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Abstract 

Bachelor thesis in Political Science by Per H Frykebrant, spring term 2014. 

Supervisor: Hans Lödén 

“Demokratiutredningen’s legacy – 

 An ideal type analysis on parliamentary bills regarding lobbyism” 

 

For the last decades, Sweden has transformed from a state with strong elements of 

corporatism, to a governance of pluralistic character. This development has opened up to a 

new form of participation – lobbyism – which since has spread and commercialized. Because 

of this, a report on the state of Swedish democracy – Demokratiutredningen – was issued to 

examine the phenomenon of lobbyism as it was feared to challenge the functioning of a 

representative democracy. The report issued a warning of the negative impact on transparency 

and political equality a professionalization of lobbying could have. Even some forms of 

regulation were thought to have a negative impact on the political equality. Since the report 

was released in 2000, nine bills regarding lobbyism have been presented to the Swedish 

parliament, but no regulation has yet been implemented. The report identified problems 

regarding transparency and political equality with both regulated and unregulated lobbying. 

The aim of this thesis is to examine how the parliamentary bills handle the democratic 

problems voiced by the report. The bills are analyzed with the ideal types of “transparency” 

and “political equality”, based on Robert Dahl’s ideal of democracy. The study found that the 

problem of transparency was of a high priority in the bills, while the problem of political 

equality was hardly addressed. Three of the bills actually ignored the warning issued by the 

report, where a regulation in the form of registration was thought to have a negative impact on 

political equality. The fact that the bills hardly addressed the problem of political equality, 

and in some cases even worsened it, represents a democratic deficit in the regulation debate. 

 

 

 

 

Keywords: Lobbyism, regulation, ideal types, democracy, transparency, political equality, 

Robert Dahl, corporatism, pluralism 



 
 

Sammandrag 

C-uppsats i Statsvetenskap av Per H Frykebrant, VT-14. 

Handledare: Hans Lödén 

”Demokratiutredningens arv – En idealtypsanalys av riksdagsmotioner gällande lobbyism” 

 

De senaste decennierna har Sverige förvandlats från en stat med starka inslag av 

korporativism, till ett styrelseskick med pluralistisk prägel. Utvecklingen har öppnat upp för 

en ny deltagandeform, lobbyism, som sedan dess brett ut sig och kommersialiserats. Med 

anledning av detta tillkallade regeringen Demokratiutredningen för att analysera lobbningen 

då den ansågs utmana den representativa demokratins funktionssätt. Demokratiutredningen 

varnade för att professionaliseringen av lobbying kunde påverka öppenheten och den politiska 

jämlikheten negativt. Även vissa regleringar ansågs kunna försämra den politiska jämlikheten. 

Sedan Demokratiutredningen överlämnade sitt slutbetänkande år 2000 har nio motioner 

gällande lobbyism lagts fram i Sveriges riksdag utan att resultera i en reglering. 

Demokratiutredningen identifierade demokratiproblem med både öppenhet och politisk 

jämlikhet i oreglerad, såväl som reglerad, lobbyism. Uppsatsen studerade hur motionerna i 

ärendet hanterat de demokratiproblem som utredningen framhävde. Studien genomfördes med 

idealtyper som analysverktyg. Idealtyperna, ”öppenhet” och ”politisk jämlikhet”, byggdes upp 

med hjälp av Robert Dahls demokratiideal. Studien fann att problemet med öppenhet 

uppmärksammades i hög grad av motionerna, medan politisk jämlikhet knappt hanterades 

alls. Tre av motionerna ignorerade till och med den varning som Demokratiutredningen 

utfärdade, där en reglering i form av registrering skulle påverka den politiska jämlikheten 

negativt. Att motionerna inte hanterar problemet med politisk jämlikhet, och i flera fall även 

förvärrar den, innebär ett påtagligt demokratiskt underskott i regleringsdebatten. 

 

 

Nyckelord: Lobbyism, reglering, idealtyper, demokrati, öppenhet, politisk jämlikhet,  

Robert Dahl, korporativism, pluralism 
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1. Inledning 

De senaste åren har en debatt om lobbyism blommat upp i Sverige, främst på tidningars ledar- 

och debattsidor.
1
 Att diskussionen har intensifierats, inte bara i media, bekräftas även av 

statsvetaren Tommy Möller som hävdar att ”frågan om lobbyismens roll i vår demokrati [...] 

under senare år kommit att få en allt större plats i samhällsdebatten”.
2
 Även om vissa av 

argumenten varit emot lobbying som professionell verksamhet har debatten mest präglats av 

frågeställningen om huruvida svensk lobbyism bör regleras eller ej, och vad dessa regleringar 

i så fall skulle innefatta. Debatten är inte unik för Sverige, snarare är det en påtaglig trend i 

Europa och övriga världens demokratier.
3
 Till skillnad från USA:s kongress och 

Europaparlamentet finns idag ingen lagstiftning som reglerar lobbyismen som företeelse i 

Sverige. Svenska lobbyister uppmanas istället frivilligt följa branschorganisationen PRECIS 

(Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige) branschnormer för yrkesutövningen. 

Den växande debatten kan vara ett uttryck för en stigande oro då lobbyismen och 

påverkansbranschen kraftigt professionaliserats de senaste åren,
4
 samtidigt som 

lobbyverksamheten kan uppfattas som ny och främmande i det svenska systemet i takt med att 

landets styrelseskick avkorporativiserats. 

Organisationers och intressegruppers påverkan på politiska beslut är dock ingen ny företeelse 

i Sverige. Visserligen upphörde korporativismen som konstitutionell företeelse redan 1866, 

men att korporativismen länge levde kvar i det svenska systemet råder det inga tvivel om. I 

modernare tid har korporativismen i Sverige till exempel tagit sig uttryck genom mandat i 

parti- och myndighetsstyrelser för representanter från fackföreningar och 

intresseorganisationer. Den svenska korporativismen var länge en integrerad del av det 

politiska systemet i Sverige, men blev mindre och mindre framträdande under 1980-talet. I 

samband med att det svenska styrelseskicket genomgick en förskjutning från korporativism 

till pluralism
5
 överlämnade Demokratiutredningen sitt slutbetänkande, En uthållig demokrati: 

politik för folkstyrelse på 2000-talet, till dåvarande statsråd Britta Lejon i februari år 2000. 

Mellan år 1997 och fram till överlämnandet presenterades dock en mängd skrifter och 

                                                           
1
 Se exempelvis http://www.dn.se/debatt/hog-tid-att-vi-lobbyister-och-vara-kunder-blir-offentliga/ (hämtad 

2014-04-28) 
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/alla-har-ratt-att-tala-for-sin-sak_8188776.svd (hämtad 2014-04-23) 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article19740.ece?commentsort=1 (Hämtad 2014-04-23) 
2
 Möller (2009), s.1 

3
 Tanase (2012), s.59 

4
 Möller (2009), s.17 

5
 SOU 1999:121, s.40 

http://www.dn.se/debatt/hog-tid-att-vi-lobbyister-och-vara-kunder-blir-offentliga/
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/alla-har-ratt-att-tala-for-sin-sak_8188776.svd
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article19740.ece?commentsort=1
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rapporter som underlag för dialogen om styrelseskicket. I två av rapporterna, 

Avkorporativisering och Lobbyism (1999) samt Lobbning (1998), framfördes en oro för 

huruvida kommersialiseringen av politiken och resursberoendet i lobbybranschen påverkar det 

demokratiska kapitalet. I sista kapitlet av Avkorporativisering och lobbyism ger Jörgen 

Hermansson, Anna Lund, Torsten Svensson och PerOla Öberg en sammanfattning av 

lobbyismen och dess effekter i Sverige. I kapitlet anses lobbyism vara en för ny företeelse för 

att några omedelbara regleringar skulle rekommenderas. Författarna framhäver dock att den 

framtida utvecklingen bör sättas under lupp då deras generella synpunkt är att utvecklingen 

hade försämrat den politiska jämlikheten då systemet tenderar att domineras av 

elitgrupperingar. År 2011 konstaterade även Strömbäck att dagens lobbyism både speglar och 

förstärker de ojämlikheter som finns.
6
 Även det korporativistiska systemet hade tydliga inslag 

av elitism, dock kunde folkrörelserna ses som en tillgång för medborgare som saknade 

resurser. I Demokratiutredningens skrift från år 1998, Lobbning, framförde även Henrik 

Bergström, doktorand vid Göteborgs Universitet, att en eventuell reglering av 

lobbyverksamheten skulle kunna öka dess öppenhet gentemot allmänheten och media. I 

samma dokument beskriver Dennis Pamlin lobbyismen som något som försvagar demokratin 

då öppenheten blir lidande när medborgare inte anser sig ha möjlighet att följa de politiska 

diskussionerna. I Strömbäcks undersökning, där intervjuer genomfördes med tolv personer 

som alla tidigare arbetat i diverse riksdagsdepartement för att sedan vara verksamma inom 

lobbybranschen, framgick det att öppenhet och transparens än idag är problematiskt.
7
 Många 

av de tillfrågade ansåg dock inte att det rådde någon större brist på transparens. Pamlin 

framhävde dock att hotet mot demokratin låg i att medborgarna själva inte uppfattade 

processen som transparent. Förtroendet för de aktiva i lobbybranschen har dock sjunkit 

markant sedan början av 2000-talet, vilket torde innebära att medborgarna inte uppfattar 

branschen som öppen eller pålitlig.
8
 I slutbetänkandet från år 2000 framfördes det dock att en 

reglering i form av registrering och auktorisering av lobbyister skulle ge organisationerna och 

företagen en form av ”offentlig legitimitet”.
9
 I betänkandet hävdades det att de demokratiska 

rättigheterna för att försöka påverka politiker skulle urholkas, då en registrering av lobbyister 

skulle göra det svårare för nya medborgargrupper att få inflytande. Således motiverades det 

att även en reglering kunde öka den politiska ojämlikheten.  

                                                           
6
 Strömbäck (2011), s.23 

7
 Strömbäck (2011), s.22 

8
 Larsson (2009), s.156 

9
 SOU 2000:1, s.96 
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1.2 Problemformulering 

Demokratiutredningen tillkallades av regeringen för att analysera lobbningen, då den ansågs 

utmana den representativa demokratins funktionssätt. Utredningens rapporter 

Avkorporativisering och lobbyism – konturerna till en ny politisk modell samt Lobbning 

antydde en risk för försvagning av demokratin, där utbredningen av lobbyism i Sverige 

påstods kunna försämra den politiska jämlikheten och öppenheten. Framtida åtgärder 

rekommenderades för att möjligheten till politiskt inflytande ska ske på jämlika grunder, och 

för att synliggöra de politiska samtalen för allmänheten. Problematiken med den politiska 

jämlikheten är alltjämt närvarande. Strömbäck konstaterade 2011 att lobbying fortfarande kan 

förstärka ojämlikheten.
10

 I Demokratiutredningens slutbetänkande från år 2000 påpekades det 

dock att en reglering i form av registrering även det skulle kunna ha en negativ inverkan på 

den politiska jämlikheten. Detta på grund av att nya, resurssvaga grupper skulle få svårare att 

ta sig in, och skulle således förvärra jämlikhetsproblemet. 

Efter att Demokratiutredningens slutbetänkande lades fram i början av 2000-talet har misstron 

mott lobbyismen ökat i Sverige. Svenskarnas förtroende för de aktiva i branschen har sjunkit 

och år 2008, vid den senaste mätningen, hade knappt en tiondel av medborgarna mycket eller 

ganska stort förtroende för lobbyister.
11

 Att en viktig deltagandeform i det politiska systemet 

har ett så lågt förtroende bland medborgarna kan innebära ett demokratiskt underskott. 

