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Abstract 

Denna studie syftade till att belysa begreppet lobbyism och synliggöra de skillnader som finns 

kring fenomenet i olika länder. Länderna som diskuterades var USA och Sverige, där studien 

tog utgångspunkten att lobbyverksamheten i USA var betydligt mer utbredd än i Sverige. 

 

Då studien var en syntes, en komparativ studie av tidigare studier och statistik, gick det inte att 

dra några direkta slutsatser, utan det som studien kom fram till diskuterades fram och tillbaka, 

bland annat hur lobbyverksamheten rent statistiskt var större i USA, men förvånandevis var den 

större i Sverige per capita. 

 

Det sekundära syftet var att anskaffa och applicera denna typ av kunskap i läraryrket, och 

specifikt inom samhällskunskapen – och utforma en uppgift till elever på gymnasiet, något som 

kunde göras och framställas i senare kapitel. 
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1.INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund  
När Donald Trump ställde upp i presidentvalet 2017 så talade han ofta om att “Drain the 

Swamp”. Hans idé var att kapa banden mellan näringslivet (tillika lobbyverksamheten) och 

politiken för att förhindra korruption. Detta gör att studier av lobbyverksamhet är mer 

intressant idag än någonsin, då vi sällan har skådat åtminstone en mer kontroversiell ledare 

över den fria världen. Men är det verkligen någonting som behöver dräneras?  

 

De flesta associerar nog lobbyverksamhet med halv-lagliga affärer mellan företag och 

politiker för sin egen vinning, men vad är det för något egentligen och hur skiljer sig 

lobbyverksamheten mellan olika länder? Det ska den här studien försöka reda ut, där den först 

förklarar begreppet och undersöker hur lobbyverksamhet har sett ut och hur den ser ut i dag i 

Sverige kontra USA. Själva ämnet i sig är väsentligt, särskilt i valtider och med ett oroligt 

politiskt läge i världen där en stor del av befolkningen i USA hävdar att Ryssland låg bakom 

Trumps vinst, och likväl i Sverige där folk menar att ryska trollfabriker skapar oordning i 

diskussionerna på internet. Är trollfabriker lobbying? Är valkampanjer? Dessa sakerna ska 

studien försöka reda ut i kommande kapitel. 
 

1.2 Problemområde 
Tommy Möller skriver om lobbyism i den svenska riksdagen som ett fenomen som har 

uppkommit genom samhällsförändringar.1 Han skriver hur det svenska statsskicket har gått 

ifrån ett korporativistiskt statsskick till ett pluralistiskt, där lobbyismen har fått ett stort 

inflytande. 

Korporativismen, som var som starkast under 70 talet, är en typ av byteshandel mellan staten 

och olika intresseorganisationer, där organisationerna får utrymme att medverka och 

medbestämma i vissa specifika frågor. Dessa organisationer gav i gengäld staten en legitimitet 

för sina hjärtefrågor, då dessa organisationer i stort sett hade monopol på att företräda sina 

medlemmars åsikter. 2 

Korporativismen efterträddes av Pluralismen, som är en politisk filosofisk term som 

förespråkar kulturell mångfald, där individer och små intressegrupper får ett större inflytande 

än förut. När denna filosofiska tanke blev mer anammad, minskade också de intressegrupper 

inom det korporativistiska styrelseskicket som tidigare hade monopoliserat medlemmarnas 

åsikter. 3 

 

Förändringen innebar att staten inte längre kunde definiera vissa intressefrågor som legitima, 

eftersom tillgängligheten till riksdagsledamöter och politiker nu var mer utbredd och 

informell. 4 I ren demokratisk mening kan detta anses vara positivt, men det öppnar även 

vägen för lobbyism, något som många har åsikter kring ifall det är demokratiskt eller ej. 

 

En viktig skillnad mellan korporativism och pluralism är att det nu, i och med lobbyismens 

framsteg är intressegrupper, organisationer och privatpersoner som tar kontakt med 

makthavarna, där det förut var makthavarna som bjöd in intressegrupperna. Detta gör att 

maktens andra dimension, det vill säga att sätta dagordningen för politiken, har blivit allt 

                                                           
1 Möller, Lobbyism i den svenska riksdagen, 1 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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viktigare. Vissa frågor kanske aldrig kommer upp i riksdagen på grund av lobbyister som 

propagerar för motsatt åsikt.5 

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Det primära syftet med studien är att belysa, diskutera och öka förståelsen för ämnet 

lobbyism. Studien är sålunda en komparativ, explorativ studie av de makter som påverkar 

politiken i dessa två länder. Studien utgår från hypotesen att lobbyverksamheten i USA är av 

betydligt större omfång än i Sverige. 

 

Det sekundära syftet är att använda denna studies information och utforma en 

samhällskunskapsuppgift som skapar politisk aktivism hos elever på gymnasial nivå, på grund 

av författarens yrke och utbildning. 

 

Mina frågeställningar lyder: 

1. Vilka skillnader i lobbyismpraxis går det att dra utifrån statistik mellan Sverige och USA? 

2. Hur kan man som lärare använda lobbying som begrepp för att bidra till elevernas 

politiska aktivitet? 

 

 

1.4 Begreppsdefinition 
Lobbyism är ett ord som de flesta har hört och de flesta associerar med någonting negativt. 

Kanske en dold maktutövning, eller manipulation som Naurin skriver. 6 Andra kanske 

uppfattar det mer som ett sätt att försöka driva makten från folket till företagen. För att 

överhuvudtaget börja analysera lobbyism är det sålunda av väsentlig karaktär att definiera 

begreppet. Att använda det mer internationaliserade ordet ”lobbying” snarare än det svenska 

lobbning, kan vara tecken på en undermedveten ”av-svenskning” av ordet. Med det sagt vill 

författaren poängtera att den här studiens val av lobbying snarare än lobbning kommer från 

personliga preferenser. 

 

Att definiera lobbyism är en svår uppgift. Vissa hävdar att det är för snävt att se lobbyism 

endast genom påverkan via direktkontakt. Zetter skriver att lobbyism är ”The process of 

seeking to influence government and its institutions by informing the public policy agenda.” 7 

Thomas definierar däremot lobbying som “The interaction of a group or interest through its 

lobbyist, or other representatives, with policy makers, either by direct means (such as using a 

lobbyist) or indirect means (such as through a public demonstration), with a view to 

influencing current policy or creating a relationship conducive to shaping future policy to the 

benefit of that group or interest.”8 

Thomas definition är således mycket bredare än Zetters, och inkorporerar demonstranter, och 

andra indirekta vägar för att nå en förändring eller influera beslutsmakare.  

                                                           
5 Möller, Lobbyism i en svenska riksdagen, 3 
6 Naurin, Demokratiska Lobbyisten, 7 
7 Zetter, Lobbying: The art of political Persuasion, 3 
8 Thomas, Lobbying in the United States: an Overview for Students, Scholars, and Practitioners, 283 
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Falkemark däremot menar att lobbyism är ”påverkansförsök på policyprocessen som företag, 

intresseorganisationer och enskilda gör”9 och definierar då ifall det är direkt eller indirekt 

påverkan. 

 

Strömbäck som skriver på precis.se, definierar lobbyism som ”Att försöka initiera en ny – 

eller påverka en pågående – politisk eller offentlig process. Sådana försök kan göras av 

lobbyingkonsulter, företagslobbyister, intresseorganisationslobbyister, lobbyister för 

enfrågerörelser och av lobbyister för lokala eller regionala folkvalda sammanslutningar.” 10 

Denna definition kommer att användas i studien. 

 

Summa summarum kan lobbyism omdefinieras i två perspektiv. 

1. Makroperspektivet som handlar om lobbyism som de organiserade försök att influera 

beslutsfattandet genom direkt eller indirektkontakt. 

2. Det snävare perspektivet berör lobbyism som direktkontakter med beslutsfattarna 

 

 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till länderna Sverige och USA. Detta fyller två syften: 

USA:s sittande president Donald Trump vill ”dränera träsket”, det vill säga stoppa eller 

begränsa lobbyverksamheten och svågerpolitiken i USA. Detta gör USA till ett intressant 

undersökningsområde i dessa tider. 

Sverige är valt då det är mitt hemland, och mina elevers stora referens till politik. Detta gör att 

det är en naturlig utgångspunkt dels för undersökningen men också för min yrkesutövning 

som pedagog.  

Ytterligare en avgränsning som gjorts är den data som analyserats där den här studien syftar 

till att se helheten, makroperspektivet – och kommer därav inte gå in på detaljerna kring varje 

enskilt påverkansförsök. Detta motiveras med två faktorer, dels på grund av tidsbrist. Ett 

examensarbete är inte menat att studera ett sådant stort område som det skulle innebära. Den 

andra faktorn är att jag som studerar området helt enkelt anser att makroperspektivet är mer 

intressant. Att kunna generalisera relativt komplicerade processer, till den mån det är möjligt, 

tror jag kan vara ett väldigt viktigt redskap i min utövning som pedagog i samhällskunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Falkemark, Politik, Lobbyism och manipulation: Svensk trafikpolitik i verkligheten, 15 
10 Strömbäck, Lobbyismens problem och möjligheter – Perspektiv från dem som lobbar och har blivit lobbade, 8 
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2.TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

2.1 Inledning 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för den tidigare forskningen som finns rörande 

lobbying som ansågs relevant för studien. Det kommer även försökas skapas ett teoretiskt 

ramverk till studien till den grad det är möjligt. 

 

2.2 Lobbyverksamhetens grunder 
Enligt Dalfelt & Falkheimer har lobbyverksamheten sina förfäder hos de stora retorikerna i 

antikens Grekland. 11 Forskningen på området har däremot halkat efter, och kom inte fram 

som ett forskningsfenomen förens 50 talet. 12 Detta försvårar för oss som vill studera ämnet, 

eftersom det inte finns något vedertaget teoretiskt ramverk för forskning på området. För oss 

som vill studera ämnet är man därav tvungen att själv klistra ihop ett ramverk utifrån de 

studier som går att hitta inom lobbying, något som sker över flera olika forskningsfält, såsom 

kommunikationsvetenskap, sociologi, ekonomi och statsvetenskap.  

I medie- och kommunikationsvetenskapen så anknyts lobbying till strategisk kommunikation 

och Public relations. 13 Enligt Falkheimer & Heide så är forskningen om PR i Sverige 

tämligen liten, men växer varje år. 14 De menar också att man istället borde använda ordet 

”strategisk kommunikation”, då de menar att det är ett lämpligare sätt och ger möjlighet till 

praktiska tillämpningar och teoretiska ramverk.15  

Ifall vi ska studera lobbying är det därav väsentligt att förstå dessa begrepp. 

