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Abstract  

Sweden currently has no legislated regulation of lobbying, but the professional lobbyists can 

voluntarily subscribe to, among others, the professional code of standards created by the trade 

association of Public Relations, Precis. There is an ongoing discussion in Sweden to regulate 

lobbying, both in mass media and in politics. This study examines this debate and focus on 

which arguments there are for and against lobbying regulation in Sweden. It also attempts to 

identify the differences, if there are any, between left and right parties with regards to their 

views on regulation of lobbying.  

The main method used was document analysis of parliamentary bills which have been raised 

concerning a lobbying regulation in Sweden. In the theory section, I include four different 

types of requirements placed on democratic lobbying (see, for example, Jaatinen 1998, 

Kitchen 1999, Larsson 2005, Möller 2009, Naurin 2001). The research showed the need for 

transparency to be the most prominent, followed by requirement of equal access to different 

social groups to lobby. The document analysis focuses on the arguments that are given to 

regulate lobbying in Sweden. The arguments for regulating lobbying presented of the 

parliamentary bills include measures taken to prevent covert lobbying, to create more equal 

opportunities to lobby, to that the kind of self-regulation practiced by the professional 

lobbyists by Precis professional standards has shortcomings, to that the PR industry will 

expand and that lobbying is at least as common in Sweden as in other parliaments. Therefore, 

there is a need to review how other countries have regulated lobbying. The study shows that 

among the researched parliamentary bills, The European Parliament regulatory system is the 

largest role model of other parliaments regulating lobbying. Furthermore it shows that a 

registration system is the type of regulation advocated by most of the politicians behind the 

researched parliamentary bills. The counter-arguments to a lobbying regulation in Sweden, 

identified through the document analysis and interviews in this study, are that ethics and 

morality of the individual are more important than rules and laws and a skepticism that a 

registration system can record people's lives, which from a democratic point of view is not 

desirable. Other counter-arguments are that the community already has so many rules and 

laws and that a regulatory system can discriminate less economically affluent groups in 

society.  

The study has shown that one can devise some differences between left- and right-wing views 

concerning policies for regulating lobbying in the country. This is because no parliamentary 

bill has brought on a lobbying regulation by any of the so- called red parties and the majority 

of the bills are raised by politicians from the right-wing Moderate Party. One can also see 

differences in the arguments for regulating lobbying by politicians. The bourgeois side seems 

to think that the most important requirement of lobbying from a democratic perspective is 

transparency while the Swedish Green Party is focusing on the lack of equal access between 

different social groups to lobby. 

Keywords: lobbying, lobbying regulation, public relations, political systems, political 

ideology, democracy, document analysis, social capital, formation of opinions.  
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Sammanfattning 

Sverige har idag ingen lagstiftad reglering av lobbyverksamhet, utan de professionella 

lobbyisterna kan frivilligt ansluta sig till bland annat PR-branschföreningen Precis 

branschnormer. Det finns en pågående diskussion i Sverige om att reglera lobbyverksamhet, 

både i massmedia och inom politiken. Denna studie undersöker denna regleringsdiskussion 

och fokuserar på vilka argument som finns för respektive emot en lagstiftad lobbyreglering i 

Sverige samt om man kan se tydliga skillnader i vänster- och högerpolitikens åsikter om detta.  

I studien utförs dokumentanalyser på riksdagsmotioner som rests om lobbyreglering i Sverige. 

I teoriavsnittet tar jag bland annat upp fyra olika typer av krav som ställs på demokratisk och 

lagenlig lobbying (se till exempel Jaatinen 1998, Kitchen 1999, Larsson 2005, Möller 2009, 

Naurin 2001). I undersökningen visade sig kravet om transparens vara det mest framträdande 

följt av kravet om lika tillgång mellan olika samhällsgrupper att lobba. Dokumentanalyserna 

fokuserar på vilka argument som ges till att reglera lobbyverksamhet i Sverige. Argumenten 

som framgår av riksdagsmotionerna är bland annat att man vill motverka dold lobbying, skapa 

mer jämlika förutsättningar att lobba, att den typ av självreglering som tillämpas av de 

professionella lobbyisterna genom Precis branschnormer har brister, PR-branschen vidgas och 

lobbying är minst lika vanligt i Sveriges som i andra parlament. Därför behöver man se över 

hur andra länder har reglerat lobbying. Studien visar att bland de undersökta 

riksdagsmotionerna är Europaparlamentets regleringssystem den största regleringsförebilden. 

Studien visar också att ett registreringssystem är den typ av reglering som förespråkas av flest 

av politikerna bakom undersökta riksdagsmotioner. Motargumenten som framgår i 

undersökningen via dokumentanalyser och intervjuer till en lobbyreglering i Sverige är att 

etik och moral hos den enskilde individen anses viktigare än regler och lagar liksom en 

skepsis till att ett registreringssystem kan anses bokföra människors liv vilket ur en 

demokratisk synvinkel inte är bra. Andra motargument är att vi i samhället redan har så 

mycket regler och lagar liksom att en reglering skulle kunna missgynna mindre ekonomiskt 

kapitalstarka grupper i samhället.  

Studien visar också att man kan utläsa vissa skillnader mellan vänster- och högerpolitikens i 

Sveriges åsikter om att reglera lobbying i Sverige. Detta eftersom inga riksdagsmotioner 

väckts om lobbyreglering av något av de ”röda” partierna i riksdagen och flest rests av 

moderata politiker. Man kan också se skillnader i argumenten för att reglera lobbying genom 

att politikerna på den borgerliga sidan verkar tycka att det är viktigare med transparens i 

lobbyverksamhet sett ur ett demokratiperspektiv medan miljöpartisterna fokuserar på bristen 

av lika tillgång mellan olika grupper i samhället att lobba.  
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1 Inledning 

Lobbying är en ofta ifrågasatt term. Det finns en mängd olika definitioner av termen och dess 

innebörd har skilda betydelser för olika människor. Dels kan uppfattningar om ordet 

lobbyings betydelse skilja sig från individ till individ men också mellan kulturer, nationer, 

politiska ideologier och demokratiska synsätt. I Sverige använder man olika ord för att 

beskriva lobbying, exempelvis lobbning, Public Affairs, opinionsbildning etcetera (se 

exempelvis Dahlfeldt & Falkheimer 2001). Det finns en ständigt pågående demokratisk debatt 

om lobbying som professionell verksamhet. Över åren har forskare debatterat både för och 

emot lobbying som en demokratisk tillgång liksom ett demokratiskt hot i samhället.  

Idag finns ingen lagstiftad reglering av lobbyverksamhet i Sverige utan de professionella 

lobbyisterna kan frivilligt följa yrkeskårens branschnormer. Under de två senaste decennierna 

har motioner lagts på riksdagens bord som uppmanar till en lobbyingreglering i Sverige. 

Frågan om att reglera lobbying i Sverige har också varit uppe för diskussion i massmedia
1
. 

Lobbyindustrin tros av många fortsätta att öka både i utveckling och i kvantitet. I andra 

maktfulla parlament som USA:s kongress liksom i Europaparlamentet finns lagstiftade 

regleringar av verksamheten. I dessa parlament utgör lobbyister en stor del av den 

beslutsfattande processen. I och med den utveckling och ökade utbredning som många 

forskare och praktiker beskriver (se exempelvis Naurin 2001) av lobbyister, även här i 

Sverige, finner jag det relevant att forska inom ämnet ”lobbyreglering i Sverige”. Detta 

eftersom som jag ovan nämner finns det lagstiftade regleringar av lobbying i andra länder där 

lobbyindustrin är en större del av samhället. I studien kommer regleringsdiskussionen att 

undersökas utifrån de riksdagsmotioner som rests av politiker i ärendet. Politikerperspektivet 

och policydimensionen valdes framför massmediediskussionen eftersom när riksdagsmotioner 

går igenom blir de lag. Därför är riksdagsmotionerna den naturliga analysenheten då studien 

undersöker just diskussionen kring en lagstiftad lobbyreglering.  

                                                 

 

1
 Se exempelvis http://www.dagensmedia.se/nyheter/article19740.ece?commentsort=1 hämtad: 2011-01-05, 

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/lyssna-ar-inte-att-lyda-1.1221581 hämtad: 2011-01-05,  

http://svtplay.se/v/2216191 hämtad: 2011-01-10,  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8309997.ab hämtad: 2011-01-10. 

 

 

 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/article19740.ece?commentsort=1
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/lyssna-ar-inte-att-lyda-1.1221581
http://svtplay.se/v/2216191
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8309997.ab
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1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka regleringsdiskussionen om lobbying i Sverige och varför 

verksamheten idag är oreglerad. Jag vill utreda utifrån studiens undersökningar vilka 

argument som finns för och vilka argument som finns emot en lagstiftad reglerad 

lobbyverksamhet i Sverige. Studien ämnar också undersöka regleringsdiskussionen i relation 

till politiska system, politiska ideologier och huruvida det finns en rädsla att ta ställning i 

frågan utifrån ett demokratiskt perspektiv.  

 

Eftersom studien endast undersöker de riksdagsmotioner som rests om att reglera lobbying i 

Sverige samt en politikerrepresentant från varje sida av de politiska blockens åsikter är 

studiens mål inte att dra några generaliserande slutsatser. Målet med studien kan istället 

beskrivas som ett försök att skapa förståelse för och beskriva hur för- och motargumenten till 

en reglerad lobbyverksamhet i Sverige kan se ut och vara beroende av.   

1.2 Forskningsfråga och hypotes 

Vilka argument finns för respektive emot en lagstiftad reglering av lobbyverksamhet i 

Sverige? 

Det kommer att finnas skillnader i den svenska vänster- och högerpolitikens syn på 

lobbyverksamhetens förhållande till staten. Detta på grund av skiljelinjer i deras politiska 

ideologier och syn på politiska system. Den svenska högerpolitiken har en mer liberal 

ställning, vilket kan relateras till pluralistiska politiska system där fri konkurrens och 

mångfald värderas högst. I dessa system är professionella lobbyister en naturlig del av den fria 

marknaden. Den vänstra sidan av svensk politik har historiskt sett däremot varit förespråkare 

av korporativa politiska system där ett fåtal stora intresseorganisationer har 

samarbetsförhållanden till staten. Alltså förutsätter jag att representanter från högerpolitiken 

kommer att vara mer positiva till professionella lobbyister medan representanter från 

vänsterpolitiken kommer att vara mer positiva till större intresseorganisationer (som LO och 

Facket) i ett nära samarbete med staten. Med bakgrund av detta förutsätter jag också att det 

även kommer att finnas skillnader i hur man ser på en lagstiftad reglering av lobbying. Denna 

hypotes har jag för avsikt att testa i studien.  
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2 Bakgrund 

2.1 Relevans för medie- och kommunikationsstudier 

För att påverka politiska beslutsfattare måste lobbyister använda sig av kommunikation för att 

nå ut till den breda massan och bilda opinioner. Jaatinen (1998) skriver att inom 

kommunikationsforskningen är lobbying en del av den externa kommunikationen i 

organisationer och nära besläktat med angelägenheter om interpersonell- eller 

gruppkommunikation och med masskommunikation. Lobbying är planerat som en del av all 

kommunikation inuti organisationer, men politiska aktiviteter är riktade i en extern miljö. Så 

fort kommunikationen flyter utanför organisationens gränser, gör den nytta av och är 

assisterad eller hindrad av massmedia. Petersson (1987) anser att påverkan från olika 

intressegrupper främst utövas genom medierna. Vilket kan knytas an till dagsordningsteorin 

(Agenda Setting Theory, se McCombs 2004), vilken i korthet innebär att den nyhetsagenda 

som medierna presenterar styr och formar den offentliga diskussionen. Karr (2007) menar att 

lobbyister på ett tidigt stadium förser medier med information, vilken sedan kan lägga 

grunden för hur medierna väljer att gestalta allmänhetens dagordning.  

Att utläsa av dessa forskare kan därmed lobbyisters aktiviteter vara en formande del av 

journalisters sätt att bestämma dagordningen för medborgare. Kommunikation som lobbyister 

använder sig av är som sagt delvis menat att vistas i medier. Därmed kan man säga att 

lobbyismens existens är beroende av medier. I följande sektion ges en definition av begreppet 

lobbying.  

2.2 Lobbying – definition 

Hogan et al. (2010) menar att för att man ska förstå diskussionen om reglering av lobbying 

måste flera skilda ämnen diskuteras. De anser att det allra viktigaste och även det kanske mest 

komplexa är hur man definierar vad som avses med lobbying. Hogan et al. (2010) tillkännager 

att det finns många definitioner av lobbying, men att de förespråkar två definitioner. En 

beskriver de är kort men vag medan den andra är tydlig men lång. Den första är Nownes 

(2006) definition vilken är – lobbying är en aktivitet utformad till att påverka det staten gör. 

Den andra definitionen är av Chari et al. (2010) som menar att lobbying är en aktivitet av 

individer eller grupper, alla med varierande och specifika intressen som syftar till att påverka 

beslut som fattas på en politisk nivå. Sådana lobby-/intressegrupper kan innefatta, men är 
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inte nödvändigtvis begränsade till dem med ekonomiska intressen (som företagare), 

professionella intressen (som till exempel fackföreningar) och civila samhälleliga intressen 

(så som miljögrupper). 

 

Dessa definitioner presenterar svårigheterna som lagstiftare tampas med i sina försök att 

reglera lobbying (Hogan et al. 2010). De menar att den kortare definitionen är lätt att förstå 

men samtidigt vag och otydlig. Den längre definitionen är tydlig men så fullständig att 

lagstiftning baserad på den kan uppfattas som att hindra medborgares rätt att träffa politiker, 

då all kontakt med politiker skulle kunna ses som lobbyverksamhet.  

Att utläsa av Chari et al. (2010) definition finns det en mängd skilda intressen att lobba för. 

En fråga att ställa sig kan då givetvis vara om det anses mer okej för vissa grupper att lobba 

än andra? Skillnaden i att lobba för ekonomiska intressen och civila samhälleliga intressen 

kan troligen ses tämligen olika sett ur ett samhällsetiskt perspektiv.  

Möller (2009) definierar lobbying som icke-institutionaliserade påverkansförsök gentemot 

offentliga makthavare. Med lobbying i Möllers (2009) studie avses – direktkontakter med 

riksdagsledamöter i syfte att påverka beslutsfattandet. Denna definition har även relevans här 

då studien är fokuserad på lobbying som sker inom Sverige. Det är därför denna definition 

som har störst giltighet i detta sammanhang och därför den definition jag kommer att använda 

i studien. I studien tas även utländsk syn på lobbying upp dels för att skapa förståelse för 

lobbying som begrepp och dels för att skapa förståelse för hur lobbyings internationella 

historia kan ha betydelse för dagens svenska lobbyverksamhet.     

2.3 Opinionsbildning - definition och relevans  

Möller (2009) skriver att det är viktigt att skilja mellan lobbyism och opinionsbildning i en 

mer övergripande mening. Även om opinionspåverkan kan vara en viktig komponent i 

lobbyverksamhet. Dahlgren och Falkheimer (2001) tar också de upp vikten av att skilja på 

opinionsbildning och lobbying för att förtydliga oklarheter om lobbyings innebörd. De menar 

att medborgaren i direkt relation till opinionen kan arbeta med opinionsbildning men att detta 

inte definieras som lobbyism. Larsson (2005) avgränsar lobbying till att gälla direkt personlig 

påverkan på beslutsfattare, medan opinionsbildning innebär påverkan på allmänheten eller 

delar av allmänheten. I studien kommer opinionsbildning att diskuteras eftersom Möller 

(2009) påpekar att opinionspåverkan kan vara en viktig komponent i lobbyverksamhet.  
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2.4 Lobbying och demokrati  

Som i syftet nämnts ämnar denna studie undersöka om regleringsdiskussionen om lobbying är 

beroende av en rädsla för demokratiska problem. Därmed är en närmare titt på begreppet 

demokrati nödvändigt. Robert Dahl (1998) illuminerar fem kriterier för en fullständig 

demokratisk process, vilka Larsson (2005) översätter till svenska på följande vis; Effektivt 

deltagande vilket innebär att alla medborgare ska ha möjlighet att ta upp frågor i 

samhällsdebatten och ge uttryck för sin uppfattning, politisk jämlikhet i beslut vilket i princip 

betyder en man en röst, upplyst förståelse som innebär att alla människor ska ha möjlighet att 

bilda sig en uppfattning om olika frågor, folket ska kontrollera dagordningen och alla vuxna 

tillhör folket.   

Naurin (2001) menar att forskare som analyserar debatten om intressegruppers ställning i 

politiken ofta påverkas av de skilda synsätt som finns om hur en demokrati bör fungera. 

Därmed kan det, om man lyssnar till Naurin (2001), vara svårt att i en internationell kontext 

definiera hur lobbying bör verka i ett demokratiskt samhälle. Lobbying är från början ingen 

svensk företeelse och omvandlingen av verksamheten till svenska villkor kan möjligtvis 

därför anses svår att göra eftersom våra demokratiska ideal kanske inte stämmer överens med 

andra länders demokratiska ideal. I följande avsnitt diskuteras olika politiska ideologiers 

eventuella inverkan på regleringsdiskussionen.  

2.5 Lobbying och olika politiska ideologier – skilda synsätt?  

Kitchen (1999) menar att det är omöjligt att åtskilja lobbying från politik. Kitchen (1999) 

anser att lobbyister opererar inom regler för uppförande och inom en procedur satt av politiker 

liksom inuti en politisk kultur som till stora delar styrs av politikers attityder och beteenden. 

Detta betyder att lobbyister arbetar i ett politiskt klimat och i en uppsättning av formella och 

informella regler som de inte själva bestämmer över. Kitchen (1999) menar att ett samhälle 

därmed får den typ av lobbying som dess politiker tillåter.  

Naurin (2001) tycker att politiskt ideologiska skillnader i synen på statens roll i samhället har 

uppmärksammats oförtjänt lite i litteraturen. Han menar att de organiserade intressena berör 

en laddad konfliktlinje mellan socialism och liberalism. Naurin (2001) gör kopplingen till att 

politisk ideologi ligger i samband mellan intressegruppers närvaro och statens ambition att 

föra en reglerande och omfördelande politik. Naurin (2001) ser den dominerande slutsatsen i 
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intressegruppsforskningen som att det är svårt för staten att bedriva politik utan att ta de 

organiserade intressena till hjälp på något sätt. Misstron mot en omfattande inverterande stat 

kommer naturligt från ett liberalt eller nyliberalt perspektiv. Ur ett socialistiskt eller 

socialdemokratiskt perspektiv uppfattas organisationerna vara nödvändiga för en effektiv 

politisk styrning och tenderar därför i större utsträckning att accepteras (Naurin 2001). Denna 

hypotes har jag, som i inledandestycket presenterat, för avsikt att testa i denna studie. 

Hypotesen undersöker om dessa skillnader mellan liberala (höger) och socialistiska (vänster) 

perspektiv angående politiska systems förhållande till lobbygrupper stämmer även i denna 

studies undersökningar.   

En förutsättning för den här ideologiska skillnaden är enligt Naurin (2001) att debattörerna 

utgår från ett substantiellt normativt ideal, vilket betyder att man fokuserar på vad staten gör, 

vilken politik som faktiskt bedrivs, snarare än den politiska proceduren. Skillnaden i svenska 

partiers politiska ideologier skulle alltså därför kunna förespråka olika sätt för staten att 

förhålla sig till lobbyverksamhet. Möjligen kan det avspegla sig i partiernas vilja eller ovilja 

att reglera lobbying i Sverige. Larsson (2006) tar upp några huvudpunkter när man jämför 

politiska ideologier. Han talar om att man bör se efter vad ideologierna säger i några av de 

viktigaste frågorna som politiken handlar om. Vilka av Larsson (2006) nämns som; hur 

samhället ska styras, hur mycket staten ska ingripa i människors liv, på vilket sätt och med 

vilka medel samhället ska förändras, hur ekonomin/näringslivet ska organiseras och hur de 

föreställer sig idealsamhället. I följande sektion diskuteras en förändring av styrelseskicket i 

Sverige och hur det kan ha påverkat lobbyverksamhet i Sverige samt vad det kan ha för 

betydelse för regleringsdiskussionen idag.  

2.6 Sverige - från korporativism till pluralism 

Möller (2009) menar att frågan om lobbyismens roll i vår demokrati tagit en större plats i 

samhällsdebatten under senare år. Intensifieringen av debatten i Sverige såväl som i andra 

länder menar han sammanhänger med att en övergripande förändring skett när det gäller 

styrelseskicket genom en förskjutning från korporatism till pluralism.  