Därmed kan det anses vara av vikt att undersöka hur riksdagsarbetet och lagda motioner 

hanterar lobbyismens eventuella demokratiska underskott. Även utredningens rapporter 

framhävde vikten av en löpande utvärdering av den svenska lobbyismen. Då inga 

propositioner eller debatter finns i ärendet är det av intresse att istället utreda hur de lagda 

motionerna i ärendet har hanterat de demokratiska aspekterna och problematiseringar som 

framfördes av utredningen. Jämlikhetsproblemet torgfördes både vad gäller den oreglerade 

och reglerade lobbyismen. Problematiken gällande både öppenhet och jämlikhet berörs även i 

mer aktuella och nutida studier, vilket innebär att motioner i regleringsärendet av lobbyism 

bör hantera dessa problem för att ha demokratisk legitimitet.  

 

 

 

                                                           
10

 Strömbäck (2011), s.23 
11

 Larsson (2009), s.156 
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1.3 Syfte 

Denna studies syfte är att undersöka hur riksdagen uppmärksammar lobbyismens 

demokratiska effekter. Detta görs genom att analysera det senaste decenniets 

riksdagsmotioner gällande eventuell reglering av lobbyism för att studera hur förslagen 

hanterar och följer upp de demokratiska problem som Demokratiutredningen presenterat 

gällande både reglerad och oreglerad lobbyism. 

Demokratiutredningen pekade på att det kunde finnas demokratiska risker med reglerad såväl 

som oreglerad lobbying. En oreglerad lobbyism ansågs innebära demokratiska risker då 

transparensen i denna deltagandeform inte kunde garanteras. Samtidigt påpekades det att en 

reglering i form av registrering skulle påverka den politiska jämlikheten negativt då detta 

skulle göra det svårare för nya medborgar- och intressegrupper att ta sig in. Uppsatsen 

studerar därmed hur motionerna tar upp problemen med öppenhet och politisk jämlikhet, som 

utredningen framhävde. Studien genomförs med idealtyper som analysverktyg. Idealtyperna, 

”öppenhet” och ”politisk jämlikhet”, byggs upp med hjälp av Robert Dahls demokratiideal. 

Idealet utgjorde utgångspunkt också för rapporten Avkorporativisering och lobbyism – 

konturerna till en ny politisk modell.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

För att utröna om riksdagens hantering av lobbyismen följt upp Demokratiutredningens 

rekommendationer från slutet av 1990-talet och början av 2000-talet kommer denna uppsats 

ha följande övergripande forskningsfråga som utgångspunkt: 

- Hur uppmärksammar riksdagsmotionerna de demokratiska problemen med lobbyism? 

Uppsatsen ämnar även besvara följande preciserade frågor: 

- Hanterar riksdagsmotionerna riskerna med den politiska öppenheten som kan 

föreligga med lobbyismens utveckling? 

- Hanterar riksdagsmotionerna riskerna med den politiska jämlikheten som kan 

föreligga med lobbyismens utveckling? 

- Hanterar riksdagsmotionerna riskerna med den politiska jämlikheten som kan 

föreligga med en reglering av lobbyism? 
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1.5 Disposition 

I inledningskapitlet presenterades det problem och de frågor uppsatsen ämnar avhandla och 

besvara. I nästkommande kapitel ges en insyn i utvecklingen som föranlett det påstådda 

problemet tillsammans med en definition och tidigare forskning som knyter an till lobbyismen 

och den pågående debatten. I teorikapitlet presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

Teorins operationalisering och uppsatsens analysmaterial tydliggörs sedan i det 

efterkommande metodkapitlet. I det femte kapitlet analyseras materialet för att ge svar på 

studiens forskningsfrågor. Dessa svar presenteras och diskuteras i det avslutande kapitlet, 

Slutsatser.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Den kommersialiserade lobbyismen är en relativt ny företeelse i Sverige, och detta kapitel 

ämnar därmed tydliggöra fenomenet. Då denna uppsats studerar hur det senaste decenniets 

riksdagsmotioner hanterat de demokratiska problem som sagts föreligga med lobbyismens 

utveckling i Sverige kartläggs även lobbyismens roll i det politiska arbetet senare i detta 

kapitel. I kapitlet ges även en uförligare förklaring av det svenska styrelseskickets förändring 

de senaste decennierna, med en förskjutning från korporativism till pluralism. Även tidigare 

forskning i ämnet presenteras för att klargöra kunskapsläget. 

 

2.1 Från korporativism till pluralism 

Naurin skriver att ”korporativism betyder att politik bedrivs i ett nära institutionaliserat 

samarbete mellan staten och ett fåtal centraliserade organisationer med monopol på att 

representera ett visst intresse eller en samhällsgrupp”.
12

 Den svenska korporativismen har 

tagit sig olika skepnader genom åren. Korporativ representation på högsta politiska nivå var 

lagstadgad i Sverige fram till Representationsformen 1866, men en mindre institutionaliserad 

variant av korporativismen levde kvar. Därefter har korporativismen i Sverge tagit sig uttryck 

genom att intresseorganisationer och medborgarsammanslutningar haft ett direkt deltagande i 

utformningen av den offentliga politiken. Detta skedde genom institutionaliserade 

kommunikations- och påverkanskanaler till den politiska församlingen och utgjorde således 

en legitim aktör i den politiska beslutsprocessen, men det var även vanligt förekommande att 

dessa aktörer fick delta statliga utredningar och styrelser. Sverige har i forskarvärlden utgjort 

ett typexempel för en demokratisk stat med tydliga korporativistiska inslag.
13

 De utvalda och 

deltagande organisationerna eller sammanslutningarna som erbjöds ta del i beslutsprocessen 

var få, men ansågs skänka demokratisk legitimitet till den förda politiken.
14

 De stora partierna 

i 1900-talets Sverige, Socialdemokraterna och Centerpartiet, har i sina partier reserverat 

platser för dessa sammanslutningar. Således tog organisationerna även plats i partiernas 

ledande organ, och fick i praktiken även tillgång till partiets riksdagsplatser. I praktiken har 

det även varit en oskriven regel att Socialdemokraternas partistyrelser byter ut LO-

ordföranden som representant när denne avgår från sin post, för att ersättas av den nye. Att 

                                                           
12

 Naurin (2001), s.14 
13

 SOU 1999:121, s.11 
14

 Möller (2009), s.1 
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företrädare från LO:s paraplyorganisation tar plats i styrelsen är en tradition som lever vidare 

än i dag. Dessa organiserade intressen har som synes givits stora möjligheter att påverka den 

svenska politiken, dess utformning och institutioner. 

Den svenska korporativismen var dock inte ett inslag i samtliga politiska områden, utan har 

gjort sig mest påmind inom jordbruks-, arbetsmarknads- och socialpolitik. Både 

utrikespolitiken och författningspolitiken var politiska områden där korporativismen aldrig 

fick utrymme. Denna korporativism såg sina glansdagar i mitten av förra seklet och fram till 

1970-talet, då systemet började förändras. Det var också vid den här tiden som 

lobbykonsulterna började etablera sig i Sverige, till exempel Kreab som grundades 1970. Det 

är oklart när lobbyismens intåg i Sverige skedde, och det är mycket möjligt att lobbyism 

förekom innan 1970-talet men under ett annat namn och som arrangemang när 

korporativismen inte fungerade.
15

 Fram till början av 1980-talet hade korporativismen som 

politisk företeelse varit relativt okontroversiell i svensk politik och debatt. På 1980-talet 

väcktes debatten till liv om dessa organisationers vara eller icke vara i en demokratisk stat. 

Det går inte att peka ut några exakta samhällsförändringar som föranledde denna debatt, eller 

varför det demokratiska underskottet uppmärksammades just vid denna tidpunkt, men det kan 

finnas ett samband med de marknadsliberala vindar som då svepte över västvärlden. Denna 

ideologiska förändring i den industrialiserade världen, som i Sverige ofta kallats för 

”högervindar”, hade en negativ inställning till dessa organisationer och sammanslutningar 

som ansågs odemokratiska. Denna tes kan även stärkas då organisationer och partier som såg 

positivt på dessa marknadsliberala vindar, så som SAF (som 2001 uppgick i Svenskt 

Näringsliv), Folkpartiet och Moderaterna, även var politiska aktörer som förespråkade en 

avkorporativisering i Sverige. LO och TCO (Tjänstemännens centralorganisation) var de som 

framför allt motsatte sig en sådan förändring.  

De stora förändringarna i det tidigare korporativistiska systemet började komma först på 

1990-talet, mot ett politiskt system av mer pluralistisk prägel. Naurin förklarar pluralism på 

följande vis: 

Som beskrivning av förhållandet mellan intressegrupper och den offentliga politiken brukar 

pluralism beteckna ett system med konkurrens mellan organisationer, som fungerar som 

”preferensaggregerare”. Att maktresurserna är utspridda på många grupper [...] brukar också 

ingå i definitionen. I den mån pluralister är normativa uppfattar man en sådan ordning byggd på 

konkurrens som god. Terminologiskt används numera i forskningen ofta ”issue network”, istället 

                                                           
15

 SOU 1998:146, s.120 
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för ”pluralism”, för att beskria ett politikområde som präglas av öppen konkurrens mellan många 

olika grupper, och där det är lätt för nya grupper att få tillträde till beslutsprocessen.
16

 

Övergången från korporativism till pluralism innebar alltså att möjligheterna att påverka 

svenska beslutsfattare inte längre var exkluderade till de av staten utvalda organisationerna, 

och kunde således argumenteras vara en demokratisk utveckling.
17

 Skillnaden mellan dessa 

två –ismer är just att pluralism, till skillnad från korporativism, förutsätter att organisationen 

eller den externa aktören i fråga själv tar initiativet till kontakt och påverkan istället för att 

bjudas in till den möjligheten. De tidigare intima relationerna mellan nämnda organisationer 

och staten är inte längre lika institutionaliserade som de en gång var, med undantag för 

Socialdemokraterna, och kommittéer och statliga styrelser har i dag en högre andel politiker 

än tidigare.
18

 Detta har öppnat dörrarna för vad vi kallar ”lobbyism”, något som kan anses 

vara demokratiskt problematiskt. Kanalerna för politisk påverkan blev därmed mer 

informella, och även om det nya systemet öppnar upp möjligheterna för alla att påverka krävs 

ändå stora ekonomiska resurser för att tillskansa sig den professionella hjälp som oftast 

behövs för att nå resultat. Organisationerna som ämnar påverka beslutsfattarna 

professionaliseras i allt högre grad, och även partier och fackföreningar väljer i dag att 

utnyttja de nya metoderna och anlitar den professionella hjälpen den nya branschen har att 

erbjuda.
19

 Enskilda företag tenderar även att utöva denna verksamhet även utanför 

intresseorganisationerna även om dessa branschorganisationer fortfarande ses som de mest 

aktiva aktörerna av i den nya politiska modellen.  

I det korporativa systemet gynnades medborgare som var anslutna till de 

medborgarsammanslutningar som var inbjudna i den korporativistiska modellen. Den nya 

formen möjliggör dock individuellt deltagande i den politiska processen oavsett 

organisationsillhörighet. Denna pluralistiska utveckling kan således ses som ett steg mot ett 

mer jämlikt politiskt deltagande, men frågan kvarstår hur denna form fungerar i praktiken. 

