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Abstract 

I denna uppsats ämnar vi analysera fram syftet med den brysselstationerade 

regionala lobbyismen hos tre skånska offentliga aktörer. Våra analysenheter är 

Malmö stad, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Utifrån befintliga 

teorier om syftet med subnationell lobbyism har vi utfört intervjuer med dessa tre 

aktörer och låtit dem besvara en enkät. Lobbyverksamheten visar sig präglas av 

ständig kommunikation, informationsspridning och nätverksbyggande.  

Lobbyism som fenomen påstås av en del vara bristande demokratiskt. Vi vill 

därför testa lobbyverksamhetens syften utifrån de tyska statsvetarnas Heinelt och 

Haus teori om demokratisk legitimitet hos ett politiskt system. Vi har kommit 

fram till att det framförallt är det bristen på insyn och öppenhet som kan ligga till 

grund för en sådan kritik.  

 

Nyckelord: lobbyism, Skåne, information, demokrati, öppenhet 

Antal ord: 9063
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1 Inledning 

 

Traditionellt sett har begreppet lobbyism förknippats med den privata sektorns 

verksamhet; banker och tobaksbolag som lobbar i kontroversiella frågor och för 

egna intressen. Detta har dock förändrats de senaste decennierna och numera är 

offentliga aktörer minst lika engagerade i lobbyism. Sedan slutet av 1980-talet har 

antalet subnationella enheter som upprättar lobbykontor i Bryssel ökat kraftigt och 

fortsätter att öka stadigt (Jerneck – Gidlund, 2001, s. 5). Att allt fler upprättar sitt 

eget kontor tyder på att det finns något att vinna på att stå representerad i Bryssel. 

Det finns uppskattningar på att ca 60–70 procent av all EU:s lagstiftning och 

beslutsfattande direkt eller indirekt påverkar den subnationella verksamheten (Ola 

Nord, ansvarig för Malmö stads brysselkontor, 2011-05-06). Till stor del är 

lobbyverksamheten, förutom det nationella inflytandet i Bryssel, kommunernas 

och regionernas enda sätt att få en chans att påverka beslut och ta del av 

verksamheten som bedrivs. Detta gör att lobbyverksamheten är väldigt viktig i det 

subnationella arbetet för att vidareutvecklas med hjälp av EU olika program. 

Begreppet lobbyism inbegriper dock så mycket mer än att bara påverka 

policyprocesser. Att lobba är inte minst en kommunikationsprocess, där man hela 

tiden utbyter information och erfarenheter med både vänner och fiender. Den 

regionala lobbyismen i EU är ett forum där hundratals aktörer binds samman i en 

uppsjö av olika intrikata nätverk, samarbeten och andra konstellationer. Här ligger 

kärnan i vår uppsats, det vill säga att undersöka vad verksamhetssyftet egentligen 

är med de skånska aktörernas representationskontor i Bryssel. Frågan är intressant 

då det ur demokratisk synvinkel finns ett intresse av att få reda på den offentliga 

verksamhetens syfte, mål och resultat. De subnationella lobbykontoren finansieras 

i regel med allmänna medel. Därmed ämnar vi även undersöka om det finns några 

potentiella motsättningar mellan lobbyverksamheten och våra demokratiska ideal. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Vår problemformulering lyder: 

 

Vad är syftet med den skånska representationen i Bryssel? Finns det några 

motsättningar mellan den subnationella lobbyismen och de demokratiska 

processvärdena? 

 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på varför subnationella enheter, och i 

synnerhet de skånska aktörerna, bedriver lobbyverksamhet i Bryssel. Då den 
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privata lobbyismen möjligen har problem att legitimera sin verksamhet ur 

demokratisk synpunkt, så undrar vi om även den offentliga lobbyismen har 

samma problematik. 

Inledningsvis väljer vi att fokusera på det empiriska för att kunna förstå 

lobbyverksamheten, vilket behövs för att kunna göra en djupare analys av ämnet. 

Då brysselkontoren är bekostade med skattebetalarnas pengar finns det ett intresse 

ur demokratiskt hänseende att få reda på hur verksamheten bedrivs och vilket 

syftet är. 

Som vi tidigare har tagit upp har begreppet lobbyism ofta en negativ klang 

över sig. Det var med utgångspunkt i det som vi blev intresserade av den 

subnationella lobbyismen, nämligen att undersöka det möjligen kontroversiella i 

att en offentlig aktör försöker påverka EU genom mekanismer som inte finns 

uttryckta i EU:s konstitution (Marks et al, 2002, s. 1). Men vad som länge ansågs 

vara en amerikansk företeelse, präglad av slutenhet och korruption, så har 

lobbyismen på senare år blivit accepterad som påverkansinstrument (Jerneck – 

Gidlund, 2001, s. 103). Vad som skiljer subnationell lobbyism från exempelvis en 

privat aktörs är att den subnationella enheten företräder en del av EU:s befolkning 

och därmed behöver en demokratisk legitimitet på ett helt annat sätt än en privat 

aktör. Regional lobbyism har i dag i allt större utsträckning blivit en naturlig del 

av det politiska livet i EU. Däremot upplevs verksamheten fortfarande av tradition 

som stängd och svår att få grepp om. 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Begreppet lobbyism
1
 kan ha flera olika innebörder beroende på vilken definition 

man använder. En statligt tillsatt demokratiutredning beskrev 1999 begreppet som 

‖icke-institutionaliserade direktkontakter med politiker eller tjänstemän i syfte att 

påverka offentligt beslutsfattande‖ (SOU1999:121, s. 17). Denna definition får 

anses vara allt för vag och även för snäv för vår uppsats. Jerneck och Gidlund 

skriver att den definition av begreppet som oftast används inom statsvetenskapen 

innehåller fyra olika komponenter: 

 
- Lobbying är en kommunikationsprocess 

- Lobbyisten är en aktör med egenintressen 

- Mottagaren är en politiskt definierad aktör (politiker/tjänsteman) 

- Syftet är att påverka det aktuella beslutet med ett specifikt budskap 

(Jerneck – Gidlund, 2001, s. 104) 

 

I begreppsdefinitionen urskiljs även två olika typer av lobbying, up-stream och 

down-stream. Up-stream lobbying definieras som en ‖större‖ slags lobbying som 

försöker utöva direkt påverkan och inflytande över beslutsprocesser, strukturer 

och aktörer i syfte att få ut ett positivt resultat för lobbyistens uppdragsgivare 

                                                                                                                                                         

 
1
 Lobbying, lobbyism och lobbning är alla gångbara stavelser för begreppet enligt SAOL. 
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(Jerneck – Gidlund, 2001, s. 106 – 107). Det som betecknas som det något 

‖mindre‖ down-stream lobbying syftar i stället till att utnyttja redan befintliga 

beslut, regler och strukturer och på så sätt få ta del av verksamheter som kan vara 

positiva för hemmaregionen (Jerneck – Gidlund, 2001, s. 108). Vi kommer att 

använda oss av Jerneck och Gidlunds definitioner. 

