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ABSTRACT 

The impact of lobbyist activities on political decision-making has been studied 

in Sweden mostly on a presumption that these matters take place on a national 

level. This paper examines lobbyist activities in the local political processes 

with a perspective from the recipients point-of-view, namely the decision-

makers and their experiences from lobbyist influences. The purpose of the 

study is to illustrate how decision makers in swedish municipal councils  

perceive lobbying in their own municipalities. In order to investigate the 

possible implications of these affairs we have conducted a qualitative research, 

looking into the democratic aspects of lobbying. For this purpose, we have 

built a theoretical framework based on three core values of democratic  

lobbying: transparency, equality and ethics. The empirical data has been  

collected from interviews with eight members of municipal councils. Our main 

findings show that the decision-makers deny the occurence of lobbying  

activities in their own municipalities, as they have a general idea of lobbying 

that is inconsistent with the kind of attempted influence they actually face in 

their role as politicians. Further findings reveal that politicians perceive the 

decision-making process as transparent and as equally accessible to citizens. 

They also perceive that stakeholders provide them with truthful information. 

In contrast, we find that the kind of influence that decision-makers believe 

actually occur in the municipality does not fulfill the theoretical requirements 

for transparency, equality and ethics, as certain stakeholders to some extent 

seem to have a greater opportunity to influence. 

 

Key words: lobbying, pressure group system, pressure groups, public affairs, 

public relations, PR, democracy, interview  
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SAMMANDRAG 

Forskningen om lobbyism i Sverige har hittills i huvudsak fokuserat på riks-

dagen. I den här uppsatsen undersöks lobbyism på kommunal nivå utifrån ett 

mottagarperspektiv med fokus på beslutsfattare och deras erfarenheter av 

lobbyism. Syftet är att belysa hur beslutsfattare i svenska kommunfullmäktige 

uppfattar att lobbyism går till i sina egna kommuner. Studiens utgångspunkt 

utgörs av lobbyismens relation till demokrati och i den kvalitativt genomförda 

undersökningen används en analysram baserad på tre värden för demokratisk 

lobbyism, benämnda transparens, jämlikhet och etik. Empirin har samlats in 

genom intervjuer med åtta kommunala fullmäktigeledamöter. Resultaten visar 

att beslutsfattarna upplever att lobbyism inte alls förekommer i de egna  

kommunerna, eftersom de har en allmän bild av lobbyism som inte överens-

stämmer med hur de ser på de påverkansförsök som riktas mot dem i det  

politiska arbetet. Resultaten visar även att politikerna uppfattar besluts-

processerna som öppna för insyn och lika tillgängliga för medborgarna. De 

uppfattar också att de olika intressenter som hör av sig i påverkanssyfte förser 

dem med sanningsenlig information. Samtidigt finner vi att den typ av  

påverkan som beslutsfattarna anser faktiskt förekommer i kommunen inte fullt 

ut når upp till teoretiska krav på transparens, jämlikhet och etik, eftersom en 

del intressenter till viss del verkar ha större möjlighet till inflytande.  

 

Nyckelord: lobbying, lobbning, lobbyism, public affairs, public relations, PR, 

demokrati, intervju 
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1. INLEDNING 

– You owe me big time. 

Så löd finansmarknadsminister Peter Normans sms till en lobbyist för Lant-

brukarnas riksförbund, LRF, i samband med att allianspartierna presenterade 

sin vårbudget 2014 (Aschberg, 2014). Kvällspressens avslöjande var ett av för 

allmänheten få direkta exempel på meningsutbyten mellan beslutsfattare och 

lobbyister. Vad som utbyttes i de tidigare kontakterna mellan finansmarknads-

ministern och LRF-lobbyisten vet vi ingenting om, men meddelandet visar 

möjligheten till politisk påverkan genom informella kontakter. Just denna form 

av påverkansförsök – lobbyism – är ämnet för denna uppsats.   

Det råder delade meningar om huruvida lobbyism är positivt eller negativt för 

demokratin. Skeptiker framhåller att lobbyism leder till brist på insyn i den 

politiska beslutsprocessen, och efterlyser mer öppenhet kring lobbyisternas 

verksamhet för att demokratiska problem inte ska uppstå (Strömbäck, 2011,  

s. 3). Förespråkare för lobbyism framhåller istället att det är nödvändigt för  

demokratin att kunna påverka folkvalda, och att politiker genom lobbyister kan 

få tillgång till relevant information (ibid.). 

Risken med bristande transparens och ojämlik tillgång till den politiska besluts-

processen gör att det med jämna mellanrum tillkommer riksdagsmotioner om 

att lagreglera lobbyism. Krav på offentlig registrering av lobbyister är ett sätt 

som anses öka transparensen, medan krav på karenstid för politiker som går 

över till PR-branschen anses motverka risken för att vissa lobbyaktörer till-

skansar sig ett otillbörligt informationsövertag (Motion 2001/02:K380; Motion 

2012/13:K325).      

De många förslagen om att lagreglera lobbyverksamheten handlar i grunden 

om samma sak – en önskan om att ställa demokratiska krav på lobbyismen. 

För att veta hur sådana krav bör utformas är det nödvändigt att ha kunskap om 

hur den lobbyism som utövas egentligen ser ut – ett område där relativt lite 

forskning än så länge har bedrivits. Det finns därför ett stort behov av fler 

undersökningar om hur lobbying går till, något som påpekas av flera forskare 

på området (se till exempel Strömbäck 2011, s. 36). 

I den svenska demokratiutredningen som genomfördes på 1990-talet  

konstaterades att lobbyism förekommer på alla politiska nivåer (SOU 1999:121, 

ss. 75). Utredningen visade att den mesta lobbyingen riktas mot tjänstemän och  

politiker på kommunal politisk nivå (ibid). Trots detta behandlar i stort sett all 

svensk forskning om lobbying utövandet av verksamheten i riksdagen eller i 

EU-parlamentet (se Nothhaft, 2011; Strömbäck, 2011; Möller, 2009; Naurin, 
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2004), vilket också innebär att lobbyforskningen i dagsläget är storstads-

centrerad. Vi vill med denna uppsats bidra till och bredda den samlade  

kunskapen om lobbying genom att förflytta oss från storstaden och riks-  

respektive EU-politiken och i stället rikta fokus mot hur lobbyism fungerar i 

lokala svenska beslutande församlingar.  

1.1 Studiens utgångspunkter 

Vi använder oss i denna uppsats av ett antal olika begrepp, vilka är centrala för 

att förstå arbetets innehåll. Flera av begreppen är dock inte helt självklara till 

sin innebörd, och kräver således en vidare förklaring för att bli användbara.  

Lobbyism definieras i denna uppsats i linje med de bestämningar som  

formulerats av Demokratiutredningen (SOU 1999:21) och Möller (2009).  

Begreppet lobbyism avser således beskriva de kontakter som riktas mot  

beslutsfattare från företrädare för organisationer som har ett intresse av utfallet 

i politiska beslut.  

Demokratiskt perspektiv åsyftar att vi i uppsatsen väljer att betrakta lobbyism i 

förhållande till Demokratiutredningens (SOU 1999:121) definition av den 

svenska demokratin, som beskrivs som meningsfullt folkligt deltagande,  

politisk jämlikhet och öppenhet för insyn (s. 19). Vår utgångspunkt är att 

denna form av demokrati möjliggörs genom tre värden, definierade utifrån 

Larsson (2005) och Jaatinen (1999), i den här uppsatsen benämnda transparens, 

jämlikhet och etik.  

Beslutsfattare avser de folkvalda politiker som innehar mandat i beslutande  

församlingar. I uppsatsen används ordet beslutsfattare synonymt med orden 

politiker och ledamot.   

Politisk påverkan betyder här påverkan på politiska beslut som tas i folkvalda 

församlingar. 

Allmänintresset är ett begrepp som beskriver en uppfattning om vad som är det 

gemensamma bästa för medborgarna i samhället (se Naurin, 2001, för vidare 

diskussion av begreppet). Således kan politiska beslutsfattare sägas företräda 

allmänintresset i egenskap av folkvalda, medan lobbyister företräder sina egna 

intressen, så kallade särintressen. Det är dock möjligt att särintressen i vissa fall 

kan sammanfalla med vad som anses vara det gemensamma bästa.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i teoretiska kriterier för hur det ur ett demokratiskt  

perspektiv är önskvärt att lobbyism fungerar, är syftet med denna uppsats att 

belysa hur beslutsfattare i svenska kommunfullmäktige uppfattar att lobbyism 

går till i sina egna kommuner.  

Utifrån syftet har tre forskningsfrågor formulerats, avsedda att fungera som 

vägledande för undersökningen: 

1. Vad karaktäriserar lokal lobbyism i fråga om hur kontakter med  

beslutsfattare sker?  

2. Vilka faktorer uppfattas som betydande för om påverkansförsök ger  

effekt? 

3. I vilken mån kan den bild som beslutsfattarna ger av lobbyism sägas 

överensstämma med teoretiska kriterier för vad som är önskvärt ur ett 

demokratiskt perspektiv? 

1.3 Avgränsningar 

Studien är begränsad till Sverige, med avsikt att undersöka lobbyism i en lokal 

politisk och geografisk kontext. Begränsningen till Sverige är viktig att påpeka 

då villkoren för lobbyism skiljer sig mycket mellan olika länder (Svensson, 

2012).  

1.4 Disposition 

Uppsatsen har, utöver detta inledningskapitel, fem delar. Först kommer ett 

kapitel med tidigare forskning och analytiskt ramverk, där vi redogör för upp-

satsens teoretiska utgångspunkter. I kapitlet därefter, med rubriken metod och 

material, diskuteras metodval, metodologiska problem och hur undersökningen 

genomförts. I nästkommande kapitel beskrivs resultatet av undersökningen, 

vilket följs av ett kapitel där empirin analyseras genom att kopplas till de teore-

tiska utgångspunkterna. I det avslutande kapitlet presenteras författarnas slut-

satser och förslag till vidare forskning.   
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2. TEORETISKT RAMVERK 

Lika länge som människan har ägnat sig åt politik har lobbyism sannolikt  

bedrivits – lobbyverksamhet har sina rötter hos antikens retoriker (Dalfelt & 

Falkheimer, 2001). Trots detta var det först på 1950-talet som forskning om 

fenomenet tog sin början (Jaatinen, 1999), och ännu idag finns det inte något 

teoretiskt ramverk som samlar lobbyforskningen (Nothhaft, 2011, s. 94). Det 

finns hittills alltså inget givet sätt att se på lobbying. Den som avser att studera 

lobbyism är således nödgad att själv sätta ihop en teoretisk ram utifrån den 

samlade kunskapen om lobbying, och vara beredd att röra sig inom ett flertal 

olika ämnesområden – såväl kommunikationsvetenskap och statsvetenskap 

som sociologi och ekonomi. Inom medie- och kommunikationsvetenskapen 

räknas lobbying till forskningsfältet strategisk kommunikation och public  

relations (PR), och studeras inom delområdet public affairs (Dalfelt &  

Falkheimer, 2001). Forskningen kring PR i Sverige är fragmenterad men på 

frammarsch, menar Falkheimer & Heide (2014), som förespråkar begreppet  

strategisk kommunikation som ersättning för begreppet PR då de anser att 

strategisk kommunikation överbryggar praktiska tillämpningar och teoretiska 

ramverk och möjliggör ett helhetsgrepp om PR-verksamhet (s. 133).  

För att förstå lobbying är det således viktigt att förstå begreppen strategisk 

kommunikation, public relations och public affairs. Strategisk kommunikation 

är enligt Hallahan et al (2007) en organisations avsiktliga användning av kom-

munikation för att nå sina mål (s. 3).  Detta kan jämföras med public relations 

vars betydelse är ungefär ”omvärldsrelationer”, och som enligt Heath (2005) 

avser de åtgärder en organisation vidtar i syfte att skapa och upprätthålla  

främjande relationer med målgrupper som gynnar organisationens intressen 

och mål. Dalfelt & Falkheimer (2001) översätter public affairs som ”samhälls- 

kontakter” och Toth (2006) skriver att public affairs är ”den specialisering 

inom PR som hanterar byggandet av relationer kring offentligt beslutsfattande 

mellan organisationer” (s. 499, vår översättning). Public affairs är således starkt 

knutet till relationsbyggande, något som Hannaford (1988) träffande påpekar 

genom att beskriva skillnaden mellan traditionell marknadsförings-PR och  

public affairs som skillnaden mellan direkt försäljningsfrämjande verksamhet 

och verksamhet som syftar till att påverka affärsmiljön där försäljningen  

bedrivs (s. 11).  

Betraktat som en del av det kommunikationsvetenskapliga området strategisk 

kommunikation och public relations, PR, finns en del teorier som är  

tillämpbara vid studiet av lobbyism; dock finns ingen färdig lobby-teori som är 
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direkt applicerbar. Därför kan delar av PR-teorier vara behjälpliga i en studie av 

lobbyism, men de kan inte helt eller ensamt förklara fenomenet.  

2.1 Lobbyism 

Flera forskare påpekar att lobbyism som begrepp har en oklar innebörd  

(Dalfelt & Falkheimer, 2001; Möller, 2009; Strömbäck, 2011). En vanlig  

definition av lobbyism är emellertid den som anges i den svenska demokrati-

utredningen (SOU 1999:121), vilket innebär att lobbyism är ”icke-

institutionaliserade direkt-kontakter med politiker eller tjänstemän i syfte att 

påverka offentlig beslutsfattning” (a.a., s. 17). Denna beskrivning är en vid  

definition av begreppet, som kan innefatta såväl privatpersoner som  

företrädare för organiserade intressen. Det är dock, som Möller (2009) menar, 

viktigt att skilja på lobbyism och på privatpersoners politiska engagemang i 

form av aktivism. I vår studie avgränsar vi således begreppet till att innebära de 

kontakter som riktas mot beslutsfattare från företrädare för organisationer som 

har ett intresse av utfallet i politiska beslut. Vi vill dock poängtera att dessa 

företrädare kan vara en del av själva organisationen likväl som PR-konsulter 

betalda för att bedriva lobbyism. Anledningen till detta är att de flesta svenska 

organisationer företräder sig själva i sitt lobbyutövande – än så länge är det i 

Sverige ovanligt att konsulter kontaktas för att bedriva denna form av  

verksamhet (Möller, 2009, s. 3; Strömbäck, 2011, s. 11; Svensson, 2012, s. 28). 

Dalfelt & Falkheimer (2001) skriver att lobbying i den allmänna debatten  

brukar definieras ”i termer av vem som utför aktiviteten snarare än i termer av 

vad aktiviteten består i”, vilket de menar är mycket problematiskt eftersom 

långt ifrån all lobbyism utförs av professionella lobbyister (s. 96). Utöver detta 

påpekar Hogan et al (2010, s. 36) att det också kan vara viktigt att skilja mellan 

olika typer av lobbyism, eftersom det både finns grupper som lobbar för det 

gemensamma bästa (till exempel olika typer av miljöorganisationer) och privata 

aktörer som lobbar för sina egna intressen (till exempel olika industriföretag).  

Svensson (2012) menar att lobbyismen i Sverige, EU och USA skiljer sig åt 

mot bakgrund av åtta huvudsakliga parametrar: 1) huruvida lobbyister  

registreras; 2) om det finns etiska riktlinjer för statliga tjänstemän; 3) om det 

existerar en uppförandekod för lobbyister; 4) huruvida transparens regleras 

juridiskt, frivilligt eller över huvud taget; 5) hur vanligt förekommande det är 

att före detta politiker och tjänstemän börjar arbeta som lobbyister;1 6) hur  

vanligt det är att företag eller andra särintressen bidrar till politiska kampanjer; 

                                                 
1 Ett sådant byte av yrke kallas för ”svängdörrsfenomenet”; att offentliganställda går över till 
det privata eller vice versa. Se till exempel Allern (2011) och Gely & Zardkoohi (2001) för mer 
om ämnet. 
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7) huruvida det politiska systemet är person- eller particentrerat och 8) i vilken 

utsträckning PR-konsulter agerar som talespersoner för kunden eller som råd-

givare till kunden (Svensson, 2012, s. 28). Svensson skriver att den svenska 

lobbyismen karaktäriseras av att den är oreglerad ifråga om registrering av  

lobbyister och etiska regler för tjänstemän. Inte heller transparensen regleras.  

I Sverige existerar lobbyismen inom en samhällskontext där det politiska  

systemet är particentrerat och där det är mindre vanligt att särintressen bidrar 

till politiska kampanjer. Det är däremot vanligt att svenska före detta politiker 

och tjänstemän går över till att arbeta som lobbyister. Bara en del av de svenska 

lobbyorganisationerna har egna uppförandekoder, och ifråga om PR-konsulten 

så har denne oftare en rådgivande roll än en företrädande roll i den svenska  

kontexten (Svensson, 2012, s. 28). 