Samtidigt kan utvecklingen anses ha stärkt näringslivets position på fackföreningsrörelsens 

bekostnad, om vi anser den sistnämnda rörelsen vara en påverkanskanal för individer utan 

resurser.
20
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2.2 Definition av lobbyism 

Lobbyismen har i och med ovan nämnda utveckling vuxit fram till en mycket betydelsefull 

form av deltagande, men ändå framstår företeelsen som svårdefinierad. Lobbying, eller 

lobbning, handlar i grund och botten om att försöka influera makthavare att föra fram en fråga 

på dagordningen, eller tvärtom, att hindra den. Således kan en lobbykampanj som resulterar i 

att en fråga inte tas upp eller röstas igenom i riksdagen vara lika framgångsrik som en 

kampanj som strävar efter det motsatta, det är också därför som lobbyism kan vara svår att 

upptäcka. Lobbying är inte en verksamhet som är exklusiv för lobbyister på PR-byråer, utan 

kan utövas av alla i samhället. En definition av denna typ av deltagande kräver att någon form 

av kontakt med politiker etableras, men behöver inte nödvändigtvis vara i form av personliga 

möten, och att det görs med målet att påverka en beslutsprocess. I Avkorporativisering och 

lobbyism används följande figur för att avgränsa lobbyism från andra deltagarformer: 

 

Figur 2.1: Det politiska deltagandets former.
21 

 

Andra deltagandeformer som ses i figuren, som opinionsbildning och mediakontakter, ses inte 

heller i den statsvetenskapliga litteraturen som lobbying.
22

 Opinionsbildning som 

deltagandeform handlar om att påverka opinionen i samhället för att på så sätt nå fram med 
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sitt budskap till beslutsfattare, och behöver inte etablera någon direktkontakt med dessa. 

Lobbyism handlar dock inte bara om dessa direktkontakter, utan är en mycket liten del av 

yrket. Både forskning och bakgrundsarbete anses vara några av lobbyistens viktigaste delar i 

arbetet.
23

 Amerikansk lagstiftning anger till och med dessa arbetsuppgifter i sin definition av 

lobbyaktiviteter: 

The term ”lobbying activities” means lobbying contacts and efforts in support of such contacts, 

including preparation and planning activities, research and other background work that is 

intended, at the time it is performed, for use in contacts, and coordination with the lobbying 

activities of others.
24

 

Även själva begreppet ”lobbyism” härstammar från USA, och från Willard Hotels hotellobby 

där president Ulysses S. Grant brukade röka sina cigarrer under 1870-talet. I Norge används 

ordet ”mellomman” (svenska: mellanhand) för att beskriva lobbyistens roll och uppgift, som 

inbegriper en mäklarroll av intressen och länken mellan politiken och näringslivet. Dessa 

definitioner är viktiga då det funnits tendenser som ämnat definiera lobbyism utifrån vem 

utföraren är, istället för själva utförandet. Vid en sådan definition skulle inte LO, Svenskt 

näringsliv eller svenska storföretag anses ägna sig åt lobbying. Det skulle även innebära att 

individer inte kan utföra lobbyverksamhet. 

I Lobbning hävdar Henrik Bergström att en felaktig bild av lobbying i bland målas upp i 

medierna, där konsulter utför lobbningen å storföretagens vägnar, så kallad kontraktslobbning. 

Detta är en mycket ovanlig företeelse, både i Sverige och USA, där professionella 

lobbyistkonsulter snarare agerar rådgivare till företag och organisationer som sedan utför 

lobbningen själva. Sådan experthjälp är oftast mycket dyr, ibland mellan 1500 till 2000 kronor 

i timmen, och de fall som studerats i Sverige har även varit mycket beroende av resurser.
25

 

”Ju mer pengar, desto bättre lobbyister” som Möller skriver. I teorin är det i det lobbyistiska 

systemet dock ingen skillnad mellan resursstarka och resurssvaga grupper, där tanken är att 

budskapet ska avgöra och inte budbäraren. Den definition som används flitigast i svenska 

sammanhang, och som denna uppsats även utgår ifrån, är att lobbyism går att förklara som 

”icke-institutionaliserade påverkansförsök gentemot offentliga makthavare”.
26
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2.3 Lobbyism i Sverige 

I Sverige är det två politiska frågor som resulterat i stort kampanjande av både lobbning och 

opinionsbildning. Debatten om kärnkraft och EU-omröstningen fick näringslivet att agera 

kraftfullare än någonsin. Även Öresundsbron, Citytunneln i Malmö och förmånsbeskattning 

av tjänstebilar har haft starka inslag av, och kanske även varit resultat av, lobbyverksamhet 

från svensk storindustri.
27

 Även om lobbning kan anses vara en dyr lyx når de satsade 

resurserna inte alls upp till USA och EU:s nivå. Detta då information som amerikanska och 

europeiska lobbyister arbetar med att ta fram i mångt och mycket är offentligt och gratis i 

Sverige. I svensk partipolitik tycks ingen tydlig skiljelinje i synen på lobbyism finnas, och 

inga officiella åsikter finns hos partierna. Lobbyism som politisk företeelse är inte reglerad i 

Sverige, utan lobbyistkonsulter hänvisas istället till branschorganisationen PRECIS 

branschnormer. Endast ett fåtal av de PRECIS-anslutna konsulterna ägnar sig dock åt 

lobbyism, istället har företag och organisationer oftast denna kompetens i de egna leden, utan 

behov av assistans från konsultbranschen. Detta påvisar ett tydlig problem med den 

självreglering som råder i Sverige i dag. 

Möller presenterar i sin forskning en undersökning gjord av TNS Gallup i mars 2009. 

Undersökningen gäller riksdagsledamöternas relation med lobbyister, där 73 procent av de 

tillfrågade säger att de har kontakt med dem mer än två gånger varje vecka. Ledamöterna 

kontaktas oftast i egenskap av sitt utskottsarbete, snarare än deras partitillhörighet. Bara 11 

procent av ledamöterna anger att kontakterna oftast sker inne i riksdagshuset, vanligaste sättet 

att bli kontaktad är via personliga inbjudningar. Näringslivsorganisationer och företag är de 

som kontaktar ledamöterna i störst utsträckning, och mindre än en av fem ledamöter uppger 

att de ofta kontaktas av personer från PR-branschen. En överväldigande majoritet svarar att de 

inte ser lobbyismen som ett hot mot demokratin, och att kontakter med lobbyister ger dem 

bättre beslutsunderlag. Dock svarade 51 procent att de instämmer helt eller delvis med 

påståendet att riksdagsledamöterna är manipulerbara, och bara 48 procent anser att de är 

kapabla att värdera information på ett objektivt sätt. På frågan om det behövs lagstiftning om 

att lobbyiser ska redovisa sina uppdrag höll 48 procent med, och 41 gjorde det inte.
28

 

Undersökningen visar alltså att det finns stöd för en viss form av reglering av lobbyismen i 

Sveriges riksdag, och att tilliten till att kollegorna kan hantera information från lobbyister på 

ett ansvarsfullt sätt inte är så stor. 
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2.4 Tidigare forskning 

Demokratiutredningen ansåg att det fanns fog för en reglering av lobbyismen för att åtgärda 

demokratiproblemen, men hävdade samtidigt att även en reglering var riskabel då en sådan 

kunde påverka den politiska jämlikheten negativt. Således är det av intresse för studien att se 

vad tidigare forskning säger om just reglerad, såväl som oreglerad, lobbyism. Detta görs för 

att utreda hur effektiva de två olika formerna ansetts vara för att åtgärda de torgförda 

demokratiproblemen. För att klargöra kunskapsläget i området presenteras även tidigare 

forskning om Irlands och Australiens respektive situation. Irland utgör ett exempel då landets 

situation är mycket likt den svenska, där lobbyisterna endast behöver förhålla sig till PR-

branschens egenutformade riktlinjer. Australien utgör ett exempel då landet införde 

regleringar av lobbyverksamheten på 1980-talet för att sedermera avreglera lobbyismen igen 

på 1990-talet. Australien har således erfarit både oreglerad samt reglerad lobbyism, och kan 

därmed bidra med kunskap till den svenska situationen. 

 

2.4.1 Reglerad lobbyism 

Ett av problemen med att reglera lobbyismen som fenomen är att det är svårt att applicera 

andra länders lagstiftning i det egna landet då länder har olika demokratiska problem att 

åtgärda. Detta problematiseras ytterligare då varje enskilt land har sin egen definition av 

lobbying.
29

 Lobbyismen är mindre utbredd i EU:s tio nya medlemsstater, men en reglering av 

lobbyingverksamheten är ändå mer allmänt accepterad i Östeuropa än i Västeuropa. Av de 15 

”gamla” EU-länderna är det bara Italien och Irland som haft reella regleringsförslag att 

debattera och ta ställning till. Inget av länderna implementerade dessa förslag. En majoritet av 

de tio ”nya” medlemsländerna har dock tagit ställning till konkreta lagförslag och fyra av dem 

(Polen, Ungern, Litauen och Slovenien) har röstat igenom dessa regleringar. I Estland har 

debatten nyligen kommit upp på den politiska agendan efter ett antal korruptionsskandaler. 

Anledningen till varför ovan nämnda länder varit så öppna för en lagstiftning kan just bero på 

postkommunistiska länders vana av korruptionsskandaler, något som gör frågan aktuell för 

allmänheten. Dessa samhällen har i modern tid gått igenom stora reformer och erfarit hur 

politiska beslut inverkar på deras liv. Polen införde en reglering av lobbying 2006 efter att ett 

antal fall av korruption avslöjats. I Litauen implementerades liknande lagstiftning efter att EU 
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påvisat landets problem med korruption. I Lumis rapport om regleringsdebatten i Estland 

beskriver han hur europeiska länder som infört lagstiftning alla haft liknande 

korruptionsskandaler. I rapporten skriver Lumi att Estlands justitieminister, Kristen Michal, 

uttalat att media och andra aktörer har svårt att se skillnaden mellan laglig lobbying och 

korruption. Således ansågs en reglering behövas som ett verktyg för rådgivning och ökad 

politisk jämlikhet.  

Även i Finland har debatten blommat upp de senaste åren. I en undersökning från 2011 angav 

dryga 60 procent av finska riksdagskandidater att de var för en reglering av lobbying. I en 

rumänsk undersökning samma år svarade 55 procent av medborgarna att de ansåg att en 

reglering var nödvändig. Att rumänerna vill se en striktare lagstiftning kan dock förklaras av 

de frekventa regelöverträdelserna som avslöjats i landet. Rumänien har dock lagstiftning som 

går att applicera på lobbyverksamheten, så som lagar om transparens i beslutsprocesser och 

rätten till information. Att utvidga dessa lagar och rättigheter kan vara ett sätt för länder att 

åtgärda de demokratiproblem lobbyismen kan medföra utan att genomgå större, 

kontroversiella reformer. En eventuell reglering måste även stämma överens med landets 

politiska kultur och tradition. Metoder som är accepterade för en lobbyist i USA kan ses som 

både oetiska och illegala i Europaparlamentet. Storbritannien har till exempel strikta regelverk 

för donationer till politiker och partier, medan donationer i USA blivit ett av de vanligaste 

sätten att engagera sig politiskt.
30

  

 

2.4.1.1 Australien 

Australien utgör ett intressant forskningsexempel då det är det enda landet som implementerat 

regleringar av lobbying, för att sedermera dra tillbaka dem. Australien röstade igenom en 

reglering på 1980-talet, drog tillbaka den på 1990-talet och implementerade nya på 2000-talet. 