Hallahan et al menar att strategisk kommunikation är den avsiktliga användningen av 

kommunikation som organisationer använder för att nå sina mål. 16 I jämförelse är Public 

relations, enligt Heath, omvärldsrelationer, och menar att det är de åtgärder som en 

organisation tillämpar i syfte att skapa och bevara relationer de anser vara goda för sina egna 

intressen och mål. 17 Public Affairs däremot kan översättas till ”samhällskontakter”, och bland 

annat så menar Toth att det är en specialisering inom PR-området som hanterar stärkandet av 

relationer kring offentligt beslutsfattande mellan organisationer. 18   

Det finns en allmän tanke inom forskningen för lobbyism att begreppet lobbying är väldigt 

oklart. 19 Begreppet har i den här uppsatsen tidigare definierats utifrån Strömbäck: ”Att 

försöka initiera en ny – eller påverka en pågående – politisk eller offentlig process. Sådana 

försök kan göras av lobbyingkonsulter, företagslobbyister, intresseorganisationslobbyister, 

lobbyister för enfrågerörelser och av lobbyister för lokala eller regionala folkvalda 

sammanslutningar.” 20 

                                                           
11 Dalfelt & Falkheimer, PR-Industrin, lobbyisterna och demokratin. 
12 Jaatinen, Lobbying political issues: a contingency model of effective lobbying strategies.  
13 Dalfelt & Falkheimer, PR-Industrin, lobbyisterna och demokratin. 
14 Falkheimer & Heide, From public relations to Strategic communication in Sweden: the emergence of a 

Transboundary field of Knowledge.   
15 Ibid, 133. 
16 Hallahan et al, Defining stratetic communication, 3 
17 Heath, Public relations. 
18 Toth, Building public affairs theory, 499 
19 Dalfelt & Falkheimer, PR-Industrin, lobbyisterna och demokratin. 
20 Strömbäck, Lobbyismens problem och möjligheter – Perspektiv från dem som lobbar och har blivit lobbade, 8 
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Dock menar jag, precis som Möller, att det är viktigt att avgränsa sig, och därav har den här 

studien valt att fokusera på de kontakter som riktas mot politiker, som är statistiskt belagda, 

även om det är fullt rimligt att betrakta insändare, privatpersoners politiska aktiviteter m.m. 

som en form av mikrolobbying. Detta kommer därav att utforskas vidare i kapitlet som berör 

den pedagogiska anknytningen. 

Dalfelt & Falkheimer menar att i den allmänna debatten kring lobbying så brukar den 

definieras som ”I termer av vem som utför aktiviteten snarare än i termer av vad aktiviteten 

består i.”, 21 något som de anser vara problematiskt då inte all typ av lobbying utförs av 

professionella lobbyister. 22  

Dessutom menar andra att det även är viktigt att dra tydliga linjer mellan olika typer av 

lobbying, då det existerar grupper som driver sin verksamhet för ett gemensamt ändamål, 

såsom IOGT-NTO, och privata aktörer som försöker påverka politiska beslut för egen 

vinning. 23 

En doktorand vid namn Emma Svensson hävdar att lobbyverksamheten i Sverige, EU och 

USA skiljer sig åt på åtta faktorer. 24 

1) Registreringen av lobbyister 

2) Etiska riktlinjer för tjänstemän 

3) Existerandet av en ”uppförandekod” för lobbyister 

4) Ifall transparens regleras 

5) Hur vanligt förekommande det är att f.d. politiker blir lobbyister 

6) Hur vanligt det är att företag bidrar till politiska kampanjer 

7) Ifall det politiska systemet är person eller particentrerat 

8) Utsträckningen för PR-konsulters arbete som talespersoner eller rådgivare till kunden  

Svensson menar att svensk lobbyverksamhet är i huvudsak oreglerad, då registrering av 

lobbyister och tjänstemännens riktlinjer inte existerar. Hon skriver även att transparensen i 

Sverige inte regleras. 25 

En annan infallsvinkel är att i Sverige är det particentrerat, vilket gör att det är ovanligt att 

särintressen ger pengar till politiska kampanjer, dock är det desto vanligare att svenska 

politiker börjar arbeta som lobbyister efter deras politiska karriär är slut. Svensson menar 

också att bara några få av de svenska lobbyorganisationerna har koder för uppförande, och 

PR-konsulterna har i mindre utsträckning en företrädande roll gentemot en rådgivande roll. 26 

Forskningen kring svensk lobbyism är annars väldigt liten, med undantag för den rapport som 

Möller sammanställde 2009. Möllers undersökning handlade om lobbyism i den svenska 

riksdagen och belyser hur lobbying i vår svenska politiska kontext förekommer i stor grad. 

                                                           
21 Dalfelt & Falkheimer, PR-Industrin, lobbyisterna och demokratin, 96 
22 Ibid. 
23 Hogan et al, Regulating Australia’s Lobbyists: Coming full circle to promote democracy?, 36 
24 Svensson, Villkor för lobbyism, 28 
25 Ibid. 
26 Svensson, Villkor för lobbyism, 28 
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Bland annat visar Möllers rapport hur manliga ledamöter är mer ofta kontaktade än 

kvinnliga.27  

2.3 Lobbyverksamhetens påverkan 
Ifall lobbying faktiskt påverkar beslutsfattandet är en delad fråga, där forskningen ger olika 

resultat. En studie av advokatförbund i Washington gjordes av Gely & Zardkoohi, som tittade 

på ”svängdörrsfenomenet”, det vill säga huruvida f.d. politiker går över till lobbying efter 

deras karriär, eller tvärtom. De menar att den privata sfären fick en positiv utveckling när de 

hade tillgång till den politiska sfären. 28 

Andra studier indikerar dock att så inte är fallet. Bernhagen studerade lobbyverksamhet i 

Storbritannien och drog slutsatsen att lobbying inte påverkar beslutsfattandet då politiker inte 

är mottagliga för lobbyverksamhet. 29   

Oavsett fallet så finns det andra forskningsprojekt som visar att den privata och offentliga 

sfären har ett intresse av relationer med varandra. Palm & Sandström menar att en ökad 

förbindelse och rörlighet mellan PR; politik och journalism bidrar till att de tre grupperna 

skapar ett gemensamt underlag för normer, regler och yrkeskunnande. 30 

 

2.4 Lobbying som verktyg 
Ifall lobbying är konsten att övertala politiker, som Tanase menar, så kan man se det som med 

olika strategier försöka ändra politiken så att vissa sakfrågor får högre prioritet än andra. 31 

Man kan därav se det som att resurser är huvuddelen i lobbyverksamhet. Ur ett 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv är det därav en fråga om socialt kapital, utbytet av 

tjänster mellan offentlig och privat sektor, och en berättandeförmåga, snarare än monetära 

resurser. 32 

För att expandera på det så menar Toth att förbindelsen mellan lobbyism och socialt kapital, 

är en central del av lobbying. 33 I allmänna sammanhang brukar begreppet socialt kapital 

förknippar med Bourdieu, Coleman & Putnam. 34 Bordieu och Coleman anser att begreppet 

innebär resurser som utgörs av människans sociala nätverk, och att individens sociala kapital 

sålunda är knutet till hur den uppfattas av omgivningen. 35  

Chamlee-wright & Storr har studerat fenomenet i lobbysammanhang och menar att 

definitionen utifrån Bourdieu och Coleman har utvecklats till att likställas med sociala 

nätverk, vilket även Putnam & Burt har förespråkat. 36 Burt menar även att socialt kapital 

definieras utifrån jämförelser med andra typer av kapital: finansiellt kapital och humant 

kapital. 37 Finansiellt, menar Burt är de finansiella resurser som en person innehar. Humant är 

                                                           
27 Möller, Lobbyism i den svenska riksdagen. 
28 Gely & Zardkoohi, Measuring the effects of post-government employment restrictions.  
29 Bernhagen, When do politicans listen to lobbyists?, 34 
30 Palm & Sandström, Migration between politics, journalism and PR. New conditions for power, citizenship and 

democracy?. 
31 Tanase, Lobbying regulations and ethics: current issues and future prospects. 
32 Ibid. 
33 Toth, Building public affairs theory, 454 
34 Portes, Social capital: its origins and applications in modern sociology.  
35 Ibid, 7. 
36 Chamlee-Wright & Storr, Social capital, lobbying and community-based interest groups.  
37 Burt, Structural holes: the social structure of competition, 8 
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de egenskaper som en människa besitter, såsom utseende och erfarenheter, och att socialt 

kapital är personens sociala relationer. 38 

 

Chamlee-Wright & Storr sammanställer socialt kapital i fyra punkter:39 

1) Man använder kapitalet för att nå sina mål 

2) Kapitalet innefattar normer, relationer och de medel som ankommer med 

grupptillhörighet 

3) Det ökar vid användning 

4) Neutralt beroende på användning 

En annan infallsvinkel på socialt kapital är att det kan ge fördelar konkurrensmässigt genom 

att man utökar och använder sina exklusiva kontakter inom sociala nätverk. 40  Burt menar 

exempelvis att ”Socialt kapital finns då individer, på grund av sina positioner inom ett visst 

nätverk, har, och använder fördelar.” 41 

 

2.5 Public Choice Teorin 
Pillmayer & Sherle har studerat lobbyverksamheten i Tyskland, och menar att media bygger 

opinioner och att dessa åsikter används av intresseorganisationer för att påverka politiska 

beslut. 42 Utifrån ett public-choiceperspektiv så iakttar Pillmayer & Sherle lobbying som ett 

”Socialt utbyte på marknaden av politiska insatser.”, och hävdar att folkets vilja kan erbjudas 

politikerna i gengäld mot politiska resultat. 43  En annan forskare som diskuterat detta är La 

Pira, som hävdar att den kunskap och information som lobbyister besitter i största mån kan 

vara av värde för beslutsfattare, och att det är känt inom forskningen. 44 Harris & McGrath 

illustrerar public choice-teorin med gräsrotsrörelser, som de menar exemplifierar 

lobbyverksamhet som byter röster för sin egen vinning. 45 

Relationen mellan politiker och lobbyist diskuterar Hazleton & Kennan, och hävdar att det 

krävs en förutsättning av att parterna har högt förtroende för varandra för att olika typer av 

information ska byta hand. 46 De gör antagandet att denna förtroenderelationen mellan 

parterna förutsätter byten under en lång tid. De menar också att lobbyisten vill skapa en 

långsiktig relation med beslutsfattaren, för att öka sin egen trovärdighet och förbättra 

relationen. 47 Att skapa gruppkonstellationer med likasinnade lobbyister menar de är en styrka 

hos lobbyisten, då informationen blir mer av en opinion, snarare än ett enskilt intresse. 48     

