är det intressant att reflektera över att dimensionen representation endast gör sig synlig i 

fem av de nio analyserade motionerna efter att analysen av dessa färdigställts. 

Representationsbegreppet går även bara begränsat att urskilja i betänkandena med resonemanget 

att en registrering eller ackreditering av lobbyister skulle bidra till att färre medborgargrupper 

ges chansen att påverka politiken. Detta skulle medföra att ännu färre kan påverka 

riksdagsbeslut, något som skulle vara skadligt ur ett representations-perspektiv.  En anledning till 

att avsaknaden av direkta resonemang kring representation anser studien skulle kunna vara för att 

det andra demokratiska värdet, ansvarsutkrävande, fått så pass stor uppmärksamhet i motionerna. 

Samt att för avlägset tänkbara betydelser kring representation hade riskerat att inte göra analysen 

uttömmande, något som medför både validitet och reliabilitetsproblem. 

 

9 Slutsats  
 

Efter att en analys av utvalda riksdagsmotioner- och konstitutionsutskottsbetänkanden om 

lobbyism gjorts går det att konstatera att motionernas författare hävdar att lobbyism är något 

staten genom riksdagen bör mottaga, dock om den påverkas och justeras så att ingen dold 

maktutövning eller påverkan förekommer. Förhållningssättet mottaga förespråkas men att genom 

förhållningssättet påverka balansera intressegrupperna och lobbyisternas möjlighet till påverkan. 

Detta bör ske genom offentliga register, ackreditering av lobbyister samt skyldighet för 

lobbyisterna att redovisa uppdragsgivare enligt motionerna. Denna slutsats underbyggs av 

analysen av de efterföljande konstitutionsutskotts-betänkandena. Den analysen har visat att det 

uppenbarligen inte finns vilja eller sakskäl från staten, i form av KU, att reglera lobbyismen. 

Således blir slutsatsen att staten anser att lobbyismen ska mottagas i sin nuvarande oreglerade 

form, då det inte presenteras några sakskäl som talar för motsatsen, alltså att den bör motverkas 

eller påverkas. 
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Det kanske låter förenklande eller självklart att säga att man måste ha sakskäl och argument för 

att få igenom motioner till riksdagsbeslut och lagstiftning. Dock visar den här studien klart och 

tydligt att motioner kring lobbyism med likartad argumentation och huvudinnehåll blir avstyrkta 

om liknande motioner kring samma problematik redan blivit avstyrkta. Argument kring 

transparens, ansvarsutkrävande och representationsproblematik räcker således inte för att få 

igenom riksdagsbeslut via utskottet, samt i längden ändra lagstiftningen kring lobbyism.  

 

Motionerna tar genomgående hänsyn till demokrativärdet ansvarsutkrävande, då det är något 

samtliga motioner berör. Att skapa transparens i relationen mellan stat och lobbyister är något 

motionerna framhåller som vitalt. Det andra demokrativärdet representation får inte lika mycket 

uppmärksamhet i motionerna och visar sig endast i fem av nio motioner, vilket är talande för att 

det inte anses lika viktigt som diskussionen gällande möjlighet till ansvarsutkrävande. 

Konstitutionsutskotts-betänkandens diskuterar inte demokrativärdena, utan påtalar däremot att en 

reglering av lobbyismen skulle riskera att skapa en politisk ojämlikhet som gör att färre kan vara 

med och påverka, vilket i sig skulle konservera en ojämn maktbalans. Detta skulle vara negativt 

sett ur ett demokrati-perspektiv.   

 
10 Diskussion  
 

Som tidigare nämnt ska all makt i Sverige utgå från folket och det genom framröstade 

representanter. Dessa representanter ska enligt representationsforskningen agera lyhört och i 

väljarnas intresse (Pitkin 1967 s.209). Att beslut som tas på central politisk nivå ska även kunna 

granskas och ansvarsutkrävande är en viktig mekanism i ett representativt styrelseskick (Garsten, 

Rothstein & Svallfors 2015 s. 179). Det kan anses vara av högsta relevans att alla som är 

involverade i den politiska beslutsprocessen är införstådda i hur representanter bör underlätta för 

deras väljares möjligheter till ansvarsutkrävande och transparens.  