Lagen från 1980-talet gav en väldigt snäv definition av vad en lobbyist är; en person som, för 

ekonomisk vinning, representerar en klient i kontakter med beslutsfattare. Förutom att 

definitionen exkluderade många lobbyister exkluderade den även politikernas roll i den nya 

lagstiftningen. Lobbyistregistret var konfidentiellt och krävde endast att lobbyisterna 

registrerade sig och angav vad deras uppdrag var. Denna reglering upphörde 1996 under 

långmälda former. Detta kan ses som ett bevis på vikten av att adressera och hantera det 
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ojämlika förhållande som riskerar uppstå vid en eventuell reglering. Efter uppdagade 

korruptionsskandaler kom dock debatten tillbaka 2008, även här under Labor-partiets flagg. 

Den nya ”koden”, som den kallas, berör endast lobbyistkonsulter, och exkluderar därmed ”in-

house”-lobbyister. Koden innebär att oregistrerade lobbyister inte får kontakta statliga 

representanter, men att det är upp till representanten att säkerställa detta. Representanterna ska 

även fylla i ett formulär varje gång de kontaktas av en lobbyist. Vad gäller 

svängdörrsproblematiken har avgående politiker en karantänperiod på 18 månader innan de 

får ta ett jobb inom lobbybranschen. Straffet för lobbyister som bryter mot ovan nämnda kod 

är att tas ifrån rätten att kunna registrera sig. Således är straffet för att inte vara registrerad att 

fortsätta vara oregistrerad.
31

 Enligt en undersökning som presenteras av Hogan et al. tycker en 

majoritet av politiker och lobbyister att regler som kräver att lobbyister redogör för hur de 

spenderar sina pengar skulle bidra till ökad transparens. Efter det nya kodverket 

implementerats tycker en ännu starkare majoritet i båda grupperna att allmänheten inte har 

tillräcklig tillgång hur olika särintressen påverkar beslutsprocessen. Således tyder det på att i 

Australien är reglering det mest effektiva sättet att åtgärda det demokratiska problemet med 

öppenhet. 

 

2.4.2 Självreglerad lobbyism 

En självreglerad lobbyism innebär att branschorganisationerna själva upprättar koder som 

lobbyisterna bör förhålla sig till. Självreglering ses som en typisk skandinavisk lösning, där 

Sverige, Danmark och Finland har likartade lösningar. I Danmark råder en stark konsensus 

som hävdar att en reglerings positiva effekter inte väger upp de negativa. Skandinaviska 

länder tenderar även att ha en mer positiv syn på intressegrupper än de postkommunistiska 

länderna, där demokratin bygger mer på regler och formella institutioner till skillnad från den 

mer organiska skandinaviska staten. Forskning visar även att där det redan funnits inslag av 

självreglering har debatten om en lagstiftning varit mer innehållsrik och inkluderande, vilket 

torde båda gott vid en eventuell svensk reglering.
32

 Tyskland har en något striktare 

självreglering, där lobbyister i parlamentsbyggnader uppmanas registrera sig själva. Även 

Storbritannien kan ses som ett klassiskt typexempel för självreglering, där fyra självreglerade 

lobbyorganisationer finns. Brittiska lobbyister använder ofta medlemskapet i dessa 

organisationer för att få tillgång till politikerna. En självreglering är således inte en garant för 
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politisk jämlikhet då dessa koder oftast handlat om att garantera att information som ges ut är 

korrekt och att arbetet är transparent.
33

 Vid en eventuell reglering i form av registrering får 

dock lobbyisterna en mer institutionaliserad överlägsenhet i påverkansarbetet än vid 

självreglering. Självregleringar är mer ämnade att förändra, eller garantera, lobbyisters 

beteende snarare än att åtgärda strukturella tillkortakommanden med lobbyism.  

 

2.4.2.1 Irland 

Irland har i dag, precis som Sverige, ingen reglering av lobbyverksamheten, utan förlitar sig 

på självreglerande organisationer. Lobbyismen har dock blivit en stor politisk fråga i landet, 

framför allt på grund av flera korruptionsskandaler som uppdagats. Det irländska Labour-

partiet är dock det enda partiet som har lagt fram lagförslag för en reglering av lobbyism. 

Detta har partiet gjort fem gånger; två gånger 1999, och ett förslag vardera 2000, 2003 och 

2008. Förslaget från 1999 inkluderade en definition av ”lobbyisten”, och förklarade denne 

som någon som deltar i lobbyaktiviteter, vare sig de kommuicerar direkt med beslutsfattare 

eller förmedlar möten med dem, med målet att påverka en beslutsprocess. Förslaget skulle 

även tvinga lobbyister, konsulter såväl som ”in-house”, att registrera sig. Dessa skulle tvingas 

deklarera sina uppdragsgivare och sin finansiering eller budget. Lagförslaget fick 

branschorganisationen PRII (Public Relations Institute of Ireland) att offentliggöra en rapport 

om motionen som hävdade att den var svår att upprätthålla. PRII svarade även med att 

framställa en branschkod, mycket likt den svenska PRECIS har i dag. Koden var dock mycket 

grundläggande och rekommenderade medlemmarna att hålla sig innanför lagens ramar, 

säkerställa att deras information var korrekt, inte muta offentliga tjänstemän eller dra skam 

över branschen. Ingen har ännu blivit utredd för att ha brutit mot koden, som bara är frivillig 

för PRII-medlemmar. Medlemskapet är heller inte obligatoriskt. År 2007 rekommenderade 

dock PRII den lagstiftande makten att införa en reglering som skulle kräva av lobbyister att 

redogöra sina klienter. Denna rekommendation har än så länge ignorerats från regeringshåll.  

Förre miljöministern Martin Cullen sa 2003 att det blir mer och mer tydligt att en formell 

reglering av lobbyismen krävs för att balansera olika intressesfärer och säkerställa 

demokratiska principer som transparens och jämlikhet.
34

 Förre Labour-ledaren,  

Pat Rabitte, gjorde i oktober 2005 klart för allmänheten att en reglering var ett av partiets 
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vallöften. Det mesta tyder på att tiden för en reglering av irländsk lobbyism är kommen, och 

McGrath menar att allmänheten, media och akademiker exkluderas från lobbyismens process 

och därmed gör det svårt att utvärdera dess storlek, effektivitet och trovärdighet. Irland kan 

dra lärdom från brittiska House of Commons Public Administration Select Committe som 

2009 presenterade en rapport som föreslog att en paraplyorganisation, som täcker samtliga 

lobbyister och som ”övervakas” av en självständig och extern aktör kan vara en möjlig 

lösning. McGraths förslag om reglering innefattar att den appliceras på alla professionella 

lobbyister, och de tvingas göra all använd information tillgänglig till offentligheten. Han 

hävdar även att samtliga statliga organ publicerar all korrespondens mellan dem och 

lobbyister, och att det ska vara straffbart att delge beslutsfattare missvisande information. Han 

rekommenderar även att en årlig rapport skrivs, och ett striktare regelverk gällande 

svängdörren, där politiker kan få jobb inom lobbyverksamheten efter deras tid i 

politikerämbetet. McGrath menar att allmänheten måste kunna lita på lobbyismen som 

politisk företeelse, men att denna tillit endast kan uppnås genom reglering, transparens och en 

tydlighet gällande vilken roll lobbyismen har i beslutsprocessen. 

I Australien, som erfarit både reglerad och oreglerad lobbyism, anser alltså både politiker och 

lobbyister att regleringar bidrar mer till öppenhet och transparens än vad uppförandekoder 

gör. Forskningen visar även att självreglerad lobbyism inte kan ågärda demokratiproblem som 

till exempel politisk jämlikhet, då dessa koder fokuserar mer på lobbyistens beteende och den 

information som delas ut. Då det är problematiskt att göra uppförandekoder obligatoriska har 

de svårt att åtgärda strukturella problem, vilket berörs i det irländska exemplet. Därmed kan 

vissa former av regleringar anses nödvändiga för att hantera de strukturella problem med 

öppenhet och politisk jämlikhet som Demokratiutredningen presenterade. Således är det av 

vikt att undersöka hur riksdagsmotionerna uppmärksammar de potentiella demokratiska 

riskerna. 
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3. Teori 

Demokratriutredningen identifierade potentiella risker med den politiska jämlikheten och 

öppenheten i och med utbredningen av lobbyism. Jämlikhetsproblemet ansågs även vara 

framträdande vid en eventuell reglering. För att förklara begreppen använder studien Robert 

Dahls demokratiideal, som även utgjorde rapporten Avkorporativisering och lobbyism – 

konturerna till en ny politisk modells demokratiska utgångspunkter. I demokratiidealet ingår 

kriterierna politisk jämlikhet, effektivt deltagande, upplyst kunnande och kontroll över 

dagordningen. Det finns även ett femte, mindre utförligt, kriterie som innebär att alla vuxna 

som lyder under lagarna tillhör folket. Ur de fyra, mer utförliga, kriterierna urskiljde 

Avkorporativisering och lobbyism tre demokrativärden för att studera ett avkorporativiserat, 

svenskt styrelseskick; deltagande, jämlikhet och öppenhet. Demokrativärdet ”deltagande” kan 

i detta fall uppfattas som en aspekt av jämlikhet då det uppmanar till lika möjligheter att 

påverka den politiska dagordningen. För att förenkla detta slår denna studie ihop dessa två 

demokrativärden och får således även fram de två demokrativärden som 

Demokratiutredningen problematiserat. Öppenhet och jämlikhet utgör därmed de raster som 

motionerna sedermera analyseras utifrån. Deras uppbyggnad i detta kapitel utgår från Robert 

Dahls demokratiideal, och idealtyperna är därmed inte utredningens tolkning av begreppen. 

Idealtyperna ämnar endast spegla de demokratiideal som Demokratiutredning ansåg påverkas 

negativt av lobbyismen. 

 

3.1 Robert Dahls demokratiideal 

Robert Dahl anses av många vara en av de allra främsta demokratiska teoretikerna, vars 

böcker bidragit till fördjupad förståelse för demokrati som begrepp. Dahls motivering för ett 

demokratiskt system är att det erbjuder en fredlig process för folket att påverka sin regering i 

den riktning medborgarna önskar. Dessa regimer, anser Dahl, ger medborgarna större 

möjligheter att få sina intressen tillgodosedda. Dahls demokratiideal bygger på tanken att ett 

styrelseskick som utgår från folket bör uppfylla vissa kriterier. Precis som andra teorier kan 

det vara svårt att uppfylla samtliga kriterier till fullo, men kriterierna är ändå ett användbart 

verktyg för att bedöma om vissa delar är mer eller mindre demokratiska ur dessa perspektiv. 
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Dahl hävdar dock att dessa uppfyllda kriterier alltid är bättre än dess mindre demokratiska 

alternativ.
35

 En process som efterlever följande kriterier kan således ses som demokratisk: 

1. Effektivt deltagande; Under hela processen fram till dess att ett bindande beslut är fattat bör 

medborgarna ha adekvata och lika möjligheter att uttrycka vilket slutligt avgörande de 

föredrar. De måste ha adekvata och lika möjligheter både att föra upp frågor på dagordningen 

och att förespråka det ena avgörandet framför det andra. 

2. Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet; Under beslutsfattandet måste varje medborgare 

tillförsäkras lika möjligheter att uttrycka ett val som väger lika tungt som varje annan 

medborgares val. Vid det slutliga avgörandet utgör dessa val – och de enbart – grunden för 

beslut. 

3. Upplyst förståelse; Varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka och 

begrunda det val som bäst tjänar hans eller hennes intressen (inom den tidsram som tvånget att 

fatta beslut i frågan medger). 