                                                           
38 Ibid. 
39 Chamlee-Wright & Storr, Social capital, lobbying and community-based interest groups. 169 
40 Burt, Structural holes: the social structure of competition. 
41 Burt, Structural holes and good ideas, 351 
42 Pillmayer & Sherle, Tourism lobbying in Bavaria: Between ignorance, parochialism and opportunism. 
43 Ibid, 1675. 
44 La Pira, Is it who says it or what they say? Information processes and lobbying influences in congress. 
45 Harris & Mcgrath, Political marketing and lobbying. 
46 Hazleton & Kennan, Social capital: reconceptualizing the bottom line, 83 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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De menar alltså att lobbyister kan vara aktiva på flera nivåer samtidigt; genom att bygga 

relationer, att skapa och använda opinioner och att skapa och använda gruppkoalitioner. 49 

 

2.6 Är lobbyism demokratiskt? 
Med tanken att lobbyister verkar för privat och egen vinning, kan det då råda demokratiska 

värden bakom lobbyisten? Här följer en definition av demokrati och en utläggning vad 

forskningen skriver om lobbyism som ett demokratiskt fenomen 

 

2.6.1 Vad utgör en demokrati? 
Det finns många sätt att tolka begreppet demokrati. Ursprungligen betyder det folkstyre, och 

är sålunda ett mångfacetterat begrepp. 50 Dahl gav sin definition genom att diskutera fram 

hans idealversion av demokratin. Enligt Dahl behöver demokrati allmän rösträtt, effektivt 

deltagande, kunskap för beslut, möjlighet att påverka dagordningen och inkluderande 

demografi. 51 Demokratiutredningen formulerar sina värden för demokrati utifrån Dahl om 

den svenska demokratin: Meningsfullt folkligt deltagande, politisk jämlikhet och transparens. 
52  

Demokratiutredningens formulering kan då beaktas som de riktmärken man kan använda sig 

av när man analyserar lobbyverksamhet. I samstämma hävdar Jaatinen att lobbyverksamhet 

mycket väl kan vara en demokratisk process ifall det präglas av ett bilateralt utbyte av 

information, legitima maktrelationer, att alla har samma tillgång och att beslutsfattandet är 

transparant, samt att inblandande aktörer har ett pluralistiskt perspektiv. 53   

Larsson diskuterar liknande hur transparens, etik och jämlikhet är väsentliga frågor för PR 

och relationen till demokrati. 54 Naurin menar att de problem och möjligheter som lobbyismen 

stöter på går att separera mellan proceduriella och substantiella argument.55 Dessa ges olika 

värden beroende på vem som ska analysera fenomenet, men en distinktion mellan dessa är 

hjälpsam då man ska analysera demokrati. Larssons tre frågor skulle beskrivas som 

proceduriella faktorer för demokrati, då transparens gör det möjligt att kräva ansvar från de i 

maktposition. Legitima maktrelationer och lika tillgång medföljer att alla grupper får 

representation, och en etisk nivå, där ömsesidighet och pluralistiskt perspektiv florerar medför 

att allmänintresset blir en prioritet. 56 Jaatinens perspektiv på lobbying inom demokratisk 

avser däremot både proceduriella och substantiella värden. 57 

 

2.6.2 Genomskinlighet 
Ansvarsutkrävande kräver genomskinlighet, det vill säga transparens. Det innefattar att 

svenska medborgare har rätt till att blicka in i svenska politiska organ, vilket regleras i våra 

lagar. Exempelvis offentlighetsprincipen som gör att vi har rätt att ta del av offentliga 

                                                           
49 Ibid. 
50 Lindberg & Teorell, Varieties of democracy. Om att mäta demokrati och diktatur.  
51 Dahl, Demokrati som procedur, 63 
52 SOU 1999:21, 19 
53 Jaatinen, Lobbying political issues: a contingency model of effective lobbying strategies, 3 
54 Larsson, Opinionsmakarna: En studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati, 15 
55 Naurin, Den demokratiska lobbyisten, 33 
56 Larson, Opinionsmakarna: En studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati. 
57 Jaatinen, Lobbying political issues: a contingency model of effective lobbying strategies. 
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handlingar, samt att vara närvarande när politiska sammanträden äger rum. 58 Däremot så har 

lobbyismen fått kritik på denna punkten, då lobbyismen i Sverige inte är reglerad eller 

bokförd vilket gör att de lobbyister som finns i Sverige själva väljer hur transparanta de vill 

vara.59 

2.7 Summering 
Detta kapitel har redogjort hur andra forskare kan se på lobbying. Kapitlet har redogjort hur 

lobbying räknas till PR och strategisk kommunikation inom kommunikationsvetenskapen och 

därav ett verktyg för att övertala beslutsfattare. Kapitlet har även diskuterat lobbyismens 

möjlighet att bedriva verksamt på många olika vis, och att det som process går ut på 

relationsbyggande.  

Viss tidigare forskning har forskat utifrån synen att inflytande kan innefatta både vad det är 

som sägs och vem det är som säger det, vilket förklaras utifrån teorier kring socialt kapital, 

nätverkande och utbyte av tjänster.  

Det har även diskuterats huruvida lobbying är en demokratisk handling, och vad vissa 

forskare anser om detta. Offentlighetsprincipen är en central del i det demokratiska samhället, 

och huruvida lobbyverksamheten i Sverige och USA ställer sig till detta är intressant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Regeringen, Offentlighetsprincipen. 
59 Svensson, Villkor för lobbyism, 28 
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3.METOD 
 

3.1 Inledning 
I det här kapitlet förklaras metoden, dispositionen och giltigheten i uppsatsen. Inledningsvis 

kommer det behandla designen på studien, diskutera urvalet både kring insamlat materialet 

och teoretiska anknytningspunkter. Sedan förklaras hur datainsamlingen har gjorts, hur 

analysen går till och giltigheten av dessa. 

 

3.2 Forskningsdesign och vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Studien har utgått utifrån hypotesen att USA:s lobbyverksamhet är större än Sveriges. Det 

teoretiska ramverk som uppsatsen jobbar med handlar om diverse olika forskningsområden 

som berör lobbyverksamhet i världen. Då forskningen kring lobbying är relativt begränsad så 

är det viktigt att väga in många olika perspektiv och områden.  

 

Processen är följande: 

1) Redogöra för begreppet och definiera studiens begreppshantering. 

2) Redogöra för lobbyverksamhet i de utvalda länderna, med fokus på utsträckning, frågor 

och valkampanjer. 

3) Jämföra ländernas lobbyverksamhet på punkterna utsträckning per capita, frågor och 

valkampanjer.  

4) Utforma en uppgift i ämnet samhällskunskap som syftar till att eleverna ska testa och 

använda sin civila rätt till politisk aktivism och lobbyism. 

 

För att genomföra studien är det väsentligt att definiera studiens begreppshantering, eftersom 

man kan definiera lobbyverksamhet på olika vis.60 Sålunda börjar studien med detta, för att 

sedan gå vidare och redovisa för lobbyverksamhet, både historiskt och nutida, i de två 

specifika länderna.  

 

Denna fakta jämförs sedan på punkter relevanta för studien som har tagit ett statsvetenskapligt 

och ekonomiskt studieperspektiv. Resultatet diskuteras, även om det är svårt att dra slutsatser 

inom denna typ av studier. 

 

Till sist tillämpas kunskapen/informationen från studien i ett lärarperspektiv och utformning 

av en studieuppgift för elever på gymnasiet.  

 

3.3 Datainsamling 
Det här är en explorativ studie där resultatet är en sammanslagning av olika typer av forskning 

på lobbyverksamhet, en så kallad syntes. Det går också att hävda att studien är en 

sekundäranalys, då den är baserad på andra forskares och institutioners data, i en 

sammanställning. 61  

Bryman skriver att sekundäranalyser ofta är suboptimalt för en student62, men jag har valt att 

göra en sådan här typ av analys, då jag anser att utmaningen är viktig, och reflektioner kring 

vad som går fel kommer att diskuteras i senare kapitel. Det finns dock fördelar med en sådan 

här analys. Dels så sparar det tid, då man får tillgång till data av kvalitet för analys. En annan 

                                                           
60 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 201 
61 Ibid, 35. 
62 Ibid, 384. 
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fördel är att det ger möjlighet, som den här studien manar att göra, till tvärkulturella 

analyser.63 Det finns dock även nackdelar, eller begränsningar. Bryman menar att man som 

sekundäranalytiker inte är bekant med materialet vilket kan skapa problem, därför är det 

viktigt att man sätter sig in och studerar materialet noga innan användning. 64  

 

Bryman hävdar också bland annat att datamängden kan vara komplex, det vill säga för stor för 

ett examensarbete, eller för liten mängd. Utöver det så har man ingen kontroll över kvaliteten, 

vilket kan skapa problem för analysen. 65 

 

Metoden har sålunda varit faktainsamlande och sammanställning av dessa i olika former av 

tabeller, och diskuterat insamlade värden. 

Datainsamlingen har främst berört tidigare statistik inom området, i ett försök att komparera 

och sammanföra dessa för att, om möjligt, dra slutsatser kring utformningen och bredden på 

lobbyism i de berörda länderna.  

 

Datainsamlingen har berört såväl digitala som fysiska källor, med det gemensamma draget att 

det är andrahand-, i några fall tredjehandskällor som använts. Problematiken med detta 

diskuteras vidare i kapitlet nedan.  

 

 

3.3.1 Analys av insamlade data 
Den analys som ligger till grund för studiens data har till stor del varit av sekundär art, då 

studien behandlar redan etablerade data som andra forskare och skribenter har samlat in, 

något som Bryman menar har många fördelar för oerfarna forskare och studenter. 66 Analysen 

i sig har inneburit svårigheter när det kommer till slutsatser på grund av brist på data från 

samtida år. Denna brist har gjort det svårt att dra riktiga slutsatser kring studien, men har givit 

intressanta diskussioner kring det som beskrivs i resultatredovisningen. Analysen har utgått 

ifrån tidigare studier av andra forskare, och har varit en syntes – det vill säga en 

sammanslagning av olika studier för att belysa mönster kring lobbyverksamheten i dessa två 

länder.  

 

Den data som analyserats har till stor del varit ekonomiska skillnader, då det är en variabel 

som går att kvantifiera. Denna data har samlats i tabeller, som sedan komparerats emot 

varandra i hopp om att belysa och utskilja skillnader och likheter. Utöver det har analysen 

gjorts med ett historiskt ramverk, där den historiska processen kring de olika politiska 

systemen har belysts och diskuterats tillsammans med den data som studerats. Detta har givit 

kontext i ett annars svårt studerat område. Det är också viktigt att poängtera att analysen har 

studerat korrelation och inte kausalitet.  

 

Möjligheten att generalisera utifrån insamlade data och komparation i studien anses låg, dels 

på grund av den begränsade mängd data som finns tillgänglig. Däremot avser analysen att 

belysa och indikera potentiella skillnader, likheter och generaliseringar för att lyfta fram 

själva området.  