Svensk lobbyism har än så länge studerats i mycket liten skala. Möller (2009) 

sammanställde dock en rapport i ämnet för några år sedan. Undersökningen 

gällde lobbyism i den svenska riksdagen och visar att lobbyism i allra högsta 

grad förekommer i vår svenska politiska kontext. Möllers rapport gör gällande 

att manliga riksdagsledamöter kontaktas oftare än kvinnliga, och att ledamöter 

med lång politisk erfarenhet kontaktas i större utsträckning än ledamöter med 

kort politisk erfarenhet. Om ledamöterna representerar regeringspartier eller 

oppositionspartier spelar däremot ingen roll för huruvida de blir kontaktade. 

Rapporten visar också att den mesta lobbyismen sker inom ramen för riks-

dagens utskottsarbete och att kontakterna i huvudsak riktas från resursstarka 

intressen inom näringslivet. Möller drar dessutom slutsatsen att riksdags-

ledamöterna tror sig vara svåra att manipulera och att de har stor tilltro till sin 

egen förmåga att värdera information, men att de inte känner förtroende för att 

deras kollegor i politiken är lika bra på detta som de själva anser sig vara  

(Möller, 2009, ss. 16).  

2.1.1 Spelar lobbying någon roll för beslutsfattandet? 

Huruvida lobbying spelar någon faktisk roll för beslutsfattandet, och om det 

således är en aktivitet värd att ägna sig åt, är en fråga där forskningen ger skilda 

svar. I en studie av advokatbyråer i Washington undersökte Gely & Zardkoohi 

(2001) ”svängdörrsfenomenet” (där privatanställda går över till en karriär inom 

det offentliga eller tvärtom) och vilket värde detta gav till företag som genom 

fenomenet knöts närmare politiken. Studien utgick från premissen att privata 

intressen gynnas när de har tillgång till den politiska sfären, och resultaten  

pekade på att så var fallet. 

Det finns dock studier som visar på motsatsen. Bernhagen (2013) drar en  

annorlunda slutsats utifrån en undersökning genomförd i Storbritannien. Han 
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menar att lobbyister inte har något större inflytande över politiska beslut, då 

beslutsfattare inte är mottagliga för lobbyisternas budskap (Bernhagen, 2013,  

s. 34) 

Oaktat effektivitetsfrågan så finns det mycket som tyder på att politiker och 

PR-verksamma trots allt har intresse av att interagera med varandra. Ett  

pågående forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet fokuserar på relationerna 

mellan PR, politik och journalism. Palm & Sandström (2014) tycker sig märka 

en ökad rörlighet mellan de tre områdena och att detta gör att fälten närmar  

sig varandra genom att det uppstår ett gemensamt yrkeskunnande samt  

gemensamma normer och regler hos yrkesgrupperna.  

2.1.2 Lobbyism som kommunikationsprocess 

Som tidigare nämnts betraktas lobbying utifrån ett kommunikations-

vetenskapligt perspektiv ofta som strategisk kommunikation eller PR.  

Falkheimer (2014) menar att begreppet strategisk kommunikation har vuxit 

från att beskriva interna aktiviteter i organisationer och mellan organisationer 

och samhälle, till att numera utforskas som en aktivitet som påverkar samhälle, 

demokrati och opinion. Politiska institutioner är en av de grupper av  

intressenter som finns i en organisations omgivning, och som således kan  

utgöra fokus för strategisk kommunikation (ibid, s. 130). Som grundpelare för 

strategisk kommunikation finns de modeller som utvecklades som ett resultat 

av Excellence-studien (Falkheimer, 2014, s. 126).  

Excellence-studien presenterades av Grunig och Hunt på 1980-talet,  

och består av ett koncept med fyra PR-modeller som idealtyper av de olika 

värden, mål och beteenden som en organisation använder när de tillämpar  

PR (Grunig et al, 1995). De fyra modellerna går under namnen  

publicitetsmodellen, informationsmodellen, asymmetriska tvåvägsmodellen och 

symmetriska tvåvägsmodellen. De två första modellerna beskriver en typ av 

kommunikation som sker ensidigt, så kallad envägskommunikation, medan de 

två sista modellerna beskriver tvåvägskommunikation där organisationen vill få 

respons på det den kommunicerar. I publicitetsmodellen används ensidig  

kommunikation för att skapa uppmärksamhet, till exempel via reklamblad.  

I informationsmodellen har kommunikationen mer saklig, informerande  

karaktär, till exempel i form av myndighetsinformation. I den asymmetriska  

tvåvägsmodellen används kommunikation för att i viss mån få respons från 

mottagarna av kommunikationen, medan kommunikationen i den symmetriska 

tvåvägsmodellen används för att skapa dialog (Grunig & Hunt, 1984,  

ss. 21).  Jackson och Lilleker (2004, s. 512) pekar ut den symmetriska tvåvägs-

modellen som mest legitim i en politisk kontext, på grund av att den är  
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dialogbaserad och ger både intressent och beslutsfattare möjlighet att  

hörsamma och överväga varandras åsikter. Vad som är legitimt är dock inte 

nödvändigtvis synonymt med vad som är möjligt. Nothhaft (2011, s. 109) me-

nar att lobbyister alltid kommer att agera på det sätt som ger största möjliga 

framgång på enklast möjliga vis – och när det kommer till att skapa kontakter 

finns det ett flertal möjliga vägar att gå. 

När Milbrath (1960) studerade lobbyism på 1960-talet identifierade han tre 

huvudsakliga grupper av kontaktvägar för lobbyister: interpersonella möten 

(personligen eller via mellanhänder), brev eller telegram, samt publika PR-

kampanjer. I takt med teknikutvecklingen har allt fler vägar öppnats för den 

som önskar påverka utgången i politiska beslut. Nothhaft (2011) menar att 

dagens olika kanaler för lobbyism kan beskrivas med hjälp av en lökmodell,  

där den innersta kärnan utgörs av direkta möten mellan politiker och  

lobbyister. I nästa lager återfinns kontakter via telefon, olika typer av text-

meddelanden och indirekta möten, medan det yttersta lagret utgörs av  

aktiviteter som kan klassas som opinionsbildande verksamhet (Nothhaft, 2011, 

s. 93). Pillmayer och Sherle (2014) menar att samtliga dessa kontaktmetoder 

kan verka tillsammans i en process som börjar med opinionsbildning och  

fortsätter med exklusiva möten med beslutsfattare (se avsnitt 2.2.1 En fråga om 

utbyte av tjänster?). Det är dock viktigt att påpeka att andra forskare ser en 

värdefull poäng med att göra en tydlig distinktion mellan lobbyism och  

opinionsbildning, se till exempel Dalfelt & Falkheimer (2001), Larsson (2005) 

samt Möller (2009). Inom forskningen brukar denna distinktion ofta benämnas 

som skillnaden mellan inside respektive outside lobbying, där inside lobbying 

(inre påverkan) handlar om interpersonella möten medan outside lobbying 

(yttre påverkan) handlar om opinionsbildning (Strömbäck, 2011, ss. 12). 

2.2 Verktyg för påverkan 

Lobbying är konsten att övertala politiker, skriver Tanase (2012). Lobbying kan 

således ses som försök att, med hjälp av olika medel och strategier, ändra den 

politiska spelplanen så att vissa politiska frågor prioriteras framför andra.  

Därför är lobbying i mångt och mycket en fråga om resurser. Utifrån ett  

kommunikationsvetenskapligt perspektiv menar forskningen att förutsättningar 

att påverka inte bara baseras på monetära resurser utan också är en fråga om  

socialt kapital, om utbyte av tjänster och om förmågan att förmedla budskap. 

Det handlar, för att låna en formulering av La Pira (2008), såväl om vem som 

säger någonting som om vad det är som sägs. 
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Toth (2010) påpekar kopplingen mellan socialt kapital och lobbyism, eftersom 

nätverkande och relationsbyggande utgör en central del av lobbying (s. 454). 

Socialt kapital handlar om en form av resurser, och begreppet brukar  

förknippas med namn som Bourdieu, Coleman och Putnam (Portes, 1998). 

Bourdieu och Coleman menar att socialt kapital är resurser som utgörs av en 

persons sociala nätverk, och att en individs sociala kapital således är beroende 

av hur individen uppfattas av andra (ibid, s. 7). Chamlee-Wright & Storr 

(2011), som studerat socialt kapital i lobbysammanhang, berättar att  

definitionen av socialt kapital har breddats från det synsätt som Bourdieu och 

Coleman företräder till att likställas med sociala nätverk, något som förespråkas 

av Putnam men också av Burt (1992). Burt (a.a) definierar socialt kapital  

genom att beskriva det i relation till andra former av kapital. Han menar att det 

finns tre huvudsakliga typer av kapital: finansiellt, humant och socialt.2  

Finansiellt kapital är helt enkelt monetära resurser. Humant kapital är resurser i 

form av exempelvis charm, intelligens och utseende men även utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Socialt kapital är resurser i form av sociala relationer (Burt, 

1992, ss. 8). Chamlee-Wright & Storr (2011, s. 169) summerar egenskaperna av 

socialt kapital i fyra punkter: 1) det används av personer och grupper för att nå 

sina mål och att åstadkomma aktivitet (liksom andra former av kapital), 2) det 

består av generaliserade normer eller bestående relationer, och resurser som 

förknippas med gruppmedlemskap, 3) det ökar snarare än minskar vid  

användning, och 4) det är neutralt (det kan vara produktivt, improduktivt eller 

destruktivt beroende på användning). Socialt kapital är också, enligt Hazleton 

& Kennan (2006), ofrånkomligt sammanlänkat med kommunikation: ”För att 

förfina vår förståelse av resurser är det viktigt att skilja resurser från förmågan 

att få, behålla och nyttja dessa resurser. Det är det kommunikativa utbytet som 

producerar och definierar de tillgängliga resurserna, och det är också  

kommunikation som låter aktörer få tillgång till och använda dem” (s. 282, vår  

översättning). De menar med detta att det är genom kommunikation som det 

sociala kapitalet används. 

Enligt Burt (1992, 2004) kan socialt kapital ge konkurrensfördelar genom 

kommunikativt nätverkande och tillgång till exklusiva kontakter i uppbyggda 

sociala nätverk. Han skriver att ”socialt kapital existerar där människor har 

fördelar på grund av deras positioner i ett socialt nätverk” (2004, s. 351, vår 

översättning). Detta nätverk är benämningen för den struktur av sociala  

kontakter som människor omger sig med. Burt (2004) menar att en persons 

                                                 
2 Bourdieu var den forskare som först började tala om olika former av kapital på detta sätt 
(Portes, 1998). Burts arbete kan således sägas vara en vidareutveckling av de tankar om kapital 
som Bourdieu formulerat. I sammanhanget bör nämnas att Bourdieu gör en delvis annorlunda 
indelning av olika sorters kapital där han exempelvis definierar också kulturellt kapital som en 
av dessa kapitalformer. Se till exempel Portes, 1998. 
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sociala nätverk utgörs av grupperingar eller kluster, i meningen att vissa av 

människorna i nätverket också känner varandra. Inom dessa kluster existerar 

information, åsikter och beteenden som delas av individerna inom gruppen, 

men som inte delas mellan grupper. Informationen som delas inom ett kluster 

tenderar att hålla sig ganska ”statisk”, då människor överlag brukar intressera 

sig för det som händer inom deras egen grupp (Burt, 2004). De olika klustren 

kan ha mer eller mindre starka band med varandra, men ofta är de inte  

sammanlänkade. I de fall de inte är sammanlänkade kan det sägas finnas ett 

”strukturellt hål” mellan dem, som Burt menar att personer kan dra nytta av 

genom att överbrygga (ibid). Detta på grund av att den som kan identifiera och 

utnyttja dessa strukturella hål får exklusiv information och kontroll, vilket kan 

skapa ojämna förhållanden både mellan organisationer och individer (1992,  

s. 2). De strukturella hålen fungerar således som genvägar som en person kan 

ta i sitt sociala nätverk för att nå fördelar, och är snarare beroende av placering 

i nätverket än av de enskilda personernas egenskaper och förmågor (1992, s. 4). 

Att ha tillgång till dessa kontakter kan vara en utjämnande faktor mellan  

intressenter med olika resurser, men de kan även bidra till en förstärkning av  

existerande resursförhållanden (ibid, s. 7). En viktig del av lobbyarbete skulle 

således kunna vara att uppmärksamma och ta vara på de möjligheter som  

existerar via strukturella hål, för att på så sätt kunna använda olika gruppers 

information och verklighetsbilder för att nå sina mål. 

2.2.1 En fråga om utbyte av tjänster? 

Pillmayer & Sherle (2014), som har studerat lobbyism inom besöksnäringen i 

Bayern, menar att opinioner byggs upp genom media och att dessa opinioner 

sedan tillvaratas av intresseorganisationer som lobbar för att påverka besluts-

fattandet. Pillmayer & Sherle betraktar lobbyism från ett public choice-

perspektiv som ett ”socialt utbyte på marknaden av politiska insatser”, och 

menar att folkets röster och information som kan vara till hjälp i besluts-

fattandet erbjuds beslutsfattarna i utbyte mot politiska resultat (2014, ss. 1675). 

La Pira (2008) diskuterar också detta, och menar att det faktum att den  

information som lobbyister bidrar med kan vara värdefull för politikerna är väl 

känt inom forskningen. Även Harris & McGrath (2012) ansluter till public 

choice-teorin om utbyte av tjänster, och exemplifierar med gräsrotsrörelser, 

som de menar är utmärkta exempel på lobbygrupper som använder sig av ett 

utbyte av framtida röster mot stöd för sina hjärtefrågor.  

Hazleton & Kennan (2000) diskuterar relationen mellan beslutsfattare och  

intressent och menar att förutsättningen för att olika typer av information ska 

kunna utbytas är att förtroendet parterna emellan är nog högt (s. 83). Denna 
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förtroenderelation kan antas förutsätta utbyten mellan parterna under längre tid 

just för att kunna upprätthålla förtroendet, och kan vara en förutsättning för 

lobbyisternas byggande och underhållande av informella vägar för påverkan. 

Harris & McGrath (2012) framhåller också den strävan efter en långsiktig  

relation som lobbyisten vill uppnå genom att agera trovärdigt och kunna ge 

tillbaka information som gentjänst. De pekar även på styrkan i att bygga  

koalitioner för att uppnå resultat i påverkansförsöken, eftersom bilden då blir 

mer av en opinion i beslutsfattarens ögon snarare än en påtryckning utförd av 

enskilda intressen. Lobbyisterna verkar alltså på flera plan; dels genom att  

använda opinioner och koalitioner, men också genom att skapa och upprätt-

hålla personliga förtroenderelationer med beslutsfattare för att kunna påverka 

dessa. På det här sättet anses alltså lobbyismen kunna förklaras av betydelsen 

av vem det är som säger något. Betydelsen av vad som sägs – hur lobbyisterna 

framställer sin sak – utreder vi i avsnittet nedan. 

2.2.2 Lobbyism som berättarteknik 

Milbrath (1960) menar att sättet som ett budskap framförs på är själva nyckel-

ingrediensen i framgångsrik lobbying: ”Den som önskar att påverka en  

makthavares beslut (...) kan inte enbart intressera sig för att ge honom  

informationen, utan också för problemet att presentera informationen på ett 

sätt som gör beslutsfattaren mottaglig för den” (Milbrath, 1960, p. 35, vår 

översättning). Det innebär att den som har kunskap om framgångsrika sätt att 

förpacka budskap kan sitta inne med en stor konkurrensfördel i kampen om de 

politiska besluten. Heath et al (2013) skriver att något som brukar tas upp i 

diskussioner kring lobbying är just denna risk; att en elitism uppstår, där de 

som är duktiga på kommunikativa strategier får oproportionerligt stort  

inflytande på besluten (s. 273).   

Även McGrath (2007) framhåller vikten av budskapets form och visar på  

exempel från PR-branschen genom att citera konsulten Anne Wexler om 

kommunikation och påverkan på det politiska beslutsfattandet: ”(...) De  

personer som är bra på lobbying är de som kan förmedla sin berättelse på ett 

effektivt sätt. Kommunikation och kommunikativa verktyg präglar praktiskt 

taget all lobbyaktivitet” (s. 273, vår översättning). McGrath (2007) är en av flera 

forskare som på senare år uttryckt framing som redskap i utövandet av  

påverkan på beslutsfattare. Framing är, enligt McGrath (a.a), det sätt på vilket 

ett problem definieras. Genom framing sätter lobbyistens ord på en politisk 

fråga på det sätt som uttrycker lobbyistens syn på saken och tillåter lobbyisten 

att komma med svaret på frågan (ibid, s. 278). På så sätt försöker lobbyisten få 
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beslutsfattaren att dela sin bild av innebörden och den möjliga lösningen på en 

politisk fråga. 