Ibland används begrepp som ‖konsult‖ eller ‖rådgivare‖ i stället för lobbyist. 

Att en del ogärna kallar sig för just lobbyist kan ha och göra med att det finns 

tecken på att begreppet fortfarande anses ha något negativt värde över sig, eller 

åtminstone har haft det tidigare (SOU1998:146, s. 148). Detta kan vara värt att ha 

i åtanke när det gäller att finna personer som arbetar med lobbying. Här vill vi 

dock reservera oss för att det kan ha skett en förändring över tid. Sättet att arbeta 

tycks ha blivit mer legitimt vilket i sin tur kan ha resulterat i att begreppet lobbyist 

är mer accepterat i dag. 

Ytterligare ett centralt begrepp är subnationella enheter. Vår definition av 

begreppet är att subnationella enheter står som samlingsord för kommuner, 

landsting, regioner och städer, det vill säga de delar av en nation som har ett visst 

självbestämmande. 

Begreppet nätverk är återkommande i denna uppsats. Detta beror på att 

regional lobbyism i EU präglas av just nätverksbyggande. Jerneck och Gidlund 

använder benämningen policynät och definierar det som följande: 

 

a set of relatively stable relationships which are of a non-hierarchical and 

interdependent nature linking a variety of actors, who share common interests with 

regards to a policy and who exchange resources to pursue these shared interests 

acknowledging that co-operation is the best way to achieve common goals (Jerneck - 

Gidlund, 2001, s. 92). 

 

Nätverk tycks dessutom bli den allt mer dominerande organisationsformen inom 

flera sociala och politiska områden (Jönsson, 2010, s. 50 – 51). Historiskt sett har 

de informella nätverken spelat en stor roll för utvecklingen i EU genom bland 

annat kontaktbyggande (Jönsson, 2010, s. 51). Begreppet definieras vidare som 

punkter samordnade av linjer och när flertalet uppstår bildas ett nätverk där 

kompetens och information sprids (Jönsson, 2010, s. 50). Enkelt uttryckt 

definieras alltså nätverk i denna uppsats som ett väv där organisationer ingår för 

att utbyta kunskap, erfarenheter och information. 

Även begreppet demokrati bör för tydlighetens skull definieras i denna 

uppsats, då ordet har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det 

används. Det finns många olika demokratiteorier som definierar vad demokrati 

innebär olika. Den teori vi har valt är ganska allmän och modellen är uppbyggd 

enligt principer gällande deltagande, effektivitet och transparens (Haus & Heinelt 

i Bäck – Larsson, 2006, s. 25 - 26).  Mer om detta finner vi senare under kapitel 

4.2. 
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1.3 Avgränsning 

Det är många aktörer som befinner sig i korridorerna på EU-högkvarteret för att 

bedriva lobbyverksamhet för sina intressen. Inte minst finns där många privata 

företag och organisationer. Vi väljer dock att avgränsa oss till att se till officiella 

myndigheters representation i Bryssel. Här kan möjligtvis finnas en intressant 

kontrast mellan lobbyism och de demokratiska spelreglerna. 

Vi väljer även att göra en avgränsning av geografisk karaktär och fokusera på 

Skåne. Detta för att en lokal anknytning skapar ett intresse och ger vårt resultat ett 

större värde åt de som bor i landskapet. Malmö stad som aktör väljs för att det är 

den enda kommun, eller stad, i Skåne som driver ett eget kontor i Bryssel. Region 

Skåne representerar regionnivån i uppsatsen. Kommunförbundet Skåne driver de 

skånska kommunernas intressen och är därför intressant att analysera, då det är 

kommunerna som i de flesta fall implementerar beslut från EU och nationell nivå. 

Våra analysenheter är olika stora, både befolkningsmässigt och sett till resurser, 

vilket möjligen kan innebära att de bedriver sin verksamhet olika, i alla fall är det 

vår förhoppning. De tre nivåernas verksamheter beskrivs under kapitel 6.  

Ytterligare en avgränsning är att vi enbart väljer att ta hänsyn till de aktörer 

vars verksamhet utgörs av ett kontor i Bryssel. Andra regioner och kommuner, 

exempelvis Lunds kommun, bedriver också lobbyverksamhet i Bryssel, men då på 

temporär basis (Ola Nord, ansvarig för Malmö stads brysselkontor 2011-05-06). 

Kommunförbundet Skåne är ett undantag till denna avgränsning, men de planerar 

att inom en överskådlig framtid etablera ett kontor och får således anses 

kvalificera sig till att vara delaktiga i denna uppsats. De uppgifter organisationen 

uppgav i den intervju vi genomförde med dem baseras på detta tänkta kontor. 

Något som är värt att påpeka är att det även finns andra skånska aktörer med 

tydlig inriktning att vilja bedriva lobbyverksamhet i Bryssel. Kommuner har i 

vissa fall gått samman och skapat egna samarbeten, exempelvis har Skånes 

nordostliga kommuner bildat en gemenskap. 

I vår analys gällande demokratiaspekten i lobbyverksamheten använder vi oss 

av en demokratiteori utarbetad av de tyska statsvetarna Hubert Heinelt och 

Michael Haus som tar upp tre olika nödvändiga sätt att legitimera ett demokratiskt 

system. Det finns många olika teorier man skulle kunna använda i stället. Dock 

finner vi denna vara allmän, omfattande och grundläggande och motiverar vårt val 

därefter. Vår valda demokratiteori är från början uppbyggd och formulerad för ett 

demokratiskt system som helhet, men då lobbyisterna är aktörer i detta system 

krävs att de också underordnar sig de demokratiska kriterierna, för att systemet 

ska fungera. Därför har vi inte en demokratiteori som är mer specifikt anpassad 

för till exempel offentlig myndighetsutövning.  
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2 Metod 

Den teori och det frågeformulär som vi använder för att mäta syftet med 

lobbyverksamheten är tidigare utvecklad av andra forskare. Genom att vi 

använder oss av frågeformulär bör det ge vår undersökning en hög 

intersubjektivitet. Detta innebär att vi kan jämföra våra resultat med andra tidigare 

resultat. Dock vill vi vara tydliga med att antalet analysenheter är väldigt få och 

det finns begränsat utrymme att göra några generaliseringar inom ämnet. De 

teorier vi använt oss av kring subnationell lobbyism (se kapitel 3.1) är dessutom 

något gamla. Då regional lobbyism är ett fenomen som befinner sig under ständigt 

förändring har vi valt att på vissa punkter vidareutveckla de befintliga teorierna då 

det finns risk för att de är föråldrade i dagens läge. 