4. Kontroll över dagordningen; Demos (Folket, reds anm.) måste ha exklusiv möjlighet att 

bestämma hur ärenden skall föras upp på den demokratiska beslutsprocessens dagordning.
36

 

Dahl hävdar att politiska system ofta tenderar att implementera dessa kriteriers sämre 

alternativ, och att det därmed är viktigt att regeringar regelbundet utvärderar kriterierna och 

demokrativärdena då det är deras roll att upprätthålla de möjligheter som gör att folket 

föredrar demokrati. Dahl menar även att folket annars inte skulle uppskatta regimen, och 

kriterierna måste därmed tillämpas på alla frågor och aspekter. 

 

3.1.1 Öppenhet 

Dahl anser att medborgarna inte är så upplysta som de borde eller skulle kunna vara, och att 

de således även väljer mål och medel de annars skulle förkasta. Då demokrati är ett politiskt 

system som möjliggör för folket att få det de anser vara bäst är det också av vikt att 

medborgarna är upplysta. Enligt Dahl är det därmed vitalt att politiska  samtal är offentliga 

och tillgängliga för allmänheten. Vidare beskrivs det att samtliga typer av beslutsprocedurer 

ska värderas utifrån de möjligheter allmänheten har till insyn och information.
37

 Dahl menar 

att det inte går att rättfärdiga procedurer där vissa medborgare har mer insyn eller tillgång till 

information än andra, eller där en dagordning sätts utan diskussion eller offentlig insyn. 

Kriterierna här kan anses vara både svår- och mångtydiga, men presenterar ändå riktlinjerna 
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för vilka procedurer som krävs för ett upplyst folk och därmed ett starkare demokratiskt 

kapital. Det kan dock tolkas som att det är viktigt att processen är, men framför allt uppfattas 

som, transparent för att den ska anses vara legitim. 

Medborgarna måste enligt detta kriterium vara medvetna om hur en dagordning fastslås, ha 

insyn i diskussionerna och ha tillgång till samma material som alla andra för att kunna 

anförtro staten och det politiska systemet uppgiften att skydda och främja sina intressen. Dahl 

menar att alla medborgare har samma rättigheter att ta del av nyss nämnda komponenter. Om 

folket inte har den kunskapen de behöver vore annars förmyndarskap att föredra framför 

demokrati.
38

 Utan den nödvändiga kunskapen förloras även möjligheten för medborgarna att 

formulera sina egna värderingar. Dahl hävdar här att det således är viktigt att dessa kriterier 

efterlevs i demokratins samtliga procedurer och institutioner. I detta avseende menar även 

Dahl, via ett citat från statsvetaren och ekonomen Joseph Schumpeter, att vi måste ”låta varje 

populus (folk, reds anm.) definiera sig självt”.
39

 

 

3.1.2 Politisk jämlikhet 

Enligt Dahls teori är det grundläggande antagandet om jämlikhet och att ingen är överlägsen 

någon annan det som gör demokrati önskvärt. Detta innebär att de beslut som tas beaktar allas 

intressen med lika stor hänsyn. Dahl anser att ett medborgarskap i en demokrati inte är en 

tillräcklig garant för att den enskildes intresse ska ges samma vikt som alla andras i 

lagstiftandet, således krävs lika möjligheter för politiskt handlande. 

Låt oss således anta att Christopher, Ann och Jane alla ställer krav på den sista tårtbiten; att de är 

eniga om (eller jag anser) att deras krav är likgiltiga; dvs att det inte finns anledning att hävda att 

Christophers krav är mer berättigade än Anns eller Janes eller att vare sig Anns eller Janes är 

bättre. Då måste de också enas om (eller jag måste kräva) att alla metoder för att fördela tårtbiten 

måste ta samma hänsyn till vars och ens krav.
40

 

Om det teoretiskt råder jämlikhet, men att en rik aktör har större möjligheter att påverka då 

den har mer resurser, menar Dahl att jämlikhet inte råder då ”lika möjligheter betyder just lika 

möjligheter”.
41

 Jämlikhet är därmed inte något som bara ska råda i teorin, enligt Dahl, utan 

även i praktiken. Då jämlikheten är demokratins främsta argument måste även dessa 
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rättigheter och möjliheter förekomma så länge styrelseskicket existerar, och alla 

beslutsprocedurer ska ta hänsyn till detta kriterie. Processen fram till bindande beslut ska 

tillåta lika möjligheter för alla att framföra önskemål och frågor till dagordningen. Uppfylls 

inte detta kriterie om lika möjligheter är det inte sannolikt att det slutliga resultatet tar hänsyn 

till allas önskemål, vilket avvisar den politiska jämlikhetens kriterium, enligt Dahl. Samtidigt 

hävdar Dahl även att aktörer som inte ingår i medborgarskaran inte ska ha möjligheter att 

hindra frågor från att komma upp på dagordningen, där folket ska ha denna suveräna 

möjlighet för att upprätthålla detta demokratiska värde. Dahl menar att detta värde är viktigt 

då representanter för folket inte kan garantera att folkets alla intressen befrämjas och skyddas. 

Enskilda intressen kan bara hindras från att åsidosättas om personerna bakom har 

möjligheterna att värna dessa intressen. Även om det finns brister i samtliga alternativ 

gällande beslut- och dagordningsprocedurerna ska det minst bristfälliga alternativet väljas och 

regelbundet utvärderas med målet att upprätthålla den politiska jämlikheten.
42

 Därmed 

tillgodoses även viktiga politiska intressen som annars riskerar att inte komma upp på 

dagordningen. 

I Demokratin och dess antagonister hävdar Dahl att det jämlika politiska deltagandet bidrar 

till personlig utveckling för medborgarna som ger dem bättre möjligheter att skydda sina 

rättigheter och intressen, och således även skapar en större tolerans och medborgaranda bland 

folket. Endast demokratier kan erbjuda denna personliga utveckling då förmyndarregimer 

begränsar möjligheterna till att skydda egna och andras intressen och därmed även den fria 

samverkan för att nå bästa möjliga resultat. Detta är att starkt förkasta principen om lika 

hänsyn. 

Robert Dahls två begrepp, ”öppenhet” och ”politisk jämlikhet”, utgör de idealtyper som 

materialet analyseras mot. De två begreppen operationaliseras i kapitlet ”Metod och material”, 

sidan 28. 
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4. Metod och material 

För att studera hur riksdagen följt upp och hanterat de demokratiska problem som 

Demokratiutredningen torgförde kommer en idéanalys genomföras med idealtyper som 

analysverktyg. Öppenhet och politisk jämlikhet, som beskrevs i föregående kapitel, utgör 

dessa idealtyper. Sedan Demokratiutredningens tre dokument som presenterats i uppsatsen har 

ingen proposition lagts i regleringsärendet av lobbyism, även om En politik för det civila 

samhället (2009/10:55) berör hur det civila samhället kan inkorporeras mer i den 

demokratiska processen. Lobbyismen är i dag ett nedprioriterat ämne på den politiska 

dagordningen, där partierna inte har någon officiell hållning vad gäller en eventuell reglering. 

Detta kan även tolkas som att partierna anser att frågan är för kontroversiell, eller för 

komplex, för att våga ta ställning. Detta styrks av att samtliga motioner i ärendet är så kallade 

”enskilda” eller ”fristående” motioner, med andra ord motioner som lämnas in av ledamöterna 

under den allmänna motionstiden utan att ha någon förankring i partiet eller kommittén, som 

är de övriga två motionstyperna. Enskilda motioner leder sällan till ny lagstiftning, men kan 

istället spegla den politiska debatten och dess skiljelinjer i riksdagen. Inte heller några 

debatter finns att tillgå i anslutning till dessa motioner. Detta gör att utbudet av material att 

utforska är skralt. Då den kommersialiserade lobbyismen är en ny politisk företeelse i Sverige, 

och då svensk forskning saknas i just detta ämne, anser dock den här uppsatsens författare att 

det är viktigt att få fram färsk information om hur det politiska systemet hanterar de 

demokratiska problem som kan medföras. Detta innebär att studien är mycket viktig, och även 

om det smala utbudet kan uppfattas som problematiskt kan dock studien bidra till att utröna 

konfliktlinjer och prioriteringar i pågående debatt. Således är de nio motioner i ämnet som 

lagts i riksdagen det senaste decenniet det material som analyseras. 

 

4.1 Material 

Demokratiutredningen annonserade att lagstiftning i framtiden kan vara en framkomlig väg, 

och riksdagsmotioner är den initierande delen mot detta. Enskilda motioner leder dock sällan 

till ny lagstiftning, men speglar den politiska debatten i riksdagsarbetet. Enligt Naurin började 

motioner i regleringsärendet av lobbyism att resas under 1990-talet.
43

 Då denna uppsats ämnar 

undersöka hur riksdagen följt upp och adresserat de demokratiska problem som reglerad och 
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oreglerad lobbyism kan innebära, som presenterades av Demokratiutredningen i slutet av 

1990-talet och början på 2000-talet, avgränsas de valda motionerna till det senaste decenniet. 

Samtliga motioner som lagts fram under denna tidsintervall, och som addresserar lobbyismen 

ur ett strukturellt perspektiv, kommer analyseras. Motioner som berör hur enskilda 

myndigheter och statligt ägda företag ska förhålla sig till lobbyverksamheten inkluderas 

därmed inte. För att inte utesluta viktiga aspekter eller åsiktsskildringar kommer samtliga nio 

motioner analyseras för att ge ett representativt urval av motionerna samt för att materialet 

bättre ska reflektera riksdagsarbetet i stort. Lars Ångströms (MP) två motioner kommer i 

analysen att räknas som en motion då det i stort är en och samma motion som lags fram vid 

två olika tidpunkter. Således har Miljöpartiet, Folkpartiet och Moderaterna två motioner 

vardera medan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har en motion var. Samtliga 

motioner är, som nämndes ovan, fristående motioner. 

De nio motioner som kommer analyseras är: 

 Agneta Berliner  & Carl B Hamilton (FP), 2009/10:K364; Karantän för ministrar. 

 Allan Widman (FP), 2007/08:K340. Lobbyverksamhet. 

 Lars-Arne Staxäng (M), 2007/08:K317. Ackreditering av lobbyister. 

 Lars Lindblad (M), 2005/06:K289. Reglerad lobbyism i riksdagen. 

 Lars Ångström (MP), 2004/05:K346. Lobbying med ökad öppenhet. 

 Lars Ångström (MP), 2005/06:K338. Lobbying med ökad öppenhet. 

 Lotta Hedström, Jabar Amin, Valter Mutt (MP), 2012/13:K325. Karens för politiker. 

 Louise Malmström, Anna-Lena Sörenson, Johan Löfstrand, Johan Andersson (S), 

2013/14:K251. Regler för lobbyism. 

 Sven Gunnar Persson (KD), 2007/08:K326. Ackreditering och utbildning för 

organiserad lobbyism. 
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4.2 Idealtypsanalys 

Ovan presenterade material kommer att analyseras utifrån två idealtyper, öppenhet och 

politisk jämlikhet, som utgör ett raster motionerna jämförs mot. Idealtyper är ett verktyg inom 

idéanalysen, som främst används inom statsvetenskapen och historia. Det är svårt att definiera 

idé- och ideologibegreppen, men en idé kan ses som en tankekonstruktion eller föreställning 

om hur ett system bör vara uppbyggt. Ideologier kan tolkas som en samling av dessa idéer, ett 

idéstystem. Ideologi som begrepp har många olika definitioner, men Bergström förklarar att 

Herbert Tingsten utkristalliserade tre element som definierar ideologin; grundläggande 

värdepremisser, så som en rättvisesyn; konsistenta påståenden om samhällsförhållanden samt 

förslag för styrelseskickets utformning.
44

 Dessa element formar en samhällsåskådning. Då 

ideologi bygger på omdömen och uppfattningar från verkligheten kan de även undersökas 

med vetenskapliga metoder. Rapporten Avkorporativisering och lobbyism utgår från Robert 

Dahls idealtyp som definierar en fullkomlig demokrati. Således kommer även denna analys 

utgå från Dahls preciserade syn på demokratin som ideologi. Då det demokratiska systemet 

lutar sig mot explicita regler går det även att studera, som i detta fall med skrivna förslag från 

det politiska systemets representanter.  