Möller (2009) beskriver korporativism i korthet som ett bytesförhållande mellan staten och de 

berörda organisationerna. Men att man numer talar om en avkorporativisering i Sverige och 

att korporativismen varit på nedgång ända sedan sin största glansperiod på 1970-talet (se 

exempelvis Lewin 1992). Avkorporativiseringen handlar om att nya aktörer och intressen som 
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står i en mer oberoende ställning gentemot den offentliga makten spelar en allt större roll på 

bekostnad av ett fåtal traditionella intresseorganisationer som tidigare haft en nära samverkan 

med staten. Förändringen innebär att tillträdet till beslutsfattarna inte längre är begränsat till 

några få intressen, som staten definierar som legitima (Möller 2009). I ett pluralistiskt system 

får lobbyister större möjlighet att tävla fritt och agera som en kraft i samhället vare sig det 

gäller ekonomiska eller samhälleliga intressen eftersom alla grupper i princip anses ha lika 

stor möjlighet att påverka beslutsfattarna (Möller 2009).  

Naurin (2001) menar att det trovärdigaste sättet att förklara den svenska avkorporativiseringen 

är att använda ideologiska uppfattningar om statens roll i samhället som huvudsaklig 

idéförklaring. Han pekar på de marknadsliberala idéströmningar som växte sig starka på 

1980-talet och som är förknippade med en mycket negativ syn på intresseorganisationer. I 

följande sektion kommer den aktuella forskningsdebatten om reglering av lobbying att tas 

upp. Först ur ett globalt perspektiv som sedan följs av ett nationellt perspektiv.   
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3 Aktuell forskningsdebatt 

3.1 Reglering av lobbying ur ett globalt perspektiv 

McGrath (2009) anger att de flesta länder inte har någon lagstiftad reglerad lobbyverksamhet. 

Forskare menar dock att frågan om att reglera lobbying blivit aktuell i många länder under de 

senaste åren (se exempelvis Hogan et al. 2010, McGrath 2009 & Naurin 2001). Hogan et al. 

(2010) talar om att regleringen av lobbyister har blivit en diskussionsfråga som bemöts av allt 

större oro i demokratiska samhällen. Orsakerna till oron menar de är dilemmat om 

demokratiska brister i lobbyisters verksamhet, såsom öppenhet och transparens, lika tillgång 

av allmän ställning och ett behov av att hantera informationsflöden till och från staten.  

 

McGrath (2009) beskriver länders olika förhållanden till reglering av lobbying. Han menar att 

det finns länder som på senare tid övervägt förslag om att reglera lobbyaktiviteter men som 

ännu inte uppfört en officiell anordning. Exempel på sådana länder är Frankrike och Norge. 

McGrath (2009) talar liksom Hogan et al. (2010) och Naurin (2001) om att det finns länder 

som har en slags frivillig självreglering som dock en minoritet av lobbyindustrin följer. Vilket 

man idag kan säga förekommer i Sverige genom Precis – Föringen Public Relations 

Konsultföretag i Sveriges normer för branschen 
2
.  Det finns också länder som har relativt 

ringa regleringar och som McGrath (2009) menar inte sällan har påtagliga brister i hur de 

senare utförs. Vidare beskriver han USA, Kanada och Australien som de länder som har de 

mest rigorösa formerna av statlig reglering av lobbying. I dessa system är reglering 

obligatorisk, strikt definierat och ger påföljder vid bristande efterlevnad. McGrath (2009) 

menar att den perfekta lobbyregleringen inte existerar men att viss reglering är bättre än ingen 

alls. Han förespråkar en tydlig struktur som ger meningsfull information från alla lobbyister 

för att främja transparens och ansvarsutkrävande utan att hindra lobbyisterna tillgång till 

beslutsfattarna. Detta menar McGrath (2009) är det minsta en demokrati kan kräva och det 

som bör krävas av en helt legitim verksamhet. Vidare menar han att alla regleringssystem bör 

vara förenliga med länders existerande politiska kultur och beslutsfattande process.  

 

                                                 

 

2
 Branschnormerna finns på  - http://www.precis.se/ 

 

http://www.precis.se/
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Alltså behöver Sverige ett regleringssystem som stämmer överens med just Sveriges politiska 

kultur och beslutsfattande process. McGrath (2009) beskriver den bästa regleringen som den 

som är tillräckligt flexibel att försäkra lagändringar över tiden då nya problem uppstår och 

lobbying i praktiken utvecklas. Att konstruera en flexibel reglering kan troligen anses svårt 

eftersom man då måste förbereda ett regleringssystem på framtida eventuella problem som 

man idag inte vet finns.  

3.2 Reglering av lobbying i Sverige 

Naurin (2001) menar att det i Sverige med början på 1990-talet har rests flera motioner i 

ärendet om att reglera lobbying. Han anser att de åtgärder som har diskuterats och genomförts 

framförallt rör registrering av lobbyister och offentliggörande av vissa uppgifter. Man har 

försökt att belysa snarare än att begränsa lobbyarbete (Naurin 2001). Naurin (2001) tar upp 

exempel där lobbyister har tvingats ange vem deras uppdragsgivare är, vilka frågor de arbetar 

med och mot vilka politiska institutioner de agerar. Han nämner också att intressegrupper har 

uppmanats att registrera hur stora summor de lägger på lobbyverksamhet. Frågan blir ju då 

varför politiker just fokuserat på dessa aspekter av en lobbyreglering? Möjligen kan vikten av 

att främja transparens vara att man vill undvika att medborgarna utesluts från den politiska 

debatten.  

 

Naurin (2001) nämner vidare att de som arbetar inom lobbyindustrin, exempelvis 

konsultbyråer som säljer lobbytjänster själva förespråkat en reglering. Han menar att de 

etablerade byråerna främst varit intresserade av att få till stånd ett register, som skulle tilldela 

dem en slags officiell status som licensierade lobbyister. Naurin (2001) anser dock att detta 

skulle kunna utgöra ett konkurrensvapen mot potentiella nykomlingar inom branschen. Naurin 

(2001) menar därför att en eventuell reglering skulle kunna gynna dem som redan är ”inne”. 

Problemet med registrering av lobbyister blir därmed av dubbelsidig karaktär. Ett 

registreringssystem skulle kunna främja transparensen och ansvarsutkrävandet men skulle 

kunna hindra lika tillgång för alla grupper i samhället att utöva lobbying. Kanske kan det 

sistnämnda därmed bli ett problem för den vänstra sidan i svensk politik eftersom de erkänt 
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förespråkar minskade klyftor i samhället 
3
. Medan den högra sidan erkänt förespråkar ökad 

och friare konkurrens i samhället
4
. Därmed skulle det återigen kunna finnas anledning att tro 

att politiska företrädare/partier har olika uppfattningar om huruvida lobbyverksamheten ska 

regleras beroende på vilken politisk ideologi man tillhör vilket ger ännu mer förankringar i att 

testa min hypotes angående skiljelinjerna mellan höger- och vänsterpolitikens politiska 

ideologiers relation till ämnet.  

  

                                                 

 

3
 Se exempelvis www.socialdemokraterna.se på länken - http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-

politik-A-till-O/Demokrati/ hämtad 10-11-25. 

 
4
 Se exempelvis www.moderaterna.se på länken - http://www.moderat.se/web/Rikets_indelning_och_styre.aspx 

hämtad 10-11-25.  

http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Demokrati/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Demokrati/
http://www.moderaterna.se/
http://www.moderat.se/web/Rikets_indelning_och_styre.aspx
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Lobbying och demokratiska dilemman 

Inom lobbyforskning har demokratidebatten utgjort en stor del. Forskare har skilda åsikter. 

Vissa ser lobbying som en tillgång för samhällets demokratiska processer med andra ser det 

som ett hot. Följande fyra punkter är de som främst tas upp inom litteraturen när forskare 

beskriver lobbying och dess demokratiska dilemman liksom debatten om reglering av 

lobbying.  

4.1.1 Transparens 

Transparens är kanske det kriteriet som allra oftast tas upp av forskare i demokrati-

/regleringsdebatten om lobbying. Transparens ses ofta som ett krav vid demokratisk och 

lagenlig lobbying (se exempelvis Jaatinen 1998 och Möller 2009). Möller (2009) menar att 

lobbyismens form av direkt påverkan vanligtvis sker i det fördolda. Larsson (2005) talar om 

att i ett demokratiskt samhälle förutsätts debatt och andra demokratiprocesser vara öppna, 

transparenta och synliggjorda. Det handlar om att den som driver en debatt och opinion själv 

ska visa sig, framträda i offentligheten och kunna bli identifierade. Det handlar också om att 

debattören talar om samma sak, avslöjar sina källor och inte döljer viktiga aspekter av den 

aktuella frågan. Larsson (2005) anser att i synlighetskravet ligger legitimitetsfrågan, det vill 

säga att debattören har en legitimitet i exempelvis en organisation eller ett parti och han får 

stöd av Möller (2009) som menar att en ökad transparens ses som en nödvändighet ur 

legitimitetssynpunkt.  

 

Möller (2009) beskriver att ett kännetecken för lobbyism är att det i stor utsträckning handlar 

om informell påverkan och att bristen på transparens följaktligen tenderar att bli särskilt 

påtaglig. För att råda bot på detta talar Möller (2009) liksom Naurin (2001) om att det har 

väckts riksdagsmotioner med krav på reglering av lobbyverksamhet gentemot offentliga 

beslutsfattare. Möller (2009) menar att ett framträdande krav här har varit att införa ett 

regelverk som tvingar lobbyister att redovisa sina uppdrag.  

 

Av detta kan man utläsa att det i Sverige verkar vara en stor angelägenhet om att främja 

transparens i lobbyisters verksamhet. Förmodligen är som tidigare diskuterats en viktig 

anledning till detta att man försöker undvika att utesluta allmänheten från den politiska 
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debatten. Som Dahl (1998) framhäver är upplyst förståelse en förutsättning för demokrati. 

Allmänhetens opinion bör inte grundas på dolda lobbyaktiviteter.  

4.1.2 Lika tillgång 

Ett annat demokratiskt dilemma som ofta diskuteras gällande lobbyverksamhet är lika tillgång 

mellan olika gruppers möjligheter att lobba (se exempelvis Möller 2009, Naurin 2001, 

Jaatinen 1998 och Kitchen 1999). Möller (2009) belyser att lobbyism sägs tala med en 

utpräglad över- och medelklassaccent. Han menar att de ofta brukar kallas för ombud för 

välorganiserade och resursstarka intressen som ofta syns i maktens korridorer. Forskare talar 

om att professionell påverkan kostar pengar och ju mer pengar man har desto bättre lobbyister 

kan man anlita (se exempelvis Naurin 2001). Utifrån dessa forskares argument kan man utläsa 

att lobbying kan anses vara möjligt att styras av makt och pengar. 

Kitchen (1999) skriver att källan till problemen med lobbying ligger i den upplevda makten 

hos vissa grupper. Han menar att dessa grupper kan uppbringa negativa associationer hos 

allmänheten då de söker efter mer inflytande genom privata intressen. Detta uppbyggande av 

inflytande upplevs vara mot allmänintresset eller mot intresset från grupper med mindre makt. 

Ett exempel på detta kan vara att rika organisationer har råd att bjuda in politiker till dyra 

middagar och därmed få möjlighet att göra gott intryck, skapa kontakter och påverka 

politikerna i deras intresse. Detta skulle kunna ses som ett hot mot Dahls krav på effektivt 

deltagande och upplyst förståelse. Detta eftersom grupper med mindre makt inte skulle ha 

samma möjlighet att skapa sådana bjudningar i syfte att påverka politikers beslutsfattande. 

Och medborgarna skulle stå utanför de relationer som kan skapas mellan lobbyister och 

politiker. Dock presenterar Kitchen (1999) en lösning för lobbying angående detta, vilket är 

att man helt enkelt accepterar att lika tillgång inte finns i ett samhälle.  

4.1.3 Ansvarsutkrävande och etik 

Ansvarsutkrävande och etik är också ofta förekommande diskussionsämnen i demokrati-

/regleringsdebatten om lobbying. Jaatinen (1998) beskriver teorin om samhälleligt ansvar som 

en teori om etik. Teorin menar att företags yrkesutövare borde vara medvetna om 

konsekvenserna av deras operationer och aktiviteters inverkan på samhället. Public relations (i 

detta sammanhang lobbyings) roll är att hjälpa företag att ta ansvar och lösa samhälleliga 

problem. Jaatinen (1998) menar att forskare inom samhälleligt ansvar föreställer sig lobbying 

som ett samarbete mellan lobbyorganisationer och statliga beslutsfattare.  
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Jarud (2002) anser att i etikdiskussionen inom PR-fältet har ofta kravet på en universell 

yrkeskod debatterats. Jarud (2002) menar att det naturligtvis inte är lätt att skapa en sådan kod 

som både kan specificera och bemöta varje specifikt moralistiskt dilemma som kan uppstå i 

en PR-utövares verksamhet. Vidare menar han att detta problem återspeglas i de etiska koder 

och normer som idag används, i att de är tämligen ospecifika. En annan risk menar han är att 

de fylls med meningslös ”retorik” eftersom de inte kan kontrolleras, eller att de saknar ett 

effektivt system för bestraffning.  

 

Just i och med att lobbying är en oreglerad verksamhet utan påföljder kan det upplevas som 

svårt att veta var gränsen för etisk/demokratisk lobbying går. Speciellt i och med som Jarud 

(2002) påpekar att branschens etiska koder och normer är tämligen ospecifika. Vilket också 

intygas en Larssons (2005) studie om ansvar och etik inom PR-branschen i Sverige med PR-

konsulter, journalister och informatörer där många av de intervjuade menar att branschens 

normer är diffusa och svårtolkade. Larsson (2005) kommer fram till att kontentan av hans 

intervjuer är att etik hos PR-praktiker främst emanerar från den personliga etiken medan de i 

sitt arbete sällan tar samhällsetisk hänsyn. Kanske kan ett argument till en lobbyreglering, i 

och med ovanstående forskares påståenden, att lobbyverksamheten behöver klara riktlinjer via 

en reglering eftersom branschens normer av många uppfattas som ospecifika och diffusa 

liksom att lobbyisterna inte kan straffas eller kontrolleras om de inte följer normerna.  

 4.1.4 Särintresse eller allmänintresse? 

Ett annat dilemma för lobbying som diskuteras i litteraturen angående demokratiaspekten rör 

frågan om lobbying är ett privat särintresse eller ett publikt allmänintresse (se exempelvis 

Kitchen 1999, Naurin 2001 och Jaatinen 19998 ). Man anser exempelvis att de 

organisationer/företag som har råd att anställa lobbyister har större möjlighet att förvandla sitt 

privata särintresse till ett allmänintresse i den politiska debatten. Här kan vi knyta an till det 

ofta diskuterade kravet om lika tillgång för alla medborgare i ett samhälles möjligheter att 

lobba. Detta eftersom de som har råd att anställa lobbyister då ges förtur gentemot de som inte 

har råd. Enligt Kitchen (1999) bör lobbyister alltid ställa sig frågan om hur intresset av den 

organisation/grupp/företag de representerar förhåller sig till allmänintresset.    

Hogan et al (2010) urskiljer olika typer av lobbyverksamhet. Det finns dem som lobbar för 

allmänhetens bästa (som till exempel miljöaktivister) och dem som lobbar för privata fördelar 
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(som exempelvis industrilobbyister). Sedan finns det också dem som lobbar för att få fördel i 

att sälja produkter eller tjänster till staten och dem som lobbar för att påverka olika 

regleringssystem. Hogan et al. (2010) beskriver ett problem med detta och menar att trots att 

det handlar om olika sätt att påverka i alla av de ovan nämnda fallen så finns det i stort sett 

ingen skillnad i de registrerade kraven för de olika aktiviteterna. Lobbying kan anses vara ett 

svårforskat område eftersom det är vanskligt att avgöra vad som är ett särintresse och vad som 

är ett allmänintresse. Vem kan för allmänheten bestämma vad som är ett allmänintresse och 

vad som inte är det? Dessutom består allmänheten av olika individer med olika intressen. Hur 

kan man avgöra vilka individers intressen som är av allmänhetens intressen? Troligen är detta 

ett av lobbyverksamhets stora problem. Det är en uppfattningsfråga som kan skilja från 

forskare till forskare, politiker till politiker, medborgare till medborgare och från individ till 

individ. I följande sektion diskuteras teorier om olika politiska system i syfte att skapa 

förståelse för lobbyings relation till olika politiska system.  

4.2 Olika politiska system – olika utrymme för lobbying? 

Teorin om olika politiska system tar upp tre världsåskådningar. Vi kan i denna studie använda 

dem till att jämföra hur man kan se på lobbying och lobbying som en reglerad verksamhet 

beroende av vilket politiskt system man förespråkar.  

Den första världsåskådningen i teorin är den pluralistiska världsåskådningen. Som redan 

diskuterats i bakgrundsavsnittet är pluralism en världsåskådning som förutsätter att intressen 

konkurrerar fritt med varandra i en marknadsplats av intressen (Toth 2006). Kritik har riktats 

mot den pluralistiska världsbilden i den aspekten att den förutsätter att det finns lika tillgång 

mellan alla grupper i samhället (Toth 2006). Forskare har uppmärksammat att tillgång inte är 

lika för alla och att grupper måste ha pengar, status och mediestöd för att kunna påverka 

beslutsfattare (Coombs 1993).  

Den andra världsbilden i teorin är den korporativa världsåskådningen som är motsatsen till 

den pluralistiska världsåskådningen. Den korporativa världsåskådningen föredrar att staten 

värderar kollektiva rättigheter över individuella rättigheter (Toth 2006). Liksom pluralism har 

korporativism redan beskrivits i bakgrundsavsnittet och kan åter refereras till Möllers (2009) 

beskrivning av korporativism som ett bytesförhållande mellan staten och de berörda 

organisationerna. Coombs (1993) kritiserar den korporativistiska världsbilden då han menar 

att den förnekar tillgång till grupper som inte har ett samarbetsförhållande med statliga 
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departement eller organ. Den korporativistiska världsåskådningen är relevant för studien i och 

med den avkorporativisering som Möller (2009) och Naurin (2001) beskriver kan ha 

möjliggjort för fler lobbyister i samhället.  

Grunig & Jaatinen (1999) anser att många politiska system hamnar någonstans mittemellan 

pluralism och korporativism och att pluralism och korporativism i verkligheten existerar 

samtidigt. Detta kan relateras till den tredje världsåskådningen i teorin vilken är den 

samhällskorporativistiska världsåskådningen som bygger på förhållandet mellan staten och 

medborgare (privata och publika grupper) (Toth 2006). Grunig och Jaatinen (1998) beskriver 

samhällskorporativism som en möjlighet till att använda både påtryckarpolitik och samarbete. 

Ett samhällskorporativistiskt politiskt system uppmuntrar en mer situationsanpassad syn och 

förespråkar samarbete tillskillnad från det pluralistiska synsättet som mer präglas av 

individualistisk konkurrens. Jaatinen (1998) menar att en mix av samarbete och konkurrens i 

samhället är det mest effektiva sättet att lösa och genomgå konflikter. Att utläsa av åsikter om 

den tredje världsåskådningen bör en reglering av lobbyverksamhet i Sverige vara som 

McGrath (2009) förespråkar, flexibel. För att främja det ena behöver man alltså inte utesluta 

det andra.  

Ett annat sätt att se på lobbyings roll i samhället är genom teorin Communitarianism
5
. Toth 

(2006) menar att syftet med teorin är ett försök att närma sig en balans av individuella 

rättigheter och samhällets ansvar. Toth (2006) beskriver att teorin har en kritisk syn på det 

politiska systemet. Hon tar upp citat från (Etzioni 1993) andra forskare som menar att 

allmänhetens nuvarande brist av kontroll över vad som sker i de politiska institutionerna 

kräver en progressiv förändring. En stor samhällelig insats behöver göras för att driva igenom 

reformer som minskar särskilda intressens roll i samhället. För att relatera teorin till vårt 

politiska system skulle lobbying kunna ses som en demokratisk tillgång då det möjliggör ett 

balanserat förhållandet mellan individuella rättigheter och samhällets ansvar. En sådan balans 

är kanske i verkligheten svår att uppnå. Men om det kan ses som en vision för staten att uppnå 

en sådan balans samtidigt som man kan hålla en ödmjuk distans till vad som i praktiken går 

att genomföra kanske man skulle öka förtroendet bland medborgarna. I det avseendet kan vi 

återigen knyta an till McGraths (2009) förespråkande av en flexibel lobbyreglering. Samt 

                                                 

 

5
 Eftersom det inte finns någon passande svensk översättning av teorin använder jag den engelska benämningen 

på teorin.  
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Kitchen (1999) idé om att man accepterar att det inte finns lika tillgång i ett samhälle för att 

undgå problemet. I följande sektion belyses dilemmat om ekonomiska fördelar och 

maktförhållanden inom lobbyverksamhet genom teorin om socialt kapital och vad det kan ha 

för betydelse i diskussionen om regelring av lobbying i Sverige.  