Våra analysenheter Malmö stad, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne 

är valda för att representera olika politiska ‖nivåer‖, vilket skapar ett större djup 

och ger fler dimensioner till undersökningen. Det fortfarande begränsade antalet 

analysenheter behöver dock nödvändigtvis inte vara ett problem, utan kan i stället 

öka internvaliditeten (om internvaliditet, se Esaiasson et al, 2007 s. 64). Det 

externa validitetsperspektivet är emellertid mer problematiskt. Det låga antalet 

analysenheter samt det faktum att vi studerar vår närmiljö gör att det blir svårt, om 

inte omöjligt, att generalisera (om generalisering, se Esaisson et al, 2007, s. 174 – 

176). Samhällsvetare tenderar att ofta undersöka sin närhet (Esaisson et al, 2007, 

s. 176), vilket även vi ansluter oss till. För att kunna stärka våra resultat redovisar 

vi under kapitel 4.1 Marks et als enkätundersökning från 1999 över alla regionala 

brysselkontor. 

Vi låter våra intervjupersoner rangordna de olika syften i vår enkät som de 

upplever som viktigast i sitt EU-arbete. Listan av syften bygger helt på den 

enkätundersökning som gjordes 1999 bland Bryssels alla regionala kontor (Marks 

et al, 2002, s. 2). 

För att enklare kunna få en överblick över svaren och analysera resultatet 

sorterar vi in våra intervjusvar i fyra konstruerade idealtyper. Vi ser det som en 

nödvändighet att göra på detta sätt för att kunna jämföra aktörernas verksamhet, 

dock finns det risk för tolkningsfel vid införandet av punkterna i bilaga 1 till 

idealtyperna. Det innebär en försämrad reliabilitet och intersubjektivitet för vår 

metod då vi inte har stöd för våra konstruerade idealtyper i någon teori, utan i 

stället har konstruerat dem själva. Andra forskare som hypotetiskt skulle 

genomföra samma uppgift hade möjligtvis inte överrensstämt med vår indelning. 

Nästa steg i arbetet är att analysera verksamheternas demokratiska legitimitet 

och hur de förhåller sig till de kriterier som ställs på en demokratisk organisation. 

Olika värdeord får utgöra teoretiska definitioner på demokrati. Vi söker därefter 

operationella indikatorer på dessa värdeord. Genom att ställa oss konkreta frågor 

försöker vi mäta hur väl värdeorden stämmer överens med verksamhetens syfte. 
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När vi tar reda på syftet med verksamheten inbegriper det både mål, intentioner 

och till viss del vilket arbetssätt man väljer. Genom att göra en demokratianalys 

på syftet med verksamheten kan vi då göra en analys av verksamheten i stort. 

Beroende på vilken idealtyp som anses vara viktigast så förändras sannolikt de 

operationella indikatorerna på de demokratiska processvärdena. Gällande till 

exempel effektiviteten så måste vi ha reda på syftet innan vi kan veta hur vi mäter 

effektiviteten, vilka värden som eftersöks och hur de värderas olika gentemot 

varandra, till exempel ekonomisk värden kontra ett stort politiskt kontaktnät. 

2.1 Material 

 

Det material vi främst kommer att använda oss utav är intervjuer med personer 

som har en god inblick och kännedom om det ämne vi önskar studera. Samtalen 

med de insatta personerna är utformade efter riktlinjerna av en samtalsintervju 

(om samtalsintervjuer, se Esaiasson et al, 2007, s. 283 – 284). Intervjupersonerna 

är informanter, vilket betyder att de ska förklara hur det faktiskt fungerar i deras 

respektive organisation (Esaiasson et al, 2007, s. 258). Valet av intervjupersoner 

är grundat i principen om centralitet (Esaiasson et al, 2007, s. 291). De tjänstemän 

vi fört samtal med är väl insatta i sitt område och arbetar direkt med sin respektive 

organisations EU-verksamhet. Kompetens och erfarenhet är ofta kriterier för en 

god samtalsintervju (Esaiasson et al, 2007, s. 291).  

För att underlätta framkomsten av svar som är relevanta för vårt arbete har vi 

använt oss av ett förhållandevis enkelt frågeformulär (se bilaga 1) som vi hoppas 

våra informanter kan besvara. Vidare har vi, självfallet med de berörda 

personernas samtycke, även spelat in samtalen vi fört. En bandinspelning 

underlättar att analysera materialet som framkommit, men även anteckningar har 

förts, något som i litteratur ofta är rekommenderat vid intervjuer (Esaiasson et al, 

2007, s. 302). 

Det empiriska materialet grundar sig alltså framför allt i samtalsintervjuer med 

insatta personer och i viss mån respektive aktörs verksamhetsberättelser. I vår 

källkritiska diskussion vill vi uppmärksamma det faktum att mycket av det 

material vi bygger våra teorier och bakgrundshistorik på är daterat runt 

millennieskiftet. Detta är ett problem vi är medvetna om och försökt undvika så 

mycket som möjligt. Beroende på i vilken utsträckning man kan applicera de 

slutsatser som drogs för tio år sedan på dagens situation har vi att göra ett med 

potentiellt validitetsproblem. Anledningen till att vi valt äldre material som 

utgångspunkt är att någon nyare och bättre forskning har varit svårt att hitta. 
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3 Teori 

Med allt fler aktörer som vill påverka har det politiska systemet blivit allt mer 

pluralistiskt (Naurin, 2001, s. 15). Intresseorganisationer har i dag skaffat sig ett 

stort inflytande och lobbying, mediakontakter och opinionsbildning har blivit allt 

vanligare metoder för att påverka politiken (Naurin, 2001, s. 13). Trots 

intresseorganisationernas inflytande är deras roll i den demokratiska processen 

inte konstitutionellt reglerad. Hur staten ska hantera intresseorganisationer råder 

det delade meningar om. 

‖Debatten om hur intresseorganisationer handlar om makt, synen på demokrati 

och ideologiska uppfattningar om statens roll i samhället‖ (Naurin, 2001, s. 29). 