Ändå förekommer i dagens Sverige i hög utsträckning informella, icke-institutionaliserade 

kontakter mellan professionella lobbyister och politiska beslutsfattare, i syftet att motverka eller 

driva på politiska beslut. Utan möjlighet till transparens eller ansvarsutkrävande för 

medborgarna. Dessa lobbyister och intressegrupper kan enligt representationsteorier inte 
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representera folket, då de inte är framröstade att föra deras talan genom allmänna demokratiska 

val. Att lobbyismen inte är reglerade eller mer diskuterad än vad den är anser studien vara 

anmärkningsvärt, speciellt då lobby-kontakter förekommer så frekvent som Tommy Möller 

presenterar i sin undersökning. I den presenterades som sagt att han varit i kontakt med 102 

riksdagsledamöter, där 75 procent av dessa uppgav att de blev kontaktade av lobbyister varje 

vecka (Möller 2009 s.6). Inledningsvis i studien problematiserades det kring att det inte finns 

någon tydlig mekanism för hur lobbyister ska kunna utkrävas på ansvar (Garsten, Rothstein & 

Svallfors 2015 s. 194). Då samtliga motioner var rörande överens om att ansvarsutkrävande och 

transparens är viktiga värden i relationen mellan stat och medborgare är det av intresse att 

resonera och eventuellt spekulera i varför ingenting sker. Det här problemet, som man än idag 

inte har nått konsensus kring, är fortfarande oreglerat och debatten kring lobbyismen bör vara 

mer diskuterad. En anledning till att lobbyismen i dagsläget inte är särskilt ifrågasatt som 

verksamhet skulle kunna vara att den som tidigare understruket är så pass dold. Medborgare som 

inte har tid eller möjlighet att uppdatera sig om detaljer i den politiska beslutsprocessen kan inte 

antas känna till vilka intressen eller organisationer som bidrar i den politiska beslutsprocessen. 

En åtgärd för att ändra på detta hade kunnat vara det sättet slutsatsen påvisade att motionerna 

ville påverka lobbyismen, genom att skapa ett offentligt register över lobbyister vid Sveriges 

riksdag. 

Studiens slutsatser anses intressanta och visar tydligt på att representations-begreppet inte 

explicit är speciellt uppmärksammat av riksdagens motioner och betänkanden kring lobbyism, 

trots att det kan uppstå problem i representanternas agerande gentemot sina väljare. Då 

dimensionerna ger möjlighet att tolka tänkbara betydelser av det innehåll de vill urskilja så har 

representationsproblematiken resonerats kring i vissa av motionerna, men att det inte nämns lika 

explicit som ansvarsutkrävande. Dock gäller slutsatserna som nämnt inte riksdagen i sin helhet, 

utan vad utvalda motioner och efterföljande betänkanden diskuterat kring fenomenet lobbyism. 

Att hela riksdagens åsikt i frågan inte kan konstateras utgör dock inget validitetsproblem för 

studien, då det inte var syftet att utröna den generella åsikten bland riksdagsledamöterna. För att 

undersöka hur samtliga riksdagsledamöter anser gällande lobbyism skulle kräva en mycket större 

undersökning än den som fick plats i en kandidatuppsats. Dock är lobbyismen kring Sveriges 

riksdag inte speciellt dokumenterad om man jämför med andra politikområden, vilket inför 

studiens genomförande trodde existerade. Detta är som nämnt ett intressant konstaterande om 
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studien kommit fram till. Det som studien bidrog med till den tidigare forskningen är att analysen 

av motioner och efterföljande betänkanden visar upp en bild av ”status quo” i frågan kring 

reglering av lobbyismen. Motionerna visar på att de riksdagsledamöter som motionerat frågan 

uppskattar lobbyismen, om den kontrolleras och blir reglerad. Motionerna som vill få till 

regleringen blir avstyrkta av konstitutionsutskottet av några tydliga anledningar. En anledning är 

att en reglering enligt KU kan skapa politisk ojämlikhet, en är att motionerna huvudsakligen är 

likadana till innebörden, och en är att det inte finns tydliga uppgifter kring vad lobbyismen 

faktiskt orsakar för skada. Detta är en intressant insikt som framkom, att ska du som 