Denna syn på lobbyism företräds också av Terry (2001). Hon menar dock att 

det inte bara är lobbyisten som bidrar till att försöka skapa en gemensam  

verklighetsbild utan även politikern, eftersom det enligt kommunikationsteorin 

symbolic convergence theory, SCT, finns tendenser hos de inblandade i ett 

samtal att söka en gemensam förståelse, att skapa mening. Denna förståelse 

visar sig genom så kallade ”symboliska fakta”; världsbilder som beslutsfattaren 

och lobbyisten delar och som ingår i de berättelser vilka innehåller budskapen 

som lobbyisten vill förmedla (ibid). Terry (2001, s. 266) skriver att SCT  

förklarar de meningar och känslor som lobbyisternas berättelser bär, och som 

medverkar retoriskt till den vision som framställs för att uppnå deras mål.  

Arbetet med att bygga en gemensam begreppsvärld hos de inblandade, ett  

konsensus där de delar omvärldsbild,  verkar ske på lobbyisternas villkor – de 

har inflytande i det kommunikativa utbytet mellan dem själva och besluts-

fattarna då informationen de kommer med kan förenkla för politikernas  

beslutsfattande, och samtidigt har de förmågan att retoriskt definiera den  

verklighetsbild som de vill förmedla (Terry, 2001, s. 268).  

2.3 Demokratisk lobbyism? 

Om lobbying är sätt att påverka den politiska spelplanen till sin egen fördel, går 

det då att tala om någon form av demokratisk lobbyism? I det följande  

kommer vi att reda ut hur tidigare forskning resonerat kring vilka demokratiska 

krav som kan och bör ställas på lobbyismen.  

2.3.1 Demokrati och demokratiska premisser 

Det finns ett flertal olika perspektiv ur vilka det går att betrakta innebörden av 

begreppet demokrati, vars ursprungsbetydelse är ”folkstyre” (Lindberg &  

Teorell, 2013). Således finns det många olika definitioner av vad som  

egentligen menas med demokrati. En välkänd bestämning kommer från Dahl 

(1992), som ger sin syn på saken genom att formulera den ideala demokratin. 

I Dahls tappning förutsätter demokrati som styrelseskick politisk jämlikhet 

(lika rösträtt), effektivt deltagande (lika möjligheter att delta politiskt), upplyst 

förståelse (möjlighet till kunskap som grund för beslut), kontroll över dag-

ordningen (möjlighet att påverka vilka beslut som ska fattas) och inkluderande 

demos (att alla vuxna invånare tillhör folket) (Dahl, 1992, s. 63). Utifrån Dahls 

demokratiideal formulerar Demokratiutredningen (1999) tre demokrativärden 

som beskrivning av den svenska demokratin: meningsfullt folkligt deltagande, 
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politisk jämlikhet och öppenhet för insyn (SOU 1999:21,  

s. 19). Dessa tre värden skulle således kunna betraktas som demokratiska rikt-

märken för analys av lobbyverksamhet; något som stämmer väl in med hur 

även andra forskare resonerar kring lobbying och demokrati. Jaatinen  

(1999) menar att lobbying kan ske demokratiskt om aktiviteten präglas  

av ömsesidigt informationsutbyte, avsaknad av illegitima maktrelationer,  

pluralistiskt perspektiv hos inblandade aktörer, lika tillgång för alla och  

transparent beslutsfattande (ss. 3). Larsson (2005) skriver att transparens, etik 

och jämlikhet är centrala frågor när det kommer till PR och dess relation till  

demokrati (s. 15). Larssons resonemang rör i huvudsak PR som opinions-

bildande verksamhet, men kan likaväl användas vid fokus på lobbyism  

eftersom problematiken i relationen till demokrati är densamma. 

Naurin (2001) framhåller att lobbyismens problem och möjligheter kan delas  

in i proceduriella och substantiella argument. Såväl procedur som substans 

tillskrivs egenvärde av olika bedömare (Naurin, 2001, ss. 33). En tydlig  

distinktion mellan procedur och substans är dock behjälplig för att ta fram en 

analysram där kraven på demokrati särskiljs från vilken demokratisk effekt 

premisserna syftar till att uppnå. God transparens möjliggör ansvarsutkrävande, 

jämlik tillgång och avsaknad av illegitima maktrelationer gör att alla grupper blir 

representerade och hög etisk nivå med ömsesidighet och pluralistiskt  

perspektiv hos de inblandade innebär att allmänintresset prioriteras.  

Larssons (2005) tre centrala frågor som beskrivits ovan kan således ses som 

proceduriella premisser för demokrati, medan Jaatinens (1999) syn på  

demokratisk lobbying består av både proceduriella och substantiella värden. 

Utifrån Larsson (2005) och Jaatinens (1999) resonemang har vi tagit fram en 

modell för att beskriva hur dessa proceduriella och substantiella teoretiska krav 

på lobbyism hänger ihop med varandra. 

Tabell 1: Beståndsdelar i demokratisk lobbyism 

Premiss Effekt 

Transparens Ansvarsutkrävande 

Jämlikhet Representativitet 

Etik     Allmänintresse 

Vänster kolumn visar de proceduriella värden som utgör premisser för demokratisk  

lobbyism, höger kolumn de substantiella värden som premisserna syftar till att garantera. 
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Relaterat till tidigare delar av detta teorikapitel kan de tre premisserna  

transparens, jämlikhet och etik utifrån ett kommunikationsperspektiv förklaras 

som att transparens är beroende av formerna för hur kontakter och möten 

sker, att jämlikhet är kopplat till betydelsen av vem som säger något och att etik 

hänger ihop med vad som sägs och hur det sägs. I denna uppsats används  

därför dessa premisser som utgångspunkt för att undersöka hur lobbyism  

fungerar. Vad de tre begreppen faktiskt innebär – vilka konkreta kriterier som 

det enligt forskningen är önskvärt att lobbyismen svarar mot – måste dock 

definieras tydligare för att vara möjliga att operationalisera. Nedan kommer vi 

därför att utförligare gå igenom modellens tre premisser för demokratisk 

lobbyism. 

2.3.2 Transparens 

Transparens, eller genomskinlighet, är en nyckelingrediens i demokratin  

eftersom den möjliggör ansvarsutkrävande. Medborgarnas rätt till insyn i 

svenska verkställande och beslutande församlingars beslutsprocesser regleras 

bland annat genom offentlighetsprincipen, vilken exempelvis beskriver allmän-

hetens rätt att ta del av offentliga handlingar och att närvara vid olika politiska 

sammanträden (Regeringskansliet, 2014). När det handlar om lobbyism har 

dock, som tidigare nämnts, röster höjts med kritiken att lobbyismen i Sverige är 

oreglerad och att lobbyister därför lämnas att själva besluta om i vilken  

utsträckning de vill vara öppna med sin verksamhet.  

För att göra begreppet transparens möjligt att undersöka lutar vi oss mot  

Nothhaft (2011). Hon har studerat lobbying som kommunikativ verksamhet i 

EU-parlamentet och ställer upp sex kriterier för att avgöra om lobbying kan 

anses transparent utifrån ett demokratiskt perspektiv: 

1. Öppenhet och tillgänglighet: att en tredje part direkt eller i efterhand 

ska kunna kontrollera hur möten skett och vad som sagts. 

2. Formalitet eller identifierbarhet: att möten ska kunna kännas igen som 

just lobbyingmöten, för att de följer normen för hur sådana möten ska 

gå till. 

3. Planerade möten: att möten ska ha bokats in på förhand för att en 

tredje part ska ha en faktisk möjlighet att kontrollera dem. 

4. Möten där personerna agerar som professionella främlingar: att besluts-

fattarna agerar i enlighet med sin politiska linje och att relationer av 

olika slag inte har betydelse för hur de inblandade ställer sig i en fråga. 

5. Sakfrågedriva möten: att sakfrågan är i fokus och att möten inte enbart 

handlar om att bygga relationer. 
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6. Att beslutsfattaren behåller kontrollen över dessa möten: att besluts-

fattaren inte känner sig i underläge och har mental kontroll över 

mötessituationen genom att kunna styra hur mötet går till och när det 

ska avslutas.  

(Nothhaft, 2011, ss. 99). 

Med hjälp av dessa sex kriterier drar Nothhaft (a.a.) slutsatsen att den lobbying 

som studerats i hennes undersökning inte fyller rimliga krav på transparens. 

Hon menar att sättet på vilket påverkansarbete utförs i praktiken gör det  

omöjligt att få till en helt igenom transparent bild av vilka kontakter som  

påverkat den politiska beslutsprocessen, eftersom kontakterna inte alltid sker 

på ett sådant sätt att de inblandade definierar dem som lobbying (Nothhaft, 

2011, ss. 108). Nothhaft (a.a.) drar också slutsatsen att lobbyismen sannolikt är 

avhängig möjligheten att kunna få tillträde till beslutsfattarna. Detta leder oss 

vidare till nästa avsnitt, vilket handlar om just medborgarnas tillgång till  

beslutsfattarna och huruvida denna tillgång kan sägas vara jämlik för alla.  

2.3.3 Jämlikhet  

Politisk jämlikhet är ett abstrakt och komplext begrepp vars innehåll inte är 

helt oproblematiskt att definiera; ett inom den politiska filosofin väldiskuterat 

ämnesområde med många dimensioner (Nilsson, 2005). Trots detta står det 

klart att politisk jämlikhet är centralt för demokratin (ibid, s. 17). Således är den 

teoretiska utgångspunkten att alla har lika tillgång till att göra sin röst hörd och 

att kunna påverka politiska beslut grundläggande för folkstyret. Problemet med 

jämlikhet är dock, som Lindensjö (2002) skriver, att det finns en markant  

skillnad mellan procedural likabehandling (det vill säga formell, eller teoretisk, 

likabehandling) och verkligt lika möjligheter. Nilsson (2005) konkretiserar detta 

genom att förklara att de verkligt lika möjligheterna till politisk jämlikhet  

hindras av den sociala och ekonomiska ojämlikhet som råder i samhället  

(s. 18).   

Vi har tidigare i uppsatsen ägnat ett avsnitt åt att diskutera hur lobbyism kan 

ses som ett medel för att förbättra utsikten att få tillgång till de politiska  

besluten. Vi har berört att lobbying gäller resursförhållanden, och att faktumet 

att vissa grupper i samhället har mer resurser än andra skulle kunna innebära 

att lobbying bidrar till att vissa grupper får mer inflytande – eller, med andra 

ord, bidrar till ojämlikhet. Frågan är dock hur ett krav för jämlikhet som både 

är rimligt och praktiskt möjligt skulle kunna formuleras, eftersom det teoretiska 

kravet på lika tillgång till politiken är komplicerat att tillgodose i praktiken.  



 16 

Svaret står, enligt författarna till 1990-talets statliga demokratiutredning (SOU 

1999:121), att finna i politikerns roll som representant. Författarna menar att 

nyckeln till jämlikhet finns inom de folkvalda själva: att de tar ansvar som  

representanter för medborgarna och således aktivt försöker väga in olika  

perspektiv när de hanterar politiska frågor (SOU 1999:121, ss. 252). Detta  

kräver således en hel del av politikern i fråga om integritet och att kunna göra 

etiska ställningstaganden – något som forskare menar bör gälla alla inblandade 

parter i en lobbysituation, vilket diskuteras vidare i följande avsnitt.  

2.3.4 Etik 

Berg (2012, s. 112) menar att lobbyister måste göra en del etiska ställnings-

taganden för att överhuvudtaget kunna bedriva sin verksamhet – till exempel är 

det nödvändigt att komma med sanningsenlig information om målet är att  

upprätthålla en givande relation med en politiker. På så sätt fungerar vissa delar 

av etiken inom lobbying självreglerande.  Samtidigt är det inte alla delar av  

etiken som har direkt påverkan på funktionen av lobbyisternas verksamhet, 

och forskare framhåller att det därför bör ställas etiska krav på lobbyismen. 

Inom den svenska forskningen menar Larsson (2005) att PR-konsulten och 

författaren Hans Ingvar Hanson har en fruktbar beskrivning av etisk PR och 

information: krav på öppenhet, krav på klarspråk och krav på sanning  

(Larsson, 2005, s. 41). 

Brook Hamilton III & Hoch (1997) resonerar om lobbyisternas skyldighet att 

bedriva sin verksamhet som en demokratifrämjande kraft (s. 119), och menar 

att lobbyister har ansvar för att utöva sin verksamhet med ett etiskt  

förhållningssätt. De presenterar åtta kriterier för lobbying med socialt ansvars-

tagande i beaktande:                 

1. Maximera nytta och minimera skada för de inblandade. 

2. Gör inte undantag för dig själv. 

3. Låt andra göra sina egna val. 

4. Agera som om allmänheten har full insyn. 

5. Respektera mänskliga rättigheter. 

6. Garantera en rättvis fördelning av förmåner och bördor. 

7. Respektera allmänviljan. 

8. Agera i enlighet med din karaktär och din organisations renommé. 

Även Bauer (2014) presenterar en modell för etisk lobbying, baserad på värden 

som syftar till att värna demokratin. Bauer menar att etisk lobbying präglas av 

engagemang för hållbarhetsfrågor, beaktande av olika perspektiv och behov 

samt hänsyn till allmänintresset (2014, s. 66). Bauer poängterar att skalan är 
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glidande mellan ansvarstagande och icke-ansvarstagande lobbyism, och föreslår 

ytterligare empiriska undersökningar för att mäta medvetenheten om ansvars-

tagande lobbying hos de inblandade.             

2.4 Summering av de teoretiska utgångspunkterna 

Vi har i detta kapitel diskuterat hur andra forskare ser på lobbyism. Vi har  

konstaterat att lobbying inom kommunikationsvetenskapen räknas till  

forskningsfältet PR och strategisk kommunikation, och att lobbying därför kan 

ses som verktyg för att övertala politiker. Vi har sett att det går att bedriva 

lobbyism genom ett flertal olika kontaktvägar, och att lobbying som  

kommunikationsprocess går ut på att bygga relationer. Tidigare forskning har 

undersökt lobbyism utifrån perspektivet att påverkan både kan handla om vem 

det är som säger något och vad det är som sägs. Betydelsen av vem det är som 

säger något kan förklaras med hjälp av teorier om socialt kapital, om  

nätverkande och om utbyte av tjänster. Betydelsen av vad det är som sägs kan 

förklaras med begreppen framing och symbolic convergence theory; teorier om 

hur gemensamma verklighetsuppfattningar skapas. Vi har också diskuterat hur 

detta kan relateras till demokratiska värden, och visat hur andra forskare har 

resonerat kring huruvida det går att ställa demokratiska krav på lobbyismen. 

Lite längre fram i uppsatsen, i kapitel fem, kommer vi att diskutera resultatet av 

den empiriska undersökning som den här studien bygger på i ljuset av den  

tidigare forskning som nu presenterats. 
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3. METOD OCH MATERIAL 
För att undersöka lobbyism är ett flertal olika metoder möjliga att använda. 

Möller (2009) visar på förekomst av lobbyism i den svenska riksdagen med 

hjälp av enkäter. Nothhaft (2011) gör etnografiska observationer för att utreda 

hur mötet mellan lobbyist och beslutsfattare går till i EU-parlamentet. La Pira 

(2008) använder sig av experimentell ansats med manipulerade budskap för att 

undersöka hur beslutsfattare i den amerikanska kongressen reagerar på  

meddelandens avsändare och innehåll.  

På lokal politisk nivå, där beslutsfattarna i de allra flesta fall är hobbypolitiker, 

är det dock svårt att likt Nothhaft göra etnografiska observationer. Möllers 

metod, att använda enkäter, visade sig också problematisk på kommunal nivå 

då vi i oktober 2014 genomförde en pilotstudie med ett urval på cirka 200 

kommunpolitiker. Svarsfrekvensen hamnade på under tio procent och var  

således otillräcklig för att kunna mynna ut i en undersökning med möjlighet att 

kunna generalisera från resultatet. Den låga svarsfrekvensen berodde sannolikt 

på användandet av webbenkäter, en kostnadseffektiv metod som generellt  

resulterar i ett lägre antal svarande (Manfreda et al., 2008, s. 7), och för att nå 

en tillfredsställande svarsfrekvens hade det därför krävts långt mycket mer  

resurser än vad som varit rimligt i förhållande till undersökningens omfattning. 

Av denna anledning blir också La Piras metodansats svårgenomförbar i det här 

sammanhanget, då experimentiell design har samband med kvantitativ  

forskningsstrategi (Bryman 2008/2011 s. 63).  

Undersökningens syfte måste vara styrande för metodvalet, och då syftet är att 

undersöka beslutsfattares uppfattningar om hur lobbyism fungerar föll valet på 

kvalitativ metod i form av intervju. Bryman (2008/2011) menar att intervju är 

en lämplig metod att använda just i de fall då forskningen handlar om  

människors uppfattningar (s. 413). Det finns flera fördelar med intervju som 

metod. Lamont och Swidler (2014) skriver att intervjuer är utmärkt att använda 

vid undersökning av fenomen som är svårobserverade. Bryman (2008/2011) 

skriver att intervjun erbjuder respondenten möjligheter att själv lyfta fram vad 

den anser viktigt och att det för forskaren finns möjlighet att ta del av oväntade 

beskrivningar, uppgifter och sidospår som tidigare studier inte förutsatt.  