En del väljer att se deras försök att påverka politiken som sund konkurrens mellan 

olika intressen, där alla medborgare har ungefär lika stora möjligheter att göra sin 

röst hörd genom organisationsväsendet (Naurin, 2001, s. 18). Å andra sidan finns 

de som i stället hävdar att man bör motverka intressegrupper, att sådana intressen 

är egoistiska som gynnar små organiserade grupper på allmänintressets bekostnad. 

En tredje strategi för hur staten ska behandla intressegrupper går ut på att påverka 

dem så de blir en positiv kraft i politiken (Naurin, 2001, s. 22). Målen med 

påverkan är att ge organisationerna någorlunda lika möjligheter att utöva 

inflytande samt att forma deras preferenser och krav (Naurin, 2001, s. 23). 

Båda de sidor som anser att intresseorganisationers inblandning i politiken är 

positiv respektive negativ använder både proceduriell och substantiell 

argumentation (Naurin, 2001, s. 33). De kritiska rösterna menar att problem 

uppstår då endast vissa grupper är effektivt representerade i politiken samt att 

många organisationer styrs av en mindre elit snarare än ett brett folkligt 

engagemang. Vidare påpekar de att organisationsväsendet är ojämlikt just 

beroende på att organisationer har olika möjlighet att skapa resurser och att samla 

medlemmar (Naurin, 2001, s. 33). Dessutom tyder forskning på att icke-etablerade 

‖alternativa‖ ideologier ofta nekas tillträde till den politiska beslutsprocessen 

oavsett om de har ett brett stöd. En tredje kritik har handlat om att lobbying ofta 

sker bakom stängda dörrar. När allmänheten saknar insyn blir det svårt att utkräva 

ansvar när den politiska makten står delad mellan folkvalda representanter och 

intresseorganisationer (Naurin, 2001, s. 34). 

De kritiska rösterna hävdar alltså att privata intresseorganisationernas 

inflytande strider mot våra demokratiska värden. Vi vill undersöka om denna 

hypotes har någon relevans för de subnationella lobbyverksamheterna. 
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3.1 Teorier kring regional lobbyism 

Vi har valt att använda oss av redan befintliga teorier kring syftet med de 

subnationella brysselkontoren. Marks et als teorier, eller snarare hypoteser, är från 

början utformade i ett liknande syfte (att förklara varför subnationella kontor 

etablerar sig) och anser vi vara applicerbara på vår frågeställning. Marks et al 

bygger sin teori på fem egenskapade begrepp (Marks et al, 1996, s. 162 – 171). 

Resource Pull är en förhoppning om att vinna ekonomiskt på representationen i 

Bryssel. Resource Push innebär att man spenderar pengar på den regionala 

representationen i syfte att stärka kompetens, göra reklam för regionen eller uppnå 

ett annat positivt resultat. Med Associated Culture menas att en gemensam kultur 

skapar anledning för regioner att etablera sig i Bryssel och sprida erfarenheter. 

Information Exchange innebär kort och gott informationsutbyte i syfte att stärka 

den egna regionen med kompetens. Den sista, Regional Distinctiveness innebär att 

det existerar ett regionalt självhävdelsebehov, det vill säga att det subnationella 

kontoret finns till för att sätta regionen på kartan (Marks et al, 1996, s. 162 - 171). 

Fortsättningsvis kommer vi inte ta någon hänsyn till punkten Associated Culture 

eftersom den inte går att omformulera till att beskriva ett syfte med 

representationskontoret. Hypotesen blir inte relevant för oss då den enbart tar upp 

varför man upprättar ett kontor, inte syftet med själva verksamheten. 

Utifrån de nämnda hypoteserna kommer vi urskilja och konstruera tre stycken 

idealtyper som beskriver syftet med den regionala representationen i Bryssel. Den 

första blir Information: informationsutbyte är det mest centrala syftet. I denna 

idealtyp ingår dessutom kompetensutveckling och nätverksarbetet. Den andra 

idealtypen blir Ekonomi: att tjäna ekonomiskt på representationen är det viktigaste 

målet. Den tredje blir Public Relations, PR. Denna idealtyp innebär att 

representationen i grund och botten existerar för att sätta den egna regionen eller 

kommunen på den europeiska kartan. 

De här tre idealtyperna tror vi dock inte är tillräckliga för att förklara den 

moderna subnationella representationen. 1999 gjorde Marks et al en 

enkätundersökning där de 165 regionala kontor i Bryssel som då existerade fick 

rangordna vilka aktiviteter de upplevde som viktigast. Efter en genomgång av 

dessa punkter, som vi sammanställt i bilaga 1, kan vi även urskilja en fjärde 

idealtyp. Påverkan innebär att det viktigaste syftet för den subnationella 

representationen är att påverka EU:s politiska processer i en riktning som är 

positiv för den egna hemmaregionen, staden eller kommunen. Vi tror att vi 

kommer kunna placera våra skånska aktörer i de olika idealtyperna och på så sätt 

ge en översiktsbild över deras skiljande syften med representationen i Bryssel.  
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Kolumnerna står för Marks et al teorier från 1996 respektive 1999. Till höger har 

vi delat in de olika syftena i idealtyper.  

3.2 Teorier kring demokrati 

 

För att den form av demokrati som vi har valt att utgå från och processerna i 

denna ska vara legitim, krävs olika former av demokratisk legitimering (se Haus 

& Heinelt i Bäck – Larsson, 2006, s. 25 - 26). Haus & Heinelt delar upp denna 

legitimitet i tre former; inflödeslegitimering, utflödeslegitimering och 

genomflödeslegitimering (se Haus & Heinelt i Bäck – Larsson, 2006, s. 25 - 26). I 

 

 

Information 

exchange / 

Resource 

Push 

 

Att skaffa information om kommande relevant EU-

lagstiftning 

Information 

Att söka kontakt och bygga broar med andra regionala 

och lokala representationskontor i Bryssel 

Att hjälpa och assistera de medborgare i din region 

som söker information om EU:s verksamhet 

Att agera förbindelse och kontakt mellan din region 

och EU:s institutioner 

Att öka kunskaperna om EU på hemmaplan 

 

(Resource 

Push) 

Att representera och förklara din regions ståndpunkter 

för EU:s institutioner och beslutsfattare 

Påverkan 

 

Att påverka lagstiftning i EU till fördel för din region 

Att arbeta för att regioner i allmänhet ska få större 

inflytande på den Europeiska arenan 

Resource Pull / 

Resource Push 

Att skaffa information gällande möjligheterna att söka 

ekonomiskt stöd från EU 
Ekonomi 

Regional 

Distinctiveness 

/ Resource 

Push 

Att arbeta för ökad förståelse och vetskap om din 

region i EU 
PR 
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dessa tre typer av legitimering ingår olika värdeord deltagande, samtycke, 

effektivitet, öppenhet, problemlösningsförmåga, ansvarsutkrävande och 

transparens. För att processerna ska vara fullt demokratiska bör alltså samtliga 

kriterier uppfyllas. 