 

                                                           
63 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 384 
64 Ibid, 388. 
65 Ibid. 
66 Ibid, 384. 
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3.4 Kritik, validitet och reliabilitet   
Det går att kritisera urvalet av data som studien tagit fram på grunderna att de skiljer sig åt i 

tiden. Studien förhåller sig inte heller till de olika ländernas BNP, samhälls- och sociala kultur 

och är sålunda svårhanterat.  

Validiteten i studien anser jag vara god, då den studerar lobbyverksamhet utifrån givna 

premisser i två angivna länder. Båda dessa länderna har statistik kring lobbyverksamhetens 

aktörer, men skiljer sig i utsträckningen av denna data, då USA har en reglerad och därav 

bokförd lobbyverksamhet, något som Sverige saknar. 

Reliabiliteten tror jag är svår att skriva om, då studien inte direkt drar några slutsatser, utan 

endast diskuterar och komparerar insamlade data. Sålunda är reliabiliteten varken hög eller 

låg. Resultatet och diskussionerna ändras även utöver tid, då nya data eller fakta framkommer 

inom området, något som Bryman påpekar skapar oro för reliabiliteten och nämner även att 

definitionen av begrepp kan förändra reliabiliteten. Jag anser dock att studiens 

begreppshantering har varit bra.67 

Det finns även en viss kritik att framföra emot kvantitativa metoder. Bland annat så skriver 

Bryman ”Att man förlitar sig på mätinstrument och mätprocedurer innebär att kopplingen 

mellan forskning och vardag försvåras.”68 Med detta menas att forskningen kanske inte 

reflekterar verkligheten. I den här studiens fall är det svårt att dra riktiga slutsatser kring 

lobbyverksamheten, och det går endast diskutera fram och tillbaka utifrån de variabler som 

studeras för att göra en kvalificerad gissning. 

 

3.5 Källkritik 
Överlag så har studien använt sig av etablerade författare, forskare eller myndigheter. Tommy 

Möller, SOU och myndigheter i USA anses alla vara respektabla och tillförlitliga källor. 

Däremot så finns det andra, mindre tillförlitliga källor som tåls att diskuteras. Dessa källor har 

dock ändå använts i studien, då de har bidragit med väsentlig information och statistik kring 

fenomenet som studerats.  

Vissa källor, såsom The hill, Washington post och Open secrets är givetvis diskutabla. The 

Hill och Washington post är nättidningar och vill generera besökare. Informationen de bidrog 

med var däremot hänvisat till de regulativa myndigheterna som har hand om denna typ av 

data, därav ansåg jag informationen som användbar. 

Open secrets är en verksamhet som går ut på att informera folk om lobbying, vad det är, vad 

de gör och hur de påverkar enskilda personer. Det är dock även i deras eget vinstintresse, 

vilket gör att man inte bör ta informationen som fakta. Dock var det väldigt mycket 

överlappande information mellan dessa typer av källor som mer respektabla 

informationskällor som myndigheter, Möller och SOU vilket stärker trovärdigheten. 

Det finns en fara med att enbart använda andrahandskällor. Jag har varit källkritiskt i mitt 

bemötande med dessa, och kollat såväl upphovsmakare och de källkritiska kriterierna. Det 

hade varit trovärdigare källor ifall man exempelvis gjort enkätundersökningar eller 

kvalitetsintervjuer med berörda personer, men då det är statistiken som jag anser viktig, och 

utbredningen av fenomenet i respektive länder så faller det platt. 

                                                           
67 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 395 
68 Ibid, 219. 
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Jag har därav valt att använda den statistik som jag kunde hitta inom ämnet, bland annat 

statens offentliga utredningar, kammarkommissionen och FEC (Federal Election 

Commission). Utöver dessa relativt trovärdiga källor har jag kompletterat min data med 

uppgifter från Möller, olika lobbyorganisationer i Sverige och USA, samt forskare som 

tidigare har undersökt ämnet.  Dessa källor har sedan använts för att skapa en heltäckande bild 

kring ämnet genom att studera och komparera den statistik som fanns tillgängligt. 

 

 

3.6 Alternativa forskningsvägar    
Man hade kunnat studera lobbying på andra sätt, exempelvis genom intervjuer med viktiga 

personer inom branschen, intervjuer med politiker eller intervjuer med vanliga människor för 

att ta deras syn på fenomenet. Det hade även kunnat studeras genom fysiska observationer i 

”korridorerna”, eller enkäter för att sammanställa ställningstagande kring fenomenet. Jag har 

dock valt att göra en statistiskt jämförbar studie och därav anser jag att datainsamlande och 

jämförande diskussioner passar denna typ av studie bäst. 
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4.RESULTATREDOVISNING 
 

4.1 Inledning 
Det här kapitlet syftar till att redovisa den data och fakta som studien samlat in och är indelat i 

två: svensk lobbyism och lobbyism i USA, där varje kapitel inleds med att redogöra kring 

bakgrunden och utvecklingen av lobbyverksamheten i respektive land.  

 

4.2 Svensk lobbyism: En övergång från korporativism till pluralism 
Den svenska lobbyisten Annika Sundström skriver hur professionella lobbyister har kommit 

till Sverige för att stanna, och att de fyller en viktig roll i det offentliga rummet. Hon frågar 

sig dock ifall denna roll är att ”[…] förnya givna strukturer till det bättre eller snarare att 

fungera som bromsklossar till försvar för det bestående, och de besuttna[…}”69 

 

I inledande kapitlet beskrevs skillnaden mellan korporativism och pluralism. Det här kapitlet 

kommer att avverka lobby-, & korporativismens historia, för att få en större inblick i 

beslutsfattandeprocessen och olika organisationers inverkan på den svenska politiska arenan 

genom historien. I en demokratiutredning från 1999 daterades den svenska korporativismens 

död från en konstitutionell synpunkt till för mer än hundra år sedan. De definierar här 

korporativismen som “En rättslig reglerad och systematiskt tillämpad grupprepresentation i 

politiskt beslutande organ.”  70 

Denna typ av korporativism dog när ståndsriksdagen avskaffades 1866 och något liknande 

styrelseskick har inte, i ren formell mening, tillämpats sen dess. Utredningen skriver dock hur 

det har funnits idéer om att återigen införa beslutskorporativism, speciellt från vad vi i Sverige 

skulle kalla för höger-flygeln av det politiska spektret. 71 Denna idé kom fram under 

demokratins genombrott, då högertänkande personer ville se en korporativt sammansatt första 

kammare, med syftet att den skulle vara en motvikt emot den andra, demokratiskt valda 

kammaren. 72 

 

Demokratiutredningen frågar sig istället ifall det i den svenska politikens historia har funnits 

möjlighet för organiserade intressen att medverka och påverka i det demokratiska 

beslutsfattandet. Faktum är att det funnits två, fortfarande aktiva och meningsfulla 

organisationer inom den svenska beslutsfattningen. Demokratiutredningen specificerar 

Socialdemokraterna och Centerpartiet, som de menar har haft en praxis att i vissa 

sammanhang reservera vissa platser för den organisatoriska och fackliga rörelsen. 73 Denna 

typ av fack-politiskt samarbete är enligt demokratiutredningen en form av korporativism.  

 

De skriver också hur det ofta framhålls att vissa yrkesgrupper på grund av tradition har haft 

någon slags monopol på sitt område i riksdagen.   De skriver hur “Sinnebilden för den 

svenska korporativismen är den ordning som tidigare rått inom jordbrukspolitiken.”74 

                                                           
69 Sundström, Lobbying – en svensk tradition i SOU 1998:146, 7 
70 SOU 1999:121 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 SOU 1991:121, 24 



18 
 

De menar att de jordbrukare som var aktiva inom en facklig eller annan organisation var starkt 

representerade i jordbruksutskotten. 75 

 

När exempelvis politiken för jordbruket skulle utredas så blev en stor del av kommitténs 

ledamöter anlitade från lantbrukets intresseorganisationer. De blev även starkt involverade i 

genomförandet av beslutet efter att riksdagen beslutat om en viss motion. 

Demokratiutredningen skriver att det inte är en isolerad händelse utan någonting som sker och 

skedde i flera andra områden.76 Tabellen nedan visas antal utskottsledamöter med 

yrkesbakgrund inom sektorn samt med förtroendeuppdrag inom sektorn.   

 

Tabell 1. Antal utskottsledamöter med yrkesbakgrund inom sektorn samt förtroendeuppdrag inom sektorn.77 

 
 

Tabellen visar utvecklingen sedan Sverige fick sin nuvarande utskottsindelning.  Även om 

siffrorna inte visar längre än sekelskiftet ger det en klar indikation på två punkter: 

• Antalet utskottsledamöter med yrkesbakgrund inom sektorn skiljer sig dramatiskt från 

sektor till sektor. 

• Det indikerar att korporativism har en stor roll i det svenska beslutsfattandet.  

 

Jordbrukare och folk inom utbildningsväsendet har haft en stark ställning i utskotten, dock är 

detta till stor del beroende på sittande regering. Positionen har kraftiga svängningar beroende 

på regering, och i vissa år har mer än hälften av utskottens ledamöter varit aktiva eller 

förtroendevalda inom exempelvis böndernas intresseorganisation, LRF.78  Däremot kan vi 

också utvinna ur tabellen hur böndernas position försvagats på senare tid, medan de andra har 

hållit sig på en mer stabil nivå. 

 

Demokratiutredningen skriver hur samhällsvetare och debattörer under senare tiden 

“[...]nästan mekaniskt upprepat att korporativismen brutit samman och att styrelseskicket 

därmed också fått en mer pluralistisk prägel.”79 De skriver dock hur, även om detta är en 

överdriven syn på korporativismens historia, så har teorin empiriska belägg från utredningen 

som tyder på dess övergång till ett mer pluralistiskt styrelseskick. 80 Däremot bör det nämnas 

att denna utvecklingen inte kommit plötsligt, och att förändringen inte är att partiintressen på 

                                                           
75 SOU 1991:121, 24 
76 Ibid. 
77 SOU 1991:121, 25 
78 Ibid. 
79 SOU 1991:121, 40 
80 Ibid. 
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något vis har fått en mindre viktig ställning. Snarare menar demokratiutredningen att deras 

data pekar på att politiker i större grad har kommit att dominera beredning och genomförandet 

av besluten som tas i politiken. 81 

I realiteten innebär det att kommittéväsendet och styrelser inom olika ämbetsverk är i högre 

grad besuttna av politiker. I denna mån går det att tala om en av-korporativisering, då 

balansen inom de beslutsfattande och beslutsberedande organen har till stor del övertagits av 

politiker till nackdel för intresseföreträdare.  