4.3 Socialt kapital – en förutsättning för lobbying?  

Som tidigare diskuterats är forskare (se exempelvis Möller 2009) kritiska till hur lobbyister 

kan utnyttja förmånliga kontakter och maktförhållanden för att få sina intressen tillgodosedda 

av beslutsfattare. Toth (2006) menar att teorin om socialt kapital belyser hur relationer mellan 

människor formas genom deras involvering i grupper. Hazleton och Kennan (2000) menar att 

socialt kapital utvecklas genom en samhällelig struktur som underlättar kommunikativa 

utbyten. Toth (2006) anser att ur dessa kommunikativa utbyten skapas sociala relationer som i 

sin tur kan leda till ekonomiskt kapital. Ett exempel på detta skulle kunna vara lobbyister som 

försöker att skapa sociala nätverk som kan hjälpa dem att uppfylla sina professionella 

intressen.  Teorin kan relateras till diskussionen om att lobbying är ett demokratiskt problem 

och därmed behöver regleras i och med de förmånliga förhållandena som kan skapas mellan 

lobbyister och politiker i en ”vinn-vinn-situation” av utbyten. Socialt kapital som exempelvis 

relationer, ekonomiska förhållanden, kontakter och makt skulle alltså kunna avgöra vilka 

intressen som tas upp till den medborgerliga debatten. Dessa förmånliga relationer kan också 

knytas an till Ihlen et al. (2009) idé om att man inte kan förvänta sig rättvisa 

överenskommelser om deltagarna i relationen inte har samma position av makt. Vilket skulle 

utesluta medborgarna från Dahls fyra första demokratiska kriterier. Troligen kan detta vara ett 

problem i regleringsfrågan om lobbying. Genom att till exempel registrera lobbyister och ge 

dem officiell tillgång till riksdagens lokaler kan möjligtvis politikerkåren bli mer orolig för att 

allmänheten ska få uppfattningen om att politiker och lobbyister skapar förhållanden som 

utesluter medborgarna.  

I följande sektion diskuteras formationen av allmänna opinioner i ett samhälle. Samt om 

lobbyisters inverkan på dem kan ses som ett demokratiskt problem eller en tillgång samt 

vilken betydelse det kan ha för regleringsdiskussionen om lobbying i Sverige. 
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4.4 Lobbying och allmän opinion 

Larsson (2005) kastar ljus på att opinionsbildning och påverkan i samhället enligt flera 

akademiska iakttagare numera i hög grad skapas av experter som PR-konsulter, lobbyister och 

spinndoktorer. PR-sfären har enligt dessa röster skapat sig en betydande makt i 

samhällsdebatten och samhällshanteringen menar man. I dessa aspekter (även om lobbying 

som tidigare diskuterats inte är detsamma som opinionsbildning) är det relevant att diskutera 

hur opinioner bildas. Det är även relevant eftersom Möller (2009) påpekar att 

opinionspåverkan kan vara en viktig komponent i lobbyverksamhet. Vi kan därför knyta an 

till Jürgen Habermas forskning om detta. 

Habermas (se till exempel 1994;2009) är kritisk gentemot utövandet av public relations. Han 

menar att mottagaren av budskap utformade av PR-praktiker är den allmänna opinionen eller 

privata medborgare som en del av den allmänna opinionen. Habermas menar att sändaren 

(PR) av meddelandet döljer sina affärsmässiga intentioner i rollen som någon som är 

intresserad av allmän välfärd. Habermas (1994) anser att allmänheten tidigare gav upphov till 

en opinion. I modern tid, menar han, skapas opinioner däremot främst av ekonomiska 

intressen, genom PR och reklam som således formar opinioner åt allmänheten. Vidare talar 

han om att den offentliga diskussionen har flyttas till massmedier och stängt ute medborgare 

från den offentliga debatten. Opinionsbildning präglas i sådana fall, enligt Habermas (1994) 

av strategiskt paketerande och manipulerande som syftar till att övertyga människor snarare 

än att få dem involverade.   

Larsson (2005) ser däremot skapandet av en allmän opinion som en given komponent i den 

demokratiska processen. En naturlig aktivitet som utövas av politiska aktörer, partier och 

organisationer. Men Larsson (2005) tycker dock att det finns goda skäl att hävda att 

kommersiella och andra intressen som ligger utanför den offentliga diskussionen har blivit, 

vad han benämner som opinionsmakare. McNair (2007) menar att upplysta och 

välinformerade medborgare kräver att en demokratisk politik måste kunna övertyga på den 

offentliga arenan (till skillnad från den sekretess som kännetecknar diktatoriska regimer). Den 

kunskap och information som medborgare kommer att grunda sina politiska val på måste 

cirkulera fritt och vara tillgängliga för alla. I följande avsnitt redogörs de metoder och 

undersökningar som legat till grund för studien. 
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5 Metod  

I metodavsnittet redogörs de metoder som ligger till grund för denna studie. Ekström och 

Larsson (2000) menar att det främst är syftet och ämnet i en studie som avgör metodvalet. 

Därför har val av metod ganska självklart fallit på dokumentanalys. Den metoden lämpar sig 

avsevärt bäst för mitt syfte eftersom jag vill undersöka diskussionen om lagstiftad reglering av 

lobbyverksamhet i Sverige. Visserligen skulle kvalitativa forskningsintervjuer som 

huvudmetod med politiker och lobbyister ge mig djupare förståelse inför hur de ser på en 

lobbyingreglering och jag skulle ges möjligheten att ställa följdfrågor och undersöka aspekter 

som jag i förväg inte visste var relevanta för studien. Men det skulle antagligen vara alltför 

tidskrävande för min studie och därigenom skulle jag få svårt att hävda metodens reliabilitet 

och validitet. Därför valde jag istället att genomföra dokumentanalyser på de 

riksdagsmotioner som rests av politiker i frågan om reglering av lobbying i Sverige. 

Anledningen till att jag valde att fokusera på denna aspekt av regleringsdiskussionen, och inte 

exempelvis på den regleringsdiskussion som förs i massmedier, är att åsikterna i 

riksdagsmotionerna har större giltighet i sammanhanget eftersom om riksdagsmotioner går 

igenom blir de lag. Därav anser jag att politikerperspektivet i frågan är mer intressant och mer 

relevant för denna studie eftersom den koncentreras på diskussionen kring just en lagstiftad 

lobbyreglering.  Dokumenten undersöktes med hjälp av en checklista med i förväg bestämda 

aspekter som jag fokuserade min undersökning på. Jag ville också jämföra politikernas åsikter 

om hur lobbying bör gå till i Sverige med Precis branschnormer. Därför utförde jag även 

dokumentanalys med checklista på Precis branschnormer. Checklistans variabler utformades 

med utgångspunkt från mina teoretiska upptäckter i samband med studien samt genom de 

aspekter som främst tagits upp i massmediediskussionen om lobbyreglering i Sverige. 

Främsta fokus var att undersöka om de fyra kraven för demokratisk lobbying (se avsnitt 4.1.1-

4.1.4) som varit mest framträdande i min teoretiska genomgång av studien, togs upp som 

argument för eller emot att införa en lagstiftad lobbyreglering i Sverige.  

För att få djupare insikt i mina forskningsfrågor kompletterades dokumentanalyserna med 

forskningsintervjuer med två politiker, en från höger- och en från vänstersidan i svensk politik 

samt med en kommunikationsrådgivare som arbetar med lobbying. Forskningsintervjuerna i 

denna studie ses som en stödmetod till dokumentanalyserna.  
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5.1 Att arbeta kvalitativt 

Skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder diskuteras ofta och uppfattas på olika 

sätt av forskare (Starrin & Svensson, 1994). Enligt Starrin och Svensson (1994) är kvalitet 

den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting medan kvantitet är mängden av 

denna karaktär eller beskaffenhet. Mina metodval är båda av kvalitativ ansats. Det föll sig 

ganska naturligt i och med att mitt ämne som tidigare diskuterats är ett ganska svårforskat 

ämne. Ett kvalitativt arbetssätt är nödvändigt för att närma sig och få en djupare förståelse 

inför problemet.  

5.2. Dokumentanalys 

Carlsson (1991) förklarar hur dokument kan vara grunden för forskning genom att påpeka att 

dokument utgör källan till den information man söker. Carlsson (1991) delar in källorna efter 

den typ av information som forskaren kan finna i dem. Han talar om berättande (kognitiva) 

källor och värderande (normativa) källor. I denna studie är det de värderande källorna som 

undersökts. Detta eftersom Carlsson (1991) skriver att värderande källor kan vara till hjälp om 

forskaren är intresserad av att följa bakgrunden till politiska beslut. Han menar exempelvis att 

värderande källor kan ge upplysningar om de motiv man haft för olika typer av lagstiftningar. 

Vilket just är syftet i min studie, att ta reda på vilka argument som finns för respektive emot 

en lagstiftad reglering av lobbyverksamhet i Sverige.  Østbye et al. (2004) hävdar att en del 

offentliga beslut får omfattande konsekvenser och kan ge insikt om politiska ideologier och 

tankemönster.  

Østbye et. al (2004) belyser att dokument kan fylla två uppgifter för medieforskare. De kan 

vara forskningsobjekt och de kan vara källor eller resurser vid forskning kring ett ämne. Scott 

(1990) menar att i det första fallet behöver vi kunna förklara egenskaper hos dokumentet som 

sådant, i det andra fallet måste vi bedöma om dokumentet belyser vårt egentliga ämne. I min 

studie är det främst det första fallet som använts. Just eftersom jag undersökt diskussionen om 

en lobbyreglering i Sverige via politikers riksdagsmotioner angående frågan och utläst vilka 

egenskaper som dokumenten innehöll.  

5.3 Tillvägagångssätt dokumentanalyser 

Dokumentanalyserna genomfördes efter att jag fokuserat på bakgrunds- och teoriavsnittet i 

denna studie. Utifrån den kunskap jag skaffade mig genom den akademiska litteraturen 
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utformade jag checklistor med utgångspunkt från Syvertsen (1998) rekommendationer om 

vad sådana bör innehålla. Checklistorna innefattar olika punkter/aspekter som jag undersökte 

när jag utförde analyserna av dokumenten. Med hjälp av checklistan kontrollerade jag om de 

olika punkterna/aspekterna togs upp eller diskuterades i dokumenten. Jag undersökte också på 

vilket sätt de i så fall togs upp.  

Checklistan till riksdagsdokumenten (se bilaga 1) fokuserade främst på vilka partier som givit 

ut dokumenten, varför man ville reglera, vilka argument man angav för reglering, om det 

finns argument för att inte reglera lobbying, vilken typ av reglering man ville införa. Och om 

verksamheten beskrevs som demokratiskt problematiskt och om det i sådana fall var en 

anledning till att lagstiftad reglering behövs. Jag undersökte också med hjälp av checklistan 

om de fyra punkter (transparens, lika tillgång, ansvarsutkrävande och etik och särintresse 

eller allmänintresse) som jag i teoriavsnittet (se 4.1-4.4) beskrev vara de mest framträdande i 

litteraturen då man diskuterar lobbying och dess demokratiska dilemman togs upp som 

argument för att reglera verksamheten. Dessutom tittade jag på om politiska ideologier 

diskuterades i undersökta riksdagsmotioner. Detta eftersom Naurin (2001) menar att 

intressegrupper rör en laddad konfliktlinje mellan socialism och liberalism (se avsnitt 2.5 och 

2.6). Studiens syfte är också att undersöka om det finns tydliga/väsentliga skillnader mellan 

höger- och vänsterpolitikens åsikter om att reglera lobbying i Sverige och hur olika politiska 

system förhåller sig i relation till lobbyreglering. Detta undersöktes genom att jämföra 

politikernas i undersökningens åsikter blocken emellan. Både genom att undersöka skillnader 

i argumenten för respektive emot en lobbyreglering i Sverige samt genom att undersöka 

skillnader i åsikter om olika politiska ideologier och olika politiska system (korporativistiska 

och pluralistiska). Denna jämförelse utfördes och granskades både i dokumentanalyserna samt 

i forskningsintervjuerna.      

När jag genomförde dokumentanalyserna behandlade jag samma checklista för alla 

riksdagsmotionerna. Detta för att kunna göra en så likartad bedömning av alla dokumenten 

som möjligt. När dokumentanalysen genomfördes på Precis branschnormer ändrades några 

punkter/aspekter i checklistan (se bilaga 2) för att anpassa den till deras bransch. Men i stort 

sett innehöll den samma punkter/aspekter som riksdagsdokumentens checklista.  

Dokumentanalyserna är huvudmetoden för att besvara mina forskningsfrågor och svarar 

därför vilka argument som anges för en lobbyreglering samt även argument som anges emot 
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en lobbyreglering. Genom att undersöka vilka partier som politikerna som rest 

riksdagsmotionerna representerar samt om man kan se skillnader i argumenten mellan höger- 

och vänstersidan svarar också dokumentanalyserna på om det finns tydliga väsentliga 

skillnader på höger- och vänsterpolitikens åsikter i regleringsfrågan. De kompletterande 

forskningsintervjuerna har skapat ytterligare förståelse i mina analyser av dokumenten.  

5.4  Datainsamling 

Tack vare offentlighetsprincipen fann jag riksdagsmotionerna på Internet via 

http://riksdagen.se. Där valde jag ut de riksdagsmotioner som på något vis behandlade ämnet 

att reglera lobbying i Sverige. Precis branschnormer gick även dem att finna på internet via 

Precis hemsida – http://precis.se.  

5.5 Urval och avgränsning 

I syfte att inte utesluta viktiga aspekter i frågan analyserade jag alla de riksdagsmotioner som 

rests i regleringsärendet om lobbying på http://riksdagen.se. Østbye et al. (2004) skriver att 

riksdagens arbete dokumenteras i det så kallade riksdagstrycket vilket består av bland annat 

regeringens propositioner, ledamöternas motioner, utskottens betänkanden och protokollen 

från riksdagsdebatterna. De anger också att de äldsta dokumenten som finns tillgängliga är 

från år 1989. I och med detta utesluts alltså eventuella riksdagsmotioner som rests tidigare. 

Detta dels eftersom de antagligen vore svåra att få tag på och dels eftersom som Naurin 

(2001) anger att riksdagsmotionerna om lobbyreglering först började resas i början på 1990-

talet. Angående dokumentanalysen av PR-branschföreningen Precis har urvalet gjorts grundat 

av min akademiska utbildning som är inom medie- och kommunikationsvetenskap eftersom 

jag därmed är mest fokuserad på och intresserad av professionella lobbyister som arbetar 

inom kommunikation och PR-branschen. Dessutom är studien en uppsats inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Precis branschnormer är också idag den främsta självregleringen i 

Sverige som dagens professionella lobbyister ges möjligheten att ansluta sig till.   

De kvalitativa forskningsintervjuerna är som tidigare nämnts en stödmetod till 

dokumentanalyserna och därigenom hade jag av tidsskäl endast möjlighet att genomföra ett 

fåtal. Jag utförde tre forskningsintervjuer. Eftersom jag vill undersöka om det finns 

tydliga/väsentliga skillnader mellan höger- och vänsterpolitikens åsikter om reglering av 

lobbyverksamhet i Sverige valde jag att intervjua en politiker från varje sida av den svenska 

http://riksdagen.se/
http://precis.se/
http://riksdagen.se/
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blockpolitiken. Jag valde att kontakta politiker från de två största partierna från varje sida, 

alltså en moderat och en socialdemokrat. För att få åsikter från den verksamhet som frågan 

egentligen berör valde jag också att intervjua en kommunikationsrådgivare som arbetar med 

lobbying.   

5.6 Kvalitativ intervju 

Østbye et al. (2004) menar att med rätt förutsättningar kan kvalitativa forskningsintervjuer ha 

flera fördelar och anger bland annat att vi kan få kommentarer till och bekräftelse av data från 

andra källor. Vilket är syftet med de kvalitativa forskningsintervjuerna i min studie eftersom 

dokumentanalysen utgör huvudmetoden i min studie utgör de kvalitativa intervjuerna 

stödmetoden. Kvale (1997) beskriver syftet med en kvalitativ forskningsintervju som att 

erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. 

För att kunna göra det finns det därför anledning att via forskningsintervjuer söka en djupare 

förståelse inför hur politiker och lobbyister upplever lobbyverksamhet i Sverige och hur de ser 

på en eventuell lobbyreglering.  

5.7 Halvstrukturerad forskningsintervju 

Jag valde att utgå från en halvstrukturerad intervjuform, vilken omfattar en rad teman och 

förslag till relevanta frågor men som på samma gång ger möjlighet till förändringar vad gäller 

frågornas form och ordningsföljd om så krävs under intervjun (Kvale 1997).  Den 

halvstrukturerade intervjun är alltså flexibel och ger möjlighet att ställa nya följdfrågor som 

kan uppstå under intervjusituationen (Østbye et al. 2004). Vilket stämmer överens med mitt 

syfte med intervjuerna eftersom jag ville fokusera på specifika ämnen relaterade till min 

studie samtidigt som jag ville ge informanterna stora möjligheter att själva utveckla svar och 

tankegångar inom mitt ämne.  

5.8 Intervjuernas genomförande 

Den halvstrukturerade forskningsintervjun med Margareta Nisser-Larsson (M) genomfördes 

den 9 december 2010 på ett café i Karlstads centrum. Även forskningsintervjun med Berit 

Högman (S) den 13 december 2010 utfördes på ett café i Karlstads centrum. Intervjun med 

kommunikationsrådgivaren Anders Thorén utfördes den 17 december 2010 på en 

lunchrestaurang i Karlstads centrum. Dessa platser ansåg jag som lämpliga eftersom det var 

neutrala platser både för mig som intervjuare och för dem som informanter där ingen fick 
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övertaget genom att vistats i sin hemmiljö vilket kan uppfylla forskningens krav på neutralitet 

(se exempelvis Kvale 1997). Jag tyckte också att café- och restaurangmiljön passade bra i 

syfte att få en avslappnad atmosfär på intervjun för att få informanten att känna sig väl till 

mods och därmed svara utförligt och ärligt på mina frågor. Den avslappnade atmosfären är 

också viktig att försöka uppnå eftersom Kvale (1997) menar att det vid forskningsintervjuer 

vanligen råder maktsymmetri. Detta eftersom forskningsintervjun, tillskillnad från det 

ömsesidiga utbytet som sker i vardagslivet, handlar om en ensidig utfrågning från min sida 

som forskare.   

Mina på förhand utarbetade frågeteman för intervjuerna baserades på mina upptäckter från 

dokumentanalyserna samt från min litteraturöversikt och mina teoretiska utgångspunkter. 

Samtalen inleddes med att jag ställde övergripande frågor om informanternas yrkesroller och 

intressen. Detta gjordes i syfte att ”värma upp” informanterna inför intervjuns kommande 

frågor och för att de skulle få utveckla egna tankar i relativt okomplicerade frågor som de lätt 

kunde relatera till. Efter ”uppvärmningen” diskuterades frågor om politik i Sverige. Detta i 

syfte att undersöka attityder till/åsikter om olika politiska system med fokus på pluralism och 

korporativism. Vilket följdes upp av frågor om lobbyverksamhet i Sverige, detta för att bland 

annat undersöka informanternas attityder till lobbying som verksamhet och hur de tycker att 

lobbying i Sverige bör gå till. Detta gjordes i syfte att undersöka om deras åsikter stämde 

överens med det som framgick av undersökta riksdagsmotioner och Precis branschnormer. Att 

diskutera lobbyverksamhet i Sverige ur ett stort perspektiv gjorde också i syfte att ”mjuka 

upp” och förbereda informanterna för kommande frågor om en eventuell reglering av 

verksamheten. Frågorna om lobbying och reglering ställdes i syfte att undersöka deras åsikter 

om att reglera lobbying i Sverige samt vilka argument de skulle kunna se för och/eller emot 

en lagstiftad reglering av lobbying i Sverige. Här diskuterades också om argumenten som 

uppgavs för en reglering i analysen av dokumenten ansågs viktiga även av informanterna. I 

dessa frågor undersökte jag också om de regleringsförebilder som angavs i 

dokumentanalyserna ansågs vettiga att följa av informanterna. Samt om de trodde att en 

reglering kan strida mot vissa demokratiska värden. Sedan ställdes frågor om lobbying och 

demokrati. Dessa frågor fokuserade på hur informanterna såg på lobbyings relation till 

demokrati och om de ansåg att lobbying kan ses som en tillgång och/eller ett hot ur ett 

demokratiskt perspektiv. Detta i syfte att skapa förståelse för om, och i sådana fall hur, 
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regleringsdiskussionen kan vara beroende av att med lobbyarbete följer en rädsla för 

demokratiska problem.  