Inflödeslegitimering bygger på principen om folkets deltagande och 

samtycke, vilket skänker legitimitet åt den representativa demokratin. Den 

enskilda medborgaren måste ha en möjlighet att på något sätt ta del av 

processerna och uttrycka sina åsikter om förslagen som läggs fram (se Haus & 

Heinelt i Bäck – Larsson, 2006, s. 25 - 26). 

Utflödeslegitimering handlar om förvaltningens effektivitet och förmåga att 

lösa problem. Det demokratiska systemet måste kunna leverera fram resultat av 

sin verksamhet som ligger till gagn för medborgaren. I fallet med regional 

lobbyism så innebär det att medborgarna i den subnationella enheten måste få ut 

ett positivt resultat av verksamheten (se Haus & Heinelt i Bäck – Larsson, 2006, s. 

25 - 26).  

Genomflödeslegitimering bygger på principen om att verksamheten är öppen 

och transparent, samt att möjlighet att utkräva ansvar av tjänstemän och politiker 

existerar. Medborgarna i den subnationella enheten måste veta vem som bär 

ansvaret för verksamheten och förstå hur verksamheten går till (se Haus & Heinelt 

i Bäck – Larsson, 2006, s. 25 - 26).  

Det finns tecken på att den svenska förvaltningsmodellen i dagens läge rör sig 

mer mot en utflödeslegitimering istället för de övriga två kriterierna, effektivitet 

och problemslösningsförmåga börjar kanske bli något mer högprioriterat inom 

förvaltningen (Bäck – Larsson, 2006, s. 26). Gäller även detta för den regionala 

lobbyverksamheten? 
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4 Den subnationella representationen 

I detta kapitel väljer vi att beskriva vilka subnationella aktörer som bedriver 

lobbyverksamhet inom EU, varför och hur de går till väga, i syfte att bättre förstå 

lobbyismen. De senaste två decennierna har intresserepresentationen i Bryssel 

ökat lavinartat (Coen – Richardson, 2009, s. 3). Tillvägagångssätten för att göra 

sig hörd är många och aktörerna är tätt sammanknutna i komplexa nätverk. Den 

stora ökningen av subnationella lobbyister i Bryssel beror på att EU:s 

policyprocess i dag bestäms utifrån multi-level governance. Det är framförallt 

aktörer från tre olika politiska nivåer som har ett stort inflytande, närmare bestämt 

EU, staten och den subnationella aktören. I detta avsnitt kommer den 

subnationella nivån ibland benämnas som regionen, detta eftersom regionen har 

störst möjlighet att utöva inflytande. 

Bypassing the nation-state är ett begrepp som beskriver hur regioner har 

utvecklats till att bli en tredje auktoritet i EU:s policyprocess. Detta har 

framförallt skett på bekostnad av statens inflytande. Likt begreppet antyder så 

företräder regionerna sina intressen på egen hand i stället för att kanalisera dem 

genom den nationella nivån. Denna tredje maktfaktor i policyprocessen har 

uppstått i takt med att EU har utvecklats både funktionellt, politiskt och 

institutionellt (Keating - Hooghe, 2001, s. 240). Michael Keating och Liesbet 

Hooghe skriver att i och med att den liberala ideologin rotat sig i EU, med en 

öppen, gemensam ekonomisk marknad och statliga avregleringar, har staten 

förlorat kontrollen över stora delar av den ekonomiska politiken. Detta samtidigt 

som regionerna har börjat bygga upp en återfunnen regional identitet (Keating - 

Hooghe, 2001, s. 241). En annan viktig orsak till att den regionala närvaron i 

Bryssel har ökat är att EU de senaste decennierna har tilldelats ett större 

inflytande och fler ansvarsområden. Inledningsvis var regionerna kritiska till 

utvecklingen och motsatte sig att makten hamnade längre ifrån det egna 

parlamentet. Men på senare år har det blivit vanligare att regioner i stället ser EU 

som en källa för ekonomisk och politisk makt och även i vissa fall börjat 

motarbeta sin egen regering (Keating - Hooghe, 2001, s. 241 - 242). 

Det första som måste göras innan man blandar sig i policyprocessen i EU är 

att formulera sina egna regionala intressen. På förhand har regionerna en del 

gemensamma intressen, dels de institutionella förändringar som ska främja att 

besluten i större utsträckning fattas på lägsta effektivt möjliga politiska nivå enligt 

subsidiaritetsprincipen. Dessutom strävar de efter att samarbete ska föras 

regionerna emellan samt över nationsgränser. Men när det till exempel handlar om 

att locka till sig projektfinansiering, privata investeringar och att påverka 

policyprocessen till sin fördel, då blir regionerna i stället sina respektive 

konkurrenter (Keating - Hooghe, 2001, s. 243). 
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Även EU:s institutioner har tagit en aktiv roll i att öka inflödet av 

subnationella intressen i policyprocessen. Formella och informella kriterier för 

tillträde har skapats, där tillit och trovärdighet är högt skattade (Coen - 

Richardson, 2009, s. 9). EU-kommissionen är oftast måltavlan för den regionala 

lobbyisten. Det beror på att kommissionen har ansvaret för initiering och 

beredning av ny lagstiftning, men även på grund av att den har i uppdrag att 

fördela EU:s strukturstöd, som står för cirka en tredjedel av EU:s budget (Jerneck 

- Gidlund, 2001, s. 111). I dag har lobbyisterna en viktig roll i kommissionens 

policyprocess genom att bidra med information och faktaunderlag. År 2002 

uppgav 67 procent av kommissionens medlemmar att lobbyister är nödvändiga 

och att de gärna inleder kontakter med dem, enligt en undersökning (se Koeppl i 

Coen - Richardson, 2009, s. 8). Det regionala inflytandet har också underbyggts 

av ett behov av att legitimera policyprocessen i EU, som kritiserats för bristande 

demokratisk legitimitet (Coen - Richardson, 2009, s. 8). 