 

Ett betänkande från 2014 års demokratiutredning instämmer i hur statens relationer till olika 

organisationer fått en mer pluralistisk karaktär under 90- & 2000 talet.82 De menar att 

intresseorganisationerna nu mera konkurrerar om statens uppmärksamhet med varandra, och 

hur staten numera framställer sig som neutral i det civila samhället. Detta synsätt synliggörs i 

den politik som såväl regering, kommun och landsting presenterar för samhället. 83 

 

Enligt proposition 2009/10:55, som sätter upp mål för det civila samhället, bestämde 

riksdagen att villkoren för det civila samhället ska bli bättre genom att föra en tydlig dialog 

med samhällets olika organisationer.  En överenskommelse från 2008 mellan regeringen och 

ett antal organisationer, samt SKL, Sveriges kommuner och landsting, skapade riktlinjer för 

hur politiken för det civila samhället skulle skötas, dessa var;84 

• Självständighet 

• Oberoende 

• Dialog 

• Kvalitet 

• Långsiktighet 

• Öppenhet 

• Insyn  

• Mångfald 

 

Ytterligare ett steg för det civila samhällets politik, enligt ett betänkande från 2016 till 2014 

års demokratiutredning är hur ett partsgemensamt forum fyra gånger om året anordnas då 

representanter från ideella organisationer får träffa regeringen för att vidare diskutera dessa 

villkor för samhället.  

 

Demokratiutredningen pekar på en övergång från denna typ av beslutskorporativism till en 

intressegruppspluralism som tidigare nämns.  De talar då om två övergripande ideal, att den 

demokratiska beslutsprocessen ska vara öppen för allmänheten och att alla medborgare har 

lika rätt att påverka. De menar att dessa demokratiska ideal och lobbyism tenderar att vara 

sammansatta under samma fenomen. De menar även att de förutsätter varandra för att fungera 

som ett demokratiskt system.  

 

De diskussioner som demokratiutredningen från 1999 tar upp kring hur systemet har 

förändrats från korporativism till ett mer pluralistiskt system är hur dessa demokratiska ideal 

påverkas och hur de sedan bör upprätthållas när fler röster kommer in för att påverka. 85 

Denna övergång från korporativism till pluralism ger upphov till diskussioner kring lobbying.  

                                                           
81 SOU 1991:121, 40 
82 SOU 2016:5 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 SOU 1991:121 
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Demokratiutredningen från 2016 menar att politiker idag påverkas genom icke-

institutionaliserade arenor i större utsträckning än tidigare från diverse 

intresseorganisationer.86 

Även om rapporten till demokratiutredningen från 1999 beskriver korporativismens 

sammanbrott som något överdrivet, så kan man säkerställa att intresseorganisationerna 

definitivt har lämnat styrelser och det formella beslutsfattandet. De har däremot fått andra 

kanaler till makthavarna, och demokratiutredningen från 2016 menar att svensk politik istället 

har trätt in i en “mindre ordnad och överblickbar politik, präglad av lobbyverksamhet och 

mindre synliga nätverk.” 87 Samtidigt skriver betänkandet från 2016, hur relationen mellan 

intresseorganisationer och det offentliga har förvandlat det medborgerliga engagemanget på 

så vis att färre medlemmar ansluter sig till de mer traditionella folkrörelserna. 88 De skriver 

dock även att engagemangsformerna har genomgått en förändring och digitalisering.  

 

Mängden lobbyister i Sverige är svårt att svara på, då ett register likt i USA inte finns 

tillgängligt. Det har varit på förslag att skapa ett register, men det var något som 

demokratiutredningen ansåg som en dålig idé då det skulle gynna större aktörer och utestänga 

mindre.  En kartläggning som Dagens Samhälle utförde 2013 visar dock hur mängden 

lobbyister i Sverige har ökat från 100–700 på 20 år. 89 

Enligt DS är 400–500 av dessa medarbetare hos olika organisationer eller företag med syfte 

att påverka politiken. Resterande 200–300 finns hos PR-byråer som hyrs in som konsulter till 

de som vill påverka politiken. 90 

 

Den svenska forskningen om lobbyism är relativt liten, men ökar varje år. Svenska staten är 

en aktör som är intresserad av de förändringar som tidigare nämnts från beslutskorporativism 

till intressegruppspluralism och har gjort ett antal utredningar för de förändrade 

förutsättningarna för lobbyverksamhet.  

En statlig utredning från 1999 undersöker 500 av de största företagen samt 1200 stora 

organisationer i Sverige, och gör en jämförelse mellan företagens och organisationernas 

kontakter i politiken. De undersöker hur ofta de kontaktar politiker, media, hur ofta de 

debatterar för en politisk fråga eller hyr en konsult. Resultatet i sig är väldigt intressant då det 

är intresseorganisationerna som är mest aktiva i sin kommunikation i tre av fyra frågor. 

Endast i att anlita externa konsulter kommer företagen före intresseorganisationerna. Detta 

kan härledas till den naturliga förklaringen att organisationer är till för att främja en idé, 

medan företagens syfte är att tjäna pengar, det vill säga att sälja en produkt, vilket gör de mer 

benägna än organisationerna att hyra in en utomstående konsult eller ombud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 SOU 2016:5 333ff 
87 SOU 2016:5, 336 
88 SOU 2016:5, 28 
89 Einarsson, Kraftig ökning av Lobbyister i Sverige 
90 Ibid. 
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Härnäst följer två tabeller med organisationer/företags sätt att kommunicera. 

 

Tabell 2. Företagens samhällskontakter91 

 
 
Tabell 3. Organisationernas samhällskontakter.92 

 
 

 

En intressant vinkling av studien var att både företagen och intresseorganisationerna följde 

samma politiska aktivitet, det vill säga att det främst är de själva som kontaktar politiker, utan 

någon extern inhyrd konsult eller ombud.  

Konsultverksamheten har däremot expanderat. Utöver tjänster som köps in så växer även 

mängden anställda och avdelningarna för samhällskontakter både i företag och organisationer.  

 

En undersökning i Lund visar att en övervägande del av konsulternas yrkesuppgifter inte 

består i möte med politiker, istället handlar det om informationsinsamling, att hålla 

arbetsgivaren informerad om förändringen i en viss fråga och eventuellt göra undersökningar 

om vad konsekvenserna på ett visst beslut kan tänkas bli.93 Enligt SOU skulle då konsulter 

inte räknas till lobbyister, eftersom en stor del av deras arbete inte innebär direktkontakt med 

politiker, enligt SOU 1999:121 är det nämligen enbart [...] icke institutionaliserade 

                                                           
91 SOU 1991:121, 58 
92 SOU 1991:121, 62 
93 Dalfelt & Falkheimer, PR-Industrin, Lobbyisterna och demokratin, 99 
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direktkontakter med politiker eller tjänsteman i syfte att påverka offentlig beslutsfattning.”94 

Däremot är det lobbying enligt Möllers definition ”icke institutionaliserade påverkansförsök 

gentemot offentliga makthavare.”95 

Denna forskning om konsulternas arbete ratificeras av annan forskning på samma område av 

bland annat Moloney.96 

 

Enligt forskarna i Lund, där de intervjuade olika lobbykonsulter, var de relationsbyggande 

insatserna de mest värdefulla. Detta innebär att även arrangerande av möten mellan 

uppdragsgivaren och de politiska beslutsfattarna i fråga också är en vanlig företeelse i 

konsulternas vardag. Det är dock enligt Lunds undersökning inte konsulterna i fråga som 

bestämmer vilket framförande eller vilken argumentation som ska ges i en viss fråga.  97 

 

Lobbyit är ett företag som hyr ut lobbytjänster som så många andra, och de beskriver en 

lobbyist som någon som förstår hur beslutsfattandet fungerar i Washington.98 De menar att en 

lobbyist är någon som ger en röst i kongressen åt de som vill, och gör staten medveten om 

vilka samhällsproblem som det amerikanska samhället anser viktiga. De skriver hur även om 

den vanligaste associationen som folk har till lobbyister är att den är någon som representerar 

“speciella intressen”, så finns det lobbyister som jobbar för andra idéer såsom företag, 

fackförbund, ideella föreningar och även städer. De expanderar på denna idé och menar att en 

lobbyist kan representera ett universitet, ett sjukhus, en transportfirma eller ett företag i 

princip vilken industri som helst. 99 

 

De skriver hur lobbyister inte kan erbjuda mutor eller incitament för att förändra ett förslag, så 

de jobbar med argument för att vinna över kongressen. 100 En annan intressant anekdot de 

nämner är att lobbyister ofta är före detta anställda av staten, jurister eller policy-experter som 

har erfarenhet inom beslutsverksamheten, men en lobbyist kan också vara en individ som 

brinner för att förändra någonting. 101 

 

Detta överensstämmer även med en kartläggning Aftonbladet gjorde som visade sig att mer än 

var tredje politiker går över till att arbeta som lobbyist efter den politiska karriären, det vill 

säga det så kallade ”Svängdörrsfenomenet”.102 

                                                           
94 SOU 1991:121, 17 
95 Möller, Lobbyism i den svenska riksdagen, 1 
96 Dalfelt & Falkheimer, PR-Industrin, Lobbyisterna och demokratin, 99 
97 SOU 1991:121 
98 Lobbyit, What is a Washington DC lobbyist 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Aschberg, R. & Wiman, E., Lämnade politiska eliten – gjorde karriär inom PR 
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Tabell 4. Organisationernas aktivitet.103 

 
  

Det vi kan utläsa i tabellen är bland annat hur branschorganisationer, fackliga organisationer 

och arbetsgivare ligger över medelvärdet på flera områden. Det är alltså sådana typer av 

organisationer som framträder inom organisationsvärldens kontakter inom dessa frågor. Det 

vill säga de som tidigare även var framträdande i det korporativa beslutsfattandet. 

Aktivitetsorganisationerna, idéorganisationerna, de religiösa förbunden och alla andra 

intresseorganisationer ligger under medelvärdet på flera områden.  

 

Vi kan även utläsa hur branschorganisationerna fokuserar på skattefrågor, konkurrensfrågor 

och miljöfrågor. Arbetsgivarorganisationerna har en bred mängd frågor som intresserar dem 

men är speciellt insatta i arbetsrättsfrågor, skatter & subventioner samt miljö, transport och 

konkurrensfrågor. Skatter och subventioner är även huvudfrågorna hos idéorganisationerna 

och de religiösa organisationerna.  

De fackliga organisationerna lobbar starkt inom arbetsrätt- och anställningsfrågor, samt 

arbetsmiljöfrågor. Även yrkesorganisationerna rör sig främst inom arbetsrätt- och 

anställningsfrågor.  

 

Avsaknaden av ett register gör det också svårt att hitta siffror på mängden pengar som 

spenderas på olika typer av lobbyverksamhet i Sverige.  

Däremot en siffra som faktiskt går att hitta är partiernas olika inkomster varje år. Denna siffra 

redovisar partierna löpande till kammarkollegiet. 