Intervjuerna avslutades med framåtblickande frågor om lobbyverksamhetens framtid i Sverige 

samt om de intervjuade tror att en reglering kommer att bli aktuell. Detta i syfte att få fram 

argument varför eller varför inte en reglering kan komma att bli aktuell samt om utvecklingen 

av lobbying kan ha betydelse för om man kommer att behöva reglera verksamheten eller inte. 

Sist i intervjun erbjöds informanterna möjligheten att själva ta upp någonting som vi under 

intervjun inte talat om. Detta för att inte gå miste om viktiga åsikter som informanterna 

eventuellt kunde ha om ämnet. Intervjuerna pågick alla tre mellan 40 och 50 minuter.      

5.9 Intervjuguide 

Kvale (1997) menar att i en intervjuguide anges de ämnen som är föremål för undersökningen 

och i vilken ordning de kommer att tas upp under intervjun. Vidare kan guiden täcka eller 

rymma en rad omsorgsfullt strukturerade frågor. Innan jag genomförde intervjuerna 

utformade jag en intervjuguide till politikerna och en intervjuguide till 

kommunikationsrådgivaren med de ämnen och förslag till frågor som jag ville ta upp under 

intervjuerna (se bilaga 3 och 4). Intervjuguidernas syfte var att fungera som ett stöd under 

själva intervjuerna.  

5.10 Transkribering 

De tre intervjuerna jag genomförde spelades in med hjälp av en diktafon (inspelningsbar 

bandspelare). Vilket enligt Kvale (1997) är det vanligaste sättet att registrera intervjuer på, 

han menar att intervjuaren då kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. 

Genom att använda en diktafon kan också orden, tonfallen, pauserna och dylikt presenteras i 

en permanent form som intervjuaren kan återvända till för omlyssning. Diktafonen var till stor 

hjälp för mig både under och efter intervjuerna. Den gav mig, som Kvale (1997) poängterar, 

möjligheten att verkligen fokusera på mitt ämne och dynamiken i intervjun. Jag kände att jag 

fullständigt kunde engagera mig i informanterna och ställa följdfrågor som kanske inte hade 

varit möjliga om jag behövt föra anteckningar om vad som sades under intervjuerna.  

Dessutom var bandspelaren en förutsättning för att efteråt kunna transkribera intervjun och 

därigenom få ned på papper det jag senare skulle analysera, vilket givetvis var väldigt 

praktiskt. Jag valde att transkribera intervjuerna så nära de sagda orden som möjligt och 
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uteslöt endast i sammanhanget icke relevanta inlägg. Detta för att göra en så verklighetsnära 

bedömning som möjligt av materialet.  

5.11 Etiska aspekter 

Østbye et al. (2004) menar att när forskning bedrivs där personer är inblandade måste man ta 

hänsyn till etiska frågor i forskningsprocessen. De presenterar fyra huvudkrav som enligt dem 

ska ställas på all forskning, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att informera de 

personer som forskningen innefattar om forskningens syfte och de undersökandes specifika 

roll. Samtyckeskravet innebär att forskaren visar hänsyn till att de som lämnar uppgifter eller 

deltar i forskningen gör detta frivilligt. Konfidentialitetskravet går ut på att forskaren skyddar 

deltagarnas personliga integritet och nyttjandekravet ställs då de uppgifter som samlas in 

enbart ska användas i forskningssyfte och inte i kommersiella syften.  

Informanterna i min studie kontaktade jag via mail. I mailen berättade jag vem jag är och 

beskrev min studie. Jag frågade också om de hade möjlighet och viljan till att ställa upp på 

samtalsintervju samt vilket ämne de skulle bli intervjuade om. Därmed uppfyllde jag både 

informationskravet och samtyckeskravet i och med att jag informerade om studiens syfte, 

deras roll som informant i studien och om de frivilligt hade möjlighet att ställa upp. För att 

informanterna inte skulle gå miste om, eller glömma av sina rättigheter som informanter, 

berättade jag vid mötestillfällena precis innan vi började intervjuerna återigen om 

forskningens och intervjuns syfte. Vid dessa tillfällen frågade jag också om det är okej att 

deras namn står med i studien eller om de vill vara anonyma. Ingen av informanterna hade 

något emot att deras namn står med i studien, därav behöver jag inte behandla deras uppgifter 

konfidentiellt. Nyttjandekravet uppfylldes också vid tillfället innan intervjun då jag också 

informerade om att intervjuerna endast kommer att användas i forskningssyfte. 

5.12 Validitet och reliabilitet 

Enligt Østbye et al. (2004) innebär validitet giltighet och gäller först och främst hur pass 

relevanta data och analyser är i förhållande till problemformuleringen. Østbye et al. (2004) 

understryker också att begreppet är så omfattande att det är svårt att täcka en exakt definition 

men att validitet i stora drag handlar om att man mäter det man avser att mäta. Reliabiliteten 
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menar Østbye et al. (2004) betyder tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamlingen, 

bearbetning och analys av data.  

För att kunna genomföra metoderna på ett adekvat sätt var det viktigt att jag var väl påläst 

inom studiens forskningsämne. Eftersom jag utifrån de kunskaper jag skaffat mig, själv 

utformade både dokumentanalysernas checklistor och de kvalitativa forskningsintervjuernas 

intervjuguider var det viktigt att jag kunde konstruera dem på ett sätt som gjorde att jag mätte 

det jag avsåg att mäta. Därför lade jag stor vikt vid litteraturöversikten i min studie i syfte att 

samla på mig den kunskapen jag som forskare behövde för att kunna belysa ”problemet” från 

så många synvinklar som möjligt och för att inte utesluta någon viktig aspekt. Denscombe 

(2009) nämner att för att nå hög trovärdighet i kvalitativ forskning kan forskaren triangulera 

sina resultat. Det innebär att kontrasterande data används för att försäkra sig om att forskaren 

är på rätt väg. Mina dokumentanalyser gav underlag till utformningen och genomförandet av 

de kvalitativa forskningsintervjuerna med politikerna och kommunikationsrådgivaren. Alltså 

kunde jag genomföra en så kallad informantvalidering, vilket enligt Denscombe (2009) 

innebär att forskarens förståelse både kan bekräftas och förbättras av dem som intervjuas.  

Riksdagsmotionera som analyseras i min studie är utgivna från 1991-2007. De är till antalet 

tio stycken och resta av politiker som undertecknar sig vid namn och parti. Det finns 

därigenom risk att politikernas åsikter inte representerar hela partiet och det blir därigenom 

svårt att hävda hela partiets åsikter i frågan. Samtidigt kan åsikterna i riksdagsmotionera ha 

kommit att ändrats. Därav kan reliabiliteten av åsikterna i förhållande till idag ses som svag. 

Men mitt syfte med studien är inte att dra några generella slutsatser om hur det i dagsläget är.  

Åsikter längre bak i tiden kan därför ha betydelse och skapa förståelse för hur 

lobbyverksamheten uppfattas och verkar idag.  

I stort förväntar jag mig en ganska stark validitet för studiens syfte. Detta eftersom 

riksdagsmotionera verkligen mäter det jag avser att mäta i och med att de rests i just det 

ärende/den frågan jag i min studie undersöker. De handlar om lobbyverksamhet och en 

eventuell reglering av en sådan. Både åsikter för- och emot en reglering behandlas även i 

dessa liksom att man kan se vilka partier det är som rest motionerna. Samtidigt får jag åsikter 

direkt från den ”verkliga” världen genom de intervjuer jag genomfört. Vilket jag också tycker 

har varit väldigt givande för min studie och en bra stödmetod eftersom åsikterna kommer från 
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personer som befinner sig mitt ibland och är en del av det jag undersöker. I följande avsnitt 

presenteras resultaten av metodernas undersökningar.  

6 Resultat 

I resultatavsnittet presenteras resultaten av de dokumentanalyser och intervjuer som 

genomförts i samband med studien. Jag börjar med att presentera de argument som anges av 

politikerna bakom undersökta riksdagsmotioner till en lobbyreglering. Sedan presenteras 

motargumenten och idéer om varför det inte finns någon lagstiftad reglering av lobbying i 

Sverige idag och huruvida det finns en rädsla för demokratiska problem vid en reglering. 

Därefter redogör jag för de olika typer av regleringssystemsförslag som politikerna bakom 

undersökta riksdagsmotioner angivit och eventuella regleringsförebilder presenteras också 

här.  Detta följs av en presentation om hur olika politiska ideologier och politiska system kan 

inverka på vilka synsätt man har angående lobbying och en lagstiftad lobbyreglering.  

I resultatavsnittet refererar jag till riksdagsmotionerna genom att skriva den författande 

politikerns efternamn, parti och det årtal då riksdagsmotionen restes. De intervjuade 

politikerna refererar jag till genom att skriva deras efternamn följt av vilket parti de 

representerar. Den intervjuade kommunikationsrådgivaren refererar jag till genom att skriva 

hans efternamn följt av (KR) vilket står för hans arbetstitel; kommunikationsrådgivare.  

6.1 Hur var problemet – varför behövs en lagstiftad lobbyreglering? 

I detta stycke presenteras de olika argument som politikerna bakom undersökta 

riksdagsmotioner angivit när det uttryckt sina åsikter om att reglera lobbyverksamheten i 

Sverige.  

6.1.1 Lobbying är minst lika vanligt i Sverige som i andra parlament  

Persson (M 1998) menar att lobbying är minst lika vanligt i vårt parlament som i andra 

parlament. Därför menar han att det borde vara angeläget att se hur man hanterat 

regleringsfrågan på andra håll.  

6.1.2 Lobbying inrymmer risk för missbruk 

Harding Olson (Fp 1995) anser att det är en myt att lobbying är ett hot mot demokratin och att 

en aktiv lobbyism inte utesluter folkligt engagemang utan snarare ökar förutsättningarna för 

människor att delta i samhällets beslutsfattande process. Men han tror samtidigt att oseriösa 
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lobbyister kan vilseleda vems intressen de företräder och presentera falsk information samt att 

de till och med skulle kunna använda sig av mutor. Därför behöver man kontrollera 

lobbyismens former via en reglering.  

6.1.3 Stoppa den dolda lobbyingen i Sverige  

Lindblad (M 2005) anser att många medborgare inte vet att det förkommer lobbying i Sverige. 

Han får medhåll av sin moderata partikollega Staxäng (M 2007) som menar att det konstant 

förekommer dold lobbying för allmänheten vilket han menar inte är bra sett ur en demokratisk 

synvinkel. Även miljöpartisten Ångström skriver i sina motioner (2004 och 2005) att 

lobbying allt för ofta bedrivs i hemlighet, med dold avsändare. Därför behöver man införa 

någon typ av registreringssystem som ökar öppenheten vid lobbyarbete.   

6.1.4 Lobbying är ett problem eftersom det sker helt oreglerat  

Persson (M 1999) menar att lobbying sedan åtskilliga år är ett problem i riksdagens 

verksamhet eftersom det i Sverige idag sker helt oreglerat. En annan moderat 

riksdagsledamot, Lindblad nämner också i en riksdagsmotion från 2005 att problemet med 

lobbying är att det är en oreglerad bransch. Persson (Kd 2007) motsätter sig många av de 

andra politikerna som rest motioner i ärendet ”lobbyingreglering i Sverige” som menar att 

många medborgare inte vet att lobbying bedrivs i Sverige. Han menar att alla vet att lobbying 

förekommer men att det är ett problem att ingen vet under vilka regler eller i vilken form. Han 

tycker att det är en brist att det inte finns några regler eller uppförandekoder som beskriver 

förhållandet mellan ledamöter och lobbyister. Även Staxäng (M 2007) menar att lobbying är 

en känd företeelse i Sverige. Han menar också att det inte är någon nyhet att lobbying 

förekommer mot riksdagsledamöter men att det inte finns någon reglering som kan 

kontrollera förhållandet mellan en lobbyist och en riksdagsledamot.  

6.1.5 Resursstarka intresseorganisationer får försprång  

Miljöpartisterna Ångström (2004 och 2005) och Leghammar m.fl. (1991) vill skapa mer 

jämlika förutsättningar för olika grupper i samhället att lobba. Leghammar m.fl. (1991) ansåg 

sig vid riksdagsmotionens skrivna tillfälle ha sett en tendens i samhällsutvecklingen av att de 

redan starka intresseorganisationerna får försprång gentemot ideella föreningar. De vill att 

man ska skapa bättre underlag för en djup debatt om hur olika intressen kan få komma till tals 

utan att opinionsbildningen tas över av de intressenter som är kapitalstarka eller av andra skäl 

har otillbörlig styrka i opinionsbildningen.  
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6.1.6 Bara professionella lobbyister kan ansluta sig till Precis branschnormer  

Lindblad (M 2005) menar att det är ett problem att det inte finns någon reglering av 

lobbyverksamhet i Sverige eftersom bara de professionella lobbyisterna kan ansluta sig till 

Precis branschnormer. De inte är de enda som bedriver lobbying mot riksdagsledamöter, 

menar han, och beskriver att även intresseorganisationer, branschorganisationer, fackliga 

organisationer, miljöorganisationer, folkrörelser och företag är exempel på aktörer som också 

ständigt påverkar riksdagsledamöters beslutsfattande. Även Ångström (Mp 2004 och 2005) 

påpekar att det bara är de professionella lobbyisterna som kan ansluta sig till Precis 

branschnormer.  

6.1.7 Precis branschnormer har brister 

Både Ångström (Mp 2004 och 2005) och Widman (Fp 2007) tycker att den självreglering som 

de professionella lobbyisterna tillämpar har brister. Bådas fokus ligger på att de anser att 

öppenhetskravet i Precis branschnormer är för svagt. Ångström (Mp 2004 och 2005) uttrycker 

att det är ”beklagligt otydligt utformat”.  Widman (Fp 2007) tycker också att det är ett 

problem att självregleringen är frivillig. Det är så att säga upp till varje enskilt PR-företag att 

själva bestämma om de vill följa Precis branschnormer eller inte.  

Även Thorén (KR) är medveten om att kritik har riktas mot Precis branschnormer från olika 

håll. Thoréns kommunikationsbyrå är inte anslutna till Precis branschnormer. Han berättar att 

någon kommunikationsbyrå har profilerat sig väldigt hårt på att de inte är med i Precis 

eftersom de tycker att normerna är för veka.  

6.1.8 PR-branschen vidgas – vanligare med professionella lobbyister 

Persson (M 1998) beskriver hur det har skett en utveckling från den klassiska lobbying där de 

engelska medborgarna mötte sina parlamentariker i parlamentets till en lobbyverksamhet av 

mer modernt snitt som präglas av lönsamma, högkompetenta och specialiserade 

påverkanskonsulter som med hjälp av medier tillgodoser sina uppdragsgivares intressen. I sin 

riksdagsmotion från 1998 skriver han att marknadsföringen av åsikter med åren alltmer 

professionaliserats. Stora Lobbydagen och valet av årets lobbyist menar han är exempel på 

uttryck för detta. Han menar att yrkesskickligheten har ökat och att moderna lobbyföretag och 

lobbygrupper har betydelsefulla påverkansmöjligheter i samhället.  
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Harding Olson (Fp 1995) menar att lobbyismen betydelse ökar i Sverige. 1991 redogjorde 

också Leghammar m.fl. (Mp) i en riksdagsmotion att omfattningen av lobbying ökat markant 

under de senaste åren. Ökningen ansågs också sannolikt att fortsätta i fler år framöver. I och 

med den tydliga utvecklingen och ökningen av lobbyismen i Sverige anser politikerna att man 

behöver se över formerna för lobbying och eventuellt införa ett lagstiftat regleringssystem.  

Precis åberopar ingen önskan eller argument för att reglera verksamheten i Sverige i sina 

branschnormer. Inte heller någon av de intervjuade ser någon anledning eller några argument 

för att man ska reglera lobbying i Sverige.  

Politikerna bakom undersökta riksdagsmotioner ser det alltså som en brist att det idag inte 

finns någon lagstiftad reglering av lobbying i Sverige. De menar att lobbying är lika vanligt i 

Sverige som i andra parlament där regleringar finns. Ingen vet i vilken form eller under vilka 

regler lobbying bedrivs. De menar att lobbying som bransch inrymmer risk för missbruk via 

att lobbyister bland annat kan verka i det dolda samt presentera falsk eller felaktig 

information. Man tror också att mutor kan vara en del av lobbyverksamhet. Precis 

branschnormer anses också vara bristfälliga, särskilt får deras krav på öppenhet kritik. 

Politiker menar också att de resursstarka gynnas av lobbying och att man därför borde ha 

bättre koll på hur verksamheten sköts. Alla dessa åsikter är argument för att en lagstiftad 

lobbyreglering bör övervägas att införas. I följande sektion presenteras motargumenten till en 

lobbyreglering och spekulationer kring om en lobbyreglering kan krocka med demokratiska 

värden samt spekulationer kring varför det idag inte finns en lobbyreglering i Sverige.  

6.2  Vilka är motargumenten till en lagstiftad lobbyreglering?  

I denna sektion presenteras olika motargument till en reglering av lobbyverksamhet i Sverige 

och spekulationer om varför det i Sverige idag inte finns någon lagstiftad lobbyreglering. 

Samt om en reglering kan tänkas krocka med demokratiska värden.  

6.2.1 Registreringssystem leder till ökat inflytande? 

Widman (Fp 2007) är den enda av politikerna som rest riksdagsmotionerna i ärendet som i ord 

uttrycker att man inte bör införa ett registreringssystem av lobbyister. Han menar att det inte 

är nödvändigt och att ett sådant förfarande riskerar att leda till en sorts auktorisation och 

inkorporering av lobbyisterna i den offentliga makten.  
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6.2.2 Etik och moral är viktigare 

Berit Högman (S) är osäker på vad en reglering skulle hjälpa till med. Hon menar att det i 

grund och botten egentligen handlar om etik och moral hos den enskilde individen. 

Det spelar ingen roll hur mycket regler och lagar vi har […] om människor inte 

känner att de omfattas av en slags norm som känner – det här är rätt, och det här är fel 

[…] Det där skriket på regler och lagar det är på något sätt att ifrånhäva sig sitt eget 

ansvar att faktiskt ha en etisk och moralisk kompass som man faktiskt går efter. 

Oavsett om det finns en lag skriven eller inte. (Berit Högman (S) 2010-12-13) 

Även Thorén (KR) och Nisser-Larsson (M) menar att ansvaret ligger hos aktörerna själva. 

Både Högman (S) och Nisser-Larsson (M) anser dessutom att man som politiker har ett 

ansvar att se till att man inte blir vän med en lobbyist. Högman (S) menar att även om 

lobbyister är trevliga är det samtidigt deras jobb att vara det.  

6.2.3 Det finns redan så mycket regler och lagar i vårt samhälle 

Nisser-Larsson (M) menar att man inte ska reglera lobbying eftersom att det redan finns så 

pass mycket annat som är reglerat i vårt samhälle. Även Högman (S) tycker sig se en 

utveckling där vårt svenska samhälle blir mer och mer skeptiskt till regler och lagar.  

6.2.4 Krockar en reglering med demokratiska värden? 

Nisser-Larsson (M) menar det att inte skulle bli lika tillgång för alla att utöva lobbying vid en 

lobbyreglering. Hon menar att det inte är rättvist men att det inte kan bli det heller. Hon menar 

att alla ska ha samma rättigheter men att det svårt att uppnå ett scenario där alla har samma 

möjligheter. Högman (S) tror att det finns en risk att en lobbyreglering kan strida mot vissa 

demokratiska värden. Hon svarar på frågan om vilka anledningar som skulle kunna finnas till 

att det skulle göra det enligt följande: 

Det skulle ju vara litegrand jobbigt om man tänker sig att någon skulle kunna 

kartlägga… Jag har en nyvunnen kompis i riksdagen och han är muslim. Tänk om 

högerextremisterna skulle komma på att – ”nu ska vi sätta igång här och kartlägga 

vad Amir gör i sitt riksdagsuppdrag". Vad skulle de kunna använda det till? Nej, det 

känns inget kul. (Berit Högman S, 10-12-13) 

Thorén (KR) talar om att ett införande av ett registreringssystem troligen skulle kunna krocka 

med viss lagstiftning i Sverige. Han menar att vi inte har åsiktsregistrering i Sverige och att 

han inte tror att någon vill ha det eftersom man har det i diktaturer.  Thorén (KR) anser att vid 
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införande av ett registreringssystem skulle politiker vara tvungna att registrera alla kontakter 

hon eller han har.  