Keating och Hooghe skriver: ‖The belief that there is a pot of gold in Brussels 

is one reason for the explosion of regional lobbying and offices in the EU capital‖ 

(Keating - Hooghe, 2001, s. 248). Strukturstödet är en mekanism för att jämna ut 

de olikheter i den regionala tillväxten som uppstår när alla länder integreras i en 

marknad. Sedan 1980-talet har kommissionen arbetat för att strukturstödet ska bli 

ett regionalt snarare än ett nationellt stöd och man har också strävat efter att 

samarbeta med regionala företrädare i hur de regionala programmen ska designas 

och implementeras. Denna nya policy har gått efter subsidiaritetsprincipen, att 

lokala och regionala intressen på lägsta möjliga nivå ska vara delaktiga i 

policyprocessen. Därtill har stöden förändrats från att tidigare mestadels vara 

satsningar på infrastruktur till att stödja ett förbättrat mänskligt kapital, produktiva 

investeringar och lokal utveckling (Keating - Hooghe, 2001, s. 247 -  248). Men 

det är inte bara regioner som får ta del av kakan, utan även mindre subnationella 

enheter som kommuner och städer. Kommissionens mål är att sjösätta program, 

spendera pengarna på effektivast möjliga sätt och involvera de partners som är 

mest lämpliga för uppgiften (Keating - Hooghe, 2001, s. 248). 

Även Europaparlamentet har blivit ett vanligare mål för lobbyisten. 

Beräkningar baserat på den totala lobbyverksamheten (inklusive privata intressen) 

visar att 20 procent av budgeten läggs på att lobba mot parlamentet medan 25 

procent används mot kommissionen (Coen – Richardson, 2009, s. 9). 

Ministerrådet, som är den slutliga beslutsfattaren i EU, utsätts inte för lobbyism i 

samma utsträckning. Medlemmarna i rådet representerar sina respektive 

hemländer, vilket innebär lobbyisterna måste skaffa sig inflytande genom att först 

och främst lobba sina nationella beslutsfattare. Europeiska domstolen är heller 

inte en utpekad måltavla för den regionala lobbyisten (Coen – Richardson, 2009, 

s. 9).    

Det är de anställda tjänstemännen, lobbyisterna, som har en betydelsefull roll 

i den subnationella lobbyismen i Bryssel. Det är de som företräder sin regions 

intressen, vårdar kontakter med andra aktörer och har rollen mer som 

utrikespolitiska diplomater. De folkvalda politikerna sitter i bakgrunden och 

formulerar verksamhetsplaner samt vilka insatsområden som ska prioriteras 

(Jerneck - Gidlund, 2001, s. 102). 
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Lobbyism utmärks av att åsikts- och informationsutbytet sker dolt, bortom 

offentligheten. Detta utbyte bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan lobbyisten 

och makthavaren/beslutsfattaren i EU-organisationen. Lobbyistens arbete är en 

ständig kommunikationsprocess där han eller hon genom informationsförsörjning 

och åsiktsbildning försöker skaffa sig inflytande. Hur man påverkar handlar 

mestadels om förmågan att övertala, att argumentera och plädera för sin sak. 

Försök till inflytande kan också ta sig uttryck i rena hot om exempelvis 

ekonomiska eller politiska sanktioner (Jerneck - Gidlund, 2001, s. 103 - 104). 

Lobbyistens arbete är en ständig tvåvägskommunikation, att både sprida och ta 

emot information. Relationerna lobbyisterna emellan är ett givande och tagande 

och handlar lika mycket om att lära sig om den andra parten som att föra fram sina 

egna intressen (Jerneck - Gidlund, 2001, s. 105). 

Som tidigare nämnts delas lobbyistens tillvägagångssätt in i en up-stream och 

en down-stream definition. Up-stream lobbying är den mer resurskrävande 

arbetsformen och handlar om att utöva inflytande över EU:s struktur, regelsystem 

och processer. En ofta återkommande ambition är att göra sig hörd på de områden 

där subnationella enheter ofta har ett direkt implementeringsansvar. Regionernas 

generella uppfattning är nämligen att EU-kommissionen inte tar tillräcklig hänsyn 

till de ekonomiska och administrativa kostnaderna som tillämpningen innebär 

(Jerneck - Gidlund, 2001, s. 106 - 107). Down-stream lobbying handlar i sin tur 

om att inte skapa nya gränser och påverka policyprocessen utan i stället endast 

tänja på de befintliga ramarna. Det kan till exempel handla om att lobba för att få 

EU-bidrag och projekt till just sin region (Jerneck - Gidlund, 2001, s. 107).  

Lobbyistens arbetssätt kan ibland vara svårt att förstå och förklara. Verbal 

förmåga, tydlighet och vikten av god kommunikation är dock centrala delar i 

deras arbete (SOU1998:146, s. 12). Arbetet bedrivs både i informella och formella 

sammanhang. Kontaktknytande och informellt ‖samtal i korridorerna‖
2
 är vanligt 

förekommande (Nord, 2011-05-06). Men även om det mesta av kommunikationen 

när ett projekt ska påbörjas sker informellt, så arbetar man öppet och skriver 

officiella dokument när lobbyisterna väl ska redovisa resultatet av sitt arbete 

(Nord, 2011-05-06).  

 

 

4.1 Syftet med den subnationella lobbyismen år 1999 

År 1999 genomförde Gary Marks med flera en stor studie för att ta reda på syftet 

med de subnationella lobbyverksamheten i EU. De skickade ut enkät till alla 165 

regionkontor som då fanns representerade i Bryssel. Enkäten återfinns som bilaga 

1 och är samma som vi använt vid våra intervjuer (fast översatt till Svenska). 

                                                                                                                                                         

 
2
  Ordet lobbyism anses komma från att påverkansarbetet ursprungligen bedrevs i hotellobbys 

(SOU:1998:146, s. 13) 
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Nedan väljer vi att redovisa resultat med studien. Syftet är att använda denna 

undersökning för att senare även kunna jämföra med våra egna resultat.   