Pillmayer och Sherle (2014) framhåller att vid undersökningar av komplexa 

begrepp, som till exempel lobbyism, bereder intervjun och intervjusituationen 

plats för ett resonemang kring företeelsen vilket hjälper till att avgränsa det 

man vill undersöka (s. 1682). Nackdelen med samtalsintervju som metod ligger 

i metodens kvalitativa natur; materialet blir ofta omfattande och således mycket 

tidskrävande att bearbeta (Bryman, 2008/2011). Pillmayer och Sherle (2014) 
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påpekar också att intervju som metod även har nackdelen att forskaren riskerar 

att avgöra det empiriska resultatet. Forskarens egen inverkan på resultatet kan 

ske genom rollen som aktör under samtalet, där intervjupersonen kan influeras 

av forskarens beteende (Myers & Newman, 2007). Det kan även uppstå olika 

typer av maktförhållanden mellan intervjuare och intervjuad, vilket också  

påverkar utfallet av intervjun (Anyan, 2014). Forskaren kan dessutom även 

påverka materialet genom arbetet med att transkribera intervjuerna och att 

analysera utskrifterna, eftersom bearbetningen av kvalitativt material sker  

genom tolkning av materialets form och innehåll (Green et al, 1997; McLellan 

et al, 2003) (se mer om detta i avsnitt 3.4 Databearbetning).   

Det finns olika typer av intervjumetoder, exempelvis skulle vi kunnat använda 

oss av fokusgruppsintervjuer där flera respondenter intervjuas samtidigt  

(Bryman, 2008/2011, ss. 446) En fördel med fokusgruppsintervjuer kan vara 

att respondenterna känner sig friare att prata om ett eventuellt känsligt ämne 

som lobbyism om de märker att flera personer delar samma upplevelser.  

Bryman (2008/2011, s. 464) skriver dock att oenighet kring grundläggande 

frågor kan skapa problem i fokusgruppsintervjuer, och för vår del skulle detta 

innebära att faktorer som partitillhörighet och ideologisk grundsyn eventuellt 

kunna göra det svårt att skapa fungerande fokusgrupper kring ett laddat tema 

som lobbyism. Risken kan vara att en del respondenter inte känner sig  

bekväma nog att tala fritt om vissa aspekter av lobbyverksamhet. Därför gör vi 

bedömningen att personliga samtalsintervjuer i det här fallet är en bättre metod 

för att undersöka hur lobbyism uppfattas.  

3.1 Urval 

Då lobbyismens karaktär skulle kunna variera beroende på typ av kommun 

användes den kommungruppsindelning som utförs av SKL, Sveriges  

Kommuner och Landsting, som underlag för urvalet. Indelningen är baserad 

på befolkningstäthet, närhet till befolkningscentra och huvudsaklig närings-

verksamhet. Detta är några kriterier som skulle kunna tänkas påverka  

lobbyverksamhetens karaktär, och av den anledningen valde vi en kommun ur 

varje kategori. Urvalstekniken har dock samtidigt formen av ett bekvämlighets-

urval, då tids- och resursskäl krävde att vi valde intervjupersoner inom rimliga 

avstånd (Larsson, 2010, s. 63). Att hänsyn togs till det geografiska avståndet 

beror på att vi ville genomföra samtliga intervjuer ansikte mot ansikte med 

respondenterna. Bryman (2008/2011, s. 433) skriver att kvalitativa intervjuer 

ofta kan bli långa, och att möten ansikte mot ansikte därför är att föredra. 

Dessutom möjliggör intervjuer av sådant slag för intervjuaren att kunna se  

respondenternas kroppsspråk och minspel, vilket kan vara värdefullt för att få 
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till en lyckad intervju (ibid). Intervjuer ansikte mot ansikte anses också ge mer 

detaljrikedom än telefonintervjuer och göra att intervjupersonen känner sig 

mer säker på att det som denne berättar under intervjun ligger inom fältet för 

det forskaren studerar (Irvine et al, 2013). Detta gäller enligt forskarna i  

synnerhet då känsliga ämnen berörs.  

Urvalet utgörs således av fullmäktigeledamöter i kommuner i västra Svealand. I 

området representeras åtta av de tio kommungrupper som anges i SKL:s 

kommungruppsindelning: större städer, förorter till större städer, turism- och 

besöksnäringskommuner, varuproducerande kommuner, pendlingskommuner, 

landsbygdskommuner, kommuner i tätbefolkad region samt kommuner i gles-

befolkad region (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). Saknas i området 

gör storstäder och förorter till storstäder, vilket är två kommungrupper som 

medvetet utelämnas i undersökningen då vår uttalade avsikt är att studera 

lobbyism utanför storstadsområdet. I enlighet med de resultat som Möller 

(2009) presenterade i sin studie om lobbyism har vi på individnivå valt att  

fokusera på ledamöter med flera års erfarenhet i fullmäktige, eftersom  

ledamöter med lång politisk erfarenhet blir lobbade i större utsträckning än 

ledamöter med kort politisk erfarenhet (Möller, 2009). Mot bakgrund av detta 

utgörs urvalet av kommunfullmäktigeledamöter i åtta kommuner i västra  

Svealand.  

Huruvida urvalets storlek är tillräcklig ifråga om antal intervjupersoner är 

inte helt enkelt att avgöra. Bryman (2008/2011, s. 436) skriver att ett  

tillfredsställande mått på urvalsstorleken är om den uppnår teoretisk mättnad. 

Begreppet teoretisk mättnad är en beskrivning av när forskningen når en punkt 

där det i insamlingen av data inte längre framkommer någon ny information 

eller nya teman (Guest et al, 2006). Det finns dock inte något sätt att på  

förhand veta hur många intervjupersoner som behövs för detta (Bryman, 

2008/2011, s. 436). Guest et al (2006), som gjort en litteraturöversikt om just 

teoretisk mättnad, konstaterar också att riktlinjer för att avgöra om teoretisk 

mättnad uppnåtts inte finns konkret beskrivet inom metodlitteraturen. 

Huruvida teoretisk mättnad har uppnåtts blir således i ganska stor utsträckning 

upp till forskaren själv att bedöma. Bland de åtta intervjuer som genomfördes i 

vår undersökning återkom samma svar på frågorna i sådan grad att vi gör  

bedömningen att urvalstorleken i det här fallet kan anses tillräcklig. Frågor som 

riktas till kommunalråd eller tjänstemän skulle möjligen kunna utmynna i andra 

svar, men detta faller utanför studiens huvudfokus. 
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3.1.1 Rekrytering 

Via Valmyndighetens hemsida och kommunernas egna webbplatser  

lokaliserade vi beslutsfattare som flertalet mandatperioder blivit omvalda i 

fullmäktige. Vår utgångspunkt var att tillfråga respektive kommuns  

fullmäktigeordförande, eftersom det är sannolikt att ordförandeposten innehas 

av en politiker med åtminstone någon typ av politisk erfarenhet. Några  

intervjupersoner kontaktades dock på rekommendation av någon kollega i 

fullmäktige. Vid dessa tillfällen motiverade uppgiftslämnarna förslagen med 

kommentarer som ”XX har varit med länge” och ”XX har mycket att berätta”. 

Samtliga respondenter rekryterades vid en första kontakt via telefonsamtal den 

27/11 och 28/11 2014. I rekryteringssamtalet gavs intervjupersonerna en kort 

beskrivning av studiens syfte och innehåll. Respondenterna fick själva föreslå 

tid och plats för intervju.   

3.1.2 Intervjupersonerna 

I studien intervjuades fem män och tre kvinnor. I sitt politiska uppdrag har fyra 

av intervjupersonerna posten som fullmäktiges ordförande, två har rollen som 

andra vice ordförande och två är fullmäktigeledamöter utan ordförandepost (Se 

bilaga 1 Förteckning över intervjupersoner). Flera av ledamöterna har också 

erfarenhet från andra politiska sammanhang, till exempel från att tidigare ha 

varit kommunalråd, riksdagsledamot eller invald i landstingsfullmäktige. Parti-

fördelningen bland respondenterna är fyra politiker från Socialdemokraterna 

och en politiker från vardera Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna 

och Centerpartiet. Fördelningen av respondenter med olika partitillhörighet är 

således inte representativ för samtliga partier som finns i de beslutande  

församlingarna, men urvalet bär en viss variation med deltagare från politikens 

vänster-högerskala. Vi har dock i undersökningen inte funnit några framträ-

dande mönster som skulle kunna härledas till respondenternas partitillhörighet. 

Vi gör därför bedömningen att det förhållandevis skeva urvalet i fråga om  

respondenternas partitillhörighet inte är försvårande för studien.  

Vi har valt att utelämna intervjupersonernas namn i uppsatsen, vilket beror på 

två huvudsakliga skäl. Några intervjupersoner uttryckte oro för vad av det de 

sagt som skulle komma att publiceras (detta har vi försökt bemöta också  

genom användandet av respondentvalidering, se avsnitt 3.5 Studiens kvalitet). 

Dessutom gör vi bedömningen att utelämnandet av intervjupersonernas namn 

inte är en försvårande faktor i presentationen av undersökningens resultat, 

eftersom själva fokuset för vår undersökning är det som intervjupersonerna 

säger och inte vilka de är. De medverkande är dock medvetna om att vår  
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presentation av materialet gör att de kan vara möjliga att identifiera trots att 

deras namn inte finns med i texten.  

3.2 Operationalisering och strukturering 

Frågorna i intervjuer ska utgå från teorier och tidigare forskning (Larsson, 

2010). Vi utgick dock från att skapa ett utrymme för öppna frågeställningar, 

eftersom vi inte hade någon vetskap om varken i vilken mån respondenterna 

hade erfarenhet av lobbyverksamhet eller hur den i så fall såg ut. Öppna frågor 

bereder också väg för uppföljande frågor, vilket var en fördel i en studie där vi 

på förhand inte visste så mycket om vad respondenterna skulle prata om. Vi 

valde således att använda oss av semi-strukturerad intervjumetod (Larsson, 

2010, s. 60). Den intervjumanual som vi skapade inför intervjuerna innehöll 

därför ett antal formaliserade frågor som formulerats med avstamp i  

uppsatsens teoretiska ramverk, för att ha möjlighet att jämföra respondenternas 

upplevelser av lobbyism med befintlig forskning (se bilaga 2 Intervjumanual). 

Mot bakgrund av detta koncentrerades intervjumanualen till fyra teman utöver 

bakgrundsfrågor: 1) lobbyismens vägar, utrymme och innebörd 2) insyns-

möjligheter vid kontakter och möten, 3) betydelsen av budskapens avsändare 

och 4) betydelsen av hur budskapen förmedlas. 

Det första temats inledande frågor tjänade till att utreda begreppet lobbyism, 

för att kunna jämföra den betydelse av begreppet vi valt att studera med  

intervjupersonernas uppfattning av begreppet. Några frågor var avsedda att få 

respondenterna att relatera lobbyaktivitet till sin hemkommun och att diskutera 

vilka organisationer som utövar lobbyverksamhet. Vi ville på så sätt få  

intervjupersonerna att erinra sig faktiska händelser. Vidare behandlades olika 

kontaktvägar och former för möten mellan beslutsfattarna och de personer 

som hör av sig för att påverka, mot bakgrund av de dimensioner av lobbying 

som tidigare forskning definierat (Milbrath, 1960; Dalfelt & Falkheimer, 2001; 

Larsson, 2005; Möller, 2009; Nothhaft, 2011; Strömbäck, 2011; Pillmayer & 

Sherle, 2014). Det andra temats frågor behandlade insynsmöjligheter i de  

politiska beslutsprocesserna, och utifrån Nothhafts (2011) kriterier för  

transparent lobbying formulerades frågor om huruvida möten med företrädare 

för organiserade intressen registreras eller sker spontant, om mötenas innehåll 

dokumenteras, och om det vid mötena fattas överenskommelser om  

konfidentialitet. Det tredje temat, betydelsen av ett budskaps avsändare,  

behandlades genom frågor om politikernas uppfattning om medborgarnas  

möjligheter att påverka beslutsfattandet. Vidare utformades frågor huruvida 

bekantskaper kan spela roll för möjligheten att kunna påverka politiken. Detta 

mot bakgrund av de teorier om socialt kapital som Chamlee-Wright & Storr 
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(2011) och Burt (1999) företräder, samt Hazleton & Kennans (2000) och  

Harris & McGraths (2012) teorier om byggandet av förtroenderelationer. Sista 

temat om betydelsen av hur lobbyisternas budskap förmedlas tog avstamp i 

McGraths (2007) och Terrys (2001) teorier om kommunikation med syfte att 

skapa gemensamma verklighetsbilder, i Harris & McGraths och Pillmayer & 

Sherles (2014) teorier om utbyte av tjänster samt i de teorier om etisk lobbying 

som presenterats i teoriavsnittet. Här formulerades frågor om vad som gör att 

en intressent är intressant att lyssna på, huruvida avsändaren är tydlig med sina 

avsikter och om politikernas eventuella erfarenhet av obekväma situationer 

som direkt följd av lobbyverksamhet.  

3.3 Intervjuförfarande 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att den centrala utgångspunkten för  

forskning där människor studeras är individskyddskravet, som innebär att de  

medverkande i en studie ska skyddas från skada och kränkning. Individ-

skyddskravet delas i sin tur in i fyra allmänna huvudkrav på forskningen:  

1) informationskravet, som innebär att de medverkande ska informeras om 

undersökningens syfte; 2) samtyckeskravet, som betyder att de medverkande 

själva bestämmer över sin medverkan; 3) konfidentialitetskravet, vilket innebär 

att uppgifter om de medverkande ska hanteras varsamt och 4) nyttjandekravet, 

som betyder att uppgifter om de medverkande enbart får användas för  

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i vår undersökning försökt 

tillmötesgå dessa krav dels genom presentationen av intervjupersonerna, vars 

namn har uteslutits till följd av respondenternas egen oro, och dels genom till-

vägagångssättet under intervjusituationerna, vilket beskrivs nedan.  

Samtliga intervjuer genomfördes under första veckan i december 2014. Båda 

författarna till denna uppsats träffades med intervjupersonen på den plats som 

han eller hon själv hade valt. Mötena skedde i avskilda rum på kommunhus 

eller bibliotek, i intervjupersonens eget hem eller på intervjupersonens arbets-

plats. Platserna kan anses passande enligt Jacob och Furgerson (2012), som 

framhåller vikten av lugna mötesmiljöer. Samtliga intervjuer varade mellan  

30–60 minuter och inleddes med att respondenterna på nytt informerades om 

uppsatsens syfte och innehåll. I enlighet med riktlinjerna för god forskningssed 

(se Vetenskapsrådet, 2002) försäkrade vi oss om informerat samtycke och  

upplyste respondenterna om att de om de önskade när som helst kunde  

avbryta intervjun. Intervjupersonerna fick också veta att intervjun spelades in 

på ljudfil, men att ljudupptagningen enbart utgjorde underlag för transkribering 

och analys och att varken ljudinspelningen eller det transkriberade materialet 

kommer att publiceras. Eftersom lobbyism kan vara ett känsligt ämne kan  
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vetskapen om att det finns möjlighet att behandla det som sägs konfidentiellt 

vara en viktig faktor för att vilja samtala om ämnet på ett öppet sätt.  

I inledningen av intervjun informerades därför respondenterna också om att de 

efter intervjuns avslutande fick avgöra om det som sagts skulle behandlas  

konfidentiellt. På så sätt fick intervjupersonerna stort utrymme att under  

intervjuns gång kunna överväga vad de ville säga.  

3.3.1 Ett svårfångat samtalsämne 

”Den svårfångade lobbyismen” är rubriken på ett avsnitt i den rapport som 

Strömbäck (2011) skrivit om lobbyism, och vi upptäckte under intervjuerna att 

ordet svårfångad passar mycket bra för att beskriva hur lobbying fungerar som 

utgångspunkt för ett intervjusamtal. Vi var redan innan intervjuerna väl  

medvetna om att begreppet lobbyism skulle kunna vara problematiskt att  

diskutera. Respondenternas egna förkunskaper och fördomar om lobbyism 

skulle kunna innebära vissa svårigheter med att vara säker på att intervjuaren 

och respondenten diskuterar samma sak. För att möta denna problematik  

utgick vi från att på ett tidigt stadium i intervjuerna ta reda på hur intervju-

personerna själva definierade lobbyism, till exempel genom att helt enkelt fråga 

”vad är lobbyism för dig”? Problemet visade sig dock vara svårare än förväntat. 

Många intervjupersoner kände instinktivt ett så starkt motstånd mot ordet 

lobbyism (se mer om detta i kapitel 4 Resultat och kapitel 5 Analys) att det vid 

användande av ordet blev svårt att diskutera fenomenet i den betydelse som 

avses i denna uppsats. Som intervjuare innebar detta att vi fick anstränga oss 

för att vara lyhörda inför intervjupersonernas egna definitioner av lobbyism 

och försöka anpassa samtalet till dessa utgångspunkter, vilket många gånger 

innebar att vi inte kunde använda orden lobbyist eller lobbyism utan istället 

fick jobba med olika omformuleringar av begreppet.  