Om en politiker dricker kaffe med en idrottsförening eller med en person som är 

representant från en idrottsförening så ska det registreras. Och […] det finns väl inga 

skäl att försöka dölja det. Och samtidigt är det ju lite läskigt om vi börjar registrera 

folk på det sättet också tycker jag. Och återigen, det är liksom inget konstigt att 

politiker träffar olika aktörer och inhämtar information.  (Anders Thorén 10-12-17) 

Även Högman (S) är skeptiskt inställd till ett registreringssystem och ifrågasätter hur långt 

bokföringen av någons liv ska gå. Hon talar om att människor som är väldigt illa ute kan höra 

av sig till henne eller organisationer som har med ”trasiga” barn att göra, därför vore det inte 

bra med en synlig bokföring. Hon anser även att det vore svårt att skriva upp alla möten i en 

bok om vilka man träffat och hur.  

6.2.5 Varför finns ingen reglering idag? 

Både Thorén (KR) och Högman (S) tror att anledningen till varför ingen lobbyreglerings finns 

idag handlar om tradition. Högman (S) talar om att det är en så pass ny bransch och att det 

krävs beslut för att reglera den. Hon menar att vi i Sverige är bra på att reagera istället för att 

agera. Thorén (KR) talar om tradition i det avseendet att vi i Sverige haft ett statsbärande parti 

(Socialdemokraterna) i många år där man haft stora grupper som LO och facket på sin sida 

och att intresset då inte varit särskilt stort för att reglera lobbying. Alla de intervjuade har 

också svårt att se hur en reglering av lobbyverksamhet i Sverige i praktiken skulle gå till.   

Thorén (KR) tror också att det handlar om respekt för både politikerkåren som gentemot 

övriga medborgare i samhället. Han menar att det inte finns någon anledning att misstro att 

politiker inte kan få information från olika håll och ta ställning till den.  Thorén (KR), 

Högman (S) och Nisser-Larsson (M) talar alla som tidigare nämnts om det ”sunda förnuftet” 

och att det handlar om etik och moral. Man vet själv vad som är rätt och fel.  

Motargumenten till en lobbyreglering i Sverige är alltså att registreringssystem kan leda till 

ökat inflytande av lobbyister i den offentliga makten, lika tillgång mellan olika grupper att 

lobba kan försämras, samhället har redan så mycket regler och lagar och framförallt är etik 

och moral viktigare att ha än skrivna regler att följa. Dessutom tror de intervjuade att en 

reglering kan krocka med vissa demokratiska värden och viss lagstiftning vi har i Sverige. Att 

det inte idag finns en lobbyreglering i Sverige tror de intervjuade beror på tradition, respekt 
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och att sunt förnuft löser problem bättre än regler och lagar. I följande sektion redogörs hur de 

som förespråkar en lobbyreglering vill att den ska se ut samt eventuella regleringsförebilder. 

6.3 Hur vill de som förespråkar en lobbyreglering att 

regleringsförhållandena ska se ut? 

I detta stycke presenteras olika förslag som politikerna bakom undersökta riksdagsmotioner 

angivit för regleringsförhållanden av lobbying i Sverige. Samt eventuella regleringsförebilder 

och spekulationer kring om deras regleringssystem skulle kunna fungera även i Sverige.  

6.3.1 Registrering  

Bertil Persson (M) framför i sina riksdagsmotioner från 1998 och 1999 hur han vill att 

riksdagen beslutar att införa ett registreringssystem av lobbyister. I den senare motionen från 

1999 skriver han att det är angeläget att man vet vem som är lobbyist, lobbyisterna bör alltså 

registreras i offentliga listor. Han anser bland annat att lobbyisten ska vara skyldig att uppge 

vem han/hon företräder och att lobbyisten ska redovisa vilket beslut han eller hon arbetar för 

att påverka. Lobbyisten ska också på begäran kunna uppge uppdragets ekonomiska bas.  

Även Harding Olson (Fp) är i sin riksdagsmotion från 1995 intresserad av att införa ett 

registreringssystem för lobbyister. Ångström (Mp) skriver i sina riksdagsmotioner från 2004 

och 2005 att det måste bli tydligare vem som är avsändare av olika lobbybudskap. En antydan 

till att införa ett registreringssystem i Sverige finns och han hänvisar till att 

Europaparlamentet och USA:s kongress har tydliga krav på öppenhet och registrering av 

lobbyister.  

6.3.2 Ackreditering av lobbyister 

I tre av de undersökta riksdagsmotionerna diskuterar politiker ett införande av ackreditering 

av lobbyister i Sverige. Lindblad (M) 2005 tycker att lobbyister borde få möjlighet att 

ackrediteras och därmed få access till riksdagens lokaler. Även Persson (Kd 2007) tycker att 

lobbyisterna bör få ackrediteras på samma sätt som journalister och få tillgång till lokalerna i 

riksdagen. Staxäng (M 2007) efterlyser mer öppenhet mellan lobbyister och Sveriges riksdag 

och ser ackreditering som en tänkbar lösning på problemet.  

6.3.3 Tjänsteanteckningar – ska politiker dokumentera möten med lobbyister? 

Leghammar m.fl. (Mp 1991) efterlyser i sin riksdagsmotion att riksdagen beslutar att införa 

att regeringsföreträdare ska vara skyldiga att föra tjänsteanteckningar vid sina möten med 
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olika lobbyister. Han menar att det är viktigt att kontrollera att besluten inte tas på grund av 

lobbyverksamhet eller genom otillbörlig påverkan från en viss intressegrupp.  

6.3.4 Utbildning i politisk påverkan  

Persson (Kd) uppmanar i två riksdagsmotioner från 2006 och 2007 riksdagen att utbilda 

lobbyister i politisk påverkan. I en riksdagsmotion från 2007 skriver han att erbjudandet ska 

ges både till etablerade lobbyorganisationer och mindre organisationer samt företag. I 

riksdagsmotionen från 2006 skriver han att målgruppen för denna utbildning i första hand 

bör ses som mindre organisationer och företag som är underrepresenterade när det gäller att 

presentera underlagsmaterial till riksdagens ledamöter.  

6.3.5 Går det att ”översätta” andra regleringsförebilder? 

I åtta av de tio undersökta riksdagsmotionerna beskrivs andra länders och parlaments 

regleringsförhållanden för lobbying i jämförelse med Sveriges. Samtliga politiker bakom 

dessa riksdagsmotioner tar upp Europaparlamentet som antingen ett exempel på hur ett 

reglerat förhållande mellan en lobbyist och en politiker kan se ut eller nämner dem som en 

förebild för hur Sverige borde reglera sin lobbyverksamhet. När man talar om 

Europaparlamentet som regleringsförebild är det främst för att man vill införa ett liknande 

registreringssystem av lobbyister som de använder sig av. Nisser-Larsson (M) berättar att det 

var under ett politiskt arbete i Bryssel för tio års sedan som om hon för första gången hörde 

talas om lobbying. Hon anser att det där är ett helt annat politiskt klimat med offentligt 

anställda lobbyister.  

Fyra av de åtta undersökta riksdagsmotionerna som anger regleringsförebilder beskriver 

USA:s sätt att reglera lobbying. Ångström (Mp 2004 och 2005) skriver bland annat att både 

Europaparlamentet och USA:s kongress har tydliga krav på öppenhet och registrering av 

lobbyister. Persson (M 1998 och 1999) menar att USA har ett system för registrering som 

enligt sammanställda uppgifter fungerar väl. Högman (S) talar om att det är en annan politisk 

kultur i USA. Hon menar att det där är okej för politiker att ”skaffa” sig pengar till 

valkampanjer. Och om vi skulle gå längre med det i Sverige så kan hon se ett behov av att 

man öppet ska redovisa varifrån man får sina pengar. Enligt Högman (S) får företrädare inom 

hennes parti inte ta emot en krona från privatpersoner. Även Thorén (KR) talar om de 

politiska skillnaderna mellan Sverige och USA. Han tror att politiker i USA är mycket mer 

öppna när de får ekonomiska bidrag från olika aktörer. Han anser att det är bra att de är öppna 

men att det samtidigt är lite läskigt att en person som ska fatta politiska beslut tar emot 
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ekonomiska bidrag. Han menar att det då är klart att man hamnar i en beroendeställning och 

att han har svårt att se någonting positivt med det.  

Det system för reglering som varit dominerande i riksdagsmotionerna är alltså ett 

registreringssystem där man bland annat offentligt registrerar vilka som är lobbyister. Tvåa 

på listan över förslag kommer ackreditering av lobbyister vilket skulle ge dem samma 

tillgång till riksdagens lokaler som journalister. Utöver detta finns förslag om 

tjänsteanteckningar och utbildning av lobbyister i politisk påverkan i syfte att få fram fler 

åsikter. Europaparlamentet ses som den främsta regleringsförebilden av politikerna bakom 

undersökta riksdagsmotioner. USA:s regleringssystem för lobbying anges också men bara i 

hälften så många motioner som Europaparlamentet. De intervjuade anser att EU och USA 

har helt andra politiska kulturer och att lobbying därför kan regleras på ett annat sätt där än i 

Sverige. I följande stycke redogörs om de undersökta upplever lobbyverksamhet som 

demokratiskt problematiskt.  

6.4 Upplevs lobbying vara demokratiskt problematiskt? 

Sex av de tio analyserade riksdagsmotionerna benämner vid ord demokratiska problem med 

lobbyverksamhet som argument för att reglera verksamheten. De talar bland annat om att det 

ur en demokratisk synvinkel inte är bra med den lobbying som konstant pågår i det dolda. Ett 

annat problem är att man via lobbying anses kunna köpa politiskt inflytande vilket främjar 

kapitalstarka intressegrupper och motverkar lika tillgång i samhället. Dock tycker många av 

politikerna bakom undersökta riksdagsmotioner liksom intervjuade politiker att lobbying 

samtidigt kan vara en inspirationskälla och kunskapskanal som kan leda till bättre 

beslutsfattande. Leghammar m.fl. (1991) menar att resurstarka grupper gynnas av lobbying. 

Och om utvecklingen av att resurstarka intressegrupper för försprång gentemot ideella 

föreningar inte granskas ingående menar de att det svenska samhället riskerar att frångå den 

grundlagsskyddande fria opinionsbildningen och de demokratiska beslutsformerna 

I Precis branschnormer diskuterar de inte demokratiska problem med lobbying. Dock verkar 

de vara medvetna om att andra parter kan göra det och framför att i ett öppet demokratiskt 

samhälle har alla rätt att uttrycka sina uppfattningar och försöka övertyga andra, men också att 

anlita professionell hjälp för att göra så. Även Thorén (KR) fokuserar på varje medborgares 

demokratiska rättighet att uttrycka sin åsikt. Han menar att lobbying är en demokratisk 

rättighet som alla har. Han anser att lobbying tillhör allmänheten. Thorén (KR) tycker att 
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lobbying stärker demokratin genom att det kan ses som ett system där folk pratar med 

varandra och kommunicerar. Nisser-Larsson (M) ser lobbying som ett hot mot demokratin om 

det blir väldigt mycket pengar inblandade. Hon beskriver det som en fara för samhället om 

riksdagsledamöter ”köps” och att de kan bli utsatta för så mycket lobbying att de kan hamna i 

beroende ställning till lobbyisterna och alltid röstar som dem vill. Även om det är emot deras 

egen och partiets övertygelse. Nisser-Larsson (M) talar också om vikten av att lyssna till vad 

båda parter i ett specifikt intresse har att säga för att främja lika tillgång mellan olika grupper 

att lobba i ett samhälle. Även Högman (S) talar om att man måste lyssna på dem som inte gör 

sin röst hörd. För gör man inte det blir det ett demokratiskt problem menar hon. Då blir de 

starkas röster och de starkas samhälle.  

I denna studie finns alltså också skilda åsikter om lobbying som en demokratisk tillgång 

respektive hot. Politikerna är mest skeptiska och menar att en lagstiftad reglering krävs för 

att motverka demokratiska problem medan representanter från PR-branschen menar att 

lobbying är en demokratisk rättighet som alla medborgare har. De mest framträdande 

aspekterna i rädslan för odemokratisk lobbying är i denna studie bristen på transparens och 

lika tillgång mellan olika grupper att lobba. I följande styckes ges kravet om transparens en 

närmare presentation.  

6.5 Transparens – botemedlet mot den dolda lobbyingen 

I de fyra motionerna som rests av moderata politiker är det främsta argumentet för en 

lobbyreglering att verksamheten kräver mer öppenhet. Lindblad (M 2005) till exempel vill 

förhindra den dolda lobbyingen genom att öka transparensen inom verksamheten. Han menar 

att lobbying kräver öppenhet, ärlighet och tydlighet mellan riksdagen som institution och 

lobbyisterna. Widman (Fp 2007) anser att eftersom lobbyister är verksamma mot 

förtroendevalda och myndigheter borde de vara skyldiga att uppge vilken uppdragsgivare de 

har. Oavsett om de tillfrågas eller inte. Även Kd:s Persson (2007) belyser vikten av öppenhet 

när det kommer till lobbying. Han menar att med ett reglerat förhållande kan utomstående 

aktörer ge sina synpunkter på frågor som riksdagen har att behandla på ett öppet, ärligt och 

framförallt tydligt sätt för båda parter. Ångström (Mp 2004 och 2005) efterlyser även han mer 

öppenhet i Sveriges lobbyverksamhet. Han tycker att regeringen snarast bör ta initiativ till en 

statlig utredning för att tvinga fram en ökad öppenhet vid lobbyarbete. Leghammar m.fl. (Mp 

1991) vill också att verksamheten ska blir mer transparent. Det är enligt honom viktigt att 
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kunna kontrollera att politiska beslut inte tas på grund av lobbyverksamhet eller genom 

otillbörlig påverkan ifrån en viss grupp.  

När jag diskuterar transparens och öppenhet med de intervjuade politikerna tycker de att det 

är politikerns ansvar att vara transparent.  Högman (S) jämför det med att företag inte har 

någon skyldighet att uppge sina kunder. Hon anser att lobbying är en marknadsstyrd bransch 

och att all lobbying som utövas är betald. Även Nisser-Larsson (M) ser lobbying som en 

företeelse som tillhör marknaden. Båda politikerna menar att öppenheten ska finnas hos 

ledamöterna eftersom det är dem som är valda av folket är det dem som ska vara transparenta. 

Nisser-Larsson (M) tycker att man som lobbyist kan uppfylla kravet om öppenhet och berätta 

på vems uppdrag man arbetar när man kontaktar politiker. Men hon tycker inte att man 

behöver ha någon lag på det. Människan är god menar hon och hon tror att det blir för mycket 

jobb med att införa en reglering – vem ska följa lagen och vilket straff ska det vara och vem 

ska döma? Thorén (KR) tycker också att det är viktigt att man är transparent i lobbyarbete. 

Han berättar att han alltid är öppen med vilken uppdragsgivare han har när han kontaktar en 

politiker.  

I Precis branschnormer anger de att ett PR-konsultföretag inte har någon allmän skyldighet att 

berätta för utomstående om sina uppdragsgivare eller om uppdraget i sig. De nämner dock att 

PR-konsultföretaget på anmodan bör redovisa vem uppdragsgivaren är. Åsikter om kravet på 

transparens är också de skilda. Politikerna bakom undersökta riksdagsmotioner anser att 

lobbyister har ett ansvar att vara transparent medan de intervjuade politikerna menar att det är 

deras ansvar som förtroendevalda politiker. Thoréns (KR) och Precis åsikter om öppenhet i 

lobbyarbete skiljer sig också. I följande sektion presenteras kravet om lika tillgång mellan 

olika grupper att lobba närmare.  

6.6  Vem vill ha ”lika tillgång”?  

I detta stycke presenteras politikerna bakom riksdagsmotionernas, Precis branschnormer och 

de intervjuades åsikter om lika tillgång mellan olika grupper att lobba i det svenska samhället. 

Samt vilka i undersökningen som främst diskuterar/efterlyser kravet på lika tillgång.  

De moderata riksdagsmotionerna diskuterar inte lika tillgång för medborgare i ett samhälle att 

lobba. De har främst fokuserat på medborgarnas rättigheter i aspekten av att de menar att det 

förekommer mycket dold lobbying och att medborgarna knappt vet att lobbying förekommer i 
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Sverige. Inte heller folkpartisternas riksdagsmotioner belyser önskemål om ökade 

förutsättningar för medborgares lika tillgång att lobba.  Harding Olson (Fp 1995) menar att 

lobbying inte bara gynnar de resursstarka utan tycker att oseriösa lobbyister som far med 

osanning och använder sig av mutor är ett större problem med verksamheten. I de 

miljöpartistiska riksdagsmotionerna är dock lika tillgång den aspekt som är mest framträdande 

och efterlyst. Leghammar m.fl. (Mp 1991) tycker att man behöver utreda omfattningen och 

formerna för lobbying. Han får medhåll från sin partikollega Ångström (Mp 2004 och 2005) 

som vill att regeringen ska ta initiativ till en statlig utredning för att tvinga fram en ökad 

öppenhet vid lobbying och skapa mer jämlika förutsättningar för att lobba. Precis normer tar 

inte upp ”lika tillgång” som någon punkt i deras normlista. De menar att den fria 

konkurrensen utgör en förutsättning för deras möjlighet att verka.  

I intervjuerna med politikerna ansågs lika tillgång mellan olika grupper att utöva lobbying 

mycket viktigare att främja tillskillnad från riksdagsmotionernas mest omdiskuterade krav på 

transparens. De intervjuade politikerna anser att det oftast är resursstarka grupper som gynnas 

av lobbying och de talar om vikten av att små grupper med mindre ekonomiskt kapital ska få 

komma lika mycket till tals i samhällsdebatten som de ekonomiskt resursstarka grupperna i 

samhället. Thorén (KR) menar att det är klart att en stor organisation med mycket resurser och 

goda kontakter kan ha fördel i att föra fram sina åsikter till politikerna. Men han menar 

samtidigt att ”så är det ju med det mesta”. Han menar att det finns en viss sanning i att 

lobbying gynnar de resursstarka. Men han menar att det är likadant i vardagen när man 

exempelvis ska köpa mjölk – kan man betala för det kan men få det. Men samtidigt tycker han 

att i ett demokratiskt land som Sverige har de flesta ganska goda förutsättningar att kunna 

uttrycka vad de tycker och tänker.  

I denna studie kan man alltså konstatera att politikerna bakom undersökta riksdagsmotionerna 

oftare tar upp bristen på transparens än bristen på lika tillgång mellan olika grupper i 

samhället att lobba. Miljöpartisterna är de i undersökta riksdagsmotionerna som främst 

diskuterar kravet om lika tillgång liksom de intervjuade politikerna. Precis och Thorén (KR) 

anser att alla har samma demokratiska rättighet att uttrycka sina åsikter. I följande stycke 

presenteras de undersöktas syn på ansvarsutkrävande och etik inom lobbyverksamhet.   
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6.7 Hur ser man på ansvarsutkrävande och etik? 

I detta stycke redovisas hur de undersöktas i denna studie ser på ansvarsutkrävande och etik 

inom lobbyverksamhet. En presentation ges av vilka i studien som anser att lobbyister ska 

kunna ställas till svars för sin verksamhet, Precis syn på etik inom PR-branschen och de 

intervjuades syn på ansvarsutkrävande och etik.  

Fyra av de tio analyserade riksdagsmotionerna framhäver att de tycker att lobbyister ska 

kunna ställas till svars för sin verksamhet. Persson (M 1999) tycker att åtgärder bör vidtas mot 

lobbyister som uppenbart bryter mot etik och regler. Ångström (Mp) skriver i sina motioner 

(2004 och 2005) att professionella lobbyister ska kunna ställas till svars för sin verksamhet. 

Han beskriver dock inte hur eller vid vilka tillfällen de ska kunna ställas till svars. Ångström 

(Mp 2004 och 2005) tror att bara ett hot om lagstiftning kan få lobbyföretagen att ställa 

tydligare öppenhetskrav på sig själva och sina uppdragsgivare. Widman (Fp 2007) tycker att 

lobbyisterna ska ha skyldighet att ange sina uppdragsgivare. Att inte göra det tycker han bör 

vara straffsanktionerat.  

Precis normer syftar till att ge medlemsföretagen i Precis och deras kunder ledning om vad 

som är god sed i branschen. De menar att normerna kan vägleda i komplicerade situationer 

men att de aldrig kan ersätta lagstiftning eller eget omdöme. Vidare anger Precis att PR-

konsultföretagen verkar inom ramen för det öppna och demokratiska samhället och att de 

följer dess lagar, regler och normer, liksom att de arbetar med uppdragsgivare som gör 

detsamma. Precis menar att yttrandefrihetsgrundlagen, pressetiska regler, 

insiderlagstiftningen, börskontrakt, offentlighetsprincipen etcetera utgör de ramverk som PR-

konsultföretagen verkar inom. Vidare menar de att ett PR-konsultföretag inte kan göra 

någonting som en enskild medborgare eller annat företag inte kan göra.   