Ett representationskontor i Bryssel är i första hand tänkt att ta del av och 

sprida information, inom EU-organisationen, till andra regionala aktörer men 

också till den egna hemma regionen. Informationsutbytet ska i första hand syfta 

till fler möjligheter att söka finansiering från EU till diverse projekt. Utöver detta 

är även att förbereda hemmaregionen för kommande relevanta lagändringar 

centralt. Ett tredje viktigt syfte med informationsspridning är att stå 

hemmaregionen till tjänst med viktig EU-information, svara på dess frågor och 

assistera med kunskap och hjälp, exempelvis om hur och vilka EU-projekt som 

kan sökas (Marks et al, 2002, s. 2). Detta är överensstämmande med idealtypen vi 

har låtit kalla för information. Nästa stora syftesområde berör också i hög grad 

idealtypen för information och handlar närmare bestämt om det komplexa nätverk 

av kontakter som präglar lobbyarbetet. Syftet är att vara en förbindelse mellan 

EU:s institutioner och hemmaregionen Därefter kommer syftet att förklara 

regionens ståndpunkter för beslutsfattare i EU-kommissionen (Marks et al, 2002, 

s. 2). Detta går också under idealtypen information men samtidigt börjar vi 

komma in på en annan idealtyp, nämligen påverkan. 

Att påverka de beslut som tas i EU är alltså en sekundär idealtyp för 

brysselkontoren, eller åtminstone var det så 1999. Samtidigt är det svårt att dra 

några generella slutsatser. Att sprida information och påverka policyprocessen 

tycks gå hand i hand, detta eftersom regionkontorens försök att informera EU:s 

institutioner inför ett beslut just är ett sätt att påverka. Andra ser i stället att de två 

idealtyperna inte är så tätt sammankopplade. Att informationsutbytet i anknytning 

till EU:s institutioner snarare handlar om ett deltagande än ett försök till att 

påverka besluten (Marks et al, 2002, s. 6). 

De som oftast och har bäst möjlighet att påverka beslutsfattandet är de större, 

mer resursrika kontoren. De har råd med en större och mer professionell personal 

och kan därför lobba mer effektivt. Ett annat samband visar på att de regioner och 

aktörer som jobbar aktivt med att påverka den nationella politiken även lägger 

större vikt vid att påverka besluten i EU, vilket hänger samman med att de har en 

större tro på att de kan påverka. Större regioner har även mer att vinna på att 

påverka besluten i EU, eftersom de berörs av så många fler politikområden än 

mindre subnationella enheter (Marks et al, 2002, s. 9). 

Kontor i Bryssel som representerar de resursstarkaste och mest självständiga 

regionerna är de som satsar mest på att påverka EU:s politik. På mer lokal nivå 

finner man starka belägg för att de brysselkontor som är sammanslagningar av 

flera kommuner eller städer, sätter syftet att påverka EU:s beslutsfattande högt 

upp på sin dagordning, till skillnad mot de kontor som bara representerar en lokal 

aktör (Marks et al, 2002, s. 12). Slutligen, vilka syften som anses viktiga för ett 

brysselkontor avgörs inte minst av den subnationella styrelsens ambitioner (Marks 

et al, 2002, s. 13). 

En tredje viktig funktion för brysselkontoren är att nätverka. Olika regionala 

och lokala representanter går samman i nätverk, baserat på gemensamma mål, 

vilket underlättar och gör informationsspridandet billigare och effektivare. Dessa 

mål kan vara allt ifrån ett gemensamt ekonomiskt intresse, gemensamma politiska 
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mål, geografisk situation eller geografisk närhet (Marks et al, 2002, s. 5). Denna 

ingår även i idealtypen information, dock står nätverkande inte så tydligt uttryckt i 

den teori som utvecklades av Marks et al 1996. 

PR är den idealtyp som kontoren tar minst hänsyn till. Att bredda kunskapen 

och öka vetskapen om regionen i EU är näst lägst prioriterad av de syften Marks 

et al sammanställer.   

Sammanfattningsvis kan man säga att de idealtyper som fick störst prioritet 

bland brysselkontoren 1999 var information, ekonomi och påverkan, med klar 

övervikt för informationsbiten. Den idealtyp som fick klart lägst prioritet var PR. 

Frågan vi ställer oss nu är om det ser likadant ut i dagens läge bland våra skånska 

aktörer.        
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5 Den skånska lobbyismen 

 

Här nedan redovisas och analyseras tre olika ‖nivåer‖ av skånsk regional 

representation, Malmö stads, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. 

Informationen är byggd på de ansvariga tjänstemännens utsagor och även till viss 

del organisationernas respektive verksamhetsberättelser. 

5.1 Malmö stad 

Gällande det övergripande syftet så gör Malmö stad själva en distinktion mellan 

tre huvudområden: policy, projekt och PR (Nord, 2011-05-06). Det framkommer 

tydligt att det ena området inte kan fungera utan de övriga; de är synkroniserade 

och lever i symbios. Policy handlar om ståndpunkter och påverkan. Projekt 

kretsar kring att ta del av och vara medverkande i olika typer av EU-projekt, både 

ekonomiska och kompetensutvecklande (Nord, 2011-05-06). PR enligt Malmö är 

att placera kommunen på den internationella arenan och visa vad man står för och 

vad man kan bidra med. Det fungerar som en slags marknadsföring för 

kommunen. 

De tre områdena fungerar tillsammans som ett hjul. För att kunna ta del av 

projekt måste en utveckling på PR-området ha skett, Malmö måste ha en 

legitimitet som en god projektutvecklare som uppvisar resultat (Nord, 2011-05-

06). Detta gäller även åt andra hållet, genom god projektutveckling får Malmö 

bättre PR och blir ansedd som en viktigare aktör på den europeiska arenan. Vidare 

påverkas även allt detta av policy-området, genom påverkan kan man utforma 

projekt anpassade för Malmö. 

De tre syftena hänger därmed tydligt samman. Påverkan och 

informationsinförskaffande är enligt informantens rangordning de mest 

prioriterade frågorna
3
 (policy) (Nord, 2011-05-06). Hur punkterna kan rangordnas 

i praktiken kan man dock diskutera, som det tidigare togs upp bedrivs dessa 

punkter ofta synkroniserat som ett hjul. Att placera Malmö stad i en idealtyp tycks 

därmed bli aningen komplicerat. Verksamheten verkar bedrivas inom nästan 

samtliga idealtyper. Vi väljer att utgå från de konkreta svaren på bilaga 1 från 

tjänstemannen för att placera Malmö i idealtyperna information, påverkan och PR. 

                                                                                                                                                         

 
3
  Punkt 1 & 7 bilaga 1 
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5.2 Region Skåne 

Vid upprättandet av Region Skånes kontor fanns enligt inriktningsdokumentet 

vissa utgångspunkter som skulle följas. Utveckling av den egna verksamheten, 

strategisk påverkan och profilering skulle vara utgångspunkterna för det 

internationella arbetet (Region Skåne, 2010-03-11). 