3.4 Databearbetning 

Databearbetningen inleddes med att vi transkriberade ljudinspelningarna av 

intervjuerna. Vi utgick från att hålla oss så nära det talade språket som möjligt i 

transkriberingsarbetet, vilket resulterade i 67 sidor skriven text. Dock kan en 

utskrift aldrig, som McLellan et al (2003) skriver, utgöra ett fullständigt referat 

av ett samtal eftersom ett tolkningsarbete sker under transkriberingen  

(McLellan et al, 2003, ss. 65). Ett exempel på detta tolkningsarbete är att vissa 

passager i en del av intervjuerna exkluderades ur transkriberingen, i de fall  

intervjusamtalet kommit in på sidospår som vi ansåg uppenbart inte hörde till 

ämnet.   
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Malterud (2001) menar att den som ägnar sig åt dataanalys bör redovisa vilken 

analysmetod som används, och beskriver tre analysstilar definierade av Miller 

och Crabtree. Enligt denna bestämning kan analysen vara intuitiv (att forskaren 

förutsättningslöst går igenom texten och själv väljer ut de mest intressanta 

aspekterna), databaserad (att analysen sker enligt datautvecklade ämnesgrupper) 

eller teoribaserad (att texten organiseras enligt förutbestämda teoretiska  

kategorier) (Malterud, 2001, s. 486).  I vår analys har vi använt oss av teori-

baserad analysmetod där vi jämför textens innehåll mot kategorier som tagits 

fram utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. 

3.4.1 Att tolka undersökningens resultat 

Även själva substansen i forskningsintervjuerna processas genom tolkning, 

som enligt Scapens och Roberts (1993, s. 3) sker i två steg genom ”tolkning av 

tolkning”. Med detta menas att det som intervjupersonerna gör under en  

intervju är att återge en tolkning av sin egen världsbild, och det är denna  

tolkning av verkligheten som sedan på nytt tolkas av forskaren. Resultaten  

av vår studie måste således förstås som just våra intervjupersoners bild av  

verkligheten, en bild som vi dessutom omtolkat både under själva intervjuerna 

och under databearbetningen. 

Möjligheten att generalisera resultaten från intervjustudien får anses låg, dels på 

grund av den kvalitativa naturen av studien (Larsson, 2010, s. 76), och dels på 

grund av det begränsade antalet respondenter. Bryman (2008/2011) skriver att 

”resultaten från den kvalitativa undersökningen ska generaliseras till teori och 

inte till populationer” (s. 369). Williams (2000) menar dock att det i kvalitativa 

studier är möjligt att göra ”måttliga generaliseringar”, då resultaten kan ses som 

”exempel på en bredare uppsättning identifierbara drag” (s. 215). Med detta 

menar han att jämförelser kan göras med resultat från studier av jämförbara 

grupper, och att det även är möjligt att i viss mån göra jämförelser med också 

andra typer av grupper (Bryman, 2008/2011, s. 369). 

3.5 Studiens kvalitet 

Esaiasson et al (2012) menar att en undersöknings kvalitet avgörs av  

forskningens begreppsvaliditet, reliabilitet och resultatvaliditet (ss. 57).  

Begreppsvaliditet handlar om giltigheten i analysverktyget – det vill säga om 

analysverktyget kan användas för det som det är avsett för. Reliabilitet har att 

göra med tillförlitligheten i mätningen; att analysverktyget används på rätt sätt. 

Resultatvaliditet är giltigheten i studien som helhet, summan av begrepps-

validiteten och reliabiliteten, som uppnås genom att analysverktyget har  
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fungerat och att mätningarna genomförts på ett sådant sätt att studien mäter 

det den påstår sig mäta (ibid). Vår studies kritiska moment bestod således av 

utformandet av intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna, eftersom 

dessa delar av undersökningen utgör mätinstrumenten för vad vi avsett mäta. 

För att uppnå god begreppsvaliditet måste det finnas en god ”överensstäm-

melse mellan de teoretiska begreppen och de valda empiriska indikatorerna”, 

skriver Esaiasson et al (2012, s. 58). En god begreppsvaliditet ställer således 

krav på en sådan överensstämmelse när det gäller frågorna i vår intervjuguide. 

Det är dock inte tillräckligt att intervjuguiden är utformad så att den kan mäta 

fenomenet lobbyism, för kravet på reliabilitet innebär att också genomförandet 

av intervjuerna och tolkningen av det material som intervjuerna genererar är 

fritt från slump- och slarvfel.  

Vid kvalitativ forskning är det emellertid ofta inte helt oproblematiskt att 

kunna utröna om och när systematiska och osystematiska fel sker i insamling 

och bearbetning av material. Det kan vara svårt att avgöra om ett begrepp har 

operationaliserats på ett rimligt sätt, och till skillnad från i kvantitativ forskning 

så är det många gånger omöjligt att replikera kvalitativa studier av sociala  

fenomen (Bryman, 2008/2011). Det här gör att forskare inte är helt eniga om 

hur kvaliteten i kvalitativa studier ska bedömas, eller om det ens är relevant att 

använda begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning (ibid, ss. 351; 

se också Maxwell, 1992). Det finns trots allt en del åtgärder som  

rekommenderas kvalitativa forskare för att säkerställa noggrannhet och  

systematik, bland annat transparens i tillvägagångssättet och olika former av 

kvalitetskontroller som till exempel respondentvalidering. Vid respondent-

validering ges respondenterna möjlighet att ta del av studiens resultat för att 

bekräfta att deras utsagor har tolkats korrekt (Bryman, 2008/2011, s. 353). Det 

här är en metod som vi har valt att använda oss av i denna uppsats för att 

stärka studiens reliabilitet. Dessutom menar vi att tillämpningen av respondent-

validering också har en forskningsetisk dimension, då respondentvalidering inte 

bara ger intervjupersonerna möjlighet att bekräfta att vi förstått innebörden av 

deras utsagor utan också gör att de kan känna sig trygga med att de vet vad av 

det de sagt som kommer att publiceras och hur det kommer att återges.  

I fråga om begreppsvaliditet så skriver Esaiasson et al (2012) att denna kan 

säkerställas genom ”en underbyggd systematisk argumentation” (s. 61). En 

sådan argumentation ska alltså bidra till att operationaliseringen av en studies 

begrepp sker genomtänkt och synliggörs genom ett transparent tillvägagångs-

sätt. Detta beror på att det när det gäller att bedöma kvaliteten i kvalitativa 

studier så är det ytterst en fråga om intersubjektivitet – att andra ska tycka att 

forskningen verkar rimlig (Esaiasson et al, 2012, s. 26). Vi har i denna uppsats 
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strävat efter att redovisa forskningens alla delar så öppet som möjligt. 

Huruvida vi har lyckats med detta, och om vi har uppnått god begrepps-

validitet – och i förlängningen alltså även god resultatvaliditet – är dock i 

slutändan upp till andra forskare att avgöra. 
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4. RESULTAT 
I det här kapitlet redovisas resultaten av undersökningen. Citat från intervju-

personerna presenteras löpande i kursiv stil för att tydligt visa respondenternas 

resonemang. För läsbarhetens skull återges dock citaten i redigerad form.3  

Presentationen av resultaten har strukturerats i enlighet med kategoriseringen i 

den intervjuguide som användes i studien (se bilaga 2 Intervjumanual). Kapitlet 

inleds med intervjupersonernas tankar om begreppet lobbyism och deras  

inställning till lobbyverksamhet. Därefter återges intervjupersonernas syn på 

insynsmöjligheter i kontakter och möten med lobbyister, följt av deras tankar 

kring vikten av vem som levererar ett budskap och betydelsen av hur budskap-

en förmedlas.  

4.1 Om lobbyismens vägar, utrymme och innebörd 

De flesta av respondenterna reagerade instinktivt negativt på ordet lobbyism, 

som de förknippade med oegentligheter. Till exempel ansåg en respondent att 

aktiviteten i vissa fall kan ligga i gränslandet mot försök till bestickning, och 

han menade att han förhåller sig väldigt skeptisk till inbjudningar till olika  

företagsevenemang.  

”Korruption och annat, det är ju lätt att det kommer över dit. (...) De här 

inbjudningarna, det kanske inte är just det man säljer som är det viktiga på 

arrangemanget, det är något annat.” (Politiker i kommun i glesbefolkad  

region) 

Samtidigt uppfattade respondenterna att lobbyism också har positiva  

betydelser, då lobbyism enligt dem även kan innebära att få tillgång till  

information, att få kunskap om saker som man annars inte skulle veta om och 

att medborgarna på det här sättet kan få inflytande. En respondent som fram-

höll att han överlag är kritisk till lobbyism som fenomen uttryckte att även han 

ser fördelen med dessa aspekter av lobbyismen, eftersom intryck utifrån utgör 

viktiga förutsättningar för att kunna skapa sig uppfattningar i olika frågor. 

”Jag kan ju inte sitta här i [hemmet] och vara helt vit i min egen själv-

förträfflighet. (---) Politik är ju inte bara papper och fakta, utan det är ju 

också möten med folk.” (Politiker i glesbygdskommun) 

                                                 
3  I de fall flera ord eller ett längre resonemang har utelämnats ur citatet för att lämna plats åt 
det som är väsentligt för undersökningens resultat så har detta markerats på sedvanligt sätt 
genom markeringarna (...) och (---). Om intervjupersonen utelämnat ett ord i citatet som är 
meningsfullt för att förstå citatets innebörd så har detta infogats inom hakparentes. 
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Samma politiker berättade att han som kommunpolitiker inte blir kontaktad i 

påverkanssyfte, vilket han trodde dels antagligen beror på partiets (V) kritiska 

hållning till lobbyverksamhet, men också på partiets få mandat i fullmäktige. 

Han menade att det däremot förekommer långt mer utbredd lobbyism i riks-

dagen, där han varit invald ledamot under en mandatperiod. I riksdagen sker 

lobbyismen i form av arrangerade möten, träffar, evenemang och seminarier, 

och inbjudningarna inkommer dagligen till samtliga riksdagspartiers ledamöter, 

berättade han. 

Alla respondenter ansåg inledningsvis att lobbyism inte förekom i deras egen 

kommun. Under intervjusamtalen omvärderade dock många respondenter sin 

egen syn på lobbyism. Både erinran och reflektion över begreppet spelade här 

roll, då intervjuerna ofta fick karaktären av resonerande samtal där olika för-

hållningssätt och faktiska händelser utreddes. Lobbybegreppet och dess  

betydelse diskuterades visserligen schematiskt i början av intervjuerna, men allt 

eftersom samtalen förflöt så fördjupade intervjupersonerna sin bekantskap 

med ämnet. Ett par av intervjupersonerna diskuterade sin medvetenhet om 

lobbybegreppets otydlighet innan vi startade ljudinspelningarna, genom att 

reflektera över att de kanske skulle komma att ändra sin syn på lobbyism under 

samtalet med oss. Flera respondenter drog sig successivt till minnes flera  

inträffade händelser i takt med att de resonerade kring begreppet lobbyism, 

samtidigt som vi gav förslag på olika intressenter som kunde tänkas göra  

kontaktförsök och på olika kontaktvägar som kunde tänkas användas. 

Samtliga intervjupersoner tänkte på EU när de ställdes inför begreppet  

lobbyism. Ingen av ledamöterna sade sig dock ha någon egen politisk 

erfarenhet på EU-nivå. Alla respondenter trodde också att även riksdagen är 

berörd av lobbyverksamhet. Vad gäller respondenternas bild av förekommande 

lobbyverksamhet i andra kommuner, så var den över lag formad av uppgifter 

som förmedlats av media. När detta nämndes hänvisade intervjupersonerna till 

kända publicerade mediegranskningar av otillbörliga aktiviteter. En av  

respondenterna pekade också ut grannkommunen som arena för misstänkt 

förekommande otillbörlig lobbyverksamhet.  

De flesta respondenter menade att förekomsten av lobbyism i den egna  

kommunen är väldigt liten, näst intill obefintlig, vilket de trodde beror på att 

lobbyverksamhet är lågfrekvent i små kommuner. Respondenterna tyckte att 

lobbyism hänger ihop med politiska frågor som behandlar monetära resurser, 

frågor som man ansåg har en omfattning som går utöver det som behandlas på 

kommunal nivå. 
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”Jag läser in lite pengar i ordet, lite ekonomi och påverkan från stora  

företag.” (Politiker i turism- och besöksnäringskommun) 

En del respondenter uppfattade stora skillnader i användningen av olika  

varianter av lobby-begreppet. I följande citat beskriver intervjupersonen sin syn 

på skillnaden mellan begreppen ”lobbyism” och ”lobbyist” som hon anser är 

någonting annat än att ”lobbning” och ”lobbare”. 

”Alla stora företag och stora organisationer och så vidare har ju sina  

lobbyister i EU men det är ju långt ifrån oss. Här lobbar vi. (---) En  

lobbare, för mig, det låter lite mera nere på marken. Lobbyist, det låter som 

Arla eller Coop eller någon som sitter i Bryssel i något stort flott kontor.” 

(Politiker i turism- och besöksnäringskommun) 

Under intervjuerna berättade respondenterna om olika kontakter med  

organiserade intressen från både näringsliv, fackförbund och ideell verksamhet. 

Dessa kontakter betraktades dock i huvudsak inte som lobbyism av  

respondenterna. 

”Man har (...) nåt föräldranätverk eller nåt som vill diskutera sin förskola. 

Och visst det kanske är en form av lobbyism. Det skulle man väl kunna 

säga. Men mångt och mycket mer medborgardialog, ser jag det som.” 

(Politiker i större stad)  

Syftet med kontaktförsöken varierar, enligt respondenterna. En del tyckte att 

de kontaktas i såväl relationsbyggande syften som i rena sakfrågor. 

”Det är både och, är det. Helt klart både och. Det kan vara lite olika. Nu 

fick vi sist en inbjudan, det var inte så längesedan. Och det var bara [för att 

skapa en] relation. De ville fika. Och så bjöd de in alla politiska partier på 

fika.”  (Politiker i större stad)  

Andra tyckte att de bara kontaktas med konkreta önskemål, och menar att 

lobbyism för det mesta är knutet till specifika sakfrågor – när lobbyism  

förekommer så är den kopplad till aktuella händelser som engagerar de grupper 

som påverkas.  

”Sådana saker de lobbar om är så väl kända (...) Vi har ju små-skolor till 

exempel som inte vill läggas ner (...) Det är känsligt att lägga ner skolor. 

Då är det mycket lobbyism.” (Politiker i turism- och besöksnäringskommun) 

Flera av respondenterna framhöll dessutom att lobbying också är en aktivitet 

som de själva ägnar sig åt i rollen som politiker. I följande citat berättar  

respondenten om hur politikerna arbetar när de försöker påverka ett större 

värmländskt företag: 
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”Då kollar man ju över vilka som sitter i styrelser och vad det är för folk 

bakom och då lobbar man ju genom den vägen. (...) Sen så vet man ju alltid 

vilka det är som är med och tar beslut. Och då kan man ju liksom lobba. 

Och det är ganska vanligt idag, det här med lobbyismen.” (Politiker i varu-

producerande kommun) 

Intervjupersonerna ansåg också att lobbyism i försvinnande liten utsträckning 

riktas mot kommunfullmäktige, då man menade att besluten som kommer i 

fullmäktige redan är färdigbehandlade. Det är alltså ingen idé att lobba mot 

fullmäktige eftersom beslutet där redan är förberett och klart.  

”[Det är] ju redan berett när det kommer till fullmäktige. (---) [Det är] ju 

kommunstyrelsen som förbereder alla ärenden. Fullmäktige är det slutliga, 

om det inte bör gå till remiss”. (Politiker i pendlingskommun) 

Respondenterna trodde istället att den mesta lobbningen riktas mot kommun-

styrelsen, utskotten och nämnderna. Flera av intervjupersonerna sitter med i 

olika nämnder och sade att de i mycket högre grad kontaktas där. En del  

respondenter trodde att plan- och byggnadsnämnder är extra berörda vad gäller 

påverkansförsök, på grund av de stora ekonomiska belopp som omsätts i  

samband med byggnadsprojekt.  

”... det är ju det att det är stora penningsummor det handlar om när man 

bygger. Jag menar, vi bygger en skola nu för 180 miljoner, det är ju mycket 

pengar”. (Politiker i förort till större stad) 

Några respondenter påpekade att beslutsfattande är en kollektiv process, och 

att de synpunkter som eventuella utomstående intressenter kommer med berör 

fler än bara den enskilda politiker som kontaktas.  

”Har de bara ringt till mig då får jag delge gruppen det, det kanske är  

intressant för alla.” (Politiker i kommun i tätbefolkad region) 

Flertalet av de intervjuade menade att saker som får utrymme i pressen ibland 

hamnar utanför politikernas kontroll. Därmed ansågs media vara en kraftfull 

kanal för den som vill använda opinionsbildning för att påverka.  