riksdagsledamot skapa förändring med hjälp motioner så går sakliga argument före åsikter. Det 

kan som sagt låta självklart men nu syns det tydligt att riksdagsledamöterna inte beaktat det 

faktumet. Du bör om riksdagsledamot även se till att din motion inte liknar motioner kring 

samma ämne som tidigare avstyrkts, då den som vi sett i analysen i denna studie lätt avstyrks 

igen då den i huvudsak säger samma sak som de föregående motionerna. Detta gäller åtminstone 

motioner om lobbyism, hur det ser ut i stort går ej att konstatera utifrån denna studie. Som 

undertecknare av motioner kring lobbyism behöver du frambringa tydliga sakskäl varför 

lobbyismen måste regleras, inte bara för att du själv anser att det skulle skapa öppenhet och 

transparens, då det är argument som hittills inte fungerat, vilket resultatet av denna studie 

fastställer.  

Avsaknaden av behandling av motionerna är intressant, de avfärdas tämligen fort av KU, motion 

efter motion. Att riksdagsledamöterna som vill motionera kring lobbyismen inte ändrar taktik 

efter flertalet avstyrkta motioner skulle kunna tyda på att de egentligen inte ser speciellt allvarligt 

på lobbyismens framfart. Att lägga fram motioner med samma innebörd som tidigare nedlagda är 

således enligt denna studie inget effektivt sätt att bidra till klubbade riksdagsbeslut och i 

förlängningen ny lagstiftning kring just lobbyism.  

Ett vidare förslag till framtida studier rörande lobbyism blir således att ett större 

undersökningsmaterial skulle vara att föredra, exempelvis en egenkomponerad enkät som delas 

ut till riksdagsledamöter, för att undersöka hur de skulle lägga upp en motion gällande reglering 

av lobbyism om de skulle motionera ämnet under den allmänna motionstiden, kanske med denna 

studie som underlag för att visa på vilka typer av motioner som förmodligen kommer avstyrkas. 

Dock har denna studies upplägg, med teori, metodologiskt vägval och analytiskt verktyg visat sig 
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väl lämpat för att granska de motioner och betänkanden som identifierats och valts ut, med fokus 

på att undersöka hur de tar hänsyn till ansvarsutkrävande, representation och förhållningssätt. 

Samt att analysen av KU:s betänkanden bidrog till en djupare insikt kring hur staten behandlar 

motioner som liknar redan nedlagda motioner.  

 Tolkningarna är även mina som författare. Det gör att det inte helt går att försäkra sig om att 

andras tolkning av materialet skulle ge samma resultat. Dock är det politiskt-teoretiska 

ramverkets kontinuerliga applicering en garant för att någon annans resultat inte bör skilja sig 

nämnvärt från mitt. En större kvantitativ undersökning byggd på data med en efterföljande 

analys som inte riskerade att bli subjektiv utan enbart byggd på kvantitativa data hade varit ett 

annat sätt att skapa en hög reliabilitetsnivå. Ett annat förslag till vidare forskning hade varit att 

göra en fallstudie kring hur processen ser ut när en lobbyist eller intressegrupp vill påverka ett 

beslut, från de inledande kontakterna till slutskedet av processen, med demokrativärden i fokus.  

Vad gällande metod anses dimensionerna varit väl fungerande för att frambringa budskapen i 

motionerna och betänkandena, även om det inledningsvis var problematiskt att göra de helt 

tillförlitliga. Detta åtgärdades dock genom att underbygga dem med teoretiska perspektiv samt 

att dimensionerna var väl anpassade till de övergripande forskningsfrågorna uppsatsen ämnade 

svara på.  

Många jag har diskuterat denna studie med känner knappt till fenomenet lobbyism, än färre kan 

definiera den. Grunden till okunskap kring något som sker i och runt vår riksdag varje vecka 

skulle kunna bero på att lobbyisternas aktiviteter i många fall är dolda för medborgarna. 