 

Den stora andelen av partiernas ekonomiska stöd är offentligt stöd, nedan följer en tabell med 

riksdagspartiernas inkomst, med hänsyn till bidrag från andra delar av organisationen och 

utomstående organisationer, som kan kallas för lobbyism. Andra delar, som medlemsavgift, 

försäljning av lotter och liknande tar inte med då det saknar relevans till ämnet. 

 

                                                           
103 SOU 1991:121, 73 
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Tabell 5. Partiernas inkomster.104 

Parti Offentligt stöd Bidrag från andra 

delar av partiets 

organisation, 

inbegripet 

sidoorganisationer 

 Bidrag från företag, 

organisationer, 

föreningar och 

andra 

sammanslutningar 

samt från stiftelser 

och fonder 

Bidrag från 

privatpersoner 

Totalinkomst 

V 34 181 922 400 000  453 460 (SKL)  2 661 000 39 831 853 

MP 37 149 206 2 775 043  453 460(SKL) 1 464 649 51 219 201 

L 31 424 471 0  317 320 (SKL) 

150 000 (Karl 

straafs fond) 

407 973 38 404 907  

SD 59 866 839 15 976 574   55 657 (EU) 

317 320 (SKL) 

42 035 

(Riksförvaltningen) 

 

92 515  83 810 467 

KD 29 146 365 0  317 320 (SKL) 7 850 30 726 675 

S 134 480 450 4 564 709  15 069 368 (Se 

nedan) 
2 523 701 239 360 198 

C 35 686 305 0  453 460 (SKL) 

946 920 (Svenska 

kyrkan 

0 117 935 788 

M 109 896 503 17 977 854  861 880 (SKL) 0 152 142 135 

 

Ur tabellen går det att läsa att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de som 

får mest donationer från privatpersoner. I vänsterpartiets fall är det på grund av att deras 

förtroendevalda betalar in allt över 28.400kr till partiet.105 

Socialdemokraterna är enligt Kammarkollegiet det parti som får mest utav företag, 

organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder med 

15 069 368kr. Av dessa kommer drygt 84 000 från svenska målarförbundet, 140 000 från 

elektrikerförbundet, 300 000 från GS-facket, 180 000 från fastighetsanställdas förbund, 1 500 

000 från IF Metall, 3 000 000 från kommunalarbetareförbundet, 180.000 från 

livsmedelsarbetarförbundet och 6 000 000 från LO.  

                                                           
104 Kammarkollegiet 
105 Vänsterpartiet. Politikerarvoden och partiskatt 
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Socialdemokraterna är därav överrepresenterade när det kommer från bidrag från olika 

intresseorganisationer och fackförbund.  

Liberalerna får även 150 000kr från Karl Straafs stiftelse för frihetliga ändamål, i enighet med 

deras partilinje. 

Det är även intressant att undersöka de olika partiernas budget för valkampanjen 2018. 

Tabell 6. Partiernas valbudget.106 

Parti Valbudget 2018 i kr 

Socialdemokraterna 100 miljoner 

Centerpartiet 70 miljoner 

Moderaterna  50 miljoner 

Sverigedemokraterna 50 miljoner 

Kristdemokraterna  20 miljoner 

Miljöpartiet 18 miljoner 

Vänsterpartiet 16 miljoner 

Liberalerna  15–20 miljoner 

 

Socialdemokraterna har den största valbudgeten på 100 miljoner kronor, följt av centerpartiet 

med 70 miljoner. Värt att tillägga är att utöver socialdemokraterna 100 miljoner satsar 

fackförbundet LO 30 extra miljoner på att vinna valet till Socialdemokraterna.107 Det här är 

den enda siffra som kan hittas kring lobbyverksamhetens påverkan på valet, men indirekt så är 

valkampanjen givetvis även påverkad av partiets inkomster från förra tabellen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Nilsson, Så mycket pengar satsar partierna på sina valkampanjer 
107 Karlsson, LO Satsar 30 miljoner på att hjälpa Löfven – men ställer krav 
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4.3 Lobbyverksamhet i USA - En dramatisk ökning av representanter 
Lobbyismens historia dras ofta till USA, där man började använda termen ”lobbiers” för 

professionella påverkare redan på 1800 talet, och har fått en dålig konnotation redan sen dess.  

En studie utförd på 70 talet studerade företags lobbypraxis i Washington och kom fram till att 

de generellt var väldigt desorganiserade, med avsaknad av både kompetens och resurser. 

Denna studien, skriver Drutman, var inte den enda av sitt slag och liknande studier fick 

samma resultat, bland annat Matthews, Milbrath och Wilson. 108 

Studierna visade även att företagen/organisationerna inte skapade eller upprätthöll bra 

relationer med statliga departement.109 Det innebar att företagen inte var särskilt benägna att 

ha interna aktivister som strävade för politiskt engagemang, och att företagsledare och chefer 

inte sällan var oinformerade eller icke insatta i politik. De visade även att företagsledare till 

stor del varken litade på eller var intresserade av politiker och politik. 110 

 

På 50 talet var politiken och politikerna generellt sett väldigt pro-företag, men oavsett det så 

spenderade inte företag mycket resurser eller tog särskilt stor del i den politiska sfären. 

Drutman beskriver det som ett stillestånd inom lobbyverksamheten, där en låg 

lobbyverksamhet gjorde att det inte var värt att investera i lobbyverksamhet. 111 

  

Under det sena 60 talet förvandlades dock den positiva inställningen till företag drastiskt. 

Företagsledare blev initialt chockade av den kraftfulla påverkan och statens inblandning, och 

protesterade inte särskilt mycket emot den nya regulativa insynen i den privata sfären. Men 

när den autonoma privata sfären inskränktes mer och mer, blev företagsledarna oroliga för 

deras intäkter vilket skapade en obalans i det tidigare etablerade stilleståndet. Det var nu 

tillräckligt lönsamt att investera i lobbyverksamhet, och den senare hälften av 70 talet såg ett 

starkt uppsving i företagsorganiserad lobbyverksamhet. 112 

 

Under 80 talet hade vågen av regulativa reformer avtagit, och till viss del retarderat tillbaka 

till tidigare stillestånd mellan företag och politiker. Fler företag hade nu platser i Washington 

som arbetade för deras politiska intresse, men det fanns nu ingen anledning att expandera 

dessa på grund av stilleståndet med regulativa reformer. Företagen behöll dock sina kontor i 

Washington i mer defensiv ställning, men det fanns en osagd fred mellan företag och staten 

där staten inte gjorde några kraftfulla reformer så länge företagsverksamheten inte gjorde 

någonting för att utmana staten.113 

Detta stilleståndet varade fram till 90 talet, då företag mer aggressivt började utveckla sin 

lobbyverksamhet, vilket rubbade balansen till den obalans som nu råder. 114 Drutman 

argumenterar att just den sista tiden av lobby-politisk obalans är en produkt av att företag nu 

har lärt sig att politik är viktigt, samt utvecklat ett förtroende i deras förmåga att påverka 

politiska beslut.  115 

 

                                                           
108 Drutman, The business of America is Lobbying: Explaining the growth of corporate political activity in 

Washington DC, 33 
109 Drutman, The business of America is Lobbying: Explaining the growth of corporate political activity in 

Washington DC, 33 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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En skillnad mellan dagens lobbyverksamhet och den defensiva lobbyverksamheten på 70 talet 

är att moderna lobbyister är mer benägna att förändra status quo, medan 70 talets lobbyister 

till större grad ville ha kvar samma jämvikt. Drutman citerar en lobbyist utan namn som säger 

att “I think 20 years ago, you have a Washington office to keep the government out of your 

business, and I think people have evolved to understanding now that there are opportunities, 

partnerships with government. We don’t want to be a sort of business versus government. 

That doesn’t work.”116 

 

Den starka ökningen av lobbyverksamheten har fortsatt sedan dess. När Drutman skrev sin 

artikel 2005 hade ökningen av resursspenderande på lobbyverksamhet ökat varje år och han 

ställer sig frågan ifall det kommer att fortsätta eskalera. 117 

Han menar att hans studie indikerar att så är fallet och skriver hur lobbyverksamhet verkar 

vara en självförstärkande verksamhet, där de får tillbaka mer än de spenderar. Däremot så 

skriver han hur företag fortfarande (2005) spenderar en relativt låg mängd pengar på politik, i 

det här fallet 3 miljarder USD per år, i relation till de 200 miljarder om året de spenderar på 

marknadsföring eller 350 miljarder om året på produktutveckling. 118 

 

De senaste trettio åren har USA sett en dramatisk ökning av privata aktörers representation i 

Washington DC. Politiskt aktiva organisationer betalade 2009 3,47 miljarder dollar på 

lobbyverksamhet, vilket är en ökning på nästan 100% sedan 1999 då lobbyverksamheten låg 

på ungefär 2 miljarder dollar, och en sju gångers ökning från 80 talet.119 

 

Forskning av Lee Drutman från 2010 visar hur mängden organisationer som står listade i 

Washington Representatives Directory har gått från 7000 till 14 000 på 20 år. 120Han skriver 

hur cirka 50% av dessa organisationer representerar företag, och att cirka 70% av pengarna 

som spenderas i lobbyverksamhet representerar företag. 121 

I sin forskning förklarar Drutman denna ökning genom att företag åker till Washington för att 

hantera en specifik policy eller reform, vilket gör att de senare etablerar ett kontor i 

Washington. Han menar att det är en lärandeprocess för lobbyverksamheten, som kommer till 

Washington för en sak men förstår sedan att man kan påverka politiken i många fler frågor, få 

mer information och ytterligare kompetens inom sitt område. 122 

Han menar att företagen har lärt sig efter hand att det är lönsamt med lobbyverksamhet och 

citerar en lobbyist från Tech branschen att det är en ”gradual process of education.”123 En 

lärandeprocess som är gradvis och tar tid. 

  

I USA har som tidigare nämnts lobbying varit en aktiv del av det politiska systemet sedan 

länge. Det är därav en del av lagstiftningsprocessen och är i princip institutionaliserad av två 

skäl. Det första är det i konstitutionen finns stadgat att det är en rättighet att bilda grupper 

baserade på särintressen.  Det är även USA:s struktur i det politiska systemet, där kongressen 

väljs i delstater som gör att ledamöterna representerar dessa. 