”Små kommuner har inte resurserna att bemöta media, [så] man blir utsatt 

om det är negativ kritik som kommer genom media. Man är känslig för det 

där.”  (Politiker i förort till större stad) 

Respondenterna menade att media har makt att flytta frågor högre upp på dag-

ordningen, och att opinionstrycket som då uppstår leder till att besluts-

processen påskyndas. Flera respondenter uttryckte också kritik mot media som 

de ansåg inte utreder och följer upp vissa saker eller vinklar berättelser  
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missvisande. En respondent menade att detta gör att det bland kommun-

politiker kan betraktas som illojalt att kontakta media i olika frågor.   

”Man vill inte att det ska ge negativa fläckar på det kommunala vykortet, 

utan det ska helt, rent, rejält och bra. Då är det väldigt synd att lokala  

media inte ägnar sig mer åt granskande journalistik, grävande och upp-

följande undersökningar.” (Politiker i glesbygdskommun) 

Respondenterna menar således att aktiva medier är viktiga för att hjälpa  

till att genomlysa de politiska beslutsprocesserna, och följaktligen för att  

bidra till ökad transparens för medborgarna. Hur genomskinliga de politiska  

processerna upplevs vara av intervjupersonerna över lag är föremål för nästa 

avsnitt.  

4.2 Om insynsmöjligheter vid kontakter och möten 

När respondenterna frågades om hur de ser på genomskinlighet i den politiska 

beslutsprocessen tyckte de flesta att insyn garanteras via institutionella regel-

verk, så som offentlighetsprincipen och medborgarnas rätt att närvara vid  

politiska sammanträden. Samtidigt diskuterade en del av respondenterna kring 

de delar av politiken som inte styrs av sådana regelverk. I följande citat berättar 

en politiker om skillnaden mellan de handlingar som kommer in till  

fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder kontra de inbjudningar och andra 

handlingar som adresseras till partiet.  

”... vi diarieför ju ingenting [som] kommer till partiet. Vi arkiverar ju, men 

det är inget som är en offentlig handling”. (Politiker i större stad) 

När det kommer till genomskinlighet i möten med intressegrupper menade en 

del intervjupersoner att sådana möten oftast dokumenteras, medan andra sade 

att möten av informell karaktär inte protokollförs. De flesta framhöll dock att 

de tyckte att behovet av dokumentation varierar beroende på vad mötet  

handlar om.    

”Om det är en vild idé som kommer så gör [antecknar] man ju inte det, 

men är det något som konkret leder till att vi ska göra nånting, till exempel 

göra en detaljplan eller något sådant, då antecknar vi. Men inte annars om 

det är första snacket, om det är en vild idé.” (Politiker i förort till större stad) 

Intervjupersonen i citatet ovan berättade som exempel om ett möte med en 

intressegrupp som ville diskutera ett vindkraftsprojekt. Han menade att  

eftersom den första inledande kontakten redan skett och mötet bokats in och 

således formaliserats krävde situationen att träffen dokumenterades. 
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”... då hade vi en träff och då var vi rätt många tjänstemän med, inte bara 

politiker. Och då förde vi protokoll så vi vet vad som var sagt”. (Politiker  

i förort till större stad) 

Under intervjuerna diskuterade vi registrerade möten som åtgärd för ökad  

öppenhet vid lobbyaktiviteter. Denna formaliserade form av öppenhet hade 

stort stöd hos våra respondenter, men de ansåg också att det inte var särskilt 

nödvändigt i en kommunalpolitisk kontext eftersom de upplever att lobbyism 

inte förekommer där i någon större omfattning. Den generella hållningen var 

också att beslutsprocesserna fyller önskad grad av öppenhet. Respondenterna 

påtalade att sammanträden oftast är öppna för allmänheten, och att de själva 

ansåg sig vara lätta att kontakta. 

”Vill man ha ut papper i ett ärende så kan man ju ringa och få det så vida 

det inte är sekretessbelagt av någon anledning (...) Det är ju en öppenhet 

som ska råda. Så det ska ju inte vara någon överraskning för kommun-

invånare när det fattas något beslut inte, utan det har varit ute säkert i både 

tidningar och på nätet och ute hos de som berörs.” (Politiker i turism- och  

besöksnäringskommun) 

Samtidigt påpekade en del av intervjupersonerna att de institutionella regel-

verken inte är en garanti för att alla former av påverkan blir synliga. Flera  

respondenter diskuterade problematiken kring att insynen i beslutsprocessen 

kan försvåras av informella kontakter mellan beslutsfattare och olika typer av 

intressenter. En intervjuperson trodde att sådana kontakter spelar mycket 

större roll än vad som syns utåt. 

”Transparensen som omtalas som en förutsättning för demokratin, den kan 

vara som ett duschförhänge som är fullt av imma, så man ser inget i alla 

fall. (...) Formellt sett så är det öppet, men inte lika öppet i  

verkligheten.”  (Politiker i glesbygdskommun) 

Respondenterna menade att kontakter som försvårar insyn är en följd av att 

bekantskaper och nätverk spelar in i beslutsprocesserna. Just denna fråga, om 

det har någon betydelse vem det är som försöker påverka, fokuseras i  

uppsatsens nästa avsnitt. 

4.3 Om betydelsen av budskapens avsändare 

Intervjupersonerna sade att de tycker att medborgarna i princip har lika möjlig-

heter att påverka beslutsfattarna, men att vissa skillnader trots allt ändå finns. 

Flera respondenter pekade på att det delvis handlar om en kunskapsfråga; att 
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det för att kunna påverka är viktigt att medborgaren vet hur beslutsprocesser 

går till.  

 

”Vill den, kan den, vet den vilka vägar den ska gå? Och det är det ju  

viktigt att den blir upplyst om”. (Politiker i turism- och besöksnärings-

kommun) 

En respondent trodde dock att närheten i en liten ort reducerar betydelsen av 

kunskap om den politiska beslutsprocessen. Hon menade att i en liten  

kommun är det så väl känt vilka som är politiker att de som vill påverka vet 

vem de kan kontakta för att framföra sina synpunkter. Orsaken till att vissa 

medborgare inte engagerar sig i kommunpolitiken trodde hon snarare beror på 

ointresse. 

”De kan rycka tag i dig på Domus eller ICA (...) Så vill de så kan de ju 

få tag på en. Så jag tror inte att det är det som är felet utan jag tror att det 

är bara det här: man vill inte. Man orkar inte. Om inte man blir väldigt 

drabbad, då. Negativt. För då brukar folk vakna.” (Politiker i varuprodu-

cerande kommun) 

Flera respondenter menade att de är medvetna om problematiken med att alla 

människor inte har samma möjligheter att påverka politiken, och de sade att 

det därför är deras roll som politiker att beakta allmänintresset. 

”Man måste se till helheten också, det kanske finns ännu fler intressen som 

inte har hört av sig. (---) Det är ju [intressegruppers] möjlighet att kunna 

påverka också så det är klart att de får göra så. Jag läser så mycket jag kan 

för att sätta mig in, men som sagt en politiker ska se till helheten också.” 

(Politiker i kommun i tätbefolkad region) 

Att försöka väga in olika perspektiv genom att hörsamma även de som är 

mindre tongivande i samhället var något som flera intervjupersoner påpekade 

vikten av.   

”Att de som inte hörs kanske behöver mest. Men det är väldigt lättvindigt 

att föra politik och göra vad den som skriker mest säger.” (Politiker i  

kommun i glesbefolkad region) 

Många intervjupersoner menade att det spelar en viss roll vem det är som 

framför ett budskap. Respondenterna trodde att bekantskap och nätverk kan 

ha betydelse för hur ett förslag tas emot, och att en person som politiker har en 

god uppfattning om till viss del kan ha större chans att påverka politiken än en 

person som är helt okänd.  
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”Det tror jag har betydelse i en liten ort. En person som kommer och har 

idéer och man vet att det här är en pålitlig person som får saker och ting ut-

rättat, de har lättare att få igenom sina idéer, det är jag övertygad om.” 

(Politiker i förort till större stad) 

Flera respondenter framhöll också betydelsen av det lokala och menade att de 

flesta politiker drivs av en vilja att värna hembygden. En del respondenter 

trodde därför att det bland politiker kan finnas en extra stor lyhördhet mot 

lokala organisationer, och mot företag som vill etablera sig på orten. 

”Om det kommer ett företag till exempel som vill etablera sig. Det lyssnar 

man ju på. Alltså, kan man skapa arbetstillfällen så gör man det.”  

(Politiker i större stad) 

Vem det är som kommer med ett förslag har viss betydelse också av andra 

orsaker, enligt respondenterna. Organisationer har troligen större chans att få 

gehör för sina synpunkter än enskilda privatpersoner, menar de. I citatet nedan 

berättar en intervjuperson om vikten av att organisera sig för att kunna påverka 

politiken:  

”Det var sex fotbollsföreningar som lade sig ihop och sade ‘vi vill ha en 

konstgräsplan’. (...) Det var avgörande [att de gick ihop]. För vi har så 

många olika ställen som vi har verksamhet på i vanliga fall, så vi kan inte 

bygga sex planer eller tre planer utan det var en som gällde i så fall. Och då 

måste man vara enig.” (Politiker i kommun i glesbefolkad region) 

En del respondenter uttryckte också att det finns en viss problematik med att 

bekantskaper och nätverk kan ha betydelse för vem som når fram i politiken. 

”Jag tror nog att det har viss påverkan men jag försöker själv leva efter  

regeln att det inte ska vara så. Och det hoppas jag att de flesta som är valda 

har funderat över innan de tar ett uppdrag. Man är inte representant för sin 

släkt utan för alla som bor i kommunen, även de som inte hörs. (...) Man 

anmäler alltid jäv när det kommer till beslut, men det kan vara mycket som 

avgörs innan det kommer till ett beslut också.” (Politiker i kommun i tät-

befolkad region) 

Denna problematik, att det är svårt att veta när och var ett beslut egentligen 

avgörs, var som tidigare nämnts ett samtalsämne som återkom i flera av  

intervjuerna. Vissa respondenter tyckte att det här var ett betydande problem 

som kanske blev extra påtagligt i små kommuner.  

”Det finns social gemenskap och sammanhang då man träffas och umgås 

privat [och] givetvis spelar det en roll när sen beslut ska fattas i till exempel 

kommunfullmäktige och i olika sammanhang. (---) Bara att göra ett  
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sociogram över en kommuns maktelit vore intressant att se.” (Politiker i 

glesbygdskommun) 

Flera respondenter menade dock att vem som framför ett budskap inte är det 

enda som har betydelse för hur budskapet tas emot. I följande citat funderar 

intervjupersonen kring de olika parametrar som kan tänkas spela in när  

politiker bildar sig uppfattningar i olika frågor. 

”Det kan vara rena fakta, statistik... Jag kan ha en bild som inte är  

riktig, på grund av brist på fakta. Då kan det påverka att bli upplyst. En 

annan sak som kan påverka är värderingen; vem gynnas? Man påverkas 

säkert också av hur skicklig lobbyisten är. Även lojaliteter kan spela roll, 

lojaliteter med olika samhällsgrupper eller till exempel ett miljötänkande. Så 

jag påverkas både av vem jag är, och vem som serverar budskapet och hur 

det serveras.” (Politiker i glesbygdskommun) 

Just detta, hur budskap serveras och andra frågor som har med sättet på vilket 

budskapet förmedlas att göra, är också temat för kapitlets nästa avsnitt. 

4.4 Om betydelsen av hur budskap förmedlas 

Att påverkas av budskapets form också utöver dess själva innehåll var något 

som diskuterades i en del av intervjuerna.   

”Det är klart, är du en duktig talare och vet hur du ska lägga fram din sak 

för att få igenom den så är det klart att dina chanser ökar.” (Politiker  

i större stad) 

Flera intervjupersoner framhöll emellertid att det som i slutändan betyder  

något för hur ett budskap tas emot är dess faktiska innehåll och dess reella  

genomförbarhet. De menade att en dålig idé som inte går att genomföra inte 

tas emot oavsett vem som kommer med den eller hur välformulerad den är. 

Dessutom, tyckte de, är en idé knappast intressant om den underbyggs med 

fakta som inte är sann. När det kommer till den information som lobbyister 

lämnar så sade respondenterna att de utgår från att den är sann men ensidig.  

”Jag kan inte se att (...) det skulle kunna vara osant. Det mesta som  

vidarefordras har ett underlag. Annars skulle man ju bli riktigt arg och 

säga att det där bryr jag mig inte ett dugg om! Men den mesta informationen 

har bäring.” (Politiker i kommun i tätbefolkad region) 

En fullmäktigeledamot menade att tillförlitligheten och sanningshalten vad 

gäller information som lämnas av intressenter alltid kontrolleras innan  

informationen tas i beaktande.  
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”Det dubbelkollas nog alltid, skulle jag säga. Alltså, det måste man ju 

göra”. (Politiker i större stad) 

 

Samma intervjuperson framhöll vikten av att tydligt kunna avgöra vad som 

verkligen är lobbyverksamhet.  

”... du kommer alltid att ha lobbyism. Även om du inte kallar det lobbyism 

så kommer det alltid existera på ett eller annat sätt. Men det blir ju  

problematik [först] när man kanske inte är medveten eller liksom börjar 

tulla på gränsdragningen”. (Politiker i större stad) 

En politiker berättade att han undviker att träffa intressenter ensam, med  

anledningen att han vill att det ska finnas ett vittne till de samtal som sker vid 

sådana möten så att ingen kan komma i efterhand och påstå att han lovat något 

som inte stämmer. 

”Vi har ju haft en del som haft idéer om att bygga vindkraftverk (...) Och 

då kommer de, det är ju direkt då. Och de söker upp mig, men jag undviker 

det när det är sådana frågor där jag kan tro att jag blir utsatt för lobbying. 

Jag träffar aldrig någon ensam, utan jag har med mig någon så det inte blir 

sagt ‘men du lovade ju’. Utan det som är sagt, det är det någon mer som 

kan vidimera i så fall”. (Politiker i förort till större stad) 

Samma intervjuperson sade också att han erfarit situationer som han upplevt 

som svårhanterade i samband med påverkansförsök. Det har då gällt tillfällen 

där intressenterna är väldigt engagerade i sin vilja att påverka: 

”... de drev ju sin fråga ganska hårt (...) De var tämligen militanta  

dessutom (...) Lite obehag kan man nog känna”. (Politiker i förort till större 

stad) 

Överlag tyckte dock respondenterna att avsikterna hos de som hör av sig oftast 

visas på ett tydligt sätt, och att det framgår av sammanhanget vad syftet med 

kontakterna är.  

”Även om det kanske inte alltid står supertydligt, så vet man ju i regel vad 

de vill få ut. (---) Oavsett vad det gäller är det ju ingen idé att träffa någon 

som ser ut som en fågelholk i huvudet liksom. Det ger ju ingenting.”  

(Politiker i större stad) 

Intervjupersonen i ovanstående citat menade att lobbyister som inte är tydliga 

med sina avsikter motverkar sina egna syften, då givande samtal med politiker 

blir omöjliga om politikerna inte ges möjlighet att sätta sig in i vad frågorna 

gäller. 
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4.5 Sammanfattning av resultaten 

Vi har nu redovisat de resultat som genererats under intervjuerna med  

undersökningens åtta medverkande. De mönster som kan urskiljas i materialet 

kan sammanfattas enligt följande:    

 Samtliga respondenter upplevde att lobbyverksamhet i den egna  

kommunen endast förekommer i liten omfattning. I den mån den  

förekommer tros tjänstemän vara berörda av verksamheten i större  

utsträckning än politiker.   

 Respondenterna uttryckte tveksamhet inför lobbyism, som de inte 

tyckte var samma sak som de påverkansförsök som riktas mot dem.  

Inställningen till att kontaktas i påverkanssyfte varierade beroende på 

vem det är som tar kontakt. Politikerna sade också att de själva ibland 

bedriver påverkansarbete gentemot företag och andra politiker. 

 Den generella hållningen vad gäller insynsmöjligheter var att öppen-

heten i de politiska beslutsprocesserna tillgodoses genom institutionella 

regelverk och genom att den enskilda politikern är lätt att kontakta.  

Respondenterna menade dock att det inte går att veta med säkerhet  

hur den enskilda politikern skapar sig uppfattningar i olika frågor  

eftersom vänskapsband och sociala nätverk har betydelse för de beslut 

som fattas. Detta ansågs besvärande vad gäller jämlikhet, och  

respondenterna trodde att sådana informella kontakter kanske är mer 

vanligt förekommande på mindre orter. Dessutom ansågs koalitioner 

och organisationer ha större möjligheter att uppnå resultat än enskilda 

personer. För att motverka dessa förhållanden och således främja  

jämlikhet påpekade flera respondenter att det är viktigt att politiker  

beaktar allmänintresset.  

 Det fanns en tydlig tilltro till att korrekt information lämnas av  

lobbyister, och att avsändaren av informationen också är klart  

identifierbar och tydlig med sina avsikter.  