Nisser-Larsson (M) tycker att lobbyister ska kunna straffas om de gör någonting brottsligt. 

Men hon ställer sig frågan vad det i sådana fall skulle kunna vara. Högman (S) tycker inte att 

lobbyister ska kunna straffas. Däremot politikerna som har kontakt med dem. Hon menar att 

lobbyisterna gör affärer och att ”man vet väl hur affärer är”. Thorén (KR) tycker inte heller att 

lobbyister ska kunna straffas om de inte bryter mot någon redan befintlig lag. Dock har även 

han svårt att se hur en eventuell påföljd för en lobbyist skulle se ut och när/vid vilka tillfällen 

åtgärder mot en lobbyist skulle kunna vidtas.  



46 

 

 

Nästan hälften av (4 av 10) politikerna bakom riksdagsmotionerna anser att ett 

regleringssystem med bestraffning av lobbyister borde övervägas att införas i Sverige. Precis 

och de intervjuade anser att lobbyister omfattas av de regler och lagar som samhället har och 

att de bara borde straffas om de bryter mot någon sådan lag eller regel. I följande sektion 

redogörs de i studien undersöktas åsikter om sär- och allmänintressen. 

6.8 Var går gränsen mellan sär- och allmänintressen?  

I denna sektion redogörs de undersöktas åsikter om sär- och allmänintressen i samhället samt 

om det i alla syften är rätt att sträva efter allmänintressen.  

Persson (M 1998) hävdar att lobbyindustrin har utvecklats till en kvalificerad och 

högspecialiserad bransch där många intresse- och branschorganisationer har som 

huvuduppgift att framställa sina egna specialintressen som allmänna riksintressen, vilket han 

är skeptisk till och tycker att man behöver göra något åt (införa en lagstiftad reglering). 

Nisser-Larsson (M) menar att gränsen och skillnaden mellan ett sär- och ett allmänintresse 

är en smaksak. Hon belyser samtidigt att man inte får vara jävig. Om det handlar om en 

politikers egna intressen menar hon att man inte ska vara delaktig i beslutsfattandet. Men 

hon talar om att det finns” jättemånga fina gränser då man inte kan se vad som är bra eller 

dåligt”. Men att det är upp till politikern själv att bedöma. Högman (S) talar om att det finns 

naturliga särintressen. Hon ger exempel på att sommarlovet är väldigt viktigt för lärare och 

att det är ett särintresse men att allmänintresset i det sammanhanget är att barn ska gå i 

skolan och gå ur skolan med tillräckliga kunskaper. Det senare menar hon är ett 

allmänintresse för precis alla. Men hon tror inte heller att det går att dra någon tydlig gräns 

mellan ett särintresse och ett allmänintresse.  

Thorén (PR) talar om att sär- och allmänintressen kan gå in i varandra. Han menar att han 

jobbar med organisationer som är aktiva inom specialiserade branscher och om det går bra 

för dem kan det också göra att det går bra för Värmland och Sverige, vilket han tycker är 

jättekul. Han anser att det i viss mån där finns ett särintresse samtidigt som det också finns 

ett allmänintresse av att det går bra för de aktuella organisationerna. Därför menar också han 

att det är svårt att dra en gräns mellan sär- och allmänintressen. Högman (S) anser att man 

som lobbyist inte enbart ska sträva efter allmänintressen eftersom det då kan finnas risk att 

glömma minoriteter som exempelvis blödarsjuka. Hon menar därför att det aldrig går att 

generalisera och säga att allmänintresset alltid går över särintresset. Ingen av de intervjuade 
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anser att det skulle vara mer okej för vissa grupper i samhället att lobba än andra. De menar 

att det ska vara lika för alla.   

De intervjuade ser alltså stora svårigheter i att skilja på sär- och allmänintressen. De menar 

att intressena ibland kan överlappa i varandra och om man bara lobbyisterna bara strävar 

efter allmänintressen riskerar man att glömma bort minoriteterna i samhället. I följande 

stycke presenteras politiska ideologier och det pluralistiska samhällets roll i sammanhanget.    

6.9 Politiska ideologier och det pluralistiska samhällets roll 

I denna sektion presenteras åsikter om politiska ideologiers inverkan på politikers syn på en 

lobbyreglering samt åsikter om korporativa och pluralistiska system.  

Nisser-Larsson (M) ser positivt på att stora intresseorganisationer som LO och facket fått allt 

mindre makt (se bakgrundsavsnitt 2.6). Nisser-Larsson (M) förespråkar fri konkurrens och 

mångfald. Hon tycker att alla ska ha möjlighet att gå med i alla möjliga typer av föreningar.  

Högman (S) anser att det kan vara en fara att definiera ett samhälle som en marknad som 

vilken som helst. Hon tycker att människan är ”mer än en vandrande plånbok”. Högman (S) 

tycker att vi är fel ute om vi tror att vi kan reducera medborgarskapet till ”allting kan vi 

köpa”, eftersom hon menar att medborgarskapet även bör innebära att vi hanterar vissa saker 

tillsammans. Hon menar att det är mer rationellt och billigare samtidigt som det också hjälper 

de ”sköra” i samhället som har det svårare. Därför tycker Högman (S) att det är synd att 

organisationskulturen och politiken inte längre har en stark sammankoppling. Men samtidigt 

menar hon att en avkorporativisering är bra om det riskerar att bli maktfullkomlighet, 

”ryggkliarklubb” och på gränsen till korruption.  

6.9.1 Skillnader mellan höger- och vänsterpolitiken? 

Thorén (KR) framhäver att han kanske är lite fördomsfull men att han tror att det kan finnas 

vissa aspekter på höger- och vänsterskalan som kan ha betydelse för hur man ser på 

lobbyverksamhet och en eventuell reglering av denna. Han menar att det kan finnas en syn 

bland vissa människor att lobbying främst är någonting som kapitalstarka grupper arbetar 

med. Och därför tror han att vänstern generellt kan vara lite mer negativt inställda till 

lobbying än högern.  Högman (S) tror att både politisk ideologi och generation kan ha 

betydelse för hur man ser på en reglering av lobbying i Sverige. Hon tror att detta avspeglas i 

vilken inställning man har till ”marknad kontra människa”.  
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Detta brukar jag ha som en ideologisk vattenbildare – en del tycker ju att det är helt 

okej och att göra människor till vandrande plånböcker. För mig är inte det okej av 

väldigt många skäl. Både av demokratiska men också av jämlikhetsskäl. Så där kan vi 

nog inte riktigt mötas. (Berit Högman (S) 10-12-13) 

Hon upplever att Centern och Kristdemokraterna är de partier som är mest för en reglering i 

Sverige. Medan Moderaterna och Sverigedemokraterna är de som är mest emot. Hon tror att 

det beror på att Sverigedemokraterna inte vill berätta var ifrån de får sina pengar. Och att 

Moderaterna troligen får bidrag både från företag och enskilda personer med mycket pengar 

som de inte vill ska vara synliga bidragsgivare. Högman (S) hävdar att hon som 

socialdemokrat inte alls har det på det sättet och att de istället har en mer småskalig insamling 

från fler människor. Nisser-Larsson (M) däremot ser frågan på ett annat sätt. Hon tror att 

vänstersidan är mer positivt inställda till en lobbyreglering i Sverige än vad högersidan är. 

Hon hävdar att man på vänstersidan gärna vill att det ska vara reglerat för att man då kan styra 

och kontrollera. Nisser-Larsson (M) talar om vikten av frihet – människan ska själv få 

bestämma över sitt eget liv.     

Av riksdagsmotionerna kan man utläsa att det allra främst är högersidan som uppmanar 

riksdagen till att fatta beslut om att reglera lobbyverksamheten i Sverige. Fyra av de tio 

motionerna är resta av moderater, två av folkpartister och en av en kristdemokrat. Dock har 

inga riksdagsmotioner rests av Centerpartiet som ingår i en allians med övriga borgerliga 

riksdagspartier. Förutom då Sverigedemokraterna som efter riksdagsvalet 2010 också sitter 

med i riksdagen. De har inte heller rest några riksdagsmotioner i ärendet.  Inga 

riksdagsmotioner har heller rests i ärendet av de ”röda” partierna i riksdagen men däremot tre 

av det gröna partiet – Miljöpartiet. Det borgerliga blockets främsta argument till reglering är 

bristen på transparens medan miljöpartisterna främsta argument är bristen på lika tillgång 

mellan olika gruppers möjligheter att utöva lobbying i samhället. Skillnader mellan höger- 

och vänsterpolitiken i Sverige syns också i att inga av de ”röda” partierna rest motioner i 

regleringsärendet. I följande avsnitt analyserar jag studiens resultat i förhållande till mina 

teoretiska utgångspunkter.  

  



49 

 

 

7 Analys 

I detta avsnitt analyserar jag mina uppvisade resultat utifrån mina teoretiska utgångspunkter. 

Jag för ett resonemang om teorierna i min studie är relevanta för mitt reslutat av 

undersökningarna i form av dokumentanalyser och intervjuer. 

7.1 Transparens  

I teoriavsnittet belyser jag att det kriterium som kanske allra främst tas upp i demokrati-

/regleringsdebatten om lobbying är transparens. Jaatinen (1998) och Möller (2009) menar att 

transparens ofta ses som ett krav vid demokratisk lobbying. Liksom Larsson (2005) då han 

menar att i ett demokratiskt samhälle förutsätts debatt och andra demokratiprocesser vara 

öppna, transparenta och synliggjorda. Dessa forskares åsikter om transparens verkar stämma 

överens med verkligheten i förhållande till mitt resultat. Som jag redovisat på många ställen i 

resultatavsnittet (se exempelvis avsnitt 6.1 och 6.5) har flera av politikerna belyst vikten av att 

öka öppenheten vid lobbyverksamhet. Att transparens ses som ett krav vid demokratisk 

lobbying (Jaatinen 1998 och Möller 2009) kan i denna studie kopplas samman med att många 

av politikerna i riksdagsmotionerna anser att det konstant förekommer dold lobbying i Sverige 

och att de uttrycker att det är ett problem sett ur en demokratisk synvinkel.  

Som Larsson (2005) hävdar (se avsnitt 4.1.1) handlar det även i riksdagsmotionerna om att 

den som driver debatten själv ska kunna bli identifierad. Detta kan sammanlänkas med 

riksdagsmotionernas önskade krav om att lobbyisterna ska uppge vem deras uppdragsgivare 

är och att, som Larsson (2005) skriver, att man avslöjar sina källor. Detta kan också relateras 

till resultaten av intervjun med Thorén (KR) som också han tycker att det är viktigt med 

transparens vid lobbyarbete. Det är för honom en självklarhet att alltid berätta för ledamöterna 

på vems uppdrag han arbetar och att alltid vara ärlig. Detta rör också Larssons (2005) åsikter 

om att lobbyister inte bör dölja sina avsikter i kontakter med politiker. Detta understryks 

också av vad som har framgått av flera av de undersökta riksdagsmotionerna som av 

genomförda intervjuer (se avsnitt 6.1, 6.3 och 6.5).  

Som redovisat i teoriavsnittet beskriver Möller (2009) att ett kännetecken för lobbying är att 

det handlar om informell påverkan och att bristen på transparens tenderar att bli följaktligen 

påtaglig. Möller (2009) och Naurin (2001) (se avsnitt 4.1.1) menar att man väckt 

riksdagsmotioner med krav på reglering för att råda bot på detta. Möller skriver att ett 
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framträdande krav har varit att införa ett regelverk som tvingar lobbyister att redovisa sina 

uppdrag. Politikerna i undersökta riksdagsmotioner verkar uppenbarligen tycka att det finns 

en brist på transparens i lobbyverksamhet. Som Möller och Naurin hävdar har bristen på 

transparens varit ett framträdande argument i riksdagsmotionerna för att reglera 

verksamheten. Som jag redovisat i resultatavsnittet (6.3) har de som rest riksdagsmotioner i 

syfte att framföra förslag om en lobbyreglering i Sverige angivit olika regleringssystem i vilka 

det främsta ärendet varit att man ska redovisa sin uppdragsgivare liksom att det ska bli mer 

tydligt vem som är lobbyist. Förslagen om registreringssystem, ackreditering och 

tjänsteanteckningar framhäver främst av allt att lobbyverksamheten kan och önskvärt bör bli 

mer transparent. 

Som jag i bakgrundsavsnittet (se 2.4) redogjort belyser Dahl (1998) att en förutsättning för 

demokrati är upplyst förståelse och att en allmän opinion därmed inte bör grundas på dolda 

lobbyaktiviteter. Möjligen är just det demokratikriteriet en grund för politikernas åsikter om 

varför lobbyverksamheten i Sverige behöver bli mer transparent. Kanske har Dahls kriterium 

om upplyst förståelse letat sig in som en stående värdering hos allmänheten om vad som är 

demokratiskt i ett samhälle och att politiker därför arbetar för att uppfylla ett sådant kriterium.  

7.2 Lika tillgång  

I teoriavsnittet beskriver jag forskares syn på lika tillgång gällande lobbyverksamhet. Möller 

(2009), Naurin (2001), Jaatinen (1998) och Kitchen (1999) beskriver i avsnitt 4.1.2 problemen 

kring att vissa anser att bara de resursstarka intressena gynnas av lobbyverksamhet. Kitchen 

(1999) skriver att källan till problemen med lobbying ligger i den upplevda makten hos vissa 

grupper. 

Som jag redovisat i resultatavsnittet (se exempelvis 6.1.5 och 6.6) var bristen på lika tillgång 

det som ansågs mest negativt med lobbying bland de intervjuade politikerna samt i undersökta 

miljöpartistiska riksdagsmotioner. Alltså kan detta kopplas samman med ovanstående 

forskares idéer om att vissa kan ha uppfattningen om att lobbying främst gynnar de 

resursstarka i ett samhälle. I teoriavsnittet beskriver jag att detta skulle kunna ses som ett hot 

mot Dahls (1998) demokratikriterier om politisk jämlikhet, effektivt deltagande och upplyst 

förståelse genom att grupper med mindre makt inte skulle ges samma möjlighet att påverka 

politiken och därmed inte erbjudas samma effektiva deltagande liksom att de skulle stå 

utanför de relationer som kan skapas mellan de resursstarka intressegrupperna och politiker. 
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Detta kan man antyda en rädsla för både i undersökta miljöpartistiska riksdagsmotioner och i 

intervjuerna med politiker. Politikerna åtar sig själva ansvaret att se till att lika tillgång bör 

främjas i lobbyverksamhet medan miljöpartisterna i undersökta riksdagsmotionerna vill att 

riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att utföra en statlig undersökning för att skapa mer 

jämlika förutsättningar för att lobba. Miljöpartisterna anser alltså att någon typ av 

lobbyingreglering skulle kunna främja lika tillgång medan de intervjuade politikerna tror att 

en reglering skulle kunna minska den lika tillgången. Vilket kan relateras till Naurin (2001) 

som belyser att det finns farhågor i diskussionen om att en eventuell reglering skulle kunna 

gynna dem som redan är ”inne”. Thorén (KR) anser att det finns viss sanning i att resursstarka 

intressegrupper gynnas av lobbying men att det i verkligheten är så med allting, kan man 

betala för det kan man få det (se avsnitt 6.6). Thoréns (KR) syn om verklighetens orättvisor 

kan relateras till Kitchens (1999) idé om att man helt enkelt accepterar att det inte finns lika 

tillgång i ett samhälle.   

Något som inte diskuterats i forskningsdebatten ur mina teoretiska utgångspunkter men som 

Persson (Kd 2007) tar upp som ett förslag för att främja lika tillgång mellan olika grupper att 

lobba är att han vill att riksdagen ska införa en utbildning i politisk påverkan för lobbyister 

där huvudmålgruppen ska vara mindre kapitalstarka lobbygrupper (se avsnitt 6.3.4). 

7.3 Ansvarsutkrävande och etik  

I teoriavsnittet behandlas teorin om samhälleligt ansvar (se till exempel Jaatinen 1998). 

Jaatinen (1998) menar att teorin handlar om etik. Lobbyister bör vara medvetna om 

konsekvenserna av deras aktiviteters inverkan på samhället. I det sammanhanget menar 

Jaatinen (1998) att lobbyings roll är att hjälpa företag att ta ansvar och lösa samhälleliga 

problem. Thorén (KR) beskriver i viss mån det Jaatinen (1998) talar om då han säger att han 

tycker att det är jättekul att arbeta med värmländska arbetsgivare eftersom det på ett eller 

annat sätt syftar till att göra saker och ting bättre för Värmland. Som i resultatavsnittet 

redovisat tycker många av politikerna i riksdagsmotionerna samt de intervjuade politikerna att 

lobbying är en bra inspirationskälla och kunskapskanal som kan vara bra underlag till bättre 

beslutsfattande. Därmed kan man också utläsa att även politikerna kan se lobbyister som 

”hjälpredor” till att lösa samhälleliga problem.  

Jarud (2002) talar om kravet på en universell yrkeskod inom PR-fältet och att en sådan kod är 

svår att skapa eftersom det är svårt att förutse varje litet moraliskt dilemma som kan uppstå i 
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en PR-utövares verksamhet. Han menar, liksom Larsson (2005), att dessa etiska koder därför 

tenderar att bli tämligen ospecifika. Att Precis branschnormer anses ”luddiga” och ospecifika 

har också bekräftats av denna studie. Som redovisat i resultatavsnittet (se avsnitt 6.1.7) menar 

vissa av politikerna som rest riksdagsmotioner i ärendet att Precis normer har brister, de är 

främst skeptiska till öppenhetskravet i Precis branschnormer. Thorén (KR) har också märkt att 

Precis branschnormer inte alltid är uppskattade inom PR-branschen. Vilket också stämmer 

överens med många av PR-praktikernas uppfattning i Larsson (2005) studie om ansvar och 

etik inom PR-branschen i Sverige (se avsnitt 4.1.3). Kontentan av Larssons (2005) studie var 

att PR-praktiker främst använder sig av den personliga etiken och att de i sitt arbete sällan tar 

samhällsetisk syn. Thoréns (KR) företag är inte anslutna till Precis branschnormer och han ser 

heller inget behov av att omfattas av några normer eller regler. Thorén (KR) talar om ”det 

sunda förnuftet” vilket kan relateras med Larssons studie om att den personliga etiken är den 

mest framträdande hos PR-konsulter när det gäller att lobba genom god affärssed. I den 

personliga etiken eller i det sunda förnuftet ligger troligen också moralen för hur man 

ansvarar för samhället. Båda de intervjuade politikerna och Thorén (KR) belyser flera gånger 

att man i sig själv ska veta vad som är rätt och fel och att detta också avspeglar sig i deras sätt 

att ta ansvar för samhället och medborgarna. 

Jarud (2002) hävdar också upp att med nedskrivna etiska koder följer också risken att de fylls 

med meningslös ”retorik” eftersom de inte kan kontrolleras och saknar effektivt system för 

bestraffning. Detta kan relateras till att fyra av de tio politikerna som rest riksdagsmotioner i 

ärendet vill att lobbyister ska kunna ställas tills svars för sin verksamhet och därmed införa 

någon typ av lagstiftad reglering. Medan informanterna däremot bara ser anledning till straff 

om de bryter mot en redan befintlig lag. 

7.4 Särintresse eller allmänintresse?  

I teoriavsnittet nämns att Kitchen (1999) anser att lobbyister alltid bör ställa sig frågan om 

uppdragsgivarens intressen förhåller sig till allmänintresset. Som redovisat i resultatavsnittet 

tycker Persson (M 1998) att lobbyindustrin har utvecklats till en kvalificerad och 

högspecialiserad bransch där många intresse- och branschorganisationer har som 

huvuduppgift att framställa sina egna specialintressen som allmänna riksintressen. Enligt 

honom ses det som ett problem om lobbyister strävar och arbetar efter särintressen istället för 

allmänintressen. Däremot var de intervjuade inte lika övertygade om att lobbyister alltid 
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måste sträva efter ett allmänintresse. Alla menar att det är svårt att dra en gräns mellan ett sär- 

och ett allmänintresse. Högman (S) talar om att det finns naturliga särintressen och Thorén 

(KR) menar att särintressen och allmänintressen kan gå in i varandra då en organisations 

särintressen kan gynna allmänheten. Som jag också tar upp i teoriavsnittet, kan det möjligen 

bero på att det är svårt att avgöra vad som är ett sär- eller allmänintresse, det handlar i många 

fall om en uppfattningsfråga. Detta är också någonting som bekräftas av genomförda 

intervjuer (se avsnitt 6.6).  