Riksdagsledamöterna tjänar på att få informationsunderlag framlagt. Tommy Möllers 

undersökning visade på att 75 procent av de tillfrågade riksdagsledamöterna uppger att de blir 

kontaktade av lobbyister varje vecka, trots det så är fenomenet inte speciellt motionerat eller 

debatterat, vilket den här studien funnit intressant. Att de motionsyrkanden som studerats i denna 

studie efter en kortare behandling i KU avstyrkts och genererat mycket begränsad debatt i KU är 

även det intressant. Möller visade i in studie på ett stort antal riksdagsledamöter som blir 

kontaktade, men få skriver motioner kring hur den kontakten bör regleras, vilket tolkas som att 

de egentligen inte har så mycket emot dessa kontakter.   

Lobbyisterna och intressegrupperna tjänar på att få möjlighet att påverka ledamöterna att agera 
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för att främja deras sakfråga. Det har även framgått i min analys att riksdagsledamöterna är 

medvetna om det Garsten, Rothstein och Svallfors presenterade i sin intervjuundersökning, att 

lobbyisterna anser sig ha goda möjligheter att påverka politiska beslut. Det framgår inte minst i 

Hirvonen och Schlyters motion där de framhåller att det flitigt har rapporterats om att lobbyister 

under hösten har påverkat centrala politiska beslut. Här visar resultatet av studien att både 

lobbyister och riksdagsledamöter är medvetna om lobbyismens slagkraftighet i den politiska 

beslutsprocessen. Det kan med intresse reflekteras över huruvida någon part egentligen vill 

förändra situationen, då bådas intresse främjas. Visserligen vill vissa motioner förändra 

situationen men de finner knappast majoritet eller stöd när motionsyrkandet behandlats i 

konstitutionsutskottet, vilket analysen av betänkandena påvisar och som stärker min åsikt att 

status quo råder. 

Sett till studiens resultat angående förhållningssätt mellan staten och lobbyister så går det att 

relatera till vad Lundberg ansåg om lobbyismen. Att den i ett rent demokratiskt perspektiv är 

önskvärd, vilket även Persson och Lindblad tar ställning för i sina motioner, att lobbyism i dess 

rätta form är önskvärt. Som Frykebrant kom fram till i sin studie, att vissa demokratiska värden 

prioriteras i motionerna men vissa inte var något som märktes i studiens analys. Det analysen 

fann var att riksdagsledamöterna var väl insatta i problematiken med avsaknad av regelverk. Som 

det som studien påvisade att Garsten m.fl. fastställt, lobbyister/PR-konsulter är den enda grupp 

utan ett tydligt ramverk för hur ansvar och legitimitet ska utkrävas, är något som studien tydligt 

visar på att riksdagsledamöter känner till. Både Malmströms och Ångströms motioner påpekar 

att lobbyister måste kunna utkrävas på ansvar genom grundlagen, samt en antydan om att andra 

länder stiftat lagar kring lobbyisters ansvarsutkrävande.  

Med Garsten m.fl. tidigare konstaterande och det faktum att riksdagsledamöterna själva betonar 

avsaknad av ansvarsutkrävande påvisar studien här ett tydligt demokratiproblem. Lobbyister/PR-

konsulter påverkar den parlamentariska beslutsprocessen utan möjlighet för allmänheten att 

utkräva ansvar, vilket är något motionerna belyser. Att studien hänvisar tidigare forskning till 

vad riksdagsledamöterna skriver i sina motioner visar problematiken att problemet vidkänns men 

inte åtgärdas. 

Det är intressant att reflektera över om det är talande, att vissa demokratiska och politiska värden 
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står över andra, när åtminstone jag i min personliga åsikt anser att riksdagen bör ta samtliga 

demokratiska värden i beaktande i sin roll som institution. Motionerna är endast förslag till 

förändring från enskilda riksdagsledamöter, förslag som efter behandling i KU avstyrkts och 

således enbart debatterats, läs nämnts, ytterst begränsat. Riksdagsmotioner med samma innebörd 

som tidigare avstyrkta motioner är inte tillräckligt för att leda till riksdagsbeslut eller ny 

lagstiftning, det har vi lärt oss nu. Oavsett hur mycket motionerna än värnar om vikten av 

ansvarsutkrävande, tydlighet och transparens räcker det inte. Att inte riksdagsledamöter som vill 

reglera lobbyismen insett detta resulterar i att det egentligen inte händer så mycket i relationen 

mellan staten och lobbyisterna. 
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