I nästa kapitel kommer resultaten att diskuteras i relation till det teoretiska 

ramverk som presenterades tidigare i uppsatsen. 
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5. ANALYS 
I uppsatsens andra kapitel redogjorde vi för studiens teoretiska ramverk. Där 

konstaterades att lobbyism är verktyg för påverkan, och vi ställde därför frågan 

om huruvida det går att tala om någon form av demokratisk lobbyism. Detta 

utgör grund för den analysram som i det här kapitlet används för att diskutera 

våra resultat. Kapitlet inleds med en jämförelse av våra resultat i  

relation till tidigare forskning om lobbyismens innebörd och karaktär. Därefter 

följer en analys av resultaten i förhållande till begreppen transparens, jämlikhet 

och etik.   

5.1 Lobbyism i kommunfullmäktige 

Undersökningen visar att påverkansarbete gentemot kommunfullmäktige-

ledamöter sker via flera olika kontaktvägar – att lobbyism förekommer i  

lokalpolitiska sammanhang är det ingen tvekan om. Under intervjuerna pratade  

politikerna om såväl lobbyverksamhet som närliggande påverkansförsök i form 

av enskilda medborgares aktivism. I vissa fall avgränsade de dock tydligare mer 

eller mindre direkt lobbyverksamhet i enlighet med den definition som används 

i denna uppsats. Detta visar komplexiteten i begreppet. De många påverkans-

försök från privatpersoner som intervjupersonerna berättade om visar på den 

öppenhet som avkrävs våra folkvalda, och intervjusamtalens växlingar mellan 

olika former av medborgarkontakter, aktivism och lobbyism kan tolkas som att 

politikerna ibland känner sig något trängda mellan kraven på öppenhet och 

nödvändigheten att ha ett kritiskt förhållningssätt mot yttre påverkan. Besluts-

fattarnas egen bild av de påverkansförsök som riktas mot dem var dock överlag 

positiv – de betraktade den som medborgarsamtal och som ett sätt att få  

information om saker de annars inte skulle veta om.  

Respondenterna uppfattar emellertid att lobbyism inte är vanligt före-

kommande i deras egna kommuner. Detta kan relateras till Dalfelt &  

Falkheimers (2001) diskussion om den bild av lobbyism som förekommer i den 

allmänna debatten, där enbart professionella konsulter som arbetar med  

påverkansarbete ses som lobbyister. Dalfelt & Falkheimer (2001) anser att det 

finns en viss problematik kopplad till denna bild, eftersom den bidrar till att 

enbart en försvinnande liten del av den påverkan som riktas mot beslutsfattare 

då betraktas som lobbyverksamhet. Sett till våra resultat framstår det mycket 

riktigt som om det finns en samhällsdiskurs kring lobbyism som inte överens-

stämmer med de former av påverkan som våra respondenter anser sig vara 

berörda av. Vilken betydelse detta har för den enskilde politikern eller för  

demokratin är dock svårt att säga; uppenbarligen är ju beslutsfattarna medvetna 
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om att de i sitt politiska uppdrag måste bemöta påverkansförsök i olika former 

– de tänker bara inte på det i termer av lobbyism. Möjligen skulle politikernas 

överlag negativa bild av lobbyism paradoxalt nog kunna skapa anledning för 

lobbyister att faktiskt vara mindre öppna med vilka de är och vilka avsikter de 

har, eftersom politikernas skepticism kan innebära att det är bättre för  

lobbyisten ju mindre påtryckningsarbetet framstår som lobbyism. 

5.1.1 Lobbyisternas tillvägagångssätt 

I tidigare forskning diskuteras olika dimensioner av lobbying (Milbrath, 1960; 

Dalfelt & Falkheimer, 2001; Larsson, 2005; Möller, 2009; Nothhaft, 2011; 

Strömbäck, 2011). Vissa forskare drar en skiljelinje mellan lobbying och opin-

ionsarbete (Dalfelt & Falkheimer, 2001; Larsson, 2005; Möller, 2009). Andra, 

som exempelvis Nothhaft (2011), lyfter snarare fram opinionsarbete som en 

självklar dimension. Relaterat till hennes lökmodell upplevde respondenterna i 

vår undersökning påverkan genom alla de tre ”lager” av kontaktvägar som  

modellen anger, även om de ansåg att den första kontakten sällan sker enligt 

modellens första, inre lager – det vill säga genom att de söks upp personligen. 

Mail, telefonsamtal och olika typer av skriftliga inbjudningar ter sig som  

vanligare kontaktvägar i påverkanssyfte enligt våra respondenter, vilket fram-

står som föga förvånande i vår digitala tidsålder där påverkansarbete kan ske så 

snabbt, diskret och resurseffektivt med hjälp av den nya tekniken. Således  

verkar andra lagret i Nothhafts (a.a) lökmodell användas mest för direktkontakt 

med beslutsfattarna, åtminstone när det gäller inledande närmanden. Samtidigt 

visar undersökningen att den typ av påverkan som sker i modellens tredje och 

yttersta lager, det vill säga genom media, har en viktig betydelse i den politiska 

beslutsprocessen. Respondenterna upplever att media har makt att flytta vissa 

frågor högre upp på dagordningen och att tvinga fram snabbare beslut. Precis 

som Pillmayer & Sherle (2014) menar så verkar det också vara vanligt att  

närmanden mot beslutsfattare sker i en påverkansprocess med flera olika  

metoder, där såväl media och digitala kontakter som interpersonella möten 

ingår. 

Respondenternas uppfattning om att den mesta lobbningen sker mot  

kommunstyrelser, utskott och nämnder stämmer väl överens med de resultat 

som Möller (2009) presenterar i sin studie av lobbyism i riksdagen, som också 

visar att lobbyismen i högre grad sker inom ramen för utskottsarbetet. I vår 

studie trodde flera respondenter att plan- och byggnadsnämnder är de mest 

intressanta kommunala arenorna vad gäller försök till påverkan. Några  

respondenter pekade också ut socialnämnder som områden där mycket  

påverkansförsök förekommer. Här är det dock på sin plats att vara självkritisk 
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– många av respondenterna diskuterade påverkan från privatpersoner i  

anslutning till de här delarna av intervjuerna. Det går inte att utesluta att den 

påverkan som intervjupersonerna åsyftade handlade om privatpersoners  

synpunkter på sina egna bygglovsansökningar, eller påtryckningar från föräldrar 

vars barn riskerar att omhändertas.  

I jämförelse med ytterligare ett av Möllers (2009) resultat ser vi en intressant 

skillnad mot den lobbyism som våra intervjupersoner beskriver. Till skillnad 

från i riksdagen är det inte resursstarka intressenter som står för huvuddelen av 

den lobbyverksamhet som riktas mot kommunala politiker, enligt vad våra 

respondenter uppfattar. Det här kan vara en indikation på att den lobbyism 

som bedrivs på riksnivå i vissa avseenden skiljer sig från den lobbyism som 

förekommer i den kommunala politiska kontexten. Det är dock viktigt att  

påpeka att Möllers studie gjorts med en annan metod och med ett annat syfte 

än vår studie, vilket innebär att det är svårt att dra långtgående slutsatser av 

jämförelser dem emellan.  

5.2 Lokal lobbyism inom demokratiska ramar 

I flera av intervjuerna gled samtalet om lobbying in på de demokratiska 

aspekterna transparens, jämlikhet och etik utan att vi först behövde ställa  

frågor om dem. Det här visar på hur de demokratiska utmaningar som  

politikerna måste ta hänsyn till i kontakter med olika intressenter är något som 

många av beslutsfattarna aktivt funderar kring, eftersom dessa dilemman är 

reellt påtagliga delar av det politiska arbetet.   

5.2.1 Transparens 

Nothhaft (2011) skriver att transparenta lobbymöten innebär öppenhet och 

tillgänglighet, formalitet, planerade möten, möten där personerna agerar som 

professionella främlingar, sakfrågedrivna möten och att beslutsfattaren behåller 

kontrollen över mötessituationen (ss. 99). Den bild av den lokala lobbyism som 

våra respondenter målar upp är att lobbyismen i deras egna kommuner lever 

upp till dessa kriterier i viss omfattning, men inte helt och hållet. Det är inte 

alla möten som sker som går att kontrollera direkt eller i efterhand av en tredje 

part. Det är dock respondenternas uppfattning att de flesta möten bokas in på 

förhand. I vissa fall dokumenteras det som sägs vid mötena, ibland inte; det 

beror på vad mötet handlar om. Respondenterna uppfattar att en del möten 

handlar mer om relationsbyggande än om sakfrågor, och de tror att relationer 

av olika slag kan spela viss roll i den kommunala beslutsprocessen. En av  

respondenterna menade att det finns många sociala, privata band som bäddar 
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för informella kontaktvägar, vilket han ansåg kunde påverka en del beslut.  

Intervjupersonerna tycker att de oftast har kontroll över situationen eftersom 

de på förhand vet vad de olika mötena ska handla om, men en respondent  

påpekar att han känner sig nödgad att alltid ha med sig en extra person vid 

möten med olika intressenter, för att det ska finnas någon mer vid hans sida 

som i efterhand kan bekräfta vad som sagts.   

5.2.2 Jämlikhet 

Enligt Demokratiutredningen (SOU 1999:121) är det de folkvalda som har 

ansvar för att garantera jämlikhetskriteriet i lobbymöten, genom medvetenhet 

om jämlikhetsproblematiken och genom att aktivt väga in olika perspektiv när 

de bildar sig uppfattningar i olika frågor. Bilden av den lokala lobbyism som 

målas upp av våra respondenter är att detta demokratikriterium möts ganska 

väl, på ett plan. Flera respondenter uttryckte det som sin plikt som folkvalda att 

noga tänka över olika perspektiv och att se till allmänintresset. På ett annat 

plan är dock bilden av lobbyismen inte helt förenlig med ett jämlikhets-

kriterium, eftersom respondenterna samtidigt uppfattar att vissa medel och 

strategier är extra effektiva för påverkan. De menar att bekantskaper och nät-

verk kan spela roll i beslutsfattandet, och att den som kan argumentera skickligt 

retoriskt för sin ståndpunkt har en fördel när det gäller att påverka  

politiker.  De menar också att det kan spela en viss roll vem det är som kom-

mer med synpunkter; ett synsätt som kan relateras till Hogan et al (2010), som 

påpekar att det kan vara viktigt att skilja mellan olika typer av lobbyism  

eftersom vissa lobbyister lobbar för frågor som rör allmänintresset medan 

andra enbart lobbar för sina egenintressen. Vi kunde uttolka att våra  

respondenter såg lobbyismens syfte och avsändare som avgörande för lobby-

verksamhetens berättigande. Påverkansarbete från lokala föreningar ansågs av 

respondenterna vara något positivt, medan det påverkansarbete som bedrivs av 

företag (och då framför allt av stora, resursstarka företag) betraktades med ett 

större mått av skepsis och misstänksamhet.  

Som nämndes i teorikapitlet så anser flera forskare att teorier om socialt  

kapital – hur människors sociala relationer spelar roll för deras möjlighet till  

inflytande – är relevanta för att förklara lobbying (se Toth, 2006; Chamlee-

Wright & Storr, 2011). Att vi i våra resultat kan se att det har så stor betydelse 

vem det är som för fram ett budskap visar på hur socialt kapital spelar in i de 

politiska beslutsprocesserna, och det framgår via flera konkreta saker som våra 

intervjupersoner berättar om. Respondenterna menar exempelvis att viljan att 

värna hembygden bidrar till större lyhördhet mot lokala aktörer, och de tror att  

informella kontakter genom sociala nätverk kan ha större betydelse i små 
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kommuner. Det här kan ses som exempel på de lokala organisationernas  

fördelar av sitt sociala kapital. Enbart det faktum att många vet vem man är 

kan ha stor betydelse i termer av socialt kapital, och i mindre kommuner är det 

sannolikt lättare för en aktör att bli igenkänd än i större kommuner. Detta kan 

leda till fördelar om man som aktör redan har en position där man är igenkänd, 

eller om man helt enkelt är duktig på att utnyttja möjligheterna i det lilla  

samhället där alla känner alla. I mindre kommuner kan det också vara så att 

relativt små saker – till exempel företagares bidrag till föreningslivet – kan ge 

stor utdelning i form av socialt kapital. Samtidigt kan den lokala kontexten 

också innebära att det blir extra viktigt att förvalta sitt sociala kapital på ett 

gynnsamt sätt, just för att de flesta på orten känner till varandra. Ytterligare en 

aspekt som kan relateras till att dra nytta av att vara igenkänd på sin ort är 

Burts (1999, 2004) teorier om nätverkande och strukturella hål, där lobbyisten 

ser till att överbrygga luckor mellan kluster i sitt sociala nätverk genom att dela 

information emellan dem. Av våra resultat framgår att en person som politiker 

har en positiv uppfattning om har större chans att påverka politiken. En sådan 

person har således nytta av det sociala kapital som denne besitter, och eftersom  

informationen som personen delar med sig av värdesätts kan denne också 

agera som brygga mellan olika kluster i sitt nätverk. En sådan person kan i och 

med detta utnyttja strukturella hål för sina egna intressen, men också vara en 

särdeles intressant person att komma i kontakt med för lobbyister som inte har 

politiker i sina egna nätverk.  

Våra respondenter gjorde också bedömningen att det troligen är intressantare 

för lobbyister att bedriva påverkan tidigare i beslutsprocessen, medan ärendet 

bereds. Detta kan ses som att lobbyister på så sätt använder sig av andras  

sociala kapital för att nå sina mål. Exempelvis skulle tjänstemän i kommunen 

kunna anses besitta värdefullt socialt kapital i lobbyistens ögon eftersom de 

känner politikerna. Respondenterna trodde dessutom att föreningar har lättare 

att få gehör för sina synpunkter än privatpersoner, vilket också kan kopplas till 

socialt kapital då medlemmarna i en förening speglar socialt kapital hos sina 

företrädare som på så sätt ses som inflytelserika. Detta kan också relateras till 

Harris & McGrath (2012) som menar att lobbyister gör sig förtjänta av att 

agera så att politikern uppfattar att bilden de förmedlar är en del av en större 

opinion. 

Även politikernas egen lobbying gentemot företag och andra politiker är tydligt 

beroende av socialt kapital. En respondent förklarade att partiet alltid ”väljer ut 

den som har en bra kontakt” med den grupp som står som föremål för  

påverkansarbetet. Det respondenten berättade är således det samma som att 

partiet gör en utvärdering av vem i gruppen som besitter mest socialt kapital i 
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förhållande till den grupp man vill påverka, under strategisk planering av sina 

lobbyaktiviteter.  

5.2.3 Etik 

Betraktat från ett public chioce-perspektiv fungerar lobbyism genom att skapa 

vinn-vinn-situationer mellan politikerna och lobbyisterna i form av olika typer 

av utbyten (Pillmayer & Sherle, 2014; Harris & McGrath, 2012). På den direkta 

frågan om någonting brukar erbjudas i utbyte vid möten med olika intressenter 

ryggade flera av våra respondenter tillbaka, eftersom de ansåg att utbyten skulle 

vara ohederligt. Det framgick dock tydligt under intervjusamtalen att främst en 

typ av utbyte faktiskt görs: lobbyistens byte av information mot möjligheten att 

lyfta fram sin fråga. När respondenterna reflekterade över positiva aspekter 

med lobbyism var det flera som framhöll lobbyismen som en möjlighet att få 

information om saker de annars kanske inte skulle veta om. Sådan information 

ansågs därför som mycket värdefull – en aspekt som också känns igen från det 

som La Pira (2008) skriver. 

I fråga om de budskap som lobbyister kommer med så framhöll intervju-

personerna att ett budskap tas emot om det är genomförbart, sant och till nytta 

för samhället. Det som betraktas som en god idé är således en idé som ligger i 

linje med allmänintresset. Detta kan relateras till de teorier om skapandet av 

gemensamma verklighetsbilder i lobbymöten som McGrath (2007) och Terry 

(2001) beskriver. En lobbyist som är skicklig på att framställa sin fråga som en 

del av allmänintresset har också bättre utsikter att få gehör för den, eftersom 

den då överensstämmer med beslutsfattarnas tolkning av vilka omständigheter 

som är viktiga. 