I teoriavsnittet nämns av Hogan et al. (2010) att det finns olika grupper som lobbar för olika 

saker, bland annat miljöaktivister som lobbar för allmänhetens bästa och andra som lobbar för 

privata fördelar. Vidare menar Hogan et al. (2010) att trots att det handlar om olika sätt att 

påverka beslutsfattare finns det i stort sett ingen skillnad i de registrerade kraven för de olika 

aktiviteterna. I undersökta riksdagsmotionerna uttrycker Ångström (Mp 2004 och 2005) 

liksom Lindblad (M 2005) att det är ett problem att bara de professionella lobbyisterna kan 

ansluta sig till den självreglering som Precis tillämpar. Hogan et al. (2010) talar om (se avsnitt 

2.2) att definitionerna av lobbying gör att det blir svårt att reglera verksamheten. Som framgår 

av undersökta riksdagsmotioner finns skilda uppfattningar om lobbying – det finns dem som 

menar att lobbying inte bara gynnar de resursstarka (se exempelvis avsnitt 6.1.5 och 6.4) men 

samtidigt finns det dem som menar att det främst gör det (se exempelvis avsnitt 6.1.5 och 

6.6). Även bland de intervjuade märks skillnaderna, politikerna anser att lobbying främst är 

marknadsstyrt och Högman (S) anser till och med att all lobbying är betald. Medan Thorén 

(KR) däremot hävdar att lobbying är något som tillhör allmänheten och att det är en 

demokratisk rättighet. Ingen av de intervjuade anser att det är mer okej för vissa grupper i 

samhället att lobba än för andra. De menar att det ska vara lika för alla i ett samhälle. 

Möjligen kan det ses som svar som inte stödjer idén om att det skulle vara mer okej för 

exempelvis miljöaktivister som kan sägas lobba för allmänhetens bästa att lobba än en ett 

företag som lobbar för privata fördelar. Högman (S) belyser också att om man som lobbyist 

bara lobbar för allmänhetens bästa och konstant ser till att den stora massan ska vara så nöjd 

som möjligt finns en risk att man glömmer minoriteter i samhället. Någonting som Kitchen 

(1999) inte tar upp i sin argumentation för att lobbyister alltid ska ställa sig frågan hur 

uppdragsgivarens intresse förhåller sig till allmänintresset.  
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7.5 De politiska ideologierna och de politiska systemens betydelse 

Kitchen (1999) menar att det är omöjligt att åtskilja lobbying från politik. Han menar att 

lobbyister arbetar i ett politiskt klimat och i en uppsättning av formella och informella regler 

som de inte själva bestämmer över och att ett samhälle därför får den typ av lobbying det 

tillåter. Kitchens (1999) idé om detta kan relateras till de intervjuade politikernas syn på deras 

ansvar i en relation med en lobbyist. Båda menar att det är politikerns ansvar att kunna se vad 

som är rätt och fel och se till att så många intressen som möjligt tas i beaktning vid 

beslutsfattande. Kitchens (1999) syn kan också sammanlänkas med politikernas inställning till 

korporativa system där vissa intressegrupper verkar i ett samarbete med staten. Nisser-

Larsson (M) är emot korporativa system och förespråkar fri konkurrens. Högman (S) däremot 

anser att medborgarskapet i vissa fall tjänar på att vi hanterar angelägenheter tillsammans. 

Vilket kan kopplas ihop med Naurins (2001) idé om att det finns en laddad konfliktlinje 

mellan socialism och liberalism i och med att dessa politiska ideologier ser olika på 

intressegruppers närvaro och statens ambition att föra en reglerande omfördelad politik. 

Naurin (2001) menar att misstron främst kommer från ett liberalt eller nyliberalt perspektiv 

vilket kan relateras till Nisser-Larsson (M) önskan om fri konkurrens. Naurins (2001) idé om 

att ur ett socialistiskt eller socialdemokratiskt perspektiv kan intresseorganisationerna 

uppfattas nödvändiga för en effektiv politisk styrning stöds av Högmans (S) syn på att 

medborgarskapet i vissa sammanhang tjänar på att vi sköter angelägenheter tillsammans.  

Den pluralistiska – och den korporativistiska världsåskådningen beskrivs i teoriavsnittet i 

teorin om politiska system (se avsnitt 4.2). Toth (2006) och Coombs (1993) framför att kritik 

har riktats mot det pluralistiska synsättet då forskare har upptäckt att lika tillgång inte finns 

för alla grupper i samhället och att de måste ha pengar, status och mediepublicitet för att 

kunna påverka politiska beslutsfattare. Denna syn delas av Högman (S) som menar att 

människor är mer än ”vandrande plånböcker” och att hon tycker att samhället inte bör 

definieras som en marknad. Grunig & Jaatinens (2000) idé om en samhällskorporativism kan 

också i studien knytas an till Högman (S) syn på att en avkorporativisering är bra om ett 

korporativistiskt system tenderar till maktfullkomlighet och på gränsen till korruption. Då hon 

genom denna syn kan tänkas förespråka både korporativism och pluralism. Den 

korporativistiska världsbilden får kritik då den sägs förneka tillgång till grupper som inte har 

samarbetsförhållanden med statliga departement eller organ. Detta avspeglar sig i Nisser-

Larssons (M) syn om att alla ska ha möjlighet att gå med i alla möjliga typer av föreningar.   
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Som jag tar upp i den aktuella forskningsdebatten (3.1) menar McGrath (2009) att 

regleringssystem bör vara förenliga med länders existerande politiska kultur och 

beslutsfattande process. Som framgår av undersökta riksdagsmotionerna, intervjuer och av 

Precis branschnormer finns det, liksom i forskningslitteraturen, vitt skilda åsikter om hur 

lobbyverksamhet bör gå till. I de undersökta riksdagsmotionerna fokuserar man till exempel 

på olika problem. De borgerliga politikerna ropar efter ökad öppenhet för att förhindra dold 

lobbying medan miljöpartisterna poängterar att de vill se en ökad öppenhet genom att det görs 

en granskande utredning för att skapa mer jämlika förutsättningar för alla grupper i samhället 

att kunna lobba. De intervjuade politikerna tycker att det allra oftast är resursstarka grupper 

som gynnas av lobbying och att verksamheten är marknadsstyrd. Medan Thorén (KR) och 

Precis anser att lobbying är en demokratisk rättighet som alla medborgare har och Thorén 

(KR) uttrycker även tillskillnad från politikerna att lobbying tillhör allmänheten. Återigen kan 

detta relateras till att definitionen om vad lobbying egentligen är verkar skilja sig mellan olika 

människor och inte bara mellan vilket politiskt parti man tillhör eller vilken bransch man 

tillhör. I Sverige har vi åtta olika partier i riksdagen som ska komma överens om hur lobbying 

i Sverige ska gå till. Att definiera en lobbyverksamhet utifrån en politisk kultur och 

beslutsfattande process i Sverige kan i och med de många olika åsikterna i frågan därför vara 

svårt att göra. Samtidigt har det under 20 år endast rests tio riksdagsmotioner om att införa 

lagstiftad lobbyreglering i Sverige, vilket tyder på att intresset för en lagstiftad lobbyreglering 

inte är särskilt stort bland svenska riksdagspolitiker. Som ovan diskuterat är 

regleringsdiskussionen rörig och därför en aning svåranalyserad. Olika politiska partier har 

olika åsikter men även vad det gäller enskilda riksdagsledamöter inom ett och samma parti går 

åsikterna ibland isär. Troligen kan denna svåra och röriga diskussion göra att få politiker 

varken vågar eller vill ta ställning i frågan. 

Teorin Communitarianism som tas upp i teoriavsnittet (4.2) kan knytas an till de undersökta 

riksdagsmotionernas krav på ökad öppenhet i lobbyverksamhet. Även Thorén (KR) påtalar att 

en relation mellan en politiker och en lobbyist bör vara öppen. De intervjuade politikerna 

menar också att man måste främja lika tillgång mellan olika gruppers möjligheter för att 

kunna lobba. Dessa aspekter kan relateras eftersom teorin har en kritisk syn på det politiska 

systemet och Etzioni (1993) menar att allmänheten har en brist på kontroll över vad som sker 

i de politiska institutionerna och att det därför krävs en förändring. Etzioni vill se en 

samhällelig insats som ska driva igenom reformer som minskar särskilda intressens roll till 
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staten. Detta kan således också relateras till miljöpartisternas förslag om att genomföra en 

statlig granskande utredning om formerna för lobbying och Perssons (Kd 2007) förslag om att 

riksdagen ska införa en utbildning i politisk påverkan för att skapa mer jämlika förutsättningar 

för grupper i samhället att utöva lobbying och därmed kunna påverka det statliga 

beslutsfattandet. 

7.6 Socialt kapital – en förutsättning för lobbying?  

Teorin om socialt kapital tas upp i teoriavsnittet (4.3) och belyser relationen som människor 

formar genom deras involvering i grupper (Toth 2006). Hazleton & Kennan (2000) menar att 

socialt kapital utvecklas genom en samhällelig struktur som underlättar för kommunikativa 

utbyten. Ur dessa utbyten menar Toth (2006) att sociala relationer uppstår som kan leda till 

ekonomiskt kapital. Teorin kan i denna studie knytas an till de som i de undersöta 

riksdagsmotionerna menar att vissa grupper genom olika typer av resurser kan skaffa sig mer 

makt till att styra samhällets opinionsbildning. Även vid politikerintervjuerna poängterades att 

de som politiker har ett ansvar att inte bara lyssna till de grupper som har ekonomiskt kapital 

och därmed möjlighet att ta kontakt och skapa sociala relationer med politikerna. Teorin om 

socialt kapital kan också relateras till de intervjuade politikernas åsikter om att man som 

politiker aldrig kan vara vän med en lobbyist. Eftersom de menade att lobbyister är betalda för 

att vara trevliga och skapa relationer med politikerna som kan gynna dem och deras 

uppdragsgivare ekonomiskt.  

7.7 Lobbying och allmän opinion 

Som angivet i teoriavsnittet belyser Larsson (2005) att opinionsbildning och påverkan i 

samhället enligt flera forskare numera i hög grad skapas av experter som lobbyister som 

därmed har en betydande makt i samhällsdebatten och samhällshanteringen. Möller (2009) 

påpekar att opinionspåverkan är en viktig komponent i lobbyverksamhet. Habermas (1994) 

menar att tidigare gav allmänheten upphov till opinion men i modern tid skapas opinioner 

främst av ekonomiska intressen genom PR och reklam som således formar opinioner åt 

allmänheten. Man kan utläsa en rädsla för detta i Leghammar m.fl. (1991) riksdagsmotion (se 

avsnitt 6.4) där de menar att om utvecklingen av att resurstarka intressegrupper för försprång 

gentemot ideella föreningar inte granskas ingående riskerar det svenska samhället att frångå 

den grundlagsskyddande fria opinionsbildningen och de demokratiska beslutsformerna. I 

Precis branschnormer står det att den fria åsiktsbildningen är en förutsättning för PR-
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konsultföretagens möjlighet att verka. Även Högman (S) och Thorén (KR) är inne på samma 

linje då de menar att i ett demokratiskt samhälle har vi en rättighet att få säga och tycka vad vi 

vill samt att ge utlopp för det. Detta kan kopplas samman med Larsson (2005) idé om att 

formationen av allmänna opinioner är en given komponent i den demokratiska processen. 

Thorén (KR) uttrycker att det är en demokratisk rättighet och att alla har den rättigheten. 

Vilket också kan refereras till McNairs (2007) idé om att den kunskap och information som 

medborgare kommer att grunda sina politiska val på måste cirkulera fritt och vara tillgänglig 

för alla.  
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8 Slutsatser och diskussion 

Denna studies mål är att besvara en forskningsfråga; Vilka argument finns för respektive emot 

en lagstiftad reglering av lobbyverksamhet i Sverige? Studiens mål är också att testa en 

hypotes som undersöker om det finns det tydliga/väsentliga skillnader i hur man ser på frågan 

mellan höger- och vänsterpolitiken med bakgrund av olika politiska ideologier och syn på 

politiska system. I detta stycke söker jag svar på ovan nämnda frågor med bakgrund av, 

resultat- och analysavsnitt, vad som varit mina främsta upptäckter i denna studie. Först 

presenteras resultaten i korthet, sedan diskuterar jag dem mer ingående.  

Argumenten till att reglera lobbying är, i denna studie, att lobbying inte bara sker i andra 

parlament utan faktiskt är en vanlig företeelse i vårt svenska samhälle, ingen vet under vilka 

regler eller i vilken form lobbying idag verkar, det förekommer dold lobbying och därför 

behöver man öka öppenheten (transparens) inom lobbyarbete, lobbyverksamhet inrymmer 

risk för missbruk, formerna för lobbyverksamhet behöver granskas ingående för att motverka 

att lobbyister styr opinionsbildningen i deras egna särintressen, man behöver skapa mer 

jämlika förutsättningar för olika grupper i samhället att utöva lobbying, Precis 

branschnormer har brister och bara de professionella lobbyisterna kan ansluta sig till dessa 

branschnormer.   

De tydligaste motargumenten till en reglerad lobbyverksamhet i Sverige är att 

registreringssystem kan leda till ökad behörighet och inflytande för lobbyister i den offentliga 

makten samt att ett registreringssystem kan sägas stödja idén om en ökad bokföring av 

människors liv vilket kan ses som demokratiskt problematiskt. Andra argument är att det 

redan finns så pass mycket regler och lagar i vårt samhälle och att etik och moral i denna 

fråga är viktigare. Samt att en lagstiftad reglering vore svår att konstruera. 

Skillnaderna man kan se i denna studie mellan höger- och vänsterpolitikens åsikter om att 

reglera lobbyverksamhet är att inga riksdagsmotioner väckts i ärendet av något av de ”röda” 

riksdagspartierna medan moderata politiker rest flest riksdagsmotioner i regleringsfrågan. 

Det mest framträdande argumentet hos de borgerliga politikerna bakom undersökta 

riksdagsmotioner är att öka transparens i lobbyarbete för att motverka dold lobbying medan 

miljöpartisterna bakom de undersökta riksdagsmotionernas främsta krav är ökad öppenhet 

för att skapa mer jämlika förutsättningar mellan olika grupper i samhället att utöva lobbying.   
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Att utläsa av mina resultat är transparens i lobbyverksamhet ett viktigt krav för att 

verksamheten ska uppfattas som demokratiskt riktig. Öppenhet och transparens har 

diskuterats genomgående i denna studie och jag har konstant kommit i kontakt med 

öppenhetskravet både i litteraturen och i de undersökningar som genomförts i samband med 

studien. I de undersökta riksdagsmotionerna verkar politikerna onekligen se det som ett 

demokratiskt problem att lobbying kan bedrivas i det dolda. De menar att det därför är 

angeläget med någon typ av regleringssystem i form av registrering eller ackreditering av 

lobbyister eller att politiker för anteckningar i samband med sina möten med lobbyister. Det 

främsta argumentet för att reglera verksamheten måste, i denna studie, ses som att det är att 

just för att förhindra den dolda lobbying som politikerna i riksdagsmotionerna påstår pågår. 

Detta eftersom nästintill alla riksdagsmotionerna som behandlats i denna studie beskrivit dold 

lobbying som ett problem och efterfrågat ökad öppenhet. Förutsättningar för öppenhet inom 

lobbyverksamhet tas också upp i Precis branschnormer som också ofta är kritiserade av 

politikerna bakom undersökta riksdagsmotioner. Man kan också dra slutsatsen att det finns 

vitt skilda åsikter om hur transparenta lobbyister ska vara i sitt arbete eftersom de intervjuade 

politikerna i denna studie inte höll med politikerna bakom undersökta riksdagsmotionernas 

åsikter om att det är lobbyisterna som ska vara transparenta. De intervjuade politikerna menar 

som tidigare redovisat att det är upp till dem att vara transparenta eftersom det är dem som är 

valda av folket. Åsikterna kan också sägas skilja sig inom PR-branschen eftersom Thorén 

(KR) och Precis även de hade skilda åsikter om hur transparent en lobbyist bör vara.  

Ett annat argument för en lobbyreglering är den misstänksamhet som idag finns mot lobbying. 

Då man menar att lobbyister kan vilseleda och presentera falsk fakta liksom använda sig av 

mutor. Detta kan relateras till de forskare som menar att många människor har en negativ 

uppfattning om lobbying (se exempelvis Möller 2009). Man kan här dra slutsatsen att det 

finns argument som tyder på detta även i denna studie genom att det i undersökta 

riksdagsmotioner diskuteras om lobbying är på gott eller ont och att lobbyister inte bör styra 

opinionsbildningen i sina egna särintressen. Liksom i intervjuerna då politikerna flera gånger 

förde fram negativa åsikter om lobbyverksamhet genom att till exempel uttryckta att lobbying 

gynnar de resursstarka.  

Vidare kan jag dra slutsatsen om att kravet om lika tillgång mellan olika grupper i samhället 

att lobba också diskuterats genomgående i denna studie. Miljöpartisterna bakom de 

undersökta riksdagsmotionerna liksom kristdemokraten Persson (Kd 2007) vill skapa mer 
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jämlika förutsättningar att lobba och efterlyser någon typ av reglering som kan hjälp till med 

detta. Detta är alltså också ett argument för att reglera verksamheten vilket blir motstridigt till 

de intervjuade politikernas åsikter om att en lagstiftad reglering skulle kunna gynna de 

resursstarka intressena. Att en införa någon typ av utredning, registrering, ackreditering eller 

utbildning för att försöka ta fler åsikter i akt och öka öppenheten när det gäller beslutsfattande 

kan ses som olika lösningar som föreslås. Motståndare till sådana lösningar kan möjligen, som 

också tas upp i bakgrundsavsnittet (3.2) genom Naurin (2001), se risken att detta kan gynna 

dem som redan är ”inne” vilket skulle kunna leda till att de mindre ekonomiskt kapitalstarka 

grupperna missgynnas. Man kan därför dra slutsatsen att ”likatillgångsfrågan” inte bara är av 

dubbelsidig karaktär utan på sätt och vis kan sägas vara av ”trippelsidig” karaktär i denna 

studie eftersom en lagstiftad reglering kan anses öka öppenheten vid lobbyarbete men på 

samma gång minska lika tillgång för olika grupper i samhället att lobba. Samtidigt som det 

också finns dem som hävdar att en reglering visst skulle främja lika tillgång mellan olika 

grupper i samhället.   

Argumentet om att PR-branschen totalt sett har ökat och utvecklat sin ställning i samhället 

och att det därför nu är aktuellt att ta en närmare titt på hur den bedrivs och hur den bör 

bedrivas syns också i intervjuerna då alla informanterna tror att utvecklingen av PR-branschen 

kommer att fortsätta.  

Att ett registreringssystem kan leda till ökad behörighet och inflytande av lobbyister till den 

offentliga makten uttrycks av Widman (Fp 2007). Hans åsikter för stöd av Thorén (KR) och 

Högman (S) som är skeptiska till hur långt bokföringen av människors liv ska få gå och de 

tror att det ur ett demokratiskt perspektiv skulle kunna strida mot vissa värden. Nisser-Larsson 

(M) menar att det redan finns så mycket lagar och regler i vårt samhälle. Att inte vilja 

registrera människor eller styra dem kan utifrån detta ses som en utveckling av dagens 

samhälle åt ett mer liberalt håll. Man är skeptisk till hur mycket man ska få kontrollera 

medborgare i ett samhälle. Alltså tror jag att en modern samhällsutveckling skulle kunna vara 

en anledning till att man inte vill reglera verksamheten i Sverige idag. Den nya liberala 

ställningen i det svenska samhället kanske också kan ha att göra med att vi sedan 2006 röstat 

fram en borgerlig regering som förespråkar mer fri konkurrens och ett mer pluralistiskt 

samhälle.  
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Alla de intervjuade menar också att etik och moral är viktigare än lagar och regler och att man 

själv ska kunna avgöra vad som är rätt och fel. Jag tror att även detta kan ha att göra med att 

man ser på människan som klok individ som inte behöver styras av en stats regler och lagar i 

alla aspekter av sitt handlande. Sunt förnuft är viktigare än tydliga riktlinjer.  

De intervjuade har också svårt att se hur en reglering i praktiken skulle kunna se ut och gå till. 

Jag tror att det har att göra med ovanstående motargument liksom till det jag tidigare 

diskuterat att uppfattningarna om lobbying är så pass olika att det är svårt att kunna konstruera 

en reglering som representerar den svenska politiska kulturen och den beslutsfattande 

processen.    