Med idealtyper ges en lättöverskådlig bild av fenomenet som karaktäriserar dess egenskaper. 

Idealtypens mål är inte att ge en exakt avspegling av verkligheten, utan snarare en förenkling 

av den som fångar in samhällsfenomenets kännetecknande drag. För att idealtypen ska vara 

till nytta i forskningen måste den ha relevans för ämnet och bör även grundas i tidigare 

forskning,
45

 vilket denna studies idealtyper gör då de baseras på Dahls material. Idealtypen 

förknippas oftast med sociologen Max Weber, som ansåg att ”den teoretiska idealtypen 

konstrueras i syfte att nå fram till kunskaper”.
46

 Idealtypsmodellen framställs genom att 

accentuera några av ideologins delar och synsätt. Skapandet av idealtyper utgör inte målet i 

sig, utan är endast ett medel för att nå dit, där uppgiften är att utröna hur långt ifrån idealtypen 

som fenomenet är. Idealtyper kan ställas upp med parallella idéer, för att utröna vilken idé 

som fenomenet ligger närmast, eller som i detta fall med öppenhet och politisk jämlikhet, för 

att undersöka om de presenterade idéerna uppmärksammats i materialet. Således går det att 

avgöra om delar av materialet kan klassificeras i enlighet med idealtypen, eller om det inte 
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alls ryms i våra konstruerade raster. Då uppsatsens mål är att pröva material mot redan kända 

element är idealtyper ett bra instrument för att fånga in materialet i genetiska begrepp.  

Ideologin, eller idén, ska inte förknippas med idealtypen, som endast betonar enstaka element 

ur idén. Som en del av en idéanalys används inte idealtyper för att frambringa hypoteser, utan 

används mer som ett raster som läggs över det analyserade materialet. För att arbeta fram en 

idealtyp behövs en politisk-teoretisk referensram,
47

 som i denna studie utgörs av Dahls 

demokratiideal. Med detta demokratiideal konstruerades idealtypiska föreställningar om 

Dahls syn på en fullkomlig demokrati, som även var en av Demokratiutredningens rapporters 

utgångspunkt. Då Demokratiutredningen presenterade potentiella risker gällande öppenhet 

och politiskt jämlikhet med oreglerad och reglerad lobbyism, konstruerade vi två idealtyper 

som karaktäriserar dessa element utifrån Dahls mer övergripande demokratiideal. 

Uppsatsens syfte och forskningsfråga operationaliseras således genom att de nio motionerna i 

nästa kapitel jämförs mot idealtyperna ”öppenhet” och ”politisk jämlikhet” som presenterades 

i teorikapitlet. Dessa idealtyper byggdes upp utifrån Robert Dahls övergripande 

demokratiideal. Därmed används en typologi som är relevant och väsentlig både för 

undersökningen och för Demokratiutredningen. Detta görs för att utröna om motionerna 

uppmärksammade och adresserade dessa demokrativärden som enligt utredningen kunde 

resultera i ett demokratiskt underskott. Motionerna studeras var och en för sig och mot båda 

idealtyperna samtidigt. 

Då några av motionerna vill se statliga utredningar, medan andra presenterar reella lagförslag, 

bör motionen antingen beskriva och uppmärksamma demokratiproblemet eller föreslå en 

lösning på nämnda problem. För att motionen i fråga ska anses hantera de två 

demokratiproblemen bör ett, några eller samtliga av följande kriterier uppfyllas: 

- Öppenhet: Motionen ska yrka på att politiska samtal ska vara offentliga och 

tillgängliga för allmänheten. Ingen aktör eller medborgare ska ha mer insyn eller 

tillgång till information än någon annan. Även informationens avsändare ska vara 

offentligt tillgänglig. En dagordning ska inte fastställas utan offentlig insyn. 

 

- Politisk jämlikhet: Motionen ska yrka på att ingen, varken medborgare eller aktör, 

ska vara överlägsen någon annan vad gäller legitimering eller auktorisering. Alla ska 
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ha lika möjligheter att påverka och framföra önskemål till den politiska dagordningen. 

Aktörer som inte tillhör folket, det vill säga vuxna som permanent lyder under lagarna, 

ska heller inte ha möjligheter att hindra politiska frågor från att komma upp på 

dagordningen. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras motionerna utifrån de idealtyper som tidigare presenterades, 

”öppenhet” och ”politisk jämlikhet”. Motionerna analyseras var och en för sig, och mot båda 

idealtyperna samtidigt. Analysen genomförs med målet att hitta svar på uppsatsens 

forskningsfrågor. Uppsatsens övergripande forskningsfråga är: 

- Hur uppmärksammar riksdagsmotionerna de demokratiska problemen med lobbyism? 

Analysen ämnar även finna svar på följande preciserade frågor: 

- Hanterar riksdagsmotionerna riskerna med den politiska öppenheten som kan 

föreligga med lobbyismens utveckling? 

- Hanterar riksdagsmotionerna riskerna med den politiska jämlikheten som kan 

föreligga med lobbyismens utveckling? 

- Hanterar riksdagsmotionerna riskerna med den politiska jämlikheten som kan 

föreligga med en reglering av lobbyism? 

Citaten som presenteras under vardera rubrik kommer från motionerna i fråga och framstår 

som extra intressanta för analysen då de relaterar till någon av forskningsfrågorna eller 

idealtyperna. Tillsammans med motionerna presenteras korta analyser som svarar på om 

förslagen uppfyller kriterierna för ”öppenhet” och ”politisk jämlikhet”. Analyskapitlets 

resultat diskuteras mer ingående i det nästkommande kapitlet. Motionerna är uppdelade efter 

ledamöternas partitillhörighet. Då två avslutande motionerna avser karantänstid för tidigare 

statsråd, vilket inte ingår i studiens definition av lobbyism. Karantänstider har dock berörts av 

självreglerande lobbyorganisationer, och behandlar strukturella problematiseringar som 

relaterar till lobbyismen och dess deltagandeform, och kan därmed vara av intresse.  

 

5.1  Lars Lindblad (M), 2005/06:K289; Reglerad lobbyism i riksdagen 

Lindblads motion ämnar reglera den lobbning som förs mot riksdagens ledamöter. Lindblad 

vill även se en utökning och förstärkning av de branschnormer som svenska lobbyister i dag 

verkar under: 

Riksdagen borde i samråd med lobbyisterna uppmuntra att en uppförandekod upprättas som omfattar 

fler företag och organisationer. 
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Förslaget kan anses vara ett angreppssätt likt den rapport som brittiska House of Commons 

Public Administration Select Committe presenterade 2009. Rapporten gjorde gällande att en 

striktare och mer övervakad uppförandekod var det bästa sättet att främja öppenhet på ett sätt 

som inkluderar samtliga aktörer. I Australien ansågs dock en reglering vara det effektivaste 

tillvägagångssättet. Öppenhet tas även upp i motionens avslutande stycken: 

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

möjlighet att ackrediteras, liksom journalisterna, och därmed få access till riksdagens lokaler. De som 

får tillgång till lokalerna bör registreras i en öppen lista som redovisas offentligt. 

Riksdagen bör ge riksdagsstyrelsen i uppdrag att initiera detta arbete. Lobbying, i dess rätta form, är en 

bra tillgång för ledamöternas informationshämtning. Men det kräver öppenhet, ärlighet och tydlighet 

mellan riksdagen som institution och lobbyisterna. 

Lindblad adresserar här de demokratiska problemen med öppenhet som lobbyismen kan föra 

med sig, och uppfyller Dahls öppenhetskriterie. Förslaget om ackreditering av lobbyister går 

dock emot Demokratiutredningens skrivelse, som hävdar att en sådan lösning försämrar den 

politiska jämlikheten. Även ur Dahls perspektiv kan det även argumenteras för att motionen 

skulle få motsatt effekt för den politiska jämlikheten då en auktorisering skulle innebära att 

alla inte har lika möjligheter att påverka den politiska dagordningen. 

5.2  Lars-Arne Staxäng (M), 2007/08:K317; Ackreditering av lobbyister 

Även Staxäng vill se en reglering av förhållandet mellan lobbyister och riksdagsledamöter, 

där en ökad öppenhet efterlyses. 

En tänkbar lösning för att komma närmare ett mer öppet förhållande mellan lobbyister och 

riksdagsledamöter skulle kunna vara att införa ackreditering av lobbyiser. Lobbyister skulle då på 

samma sätt som en journalist få vistas i riksdagen. Offentliga listor över lobbyister skulle då 

återkommande publiceras som ett led i att nå större öppenhet. Utöver detta krävs att en öppen dialog 

förs mellan riksdagen och de professionella lobbyisterna för att komma fram till en uppförandekod i 

samband med lobbying. Lämpligt vore om riksdagen gav riksdagsstyrelsen i uppdrag att initiera ett 

arbete med frågor om lobbying. 

Staxäng vill här åtgärda den dolda lobbningen och göra den mer synlig för allmänheten. 

Motionen uppfyller öppenhetskriteriet som kräver att informationens avsändare och de 

politiska samtalen ska präglas av offentlig insyn. Precis som Lindblad presenterar även 

Staxäng idén om en ny uppförandekod. Likt Lindblad går dock även denna motion emot de 
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problem som Demokratiutredningens slutbetänkande och Dahls jämlikhetsideal framförde. 

Således uppfylls inte jämlikhetskriteriet. 

5.3  Sven Gunnar Persson (KD), 2007/08:K326;  

Ackreditering och utbildning för organiserad lobbyism 

Persson anser att den oreglerade lobbyismen innebär tydliga brister i det politiska systemet i 

Sverige, något som han med motionen ämnar åtgärda. 

Med ett reglerat förhållande kan utomstående aktörer ge sina synpunkter på frågor som riksdagen har att 

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

Persson vill således se en förändring som åtgärdar öppenhetsproblematiken hos mottagare och 

avsändare. Kravet på att öppna upp relationerna mellan ledamöter och lobbyister för mer 

offentlig insyn, vilket även resulterar i tydlighet gällande avsändaren, innebär att 

öppenhetskriteriet har uppfyllts. Persson fortsätter: 

På samma sätt som riksdagen årligen anordnar en tvådagarsutbildning för journalister i politisk 

påverkan, om ”hur man hittar nyheterna och kontaktvägarna i riksdagen”, bör riksdagsförvaltningen se 

över möjligheten att inkludera även lobbyorganisationer i detta eller liknande utbildningstillfälle. 

Persson vill även göra dessa utbildningsmöjligheter tillgängliga för mindre aktörer i 

branschen, vilket visserligen kan ses som ett litet steg mot mer jämlikhet. Dock inkluderas 

inte allmänheten i dessa utbildningserbjudanden. Men även Persson går emot 

Demokratiutredningens slutbetänkande: 

Journalister har idag tillgång till riksdagens lokaler genom en ackreditering. Jag anser att även 

lobbyister bör få ackreditering för att på ett enkelt sätt komma i kontakt med riksdagsledamöer och ha 

tillgång till lokalerna i riksdagen. 