                                                           
116 Drutman, The business of America is Lobbying: Explaining the growth of corporate political activity in 

Washington DC. 
117 Drutman, the business of America is lobbying: explaining the growth of of corporate political activity in 

Washinton DC. 34 
118 Ibid, 33. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Ibid, 33ff. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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I USA är det vanligt att konsultföretag som tidigare nämnts företräder sina kunder, och håller 

kontakt med kongressen, högsta domstolen och diverse myndigheter. 124 

Den senaste data kring mängden lobbyister i USA som författaren kan hitta är 2017, då 

Washington Representative Directory innehåller fler än 20 000 lobbyister i Washington.125 

 

Att hitta vilka områden som är mest intressanta för lobbyister i USA är svårt, då den senaste 

siffran tillgänglig var från 1999. Det såg då ut såhär: 

 

Tabell 7. Aktiva områden.126 

Fråga Lobbyister Klienter 

Skattefrågor 2945 1053 

Budgetfrågor 2689 880 

Hälsofrågor 2444 853 

Inrikes och utrikeshandel 2047 682 

Miljöfrågor 1878 655 

Försvarsfrågor 1358 505 

Medicare/Medicaid 1332 422 

Transportfrågor 1266 491 

Telekommunikationsfrågor 1247 394 

Arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor 1234 478 

 

Vilka företag, lobbygrupper eller intresseorganisationer som lobbar för vilka frågor är dock 

svårare att hitta. Ifall man däremot jämför denna data med de tio största lobbygrupperna i 

USA får man fram intressanta resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Ibid. 
125 Washington Representative Directory 
126 Opensecrets, Top issue Areas 
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Tabell 8. USA:s tio största lobbygrupper.127 

Organisation  

U.S Chamber of Commerce 103,950,000 USD 

National Association of realtors 64,821,111 USD 

Blue Cross Blue Shield 25,006,109 USD 

American Hospital Association 20,970,809 USD 

Pharmaceutical research & Manufacturors of America 19,730,000 USD 

American Medical Association 19,410,000 USD 

Boeing 17,020,000 USD 

National Association of Broadcasters 16,438,000 USD 

AT&T 16,370,000 USD 

Business Roundtable 15,700,000 USD 

 

Nämnvärt är även att Googles moderbolag Alphabet, samt telekommunikationsföretaget 

Comcast kom på elfte respektive tolfte plats. 128 

Ytterligare något som bör has i åtanke är att siffrorna från tabell 8 är från 2017 varav 

lobbyfrågorna i tabell 7 är från 1999.  

 

Hälsofrågor och Medicare/Medicaid var en stor del av lobbyisterna arbete i tabell 7, så det är 

föga förvånande att vi inte hittar mindre än fyra företag och organisationer som är intresserade 

av det i de tio största lobbyorganisationerna i tabell 8. 

Även Telekommunikation är en intressant fråga, då av de tolv största organisationerna så 

sysslar fyra med detta, AT&T, National Association of Broadcasters, Alphabet & Comcast. 

Går vi ännu längre och tittar på de tjugo största så hittar vi ytterligare fyra. 129 

 

Skatte- och budgetfrågor är ett väldigt relevant ämne för de flesta organisationer, då det är 

stommen för beslutstagandet, så det är föga förvånande att den är längst upp i listan.  

Eftersom USA:s politik är individbaserad blir även valen i USA ofta finansierade av dels de 

själva men främst av yttre aktörer i en form utav lobbying. 

 

 

                                                           
127 Wilson, Lobbying’s top 50: Who’s spending big? I The Hill 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
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Valet I USA beräknas som rekorddyrt när det kommer till valkampanjerna. Vinnaren och 

nuvarande presidenten Donald Trumps valkampanj fick in 967 miljoner USD, cirka 8,4 

miljarder svenska kronor, och Hillary Clintons valkampanj fick in 1,4 miljarder USD, cirka 

12 miljarder svenska kronor. 130 

Tabell 9. Presidentkandidaternas valkampanjer.131 

 Kampanjintäkter Parti och gemensam 

insamlingskommitté 

Super PACs Total 

Hillary Clinton 623,1M USD 598,2M USD 204,4M USD 1.4B USD 

Donald Trump 334,8M USD 543,4M USD 79,3M USD 957,6M USD 

 

Super PACs är kommittéer som insamlar pengar från företag, fackförbund, organisationer och 

privatpersoner för att sedan använda dessa i syfte för att gynna en presidentskampanj, eller för 

att störta en annan. De får alltså inte donera pengarna direkt till kandidaten, utan använder 

pengarna i enig linje, men på eget håll. 132 

Den gemensamma insamlingskommittén är en kommitté skapad av två eller flera medlemmar 

för att minska sina egna utgifter till kampanjen. Exempelvis skapade Donald Trump och den 

republikanska nationella kommittén en insamling tillsammans, där de tillsammans donerade 

pengar till kampanjen. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Federal Election Commission. Campaign finance Data.  
131 Ibid. 
132 Open Secrets. Super PACs. 
133 Open Secrets, Joint fund Committes 
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5.KOMPARATION OCH ANALYS 
 

Det finns många skillnader mellan Sverige och USA, inte bara politiskt utan även kulturellt, 

religiöst, historiskt och ekonomiskt. På så vis följer det naturligt även naturligt att det finns 

skillnader mellan dessa länder när man kollar på lobbyverksamhetens utsträckning.  

 

En stor skillnad är hur lobbyverksamheten uppkom i Sverige kontra USA. Som tidigare 

skrivit fanns det en klar och tydlig koppling av lobbyverksamhet i USA redan i början på 

1800 talet, där vissa professionella lobbyister präglade politiken och skapade ett rykte att 

korruptera politiker. Samtidigt fanns det dock en korporativistisk anda inom svensk politik 

som gick ut på att hålla jämvikt via näringslivet, fackförbunden och staten så att alla 

inblandade parter skulle vara nöjda.   

 

I Sveriges fall är det även en kultur med fackförbund och intresseorganisationer, något som 

inte ännu har en särskilt stor prägel i USA. I Sverige kan den data studien tagit del av även 

indikera att representanter från de olika fackförbunden som håller positioner inom 

riksdagsutskotten och är därav med i bearbetningen av förslag, och bara för några år sen hade 

höga positioner inom de myndigheter som skapades då en proposition eller motion skulle gå 

ut i verk. 

 

Studien belyser en viktig skillnad mellan dessa två länder; deras politiska system, i det att 

Sveriges politik är partibaserad och USA:s är personbaserad. I praktiken innebär det att 

svenska ledamöter som väljs in i riksdag eller kommunfullmäktige inte är beroende av 

egenfinansiering av valkampanjer, utan enbart partiets. i USA däremot, så finansierar 

politikerna sin egen kampanj (ofta, som studien indikerar, med lobbygruppers donationer till 

kampanjen) och representerar därav dels sina väljares röster, men även de röster som deltagit i 

och finansierat kampanjen.  

 

Detta innebär att när svenska riksdagsledamöter röstar för eller emot något förslag, så görs det 

oftast utifrån partipiskan (det vill säga att de röstar med partiet). Detta är inte alltid fallet i 

USA, då kongressledamöter, även om de formellt är bundna till demokraterna eller 

republikanerna, kan ha andra intressen som påverkar beslutet, så som lobbyorganisationer, sin 

delstat och sina väljare eller företag som donerat till politikerns kampanj. 

 

Mängden lobbyrepresentanter är lite svårt att lägga fram tydlig empiri kring, då det finns ett 

mörkertal, och definitionen av lobbyism ser olika ut i olika studier, och i olika länder. Den 

fakta som tidigare har skrivits om var hur mängden lobbyister i USA 1980 var 7000, hur det 

sedan dubblat fram till 2010 och den senaste siffran studien kan hitta var över 20 000 

lobbyister 2017. I Sverige är det betydligt svårare att få fram empiriska data om mängden 

aktiva lobbyister än i USA. Detta beror främst på att Sverige inte har något register eller några 

regleringar kring lobbyverksamheten som i USA. Den siffran som studien har hittat kom från 

Dagens Samhälle 2013, som menade att Sverige då hade ca 700–800 aktiva lobbyister, en 

ökning från 100 aktiva lobbyister på 20 år.  

 

Rent procentuellt visar statistiken att Sverige ökat betydligt kraftigare än USA. Även per 

capita ställer sig Sverige över USA i mängden lobbyister på 0,00008 jämfört med USA:s 

0,00006.  
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Kring valkampanjerna i USA och Sverige är det intressant att diskutera huruvida partierna blir 

sponsrade av lobbyverksamhet. I USA är det väldigt vanligt förekommande att lobbygrupper 

finansierar en super PAC eller liknande för att stödja eller störta en viss kandidat. I Sverige är 

det i mindre utsträckning, då Sveriges val till stor del är particentrerade, vilket gör att 

finansiering sköts av medlemsavgifter, försäljningar och liknande medel. Den del som faktiskt 

är finansierad av lobbyverksamhet är i detta fallet till stor del Socialdemokraterna som är 

finansierade av diverse lobbygrupper, varav 6 miljoner kr från LO som även spenderade 

ytterligare 30 miljoner kronor för att vinna valet åt Socialdemokraterna. 

 

Mängden pengar som spenderas på valkampanjerna är det också stor skillnad på, där mängden 

pengar i exempelvis Hillary Clintons kampanj överstiger de pengar som samtliga svenska 

partier spenderar på valkampanjen. Detta diskuteras vidare i diskussionsdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

6.Slutsatser 
 

6.1 Inledning 
Mina frågeställningar berörde lobbyismens praxis i USA och Sverige och utgick från att 

lobbying var en mycket mer utvecklad praktik i USA, samt hur man som lärare kan använda 

si av lobbying som ett inslag av demokrati och politisk aktivism för eleverna. Jag kommer 

dela in detta kapitel i två, där varje fråga får en del för sig självt.  

 

6.2 Vilka skillnader i lobbyismpraxis går det att dra utifrån statistik mellan Sverige och 

USA? 

 

Det finns definitivt väsentliga skillnader mellan USA och Sverige när det kommer till 

lobbyverksamheten men det ska markeras tydligt att det är väldigt svårt att dra några 

slutsatser utifrån en sådan här typ av studie, och det enda man kan göra är att diskutera 

resultatet. Det bör även nämnas att urvalet av material skiljde sig i tid, vilket också kan 

påverka resultatet som man får fram vid jämförelser.  

En anmärkningsvärd vinkel är mängden pengar som spenderas på olika typer av 

lobbyverksamhet i USA. Det är dock svårt att komparera eftersom det är svårt att hitta 

liknande siffror i Sverige, då en berör partistöd och en berör företag som använder sig av 

lobbying i USA, men mängden pengar som spenderas i USA är väldigt stor. Det är även 

givetvis intressant att Sverige formellt har fler aktiva lobbyister än USA per capita, på grund 

av vår låga befolkningsmängd.  

Historian kring utvecklingen av lobbyism skiljer sig också lite mellan länderna. I USA 

utvecklades det på 1800 talet för att influera politiker, men blev inte ett vedertaget begrepp 

förens 50 talet. Det var då företag flyttade till Washington för att öppna ett kontor för att få 

inflytande. Företagen var främst nöjda med Status quo, och det var i princip enbart när staten 

ville reglera deras marknader som en reaktion ifrån lobbyorganisationerna kom. 