Möller (2009) belyser att respondenterna i hans undersökning hade stor tilltro 

till sin egen förmåga att genomskåda lobbyisternas avsikter och metoder men 

hyste misstro mot kollegornas kapacitet att göra detsamma. Detta kan relateras 

till intervjusamtalen i vår undersökning, där intervjupersonerna uttryckte en 

distinktion mellan hur de tror att lobbyism i vissa fall kan gå till jämfört med 

hur de själva agerar. De befarade att det kan finnas politiker som kanske inte 

hanterar informella kontakter på ett lämpligt sätt. Samtidigt kunde vi uttolka att 

intervjupersonerna trodde att politiker i allmänhet kan värdera information och 

avgöra vad som är lämpligt och inte i lobbysammanhang. De menade således 

att kommunpolitiker som tillmötesgår lobbyister på ett olämpligt sätt inte  

agerar aningslöst utan medvetet; att sådana personer struntar i att de handlar på 

ett otillbörligt sätt.   
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De flesta av våra respondenter sade att de hade förtroende för uppgifterna som 

lämnas av de människor som hör av sig i påverkanssyfte. Intervjupersonerna 

menade att de i tveksamma fall gör en egen kontroll av informationen, men att 

detta sällan är nödvändigt; endast en respondent tyckte att egen kontroll av 

uppgifter alltid måste ske. I huvudsak ansåg intervjupersonerna att förhållandet 

mellan politiker och lobbyist är avhängigt förtroendet dem emellan, och att det 

därmed inte finns utrymme för felaktiga uppgifter i deras relation och dess 

upprätthållande. Detta stämmer väl in med teorier om den förtroenderelation 

som Hazleton & Kennan (2000) och Harris & McGrath (2012) menar är essen-

tiell i lobbying. Det ligger också i linje med Bergs (2012) tankar om att vissa 

delar av etiken inom lobbying fungerar självreglerande. De kriterier för etisk 

lobbying som beskrivs av Larsson (2005), Brook Hamilton III & Hoch (1997) 

och Bauer (2014) kan därför, utifrån bilden av lobbyism som en självreglerande 

förtroenderelation, framstå som överflödiga. Samtidigt går det dock inte att 

bortse från att påverkansarbete kan bedrivas på sätt som är etiskt tvivelaktiga, 

och att det i lobbysammanhang således i mångt och mycket faller på de  

enskilda inblandade parterna att agera rättrådigt. Detta framgår inte minst av 

att en respondent underströk att han alltid tar med sig en extra person i sina 

möten med lobbyister, för att inte riskera att i efterhand behöva stå till svars 

för något han inte gjort. Det står således klart att det bemötande som beskrivs i 

den symmetriska tvåvägsmodellen bland Grunig & Hunts (1984) PR-modeller, 

där ömsesidighet ingår som ett värde, inte är den enda formen av bemötande 

som politikerna förväntar sig i lobbysammanhang. De befarar i stället att  

behöva stå inför de beräknande kommunikativa överväganden från lobbyistens 

sida som är möjliga som en del av den asymmetriska tvåvägsmodellen, och som 

inte nödvändigtvis sker på ett etiskt sätt (Grunig & Hunt, 1984; se också  

Jaatinen, 1999, s. 24).   
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6. SLUTSATSER 
Relaterat till lobbyismens demokratiska utmaningar har vi med vår  

undersökning studerat hur beslutsfattare uppfattar att lobbyverksamhet går till  

i sina egna kommuner. I arbetet med detta utgick vi från tre forskningsfrågor: 

1. Vad karaktäriserar lokal lobbyism i fråga om hur kontakter med  

beslutsfattare sker?  

2. Vilka faktorer uppfattas som betydande för om påverkansförsöken ger 

effekt? 

3. I vilken mån kan den bild som beslutsfattarna ger av lobbyism sägas 

överensstämma med teoretiska kriterier för vad som är önskvärt ur ett 

demokratiskt perspektiv? 

På den första frågan är det enkla svaret att beslutsfattarna inte tycker att kon-

taktförsök från lobbyister sker över huvud taget. De anser sig nämligen inte 

vara berörda av lobbyism i deras egna kommuner. Lobbyism förknippas med 

aktiviteter som sker i riksdagen och i EU, och anses inte förekomma i den 

svenska kommunalpolitiska kontexten. Resultaten visar dock att kommun-

politiker på olika sätt trots allt kommer i kontakt med lobbyism i den betydelse 

som beskrivs i vår forskningsdefinition. Olika typer av föreningar och företag 

har ett intresse av utfallet i politiska beslut, och för att försöka tillgodose dessa 

intressen tar de kontakt med politiker. Beslutsfattarna får meddelanden från 

människor som vill delge sina synpunkter i olika frågor, och de nås av mail och 

telefonsamtal med inbjudningar och önskemål om personliga möten. De måste 

också hantera att intressegruppers åsikter ibland förmedlas genom att frågor får 

medialt utrymme. 

Avseende vår andra forskningsfråga, så står det klart att det inte bara är  

monetära resurser som kan ligga till grund för framgången hos de som utövar 

lobbying. När beslutsfattarna gjorde självvärderingar kring vad de påverkas av 

framhölls såväl budskapets avsändare som dess form. Vid analys av resultaten 

ser vi hur detta hänger ihop med olika aktörers tillgångar i fråga om socialt 

kapital, deras förmåga att bygga förtroenderelationer samt deras skicklighet i att 

lägga fram sin sak på ett sätt som gör att beslutsfattaren delar deras  

verklighetsuppfattning. Beslutsfattarna är dessutom positivt inställda till den 

information som lobbyister förser dem med, vilket kan ses som ett sätt för 

lobbyister att skapa vinn-vinn-situationer mellan sig själva och beslutsfattarna; 

ett resultat som stöds av public choice-teorin om utbyte av tjänster.  

Vår sista forskningsfråga, om det är så att respondenternas bild av lobbyismen 

svarar mot demokratiteoretiska krav på transparens, jämlikhet och etik, är den 
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av våra frågor som är svårast besvara. Transparensen i de politiska besluts-

processerna uppfattas som tillräcklig av respondenterna, samtidigt som de 

också anser att politiker sannolikt påverkas genom informella kontakter på sätt 

som inte ger möjlighet till insyn. Relaterat till de krav på transparens som  

formulerats i tidigare forskning framstår detta som problematiskt, men för att 

komplicera bilden ytterligare så finns det också studier som tyder på att  

transparens inte är ett självklart medel för ökad demokrati. Naurin (2004) visar 

att transparens snarare kan ge motsatt effekt; att insynen gör att lobbyisterna 

än mer framhåller sitt egenintresse, till nackdel för allmännyttan (s. 18).  

Avseende kravet på jämlikhet i de politiska beslutsprocesserna så möts detta 

väl i fråga om politikernas beaktande av allmänintresset. Samtidigt ser vi hur 

kravet på beaktande av allmänintresset inte är tillräckligt för att säkerställa  

jämlik tillgång till politiken, eftersom resultaten så tydligt visar att vissa  

intressenter genom bland annat sitt sociala kapital har större möjlighet till  

inflytande. Slutligen, gällande att ställa etiska krav på lobbyism, så har vår studie 

visat att informationen som lämnas av lobbyister framstår som sanningsenlig 

och att sanningsaspekten anses nödvändig för att kunna upprätthålla relationer, 

men att beslutsfattarna ändå inte förväntar sig att lobbyisterna alltid beter sig 

på ett sätt som är etiskt försvarbart. Resultaten pekar således på att etiken inom 

lobbyismen inte fullt ut fungerar självreglerande.  

6.1 Avslutande reflektioner och självkritik 

Det är svårt att undersöka lobbyism, av flera orsaker. Forskare har sällan  

möjlighet att bevittna aktiviteterna, eftersom det är svårt att veta var och när de 

tar form (för ett undantag se tidigare nämnda Nothhaft, 2011). Den största 

svårigheten verkar dock ligga i själva begreppet. Den allmänna bilden av  

lobbyism stämmer inte överens med de definitioner av begreppet som  

forskningen föreslår (Dalfelt & Falkheimer, 2001; LaPira, 2008). Vår studie ger 

tydliga exempel på hur explicit distinktionen är mellan lobbyism som  

forskningsdefinition och lobbyism som generell bild bland beslutsfattare. Detta 

är ett mycket viktigt resultat, eftersom det pekar ut ett centralt problem för alla 

som intresserar sig för att forska kring lobbying. I värsta fall skulle  

omedvetenhet om problemet innebära att forskningsresultat från studier om 

lobbyism stämmer dåligt överens med verkligheten.  

Vår ambition med denna uppsats har varit att kunna säga någonting om hur 

lobbyism fungerar i svenska kommunfullmäktige. Vår undersökning är dock 

begränsad till den bild av lobbyism som våra intervjupersoner förmedlar, en 

bild som utgörs av en tolkning av deras verklighetsuppfattning (detta har vi 

också tagit upp i avsnitt 3.4.1 Att tolka undersökningens resultat). Således gör 
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vi inte anspråk på att ha visat den enda och sanna bilden av hur lobbyism går 

till eftersom detta – precis som även Strömbäck (2011, s. 36) skriver – är  

omöjligt att göra genom en studie baserad på intervjuer.  

Vi är också medvetna om att det finns andra sätt att betrakta lobbyism än de 

som vi använt oss av i vår uppsats; ämnet kan undersökas med såväl ett  

bredare som ett smalare fokus. Det skulle exempelvis vara möjligt att djup-

studera hur retorik används i lobbysamtalen, men då skulle studien också ha ett 

helt annat syfte och andra forskningsfrågor samt kräva helt andra metoder än i 

denna uppsats. Med hjälp av tidigare forskning har vi försökt beskriva en del av 

de troliga faktorer som bidrar till hur lobbyism fungerar, sett från vårt ämnes-

perspektiv. Med detta inte sagt att denna studie täcker in fenomenets samtliga 

mekanismer – andra ämnen förklarar lobbyism på andra sätt. Vi har ju också 

tidigare påpekat att lobbyism intresserar såväl medie- och kommunikations-

forskare som statsvetare, sociologer och ekonomer.   

6.2 Implikationer för samhälle och profession 

En politiker är tvungen att förhålla sig till sin omvärld. Politik uppstår inte i ett 

vakuum, utan är beroende av sin samhälleliga kontext. Det handlar, precis som 

en av våra respondenter träffande påpekade det, om möten med människor. 

För att kunna bedriva politik måste politiker således ha kontakt med människor 

som företräder olika intressen. En del av dessa är lobbyister.   

För samhället i stort betyder detta att lobbyister kan ha inverkan på de politiska 

besluten, vilket också innebär att de kan få inflytande över beslut som rör hela 

samhället. Om detta inflytande inte sker i en kontext präglad av transparens, 

jämlikhet och etik är risken att vissa intressen får fördelar på bekostnad av 

andra. För politiker, offentliganställda och PR-praktiker innebär detta att det är 

viktigt att ha förståelse för sambandet mellan kommunikation och demokrati. 

Medvetenhet om de demokratiska utmaningar som föreligger är således viktigt 

i relationen yrkesgrupperna emellan, liksom förmågan att se sin roll i ett större 

sammanhang och att förhålla sig kritisk till information. 

6.3 Vidare forskning 

Som tidigare nämnts är lobbying som akademiskt fält tämligen fattigt på studier 

över lag. Särskilt stort är behovet av fler teoriutvecklande studier på området, 

men eftersom ämnet är relativt outforskat finns utrymme för många typer av 

fortsatt forskning. Under arbetet med denna uppsats har vi identifierat flera 

aspekter som skulle kunna vara värda att vidare undersöka.   
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En intressant aspekt som blivit tydlig under arbetet med denna studie är att 

beslutsfattare kan fatta beslut under inflytande av lobbyister även när de själva 

inte vet om det; som ett slags beslutsfattande i tredje led där en problemlösning 

initieras av en lobbyist, bearbetas av en tjänsteman och beslutas av politikern. 

Detta eftersom tjänstemännens beslutsunderlag sällan ifrågasätts samtidigt som 

politikerna i vår undersökning var övertygade om att det är effektivare att  

bedriva påverkansarbete tidigare i beslutsprocessen, antingen genom opinions-

bildning för att placera frågan på den politiska dagordningen eller genom  

direkta kontakter vid utformningen av beslutsunderlag. Därför skulle det vara 

intressant att studera förvaltningarnas tjänstemän om attityder till och  

erfarenheter av påverkansförsök från externa intressenter. 

Ett annat spännande uppslag för framtida forskning handlar om den företeelse 

som flera av våra intervjupersoner uppmärksammade oss på, nämligen den 

lobbyism som de själva bedriver gentemot såväl näringsliv och organisationer 

som andra politiker. Det här är ett ämne som är intressant för forsknings-

området politisk PR, ett akademiskt fält som i dagsläget är nästintill outforskat 

men på frammarsch (Strömbäck & Kiousis, 2013).  
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Bilaga 1.  

FÖRTECKNING ÖVER INTERVJUPERSONER 

Kön Parti Politisk  

erfarenhet,  

antal år (cirka)  

Post  

i full-

mäktige 

Kommun-

grupp 

Tid och plats  

för intervju 

Man S 36 Ord- 

förande 

Förort till 

större stad 

1/12 2014, Kommun- 

huset 

Kvinna C 16 Ord- 

förande 

Kommun  

i tätbefolkad 

region 

2/12 2014, Intervju- 

personens hem 

Man V 34 Ledamot Glesbygds- 

kommun 

3/12 2014, Intervju- 

personens arbete 

Kvinna M 40 2:e vice 

ordf. 

Turism- och 

besöks- 

närings- 

kommun 

3/12 2014, Kommun- 

biblioteket 

Man S 30 Ord- 

förande 

Pendlings- 

kommun 

4/12 2014, Kommun- 

huset 

Kvinna S 10 Ord- 

förande 

Varu- 

producerande 

kommun 

4/12 2014, Intervju- 

personens arbete 

Man KD 4 2:e vice 

ordf. 

Större stad 5/12 2014, Intervju- 

personens arbete 

Man S 30 Ledamot Kommun i 

glesbefolkad 

region 

5/12 2014, Kommun- 

huset 
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Bilaga 2.  

INTERVJUMANUAL 

Bakgrundsfrågor  
Namn, parti, antal år i politiken, post i fullmäktige, nuvarande eller tidigare yrke 

Lobbyismens vägar, utrymme och innebörd 

 Vad är lobbyism för dig? 

 Rent generellt, vad tycker du om lobbyism? 

 Om jag säger [namnet på aktuell kommun] och lobbyism. Vad kommer 

du spontant att tänka på? 

 Brukar du och dina politikerkollegor diskutera lobbyism? Hur går 

snacket då? 

 Tror du att lobbyismen ser likadan ut på riksnivå som på kommunal 

nivå?  

 Tror du att lobbyismen ser likadan ut i din kommun som i andra  

kommuner?  

 Vilka politiker tror du är intressanta för lobbyister att ta kontakt med? 

Varför då? 

 När det gäller politiska områden, tror du det är något område som är 

mer intressant för lobbyister? Vilket? 

 Vilka intressenter är det oftast som kontaktar dig? Näringslivs-

organisationer, företag, fackliga organisationer, PR-konsulter,  

kommuner, landsting, ideella organisationer eller någon annan form av 

intressent? 

 Om en politisk fråga blir väldigt omskriven i media, hur upplever du 

som politiker att du påverkas? 

Insynsmöjligheter vid kontakter och möten  

 När du möter företrädare för organiserade intressen personligen,  

brukar mötena vara planerade eller sker de spontant? 

 När du möter företrädare för organiserade intressen personligen,  

brukar det som sägs under mötena dokumenteras på något vis? 

 I samtalet med en företrädare för organiserade intressen, brukar det 

finnas någon uttalad eller underförstådd överenskommelse om att det 

som sägs stannar mellan er? 
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 Vid kontakt med företrädare för organiserade intressen, brukar  

någonting erbjudas i utbyte, som till exempel information, politiskt stöd 

eller annat? 

 Hur tänker du kring din roll när det gäller att bedriva politik som är 

öppen för insyn? 

Betydelsen av budskapens avsändare 

 Vad tycker du om att bli kontaktad av företrädare för organiserade  

intressen?  

 När företrädare för organiserade intressen hör av sig, upplever du  

någon skillnad mellan om det är en lokal organisation eller om det  

någon organisation som kommer utifrån, när det gäller att bemöta 

dem? 

 Anser du att alla medborgare har lika möjligheter att påverka besluts-

fattare? 

 Vilken betydelse skulle du säga att kontakter och bekantskap har när 

det gäller politisk påverkansmöjlighet? 

 Tycker du att du själv får ut något av möten med företrädare för  

organiserade intressen? Vad? 

 När en kontakt mellan dig och en företrädare för organiserade  

intressen har upprättats, underhålls den? Fortsätter ni att kontakta 

varandra, och på vems initiativ? 

 Hur tänker du kring inbjudningar som riktas till dig i egenskap av  

politiker? 

 Hur gör du för att bilda dig en uppfattning i en politisk fråga? (Tror du 

att influenser utifrån har betydelse när du bildar dig en uppfattning i en 

politisk fråga? Vilka och på vilket sätt?) 

Betydelsen av hur budskap förmedlas  

 Vad skulle du säga är avgörande för medborgarnas möjlighet att  

påverka politiken? 

 När företrädare för organiserade intressen tar kontakt med dig, 

upplever du att de är tydliga med vilka de företräder och vart de vill 

komma med kontakten? 

 När företrädare för organiserade intressen vill uppmärksamma dig på 

något, tycker du att samtalen har formen av en diskussion där ni  
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samtalar tillsammans, eller skulle du säga att snarare bara levererar en 

uppsättning påståenden? 

 Upplever du att du någon gång hamnat i en situation som varit  

obekväm när någon försökt att påverka? På vilket sätt? 

 Hur tänker du kring trovärdigheten avseende den information som  

företrädare för organiserade intressen kommer med? 

Övrigt 

 Är det något du vill tillägga eller prata mer om? 

 