Således uppfyller inte heller Perssons motion jämlikhetskriteriet då en auktorisering, enligt 

Dahl, skulle göra dessa aktörer överlägsna andra aktörer. Detta skulle innebära att alla inte har 

samma möjligheter att framföra önskemål till den politiska dagordningen. 
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5.4  Allan Widman (FP), 2007/08:K340; Lobbyverksamhet 

Widman framför i motionen en önskan om en statlig utredning gällande just öppenhet och 

lobbyism. Widman är kritisk till att den enda regleringen idag består av PRECIS 

branschnormer. 

Lobbyister som är verksamma mot förtroendevalda och myndigheter borde vara skyldiga att uppge 

vilken uppdragsgivare de har. Alldeles oavsett om de tillfrågas om detta eller inte. 

Något krav på registrering av lobbyister framstår dock inte som nödvändigt. Ett sådant förfarande 

riskerar leda till en sorts auktorisation och inkorporering av lobbyisterna i den offentliga makten. Att de 

vid kontakter med dem de önskar påverka måste uppge på vems uppdrag de arbetar är fullt tillräckligt. 

Widman vill se striktare regler där lobbyister är skyldiga att uppge vem de företräder när de 

kontaktar riksdagsledamöter. I motionen nämns även att en registrering inte är rätt väg att gå 

då det, precis som Demokratiutredningen påpekar, skulle resultera i att vissa aktörer blir mer 

legitima än andra. Detta skulle, enligt Dahls teori, innebära att dessa har bättre möjligheter än 

andra att påverka politik och dagordning. Således uppfyller Widmans motion kriterierna för 

”öppenhet”. Kriterierna för ”politisk jämlikhet” uppfylls även då motionen poängterar och 

avråder från den auktorisering som en registrering skulle kunna innebära. 

Kravet att tillkännage för vems uppdrag man arbetar bör inte enbart omfatta lobbyister verksamma mot 

folkvalda i riksdag och regeringskansli, utan även dem som arbetar mot tjänstemän i statlig och 

kommunal förvaltning. Skyldigheten att ange uppdragsgivare bör vara straffsanktionerad. 

Riksdagen bör uppdra åt regeringen at skyndsamt låta utreda en lagenlig skyldighet för lobbyister att 

ange på vems uppdrag de arbetar. 

Widman framför även att reglerna även bör gälla vid lobbning mot representaner utanför 

riksdag och regeringskansliet, något som påminner om de förslag som presenterats i 

Australien. 

5.5  Louise Malmström m.fl. (S), 2013/14:K251; Regler för lobbyism 

Louise Malmström, Anna-Lena Sörenson, Johan Löfstrand och Johan Andersson inleder 

motionen med följande förslag till riksdagsbeslut: 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa regler 

för lobbyism i syfte att öka öppenheten. 
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I motionen refererar ledamöterna till en Sifo-undersökning där tre av fyra svenskar anser att 

lobbyister borde redovisa vilka de är och de frågor de vill driva. Malmström m.fl. hävdar att 

det idag är svårt för politikerna att vara källkritisk och veta vem avsändaren av informationen 

är. De skriver: 

Vi bör se över hur vi kan öka öppenheten inom lobbyismen. 

Då motionen vill införa möjligheter till att få information om avsändaren uppfylls kriteriet för 

”öppenhet”. Kriterierna för ”politisk jämlikhet” hanteras inte alls i motionen. 

5.6  Lars Ångström (MP), 2004/05:K346 & 2005/06:K338; 

 Lobbying med ökad öppenhet 

Lars Ångström lade två motioner i ärendet med ett års mellanrum. Både förslag till 

riksdagsbeslut och motivering är i princip identiskt formulerade, vilket resulterar i att de båda 

motionerna räknas som en, både i analys och resultat. Redan i förslaget till riksdagsbeslutet 

adresserar Ångström de två demokrativärderingar som ifrågasatts av Demokratiutredningen i 

och med lobbyismens utbredning: 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en 

utredning för en ökad öppenhet vid lobbying och mer jämlika förutsättningar att lobba. 

Ångström skriver i de två avslutande styckena: 

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

måste också kunna ställas till svars för sin verksamhet. Idealet skulle vara självreglering, men riksdagen 

bör nu överväga en lagreglering. Redan hotet om lagstiftning kan dessutom förväntas få lobbyföretagen 

att ställa tydligare öppenhetskrav på sig själva och sina uppdragsgivare. 

Regeringen bör därför snarast ta initiativ till en statlig utredning med direktiven att lämna konkreta 

förslag för att tvinga fram en ökad öppenhet vid lobbying och dessutom skapa mer jämlika 

förutsättningar att lobba. 

I motionen framför Ångström att han vill att informationens avsändare ska vara offentligt 

tillgänglig. Ångström tar även upp problemet med ansvarsutkrävande, något som togs upp i 

Demokratiutredningens rapport Avkorporativisering och lobbyism men som inte presenterades 

som ett reellt hot mot demokratin. Ångström hävdar även att hot om reglering kan resultera i 
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att branschen självreglerar lobbyverksamheten. Motionen tar upp både ”öppenhet” och 

”politisk jämlikhet”, och uppfyller i beskrivningarna båda idealtypernas kriterier. 

5.7  Lotta Hedström m.fl. (MP), 2012/13:K325; Karens för politiker 

De två avslutande motionerna berör inte lobbyismen enligt uppsatsens definition, utan 

relaterar till huruvida riksdagsledamöter och statsråd ska kunna arbeta för kommersiella 

särintressen efter avslutade uppdrag. Denna frågeställning har dock nämnts i samband med 

lobbydebatten i Sverige, och även hanterats av självreglerande organisationer, och kan 

därmed vara av intresse för studien för att se om demokratiidealen här får något uttrymme. 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avgående 

riksdagsledamöter och statsråd bör rekommenderas att förbinda sig att inte verka som beslutsstrateg i 

kommersiella bolag mot allmänintresset under en tid av två år efter att personen lämnat sitt uppdrag. 

Hedström m.fl. avslutar motionen med följande stycke: 

Systemet kunde kopplas till och synliggöras via riksdagen på samma vis som man idag förbinder sig att 

deklarera sina aktieinnehav och sina eventuella uppdrag i olika styrelser. Karensen bör heller inte 

sträcka sig längre tid än två år. 

Det går att argumentera för att motionen här använder sig av motiveringar som ingår i 

öppenhetskriteriet då den avser tillgängliggöra information som motionsförfattarna att 

allmänheten skulle dra nytta av. Problemformulering och förslag på lösningar är dock inte 

tillräckligt tydliga för att kategoriseras under någon av de två idealtyperna. 

5.8  Agneta Berliner & Carl B Hamilton (FP), 2009/10:K364;  

Karantän för ministrar 

Även denna motion berör karantänsregler för riksdagsledamöter och statsråd innan de börjar 

ett nytt arbete efter avslutat uppdrag. 

Det är viktigt för demokratin att allmänheten har ett högt förtroende för statsråd och högre tjänstemän i 

Regeringskansliet. I detta ligger att det inte får förekomma misstankar om att uttalanden och beslut av 

ett statsråd när hon/han ingick i regeringen påverkas av förväntningar av en framtida anställning hos ett 

företag eller en organisation. Allt behöver även göras för att minska risken för, och undanröja 

misstankar om, att ett före detta statsråd eller en högre tjänsteman otillbörligt använder sig av 

information från sitt tidigare uppdrag vid en anställning hos ett företag eller en organisation. 
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I denna fråga är det inte problematiken med öppenhet och jämlikhet som är relevant. 

Motionen ämnar istället att skänka mer trovärdighet och tillit till det politiska ämbetet, och 

kan således inte klassificeras i enlighet med idealtyperna. 

Som vi kan se av analysen är ”öppenhet” ett högt prioriterat demokratiideal bland motionerna, 

medan problemet med politisk jämlikhet har en lägre prioritet. Tre motioner skulle enligt 

Demokratiutredningen till och med försämra den politiska jämlikheten. Dessa auktoriseringar 

går även emot Dahls teorier om lika möjligheter för alla att påverka dagordningen. 

Ansvarsutkrävande tycks vara av högre prioritet i motionerna än, det enligt Dahl 

fundamentala demokratiidealet, politisk jämlikhet. Det går dock inte att utröna ett tydligt 

mönster vad gäller parti- och blocktillhörighet. En utförligare diskussion av resultatet görs i 

nästa kapitel. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras först det resultat som framkom i analysen. Motionernas hantering 

av de olika demokratiidealen tydliggörs i samband med att forskningsfrågorna besvaras. I 

diskussionsdelen diskuteras det resultat studien presenterat och vad resultatet innebär. Även 

förslag på framtida forskning återfinns i kapitlet. 

 

6.1 Resultat 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur riksdagen uppmärksammar lobbyismens demokratiska 

effekter. Detta genomfördes genom att analysera det senaste decenniets riksdagsmotioner i 

ärendet. Uppsatsen studerade hur motionerna hanterat de demokratiska problemen med 

öppenhet och politisk jämlikhet, som enligt Demokratiutredningen är närvarande både i 

oreglerad såväl som reglerad lobbyism. Robert Dahls demokratiideal var fundamentet för de 

två idealtyperna som studien utgick från. Således kunde studien ge svar på om riksdagen 

adresserat de demokratiska problem som Demokratiutredningen uppmärksammade i slutet på 

1990-talet och början av 2000-talet i och med lobbyismens utbredning.  

Detta leder oss in på den första av de tre preciserade forskningsfrågorna: 

- Hanterar riksdagsmotionerna riskerna med den politiska öppenheten som kan 

föreligga med lobbyismens utveckling? 

Det lika enkla som korta svaret på frågan är: ja. Då Ångströms motioner i analysen räknades 

som en motion uppfyller sex av åtta motioner öppenhetskriteriet. Öppenheten är utan tvekan 

det demokratiska problem som uppmärksammas mest i de motioner som lagts i ämnet sedan 

Demokratiutredningens utlåtanden. Ackreditering och auktorisering av lobbyister ugör de 

vanligaste åtgärderna tillsammans med registrering och en offentlig lista över lobbyister. 

Motionerna ämnar åtgärda den dolda lobbningen som sker i riksdagsarbetet och synliggöra 

den för berörda parter. Motionsförfattarna vill se en öppnare dialog mellan riksdagen och 

lobbyisterna, och vill även ha till stånd en förändring där informationen ledamöterna 

tillhandahåller är öppen och tydlig. Det skulle göra det enklare för allmänheten, media och 

ledamöterna själva att granska informationen som distribueras av lobbyisterna. I motionen 

Regler för lobbyism hävdar även Malmström m.fl. att politiker i dag inte har möjlighet att vara 

källkritiska till den information som används i riksdagsarbetet. Redovisning av lobbyisternas 
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uppdragsgivare är även det en aspekt som tas upp otaliga gånger, där Widman vill se en 

straffsanktionerad skyldighet. Det är tydligt att riksdagsledamöterna anser att en offentlig 

tillgänglighet är en nödvändighet i takt med att lobbyismen breder ut sig och 

kommersialiseras. Flera motioner vill även se statliga utredningar som kommer med konkreta 

förslag på hur frågan ska tacklas. Motionerna uppfyller samtliga kriterier ur Robert Dahls 

idealtyp för ”öppenhet”, vilket gör att studien kan slå fast att riksdagsmotionerna i allra högsta 

grad adresserar problemet. 

Den andra preciserade forskningsfrågan som studien ämnar besvara är: 

- Hanterar riksdagsmotionerna riskerna med den politiska jämlikheten som kan 

föreligga med lobbyismens utveckling? 