Angående om man kan se tydliga/väsentliga skillnader i höger- och vänsterpolitikens åsikter 

om en lagstiftad lobbyreglering kan slutsatsen i denna studie dras att – ja, det kan man. För 

det första har riksdagsmotioner inte rests från några av de ”röda” partierna i riksdagen. Varför 

så är fallet är svårt att svara på. Men kanske kan det bero på att vänstersidan aktar sig för att 

återigen bli sammankopplade med ett korporativt system. Detta eftersom som jag tar upp i 

teoriavsnittet (4.2) att rent korporativa system ses som extrema och väldigt sällsynta i 

moderna demokratier. Möjligen kan det också ha att göra med påståendet om att lobbying 

främst gynnar de resursstarka och att en lagstiftad reglering av lobbyverksamheten skulle 

gynna de som redan är starka. Riksdagspartiet näst längst till höger, Moderaterna, har rest 

flest motioner i ärendet och de vill antingen införa ett registreringssystem eller ackreditering 

av lobbyister. De som rest näst flest motioner är Miljöpartiet, men de har tillskillnad från 

moderaterna ingen klar idé om hur ett regleringssystem bör se ut. Utan de har främst fokuserat 

på att man behöver utreda och granska formerna för den svenska lobbyismen. Som flera 

gånger nämnts har politikerna från den borgerliga sidan som rest riksdagsmotioner oftare 

fokuserat på lobbying som ett demokratiskt problem när det gäller den dolda lobbying som 

sägs förekomma medan miljöpartisterna främst fokuserar på bristen av jämlika förutsättningar 

att lobba mellan olika grupper i samhället. Dock finns det ett borgerligt parti (som suttit i 

riksdagen då riksdagsmotionera rests, Sverigedemokraterna har först 2010 kommit in i 

riksdagen) som inte rest några riksdagsmotioner i ärendet – Centerpartiet. Möjligen kan detta 

ha att göra med att de enligt en ideologisk historia har en korporativ tradition då de är och 

kanske ännu mer har varit sammanflätade med LRF. Och att dem, liksom 

Socialdemokraterna, inte vill bli sammankopplade med korporativa system på samma sätt 
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längre eller att de har avstått från att resa motioner i ärendet då de helt enkelt inte är 

intresserade av en lagstiftad lobbyreglering eftersom de mer förespråkar korporativa system.  

I intervjuerna med politikerna kan man också se skillnader i hur man ser på lobbying och en 

eventuell lobbyreglering samtidigt som man också kan se många likheter. Ingen av dem 

förespråkar en reglering av verksamheten och båda tycker att det är politikerns ansvar att se 

till att allt går rätt till i en relation mellan en lobbyist och en politiker. Samtidigt kan man 

utläsa att de ser olika på korporativa och pluralistiska system, vilket kan sägas skapa en 

skiljelinje i hur man ser på lobbying. Högman (S) menar att medborgarskapet i vissa fall 

tjänar på att vi gör saker tillsammans och att det skulle blir billigare och mer rationellt. Medan 

Nisser-Larsson (M) är emot korporativa system och menade att det är just därför hon var 

politiker, för att man skulle få bestämma själv. Detta kan delvis verifiera min tes angående 

detta då det verkar finnas tydliga skiljelinjer i hur politiker från höger- och vänsterpolitiken 

ser på politiska system (pluralistiska och korporativistiska) och hur detta sedan avspeglar sig i 

deras förhållningssätt till lobbyister. Dock kan jag inte dra slutsatsen att hypotesen att 

stämmer i alla lägen då Högman (S) exempelvis påpekade att korporativa system inte är 

önskvärda i alla lägen om det riskerar att leda till maktfullkomlighet. Båda tror dessutom att 

den ”andra sidan” är mer för en reglering än de själva. Nisser-Larsson (M) bildar troligen sin 

uppfattning om detta utifrån vänstersidans tidigare stöd av fackliga organisationer. Medan 

Högman (S) hävdar att Kristdemokraterna och Centern är mest för en reglering medan 

Moderaterna och Sverigedemokraterna är mest emot. Hon tror att de beror på att de inte vill 

redovisa var de får sina pengar ifrån. Dessa uppfattningar tror jag kan relateras till stereotypa 

förväntningar, om vad som definierar höger- och vänsterpolitik. Högern vill gynna de som 

redan är rika och vänstern vill sno pengar av de rika och ge till de fattiga.  
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9 Avslutande reflektioner 

För att avslutande knyta an till den aktuella forskningsdebatt som presenteras i avsnitt 3 och 

mina teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie reflekterar jag i detta 

stycke över mina slutgiltiga intryck av undersökningens resultat.     

Som många forskare diskuterat (se avsnitt 2.2) kan lobbying anses vara ett svårdefinierat 

begreppet. Detta verkar också stämma överens med studiens resultat. Politikerna bakom 

undersökta riksdagsmotioner har olika uppfattningar. Vissa är positivt inställda medan andra 

är negativt inställda när de beskriver lobbying och dess verksamhet. Uppfattningarna om vad 

lobbying innebär skiljer sig också mellan de intervjuade och Precis. Jag tror som Hogan et al. 

(2010 se avsnitt 2.2) att definitionerna om lobbying gör det svårt att reglera verksamheten. 

Den troligen största svårigheten med att reglera lobbying i Sverige tror jag är de skilda 

uppfattningarna om vad lobbying innebär. När inte ens politiker inom samma parti kan enas 

om hur de ser på lobbying och hur verksamheten bör gå till är det troligen svårt att enas flera 

partier emellan om hur en lobbyreglering ska se ut.  

Att lobbying av vissa anses vara en demokratiskt problematisk verksamhet tror jag också gör 

att politiker kan vara rädda för att engagera sig i frågan om en lobbyreglering. Som jag i 

avsnitt 3.2 analyserar kan en lobbyreglering främja transparens men också eventuellt hindra 

lika tillgång mellan olika grupper att lobba. Transparens och lika tillgång har som tidigare 

nämnts varit de två mest omdiskuterade kraven, både inom litteraturen i studien samt i 

undersökningarna av studien. Jag tror att en del politiker kan vara rädda för att lägga sig i 

debatten och välja vilket av kraven som är viktigast. Inte minst eftersom kraven också kan 

vara till grund för demokratisk lobbying. Väljer man att stödja det ena kravet för att främja 

demokrati kan man samtidigt hota demokratin eftersom det andra kravet då inte kan uppfyllas.  

Vår politiska kultur verkar dessutom anses skilja sig från Europaparlamentets och USA:s. 

Dessa uppfattningar tror jag gör att McGraths (2009) (se avsnitt 3.1) idé om att de bästa 

lobbyregleringarna är förenliga med landets i fråga existerande kultur och beslutsfattande 

process blir svår att uppnå. Att inte ha någon tydlig förebild att följa i en fråga som av många 

uppfattas på olika sätt gör det troligen svårt att veta hur man skapar en lobbyingreglering i 

Sverige. Inga riksdagsmotioner har väckts i ärendet sedan 2007. 2008 uppdaterade Precis sina 

branschnormer och inga riksdagsmotioner har efter detta riktat kritik mot Precis i form av 
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riksdagsmotioner. Kanske är politikerna nu nöjda med de normer som Precis tagit fram för 

branschen.  

Anledningarna till de angivna skillnaderna mellan höger- och vänsterpolitiken i Sverige tror 

jag delvis kan ha att göra med partiernas politiska ideologier. Eftersom den högra sidan erkänt 

är mer positiva till ett pluralistiskt samhälle än den vänstra sidan ser de möjligen inte ett lika 

stort problem i att lobbying kan anses gynna de resursstarka. Detta eftersom enligt ett 

pluralistiskt synsätt anses alla tävla på samma villkor. Anledningen till att de ”röda” 

riksdagspartierna inte rest riksdagsmotioner i regleringsärendet av lobbying tror jag dels kan 

ha att göra med idén om att lika tillgång mellan olika grupper att lobba kan försämras genom 

en lobbyreglering och dels att göra med den rädsla som jag beskrivit om att lägga sig i 

regleringsdebatten. Att de miljöpartistiska politikerna tryckt mer på kravet om lika tillgång i 

de undersökta riksdagsmotioner tror jag har att göra med den vänstra sidans politiska ideologi 

om att försöka skapa ett så jämlikt samhälle som möjligt. Dock tror jag inte att de politiska 

ideologierna behöver styra åsikter om lobbyreglering i alla lägen. Jag tror att det kan variera 

från fall till fall. Både mellan politiker inom samma parti och partier emellan. Jag tror mer att 

det har att göra med vilken personlig uppfattning man har om verksamheten samt om man 

vågar ta ställning i debatten.  

Avslutningsvis kan jag utifrån mina uppvisade resultat och analyser av dem reflektera över att 

jag inte tror att en lagstiftad lobbyreglering kommer att bli aktuell inom en snar framtid. Just 

på grund av de orsaker som jag ovan diskuterat, regleringsdiskussionen bland politiker kan 

anses vara rörig i många avseenden. Både när det gäller hur man ser på lobbying som 

verksamhet och hur man ser på en eventuell lagstiftad reglering av denna verksamhet. 

Demokratiaspekter spelar in från båda håll. Att främja demokratin från en sida kan motsätta 

sig den från en annan sida. Alla skilda åsikter som finns om lobbying gör det hela ännu 

svårare och ett gemensamt beslut om hur en lagstiftad lobbyreglering ska se ut kan nog 

nästintill bli till en omöjlighet. Jag tror att för få politiker kommer att våga lägga sig i denna 

svåra och röriga regleringsdiskussion och därför kommer lobbying i Sverige fortsätta att 

styras av självsanering.  

9.1 Förslag till vidare forskning  

Denna studie undersöker för- och motargument till en reglerad lobbyverksamhet i Sverige 

samt vad dem kan vara beroende av. Studien undersöker också om det finns tydliga skillnader 
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mellan höger- och vänsterpolitikens åsikter om en lobbyreglering i Sverige. Eftersom jag i 

studien upptäckte att det finns många olika uppfattningar om lobbying som begrepp och 

lobbyings roll i samhället tror jag också att det kan ha betydelse för hur man ser på en 

eventuell lobbyreglering. Därför anser jag att det vore intressant att göra en djupare 

undersökning, kanske via kvalitativa forskningsintervjuer med politiker, lobbyister och 

medborgare, för att undersöka medvetenheten om lobbyverksamhet i Sverige. Detta också i 

syfte att undersöka om det ofta omdiskuterade kravet på transparens verkligen är ett problem i 

dagens svenska lobbyverksamhet. Att komma till djupare insikt om samhällets uppfattningar 

om lobbying tror jag skulle göra att man på ett bättre sätt skulle kunna ta ställning till om en 

lagstiftad lobbyreglering behövs i Sverige eller inte. Jag tror då också att man lättare skulle 

kunna avgöra hur en reglering i sådana fall bör se ut.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Checklista riksdagsmotioner:  

 Vad är det för typ av dokument?  

 Vem är sändaren? 

 Vilket politiskt parti tillhör sändaren? 

 Vad är dokumentets avsikt? 

 Vad vill sändaren uppnå? 

 Vem har haft ansvaret för att samla in informationen? 

 Kommer den från partsrepresentanter eller från mer oberoende källor?  

 Hur beskrivs problemet i ärendet? 

 Beskrivs verksamheten som demokratiskt problematisk? 

 Varför vill man reglera? 

 Vilka argument anger man?  

 Vilket är det allra främsta argumentet? 

 Anger de några länder som förebilder för hur man reglerar lobbying? Vilka i så fall?  

 Beskrivs främjandet av demokratiska värden som ett argument? 

 Omnämns transparens som argument? 

 Omnämns etik som argument? 

 Omnämns politisk jämlikhet som argument? 

 Omnämns medborgares rättigheter som ett argument? 

 Omnämns politiska ideologier? På vilket sätt? 

 Omnämns statens styrelseskick i förhållande till problemet? 

 Omnämns PR-branschen? På vilket sätt? Positivt? Negativt? 

 Omnämns massmedia? På vilket sätt? Positivt? Negativt? 

 Omnämns Precis branschnormer? På vilket sätt? Positivt? Negativt? 

 Vad vill man reglera?  

 Anger de något man inte bör reglera? 

 Anger de varför man inte bör reglera?  

 Beskrivs demokratiska värden hamna i kläm vid en reglering? 

 När samlades informationen in? 

 Reliabilitet? 

 Validitet?  

 Hur pass väl överensstämmer upplysningarna från den här källan med upplysningar 

från andra källor? 
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Bilaga 2 

Checklista Precis: 

 Vad är det för typ av dokument? 

 Vem är sändaren?  

 Vad är dokumentets avsikt?  

 Varför har det blivit utgivet? 

 Vad vill sändaren uppnå? 

 Vem har haft ansvaret för att samla in informationen? 

 Kommer den från partsrepresentanter eller från mer oberoende källor?  

 Vilken slags information har man samlat in? 

 Hur beskriver Precis lobbyindustrin i Sverige?  

 Omnämns/diskuteras hur ett förhållande bör se ut mellan en lobbyist och en politiker?  

 Vilka anledningar ger de till denna typ av självreglering?  

 Anger de några länder som förebilder för hur man reglerar lobbying? 

 Omnämns demokratiska problem i branschen? 

 Omnämns branschen som tillgång för demokratin? 

 Omnämns transparens som norm inom branschen? 

 Omnämns massmedia? På vilket sätt?  

 Omnämns politisk jämlikhet (lika tillgång) som norm inom branschen? 

 Omnämns medborgares rättigheter i samhällsdebatten? 

 När samlades informationen in? 

 Reliabilitet?  

 Validitet?  

 Hur pass väl överensstämmer upplysningarna från den här källan med upplysningar 

från andra källor?   
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Bilaga 3 

Intervjuguide politiker 

Berätta lite om dig själv (ålder, intressen, utbildning, tidigare yrken etcetera) 

Frågor om yrkesrollen 

 Hur kom det sig att du blev politiker? 

 Vilka frågor engagerar dig?  

 Kan du beskriva din roll som politiker? 

 Hur tycker du det är att arbeta som politiker? 

Frågor om politik i Sverige 

 Om du fick bestämma hur skulle det ideala styrelseskicket i Sverige se ut? 

 Vad är fri opinionsbildning för dig? 

 Vad innebär politisk jämlikhet för dig? 

 Hur ser du på diskussionen om den svenska ”avkorporativiseringen”?  

 Hur ser du på Sverige som ett pluralistiskt samhälle? 

Frågor om lobbyverksamhet i Sverige 

 Vad tänker du på när du hör ordet lobbying? 

 Vad betyder det för dig? 

 Känner du dig positivt eller negativt inställd till ordet?   

 Hur tycker du att lobbyverksamhet i Sverige bör gå till? 

 Vilka etiska aspekter anser du är viktiga inom lobbyverksamhet? 

 Hur tycker du att en relation bör se ut mellan en lobbyist och en politiker?  

 Hur bör en politiker förhålla sig till lobbyisters aktiviteter?  

 Vad tycker du är okej inom lobbying? 

 Vad tycker du är inte okej inom lobbying? 

 Tycker du att det är mer okej för vissa grupper att lobba än andra?  

 Tycker du att lobbying tillhör marknaden eller allmänheten?   

 

Frågor om lobbyreglering 

 Varför tror du att verksamheten i Sverige idag är oreglerad? 

 Har du hört talas om Precis branschnormer? (I så fall vad tycker du om dem?) 

 Vad tycker du om en reglera lobbyverksamhet i Sverige? 

 Vilka argument skulle kunna finnas för en reglering? 

 Vilka argument skulle kunna finnas mot en reglering? 

 Om du tänker globalt när det gäller reglering av lobbying, tycker du att finns det några 

förebilder? 

 Har du några åsikter om EU:s sätt att reglera lobbying? 

 Har du några åsikter om USA:s sätt att reglera lobbying? 

 Har du några åsikter om vad en eventuell reglering bör innehålla?  

 Vad är det allra viktigaste?  
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 Finns det något man inte bör reglera?  

 Skulle det kunna vara nödvändigt att införa ett registreringssystem för lobbyister?  

 Tycker du att lobbyister borde ha samma tillgång som journalister och ackrediteras?  

 Vad tycker du om ansvarsutkrävande för lobbyister? Ska de kunna straffas? 

 Hur tror du att påföljder/straff skulle påverka lobbyverksamheten i Sverige?  

 Tror du att en lobbyreglering skulle kunna strida mot vissa demokratiska värden? 

 Tror du att politiska ideologier kan ha betydelse för hur man ser på en reglering av 

lobbyverksamhet? 

Frågor om lobbying och demokrati 

 Hur ser du på lobbyings relation till demokrati? 

 Anser du att det finns några demokratiska problem i verksamheten? (I så fall vilka?) 

 Anser du att lobbying kan vara en tillgång för demokratin? (I så fall vilka?) 

 Var tycker du att skillnaden går mellan ett särintresse och ett allmänintresse? 

 Anser du att det finns lika tillgång för medborgare i ett samhälle? 

 Hur väl medvetna tror du medborgare är om lobbyisters aktiviteter?  

Avslutning 

 Vad tror du om lobbyverksamhetens framtid i Sverige? 

 Tror du att en reglering kommer att bli aktuell?  

 Varför/Varför inte? När då? 

 Vill du ta upp något som vi inte pratat om? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide kommunikationsrådgivare 

Berätta lite om dig själv (ålder, intressen, utbildning, tidigare yrken etcetera) 

Frågor om yrkesrollen 

 Kan du beskriva din yrkesroll? 

 Hur kom det sig att du ville jobba med lobbying? 

 Kan du ge några exempel på hur du arbetar med lobbying? 

 Finns de några speciella frågor som du arbetar mest med? 

 Hur tycker du att det är att arbeta med lobbying? 

Frågor om politik i Sverige 

 Vad innebär fri opinionsbildning för dig? 

 Vad innebär politisk jämlikhet för dig? 

 Hur ser du på diskussionen om att den svenska ”avkorporativiseringen” skulle vara en 

anledning till lobbyismens ökade utbredning?   

 Hur ser du på Sverige som ett pluralistiskt samhälle? 

Frågor om lobbyverksamhet i Sverige 

 Vad tänker du på när du hör ordet lobbying? 

 Vad betyder det för dig? 

 Hur tycker du att lobbyverksamhet i Sverige bör gå till? 

 Vilka etiska aspekter anser du är viktiga i verksamheten? 

 Talar ni mycket om etik i er verksamhet? 

 Hur tycker du att en relation bör se ut mellan en lobbyist och en politiker?  

 Vad tycker du är okej inom lobbying? 

 Vad tycker du är inte okej inom lobbying? 

 Tycker du att det är mer okej för vissa grupper att lobba än andra?  

 Tycker du att lobbying tillhör marknaden eller allmänheten?  

Frågor om reglering av lobbying  

 Är ni anslutna till PR-branschföreningen Precis branschnormer? 

 Vad tycker du om dem?   

 Varför tror du att verksamheten i Sverige idag är oreglerad? 

 Vad tycker du om en reglera lobbyverksamhet i Sverige? 

 Vilka argument skulle kunna finnas för en reglering? 

 Vilka argument skulle kunna finnas mot en reglering? 

 Om du tänker globalt när det gäller reglering av lobbying, tycker du att finns det några 

förebilder? 

 Vad tycker du om EU:s sätt att reglera lobbying? 

 Vad tycker du om USA:s sätt att reglera lobbying? 

 Vad anser du att en eventuell reglering bör innehålla?  
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 Vad är det allra viktigaste?  

 Finns det något man inte bör reglera?  

 Finns det något man inte bör reglera?  

 Tycker du att lobbyister borde ha samma tillgång riksdagens lokaler som journalister 

och ackrediteras? 

 Borde man införa ett registreringssystem av lobbyister?  

 Vad tycker du om ansvarsutkrävande för lobbyister? 

 Hur tror du att påföljder/straff skulle påverka lobbyverksamheten i Sverige?  

 Tror du att en lobbyreglering skulle kunna strida mot vissa demokratiska värden? 

 Tror du att politiska ideologier kan ha betydelse för hur man ser på en lobbyreglering? 

Frågor om lobbying och demokrati 

 Hur ser du på lobbyings relation till demokrati? 

 Anser du att det finna några demokratiska problem i verksamheten? 

 Anser du att lobbying är en tillgång för demokratin? 

 Var tycker du att skillnaden går mellan ett särintresse och ett allmänintresse? 

 Anser du att det finns lika tillgång för medborgare i ett samhälle?  

 Hur ser du på påståendet om att lobbying bara gynnar de resursstarka? 

 Hur väl medvetna tror du att medborgare är om lobbyisters aktiviteter?  

Avslutning 

 Vad tror du om lobbyverksamhetens framtid i Sverige? 

 Tror du att en reglering kommer att bli aktuell?  

 Varför/Varför inte? När då? 

 Vill du ta upp något som vi inte pratat om? 

 

                                                                                                                                                                                                                          