I Sverige däremot har korporativism varit en central del i Sveriges politik sedan länge, med 

representanter från olika intresseorganisationer i högt uppsatta positioner inom utskott, 

riksdag och andra institutioner som varit med och bestämt. På så vis har intresseorganisationer 

i Sverige haft ett mycket större inflytande över svensk politik än vad amerikanska 

intresseorganisationer har haft i Washington. 

Studiens hypotes om att omfånget av lobbyverksamheten i USA är större än i Sverige 

ratificeras till viss mån, då mängden pengar och aktiva lobbyister i USA överstiger Sverige 

markant enligt statistiken. Det går dock att diskutera vad som faktiskt räknas till en lobbyist, 

som gjordes i början av studien, och ifall man bör räkna per capita, och inte antal. I sådana fall 

kan resultatet förändras och man bör därav inte generalisera kring detta. 

Av den tidigare forskningen kunde vi även utläsa hur Svensson skrev att lobbyverksamheten 

mellan EU, USA och Sverige skiljde sig på 8 punkter. Dessa punkter var   

1) Registreringen av lobbyister 

2) Etiska riktlinjer för tjänstemän 

3) Existerandet av en ”Uppförandekod” för lobbyister 
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4) Ifall transparens regleras 

5) Hur vanligt förekommande det är att f.d. politiker blir lobbyister 

6) Hur vanligt det är att företag bidrar till politiska kampanjer 

7) Ifall det politiska systemet är person eller particentrerat 

8) Utsträckningen för PR-konsulters arbete som talespersoner eller rådgivare till kunden  

Eftersom uppsatsen inte berörde EU kan jag inte dra några slutsatser kring det, samt att 

uppsatsens syfte inte var att undersöka alla dessa punkter. Vi kan däremot belysa att 1) 

Registrering av lobbyister är en genomgående linje i arbetet, där Sverige inte registrerar sina 

lobbyister, något som USA är väldigt måna om att göra. Detta belyser och till viss del 

bekräftar studien i den mån att Sverige ännu inte fått något register av lobbyister som är 

aktiva i Sverige.  

Punkt nummer 5, det vill säga svängdörrsfenomenet belystes också då uppsatsen kunde ta del 

av att nästan var tredje svensk politiker gick över till lobbyverksamhet efter avklarad politiskt 

uppdrag. Några andra punkter som skiljde sig mellan länderna var bland annat 6, där det 

enligt insamlade data var mycket vanligare att företag bidrog till politiska kampanjer i USA 

än i Sverige. Även att man i Sverige har en mer particentrerad politik än USA; som är 

individcentrerad genererade intressanta infallsvinklar på hur lobbyister agerade i länderna. 

 

 

6.3 Hur kan man som lärare använda lobbying som begrepp för att bidra till 

elevernas politiska aktivitet? 
De didaktiska implikationer som kan dras ur den här studien är stundvis få, men intressanta. 

Dels kan man som lärare peka på de problem som finns med lobbyverksamheten och hur detta 

påverkar beslutsverksamheten inom det demokratiska systemet. Men man kan även peka på 

hur pluralismen har bidragit med att fler röster, och inte bara de stora lobbyorganisationerna 

kan påverka beslutsfattningen. Detta kan konkretisera och få eleverna att uppskatta 

tillgängligheten av demokratin på ett sätt de tidigare kanske inte reflekterat över.  

 

Jag tror också att en större inblick i lobbyismens stämpel på valprocedurer kan göra eleverna 

mer medvetna om olika typer av demokrati, och vad för konsekvenser det kan bli av en parti- 

eller individcentrerad demokrati och huruvida det spelar in i det aktivistiska sammanhanget. 

På sådana vis kan elever i den svenska skolan få en större inblick och förståelse i hur det 

kanske enklare bildas personkulter kring presidenter i USA eller andra länder, än vad det gör i 

Sverige.  

 

Jag anser även att inblick i den politiska sfärens mer gömda delar kan ge eleverna en 

förståelse över hur demokratin kan påverkas på flera olika sätt, och inte bara genom 

riksdagen. Detta är något jag vill försöka utnyttja och utveckla hos eleverna i nedanstående 

uppgift, som syftar till att elevernas personliga engagemang och politiska aktivitet ska värnas 

om och utvecklas. 

 

  

En del av det centrala innehållet i samhällskunskap 1a1 lyder ” Demokrati och politiska 

system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. 
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Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. ” 134 Här ingår 

utan tvekan lobbyism som en del i medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut. Det 

faller dock oftast bort från samhällskunskapslektionerna, och kan enligt mig få en större del i 

klassrummet.  

 

Här nedan följer en exempeluppgift som kan genomföras på en lektion för att eleverna ska 

fördjupa sina kunskaper i medborgerlig aktivism, och själva prova på sin allmänna rätt till 

inflytande. 

 

 

6.3.1 Uppgift – Politisk aktivism och lobbyism 
Ni har i uppgift att försöka påverka politiken i hemkommunen i en politisk fråga som ni anser 

viktig. Detta kan ni göra med olika medel: 

• Skicka in en insändare till lokaltidningen 

• Kontakta en politiker och försök influera denna. 

• Stå på torget och informera om ett aktuellt samhällsproblem. 

 

Uppgiften syftar till att ge er insikt i medborgerlig aktivism och förstå hur man som 

privatperson kan påverka politiken även utanför valen.  

 

Exempel på ämnesområden som kan diskuteras kan vara. 

• Djurens rätt 

• Klimatet 

• Något lokalt, såsom övergångsställen på Laholmsvägen eller enkelrikta slottsbron. 

 

 

Uppgiften berör kunskapskraven 

1) ”Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som 

de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika 

samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar 

och perspektiv.” 135 

 

2) ”Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.” 
136 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Skolverket. Läroplan för Samhällskunskap.  
135 Skolverket. Läroplan för samhällskunskap.  
136 Ibid. 
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6.4 Vidare forskning 
Att studera ämnet lobbyism har varit intressant i sig, men jag tror det hade fått goda och 

intressanta resultat ifall en studie på hur väljarna uppfattar lobbyism hade utförts. En snabb 

sökning på lobbying medför hundratals resultat på artiklar som pratar negativt om 

lobbyverksamheten, men samtidigt är det en viktig del i det demokratiska systemet. 

I sig kan fenomenet studeras på många olika vis för att belysa specifika delar av fenomenet. 

Den här studien fokuserade mycket på vad lobbying är, och statistiska skillnader mellan olika 

demokratiska länder, men andra typer av studier som fokuserar på ställningstagande, känslor 

och vad som faktiskt föregår i korridorerna är alla lämpliga studier för området. Att 

hermeneutiskt undersöka vad väljarna tycker, utifrån partitillhörighet, hade därav varit av 

intressant karaktär för vidare studier om lobbying.  

En annan intressant vinkling på fenomenet hade varit informantintervjuer med syfte att ta reda 

på vad själva lobbyister anser om sin verksamhet, alternativt experter på området. 
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7.DISKUSSION 
 

Jag anser att resultatet var föga förvånande med undantag för vissa punkter. Dels anser jag det 

intressant att Sverige enligt statistiken har fler lobbyister än USA per capita. Detta kunde jag 

aldrig tro när jag började studera ämnet, då det mesta som skrivs om lobbyister är kring USA 

- och jag tror de flesta som pratar om lobbying som fenomen har en tro om att lobbyisterna i 

USA är både fler och större än i Sverige. Så visades inte fallet, även om det givetvis 

antalsmässigt är fler i USA, och de spenderar antagligen mer pengar än lobbyverksamheten i 

Sverige. 

 

En tanke kring urvalet av den data som studien har lyft fram är att, även om statistiken från 

exempelvis demokratiutredning kan anses vara pålitligt, så är det inte lätt att komparera data 

från olika år, då det inte nödvändigtvis stämmer. Exempelvis är statistiken från USA, där 

områden som lobbyverksamheten berörde var från 1999, och företagen/organisationerna som 

lobbade för dessa kom från 2016. Det går alltså inte dra någon slutsats om just dessa siffror, 

även om det låter som att de fortfarande skulle vara troliga, eller i alla fall rimliga. 

 

Något intressant med USA statistik var hur militärkomplexet var en stor del av det som 

lobbyisterna jobbade med, men ingen organisation i topp tio var militärt förankrade. Detta kan 

tänkas vara att det finns väldigt många privata militära och försvarsföretag i USA, som alla 

bidrar med pengar. Av topp femtio hittar vi dock tre stycken storspenderare,  

 

Mängden läkemedelsföretag och organisationer som representerar sjukvård på något sätt var 

också intressant. Utan att namnge alla kan man utläsa mer än tio stycken, beroende på 

definition, läkemedelsföretag av de femtio största företagen och organisationer som använder 

sig av lobbyverksamhet i Washington, varav fyra av dem i topp sex. 

 

Ytterligare en intressant tanke som slog mig var att Sveriges lobbyverksamhet var helt 

avreglerad, medan USA:s har varit reglerad sedan 1995. Detta var förvånansvärt enligt mig, 

och det går att diskutera varför. Enligt demokratiutredningen så menar de att en reglering 

skulle endast gynna de största aktörerna och utestänga de mindre. I USA är det tydligt att de 

största aktörerna har mer inflytande än vanliga privatpersoner, och samtidigt är den väldigt 

reglerad. 

Varför det skiljer sig så mycket åt är svårt att säga. Att Sverige haft en fackkultur under en 

längre period har säkerligen bidragit till att korporativismen har varit en stadig grund i den 

svenska politiken. Samtidigt har USA stått på liberala ben sedan självständighetsförklaringen 

1776, där en av de viktigaste delarna är rätten att uttrycka sig och skapa organisationer. 

Således är det märkvärdigt att organisationer och företag i USA inte etablerat sig ordentligt i 

Washington förrän 1900 talet.  

Mängden resurser som härstammar från lobbyverksamheten i respektive länder är knappast 

förvånande. USA är ett stort land där stora företag spenderar miljarder med dollar för att få 

inflytelse över vissa besked. Samtidigt handlar det om miljonbelopp i Sverige, där det främst 

är stora fackförbund som LO och IF Metall som stödjer politiska partier, i det här fallet 

Socialdemokraterna. Dock bör det nämnas då det inte finns något register för 

lobbyverksamhet i Sverige, att mörkertalet kan vara stort och svårbedömt. Något som kan 

konstateras däremot är att valkampanjerna i USA är betydligt dyrare än i Sverige, ofta med 

donationer från Super PACs och andra bidragande lobbygrupper som stödjer en viss typ av 
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kandidat till presidentstolen eller andra politiska uppdrag. Detta sker inte i lika stor 

utsträckning i Sverige, där den enda bidragande faktorn utöver partistödet kommer från LO. 
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