Svaret på denna fråga är inte lika kort och enkelt som svaret på föregående fråga. Det 

demokratiska problemet med politisk jämlikhet hanteras dock inte alls på samma sätt som 

öppenhetsproblematiken. Kriterierna för idealtypen ”politisk jämlikhet” uppfylls bara i en av 

de åtta analyserade motionerna. Miljöpartiets Lars Ångström vill då i motionerna Lobbying 

med ökad öppenhet se en statlig utredning som kan lägga fram konkreta förslag för hur mer 

jämlika förutsättningar kan skapas inom lobbyismen. Visserligen framförde Persson (KD) en 

önskan om att mindre aktörer i branschen skulle få tillgång till lobbyrelaterad utbildning, detta 

är dock inte tillräckligt för att kategoriseras under jämlikhetsproblemet. Även om Ångströms 

två motioner adresserar och tydligt hanterar problemet kan det dock inte påstås att 

riksdagsmotionerna generellt sett hanterar farorna med den politiska jämlikheten som kan 

föreligga med lobbyismens uveckling. Även om Strömbäck uppfattade problematiken med 

jämlikheten som närvarande än i dag, kan detta även tolkas som att ledamöterna inte upplever 

att lobbyismen bidrar till politisk ojämlikhet. 

För att utröna om riksdagen behandlar problemet med politisk jämlikhet vid en eventuell 

reglering av lobbyism ställdes följande preciserade forskningsfråga: 

- Hanterar riksdagsmotionerna riskerna med den politiska jämlikheten som kan 

föreligga med en reglering av lobbyism? 

Svaret blir inte heller här lika tydligt, men det framgår tydligt att jämlikhetsvärderingen är 

klart mer nedprioriterad i motionerna än i Demokratiutredningens dokument. Även om 

Strömbäck, vars studie presenterades i inledningen av denna uppsats, klargjorde att 
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problematiken med jämlikhet fortfarande är aktuell är det svårt att avgöra hur ojämlika 

förhållandena är i dag. En reglering i form av registrering och auktorisering av lobbyister 

innebär dock, enligt Demokratiutredningen, att maktfördelningen konserveras och gör det 

därmed svårare för nya grupper och organisationer att ta sig in och själva påverka. Detta går 

även emot Dahls demokratiideal, och idealtypen för politisk jämlikhet, då det innebär att inte 

alla har lika möjligheter att påverka dagordningen. Oavsett hur jämlikheten ser ut i realiteten 

är därmed en reglering i form av registrering kontraproduktivt för den politiska jämlikheten. 

Endast en motion, Allan Widmans (FP) Lobbyverksamhet, adresserar jämlikhets-

problematiken som kan uppstå vid en eventuell reglering. Resterande sju motioner hanterar 

inte problemet, och tre av dem går emot Demokratiutredningens betänkande och Dahls 

demokratiideal genom att förespråka åtgärder som enligt dessa skulle försämra den politiska 

jämlikheten. En ackreditering av lobbyiser skulle enligt Demokratiutredningens 

slutbetänkande innebära en auktorisering och inkorporering av vissa lobbygrupper som 

exkluderar mindre aktörer. Detta skulle således innebära, även enligt Dahls demokratiideal, 

att den politiska ojämlikheten ökar då alla inte har lika möjligheter till att påverka. Några av 

motionerna framför idén om självreglering med striktare och mer inkluderande 

branschnormer och uppförandekoder. Idéerna nämns mest i förbifarten, och argumenteras inte 

för utan ses mest som ett komplement till eventuella regleringar. Brittiska House of Commons 

Public Administration Select Committes rapport från 2009 anger dock detta som ett potentiellt 

tillvägagångssätt för att åtgärda de demokratiska bristerna lobbyismen för med sig utan att 

påverka den politiska jämlikheten negativt. Då Widmans motion är den enda som 

uppmärksammar jämlikhetsproblemet vid en eventuell reglering går det inte att hävda att 

riksdagsmotionerna överlag hanterar problemet. 

Uppsatsen ämnade ge svar på följande övergripande forskningsfråga: 

- Hur uppmärksammar riksdagsmotionerna de demokratiska problemen med lobbyism? 

Samtliga motioner i ärendet är av den generella uppfattningen att lobbyism är något positivt, 

men att regleringar eller utredningar behövs för att åtgärda de demokratiska problem som kan 

uppstå. Motionerna är överlag kritiska till de branschnormer som i dag är det enda 

lobbyisterna behöver förhålla sig till, och anser att den självreglering av branschen som i dag 

finns inte är tillräcklig. Motionerna tenderar till att se den dolda lobbningen som det största 

orosmomentet med lobbyism, vilket tyder på att öppenhet är det demokratiideal som 
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riksdagsledamöterna värnar mest om. Problemen vill åtgärdas genom att jämställa lobbyister 

med journalister, och således ge dem samma tillgång till riksdagslokalerna som journalister i 

dag har. Den dolda lobbningen vill i dessa fall åtgärdas genom att införa offentliga register 

med lobbyister och öka tydligheten i relationen mellan lobbyister och riksdagsledamöter. Att 

vilja tydliggöra informationens avsändare och lobbyisternas roller och uppdrag kan ses som 

ett argument för att vilja öka öppenheten. Samma åtgärder kan även anses ämna stävja ett 

problem med ansvarsutkrävande. Dessa åtgärder för att öka trovärdighet och tillit till politiker 

och deras beslut kan vara ett uttryck för att ledamöterna även ser ett tydligt 

legitimitetsproblem i lobbyismens roll i dagens politik. I motionen  Lobbying med ökad 

öppenhet pekar Lars Ångström explicit ut problemet med ansvarsutkrävande, då han anser att 

lobbyister måste kunna ställas till svars för sin verksamhet, vilket kan ses som en av de mer 

uppmärksammade demokrativärdena bland motionerna då den politiska jämlikheten är 

mycket nedprioriterad. En tydlig idealtyp behövs för att klargöra om just ansvarsutkrävande är 

ett av de demokratiproblem som framförs mest. Utöver denna möjlighet är öppenhet det 

demokratiproblem som uppmärksammas och hanteras mest i riksdagsmotionerna det senaste 

decenniet. 

 

6.2 Diskussion 

Demokratiutredningens roll i svensk politik var att stimulera och ge viktigt underlag till den 

offentliga dialogen om demokrati. Riksdagsledamöterna har ingen juridiskt bindande 

skyldighet att följa rekommendationerna. Då rapporterna från slutet av 1990-talet 

presenterade vilka demokrativärden som riskerade att bli lidande av utvecklingen borde dock 

dessa vara viktiga att adressera vid reglering- och utredningsförslag. Motionernas hanterande 

av den demokratiska problematiken med öppenhet som presenterades av 

Demokratiutredningen går inte att ifrågasätta då näst intill samtliga uppmärksammade och 

ämnade åtgärda detta potentiella underskott. Det är dock desto mer anmärkningsvärt att bara 

ett av åtta förslag uppmärksammar och ämnar åtgärda det underskott för politisk jämlikhet 

som Demokratiutredningen ansåg att lobbyismens uveckling innebar. Då Robert Dahl, som en 

av de främsta demokratiska teoretikerna, anser att demokrati är att föredra just på grund av 

den politiska jämlikheten kan detta även tänkas återspeglas när regleringar av en 

deltagandeform argumenteras för. Således går det att ifrågasätta legitimiteten i motionerna 
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som helhet då de bortser från ett av demokratins grundideal där lika hänsyn och möjligheter 

ska prägla beslut- och dagordningsprocesser.  

Öppenhet och ansvarsutkrävande framstår som de viktigaste demokratiidealen och således 

även de demokratiska underskotten som ansågs vara störst i och med det svenska 

styrelseskickets förskjutning mot pluralism. Detta är givetvis fullt legitima åsikter. De 

åtgärder som regleringsförslagen rekommenderar för att komma till rätta med problemen är 

dock samma åtgärder som Demokratiutredningens slutbetänkande från början av 2000-talet 

varnade för. I betänkandet varnade Demokratiutredningen för att ackreditering, och därmed 

även en auktorisering, av lobbyister skulle försämra den politiska jämlikheten i Sverige. 

Oavsett hur jämlikt eller ojämlikt ledamöterna uppfattar processen skulle en reglering i form 

av registrering vara kontraproduktiv för den politiska jämlikheten. Även Dahl har påvisat 

allvaret om det inte råder lika möjligheter för alla att påverka, och framhäver detta som det 

tydligaste argumentet för demokrati. Då åtgärder som ämnar förbättra vissa demokratiska 

problem istället förvärrar ett annat borde även det innebära att förslagen, ur Dahls perspektiv, 

saknar politisk legitimitet. Detta kan vara en anledning till att Sverige i dag inte har någon 

reglering av lobbyism. Visserligen nämner några av motionerna mer extensiva och striktare 

uppförandekoder, vilket ur jämlikhetssynpunkt bör ses som en framkomlig väg för att åtgärda 

det demokratiska underskottet. Tidigare forskning visar dock att uppförandekoder, som oftast 

inte är obligatoriska, har svårt att åtgärda strukturella tillkortakommanden då de snarare 

ämnar forma enskilda lobbyisters beteende och material. Dock, att endast en motion av åtta 

tar upp problematiken med politisk jämlikhet vid en eventuell reglering samtidigt som tre 

regleringsförslag istället förvärrar den kan anses vara ett demokratiskt underskott i själva 

regleringsdebatten.  

Detta vore dock en orättvis bedömning och en för drastisk slutsats att dra av nio enskilda 

motioner. Däri ligger även svaret på hur riksdagen har följt upp Demokratiutredningen, vilket 

det framgår som att den inte alls har gjort. Demokratiutredningen föreslog en framtida 

reglering, men framför allt en löpande utvärdering av lobbyismen. Varken reglering eller en 

statlig utredning har genomförts sedan Demokratiutredningen lade fram sitt slutbetänkande. 

Att endast nio enskilda motioner lagts fram i ärendet tyder på en tydlig nedprioritering av en 

fråga som Demokratiutredningen rekommenderade en löpande utvärdering av. Att 

problematiken med en viktig deltagandeform inte adresseras eller hanteras alls av 

riksdagspartierna borde vara det stora demokratiska underskottet i ärendet. Det är möjligt att 

partierna ser frågan som för kontroversiell för att våga agera, eller inte upplever lobbyismen 
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som problematisk. Larssons studie från 2009, som presenterades i inledningen av denna 

uppsats, visar dock på att förtroendet för lobbyisterna sjunkit stadigt. Att medborgarna i allt 

mindre utsträckning litar på centrala utövare i en deltagandeform borde innebära att det är av 

vikt för riksdagsarbetet att följa Demokratiutredningens råd och kontinuerligt utvärdera 

lobbyismen då medborgarna uppfattar det som problematiskt. Att inte adressera eller hantera 

medborgarnas oro för en deltagandeform skulle över tid kunna resultera i ett verkligt 

demokratiskt underskott. 

 

6.3 Framtida forskning 

Då några av motionerna gav intentioner på att ansvarsutkrävande var ett högt prioriterat 

demokrativärde vore det intressant för framtida studier på samma nivå att utröna om det 

faktiskt värderas högre bland motionerna än politisk jämlikhet. Således vore det även 

intressant med en studie som inkluderar fler demokratiideal för att utröna exakt vilka 

demokrativärden som riksdagsledamöterna uppfattar kunna försämras av lobbyismens 

utveckling, och hur dessa strider mot Demokratiutredningens uppfattning. Då denna studie 

kom fram till att politisk jämlikhet är oerhört nedprioriterat bland ledamöterna i 

regleringsärendet av lobbyism vore det intressant att studera om det samma gäller i andra 

demokratirelaterade frågor. Om detta gör sig gällande även där skulle det kunna innebära ett 

större legitimitetsproblem i riksdagsarbetet. 
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