Med utgångspunkt i bilaga 1 svarade chefen för Region Skånes interregionala 

arbete att ett av de nuvarande viktigaste syftet för regionens brysselrepresentation 

var att representera regionens ståndpunker
4
 (Per-Olof Persson, chef för 

interregionalt arbete Region Skåne, 2011-05-11). Vidare anser regionen att 

påverkan av beslutsfattandet (att bidra till policyutveckling) samt införskaffandet 

av information från EU, relevant för hemmaregionen, var bland de viktigaste 

syftena med det internationella arbetet
5
 (Persson, 2011-05-11). 

Att placera Region Skåne i någon av våra konstruerade idealtyper blir 

komplicerat, eftersom kontorets verksamhet är nyligen påbörjad. Då 

rekryteringsprocessen drog ut på tiden blir det faktiska arbetet svårt att analysera 

och vi får därför utgå från de mål som är uppsatta för kontoret. Information tycks 

vara ett av de mest centrala syftena med arbetet. Kompetensutveckling och 

nätverkande är prioriterade arbetsområden. Vidare väljer vi att placera 

organisationen i idealtypen PR. Kontoret är nyligen öppnat och verksamheten har 

inte hunnit etablera sig. Detta är något de är medvetna om och arbetar aktivt med. 

Regionen måste profilera sig i syfte att kunna påverka och ta del av 

policyproccessen. Deras mål är dock bland annat, som tidigare nämnt, just att 

påverka eller bidra till policyutveckling. Det innebär att Region även får hamna i 

idealtypen påverkan. Indelningen i dessa idealtyper får anses vara utan inbördes 

rangordning då de alla är centrala delar i arbetet som bedrivs. 

5.3 Kommunförbundet Skåne 

Kommunförbundet Skåne, KFSK, har i dagsläget inte någon egen representation i 

Bryssel, men kommer inom den närmsta framtiden se över hur stort intresset för 

ett brysselkontor är bland deras medlemmar, de skånska kommunerna. KFSK 

håller även på och ser över vilka syften ett eventuellt kontor skulle jobba för. 

Enligt KFSK:s EU-samordnare Sofia Floreby kommer kontoret med största 

sannolikhet att syssla med intressebevakning, projektmakeri samt utgöra en 

servicefunktion som ska vara kommunerna behjälpliga i ärenden rörande EU.  

Intressebevakning handlar om att driva de skånska kommunernas intressen, 

öka kunskapen om EU på hemmaplan samt sprida kunskap om skånska 
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5
 Punkt 9 respektive 1 i bilaga 1 
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kommuner i Bryssel. Projektmakeri syftar till att informera om vilka projekt som 

dyker upp samt vara behjälplig med information om hur man går till väga när man 

söker EU-bidrag. Därtill ingår att vara med på möten och bygga kontaktnät med 

andra aktörer. Servicefunktionen är att svara på kommunernas frågor kring EU-

verksamheten och även förmedla kontakter (Sofia Floreby, EU-samordnare, 2011-

05-13). 

De skånska kommunerna har ett olika väl utvecklat EU-arbete i dag, vilket 

beror delvis på enskilda politikers intresse eller ointresse för EU-frågor. En 

konsekvens av det blir att kontoret inte kan sätta så tydliga syften som exempelvis 

Malmö stad och Region Skåne. Sofia Floreby säger att ‖kontoret måste jobba 

både med högt och med lågt‖ (Floreby, 2011-05-13). 

Att försöka påverka EU:s policyprocess blir ett nedprioriterat syfte för det 

tänkte kontoret. För att kunna få med alla kommuner, och framförallt de mindre, 

på projektet så måste man vara noga med att kontoret tjänar ett konkret syfte 

(Floreby, 2011-05-13). 

Sammanfattningsvis så överensstämmer syftet med KFSK:s EU-arbete med 

idealtyperna för information och ekonomi. Därtill kommer ett syfte, det rent 

servicemässiga, som inte riktigt täcks av våra utarbetade idealtyper. Till skillnad 

från Malmö stad och Region Skåne så tas ingen hänsyn till den fjärde idealtypen, 

påverkan. 

KFSK är en allskånsk institution som består av ett förbundsmöte med 175 till 

180 ledamöter, där en kommuns andel ledamöter beror på dess befolkningsstorlek. 

Förbundsmötet röstar i sin tur fram en styrelse, vars tretton poster har en bestämd 

fördelning utifrån de politiska partiernas storlek. KFSK:s övergripande inriktning, 

budget samt dess projekt bestäms av styrelsen (KFSK, hemsida). 

Sammanfattningsvis brukar KFSK:s beslut förankras i någon slags konsensus 

(Floreby, 2011-05-13). 
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6 Analys 

Här nedan redovisas och analyseras nu syftet med den skånska 

lobbyverksamheten. Därefter görs en analys kring de möjliga demokratiska 

problemen av denna. 

6.1 Syftet med den skånska lobbyverksamheten? 

Genom att placera våra subnationella aktörer i de idealtyper vi tidigare konstruerat 

kan vi lättare få en överblick över det främsta syftet med de respektive 

verksamheterna. Indelningen är inte på något sätt definitiv då vi bara har pratat 

med den ansvariga tjänstemannen för respektive offentlig aktör. 

 

 

 

 

 

Teori Operationalisering Analys 

Begrepp 
Idealtyper 

Malmö Stad 

Kommun-

förbundet Skåne 

Region 

Skåne 

Resource Pull 
Ekonomi 

 X  
Resource     

Push 

Information  

Exchange Information X 
X X 

Resource     

Push 

Regional 

Distinctiveness 
PR X  X 

Resource     

Push 

Resource     

Push 
Påverkan X  X 
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Det huvudsakliga syftet med de olika aktörernas lobbyverksamhet skiljer sig inte 

nämnvärt åt, som tabellen ovan visar. Däremot finner vi att idealtypen för 

information är ett genomgående viktigt syfte. Lobbyverksamheten definieras av 

en ständig kommunikationsprocess och således är informationsutbytet det mest 

centrala syftet. Ett tecken på att detta faktiskt är det viktigaste syftet med 

lobbyverksamheten finns även i att samma resultat återfanns i Marks et als studie 

från 1999. En annan orsak kan vara att vi har definierat idealtypen något vagt och 

mycket kan inkluderas i begreppet (se tabell på sidan 9).  

Malmö stad uppgav i vår intervju att de arbetar med information, påverkan 

och PR i vad som närmast kan likna ett synkroniserat hjul där var del har lika stor 

betydelse för slutresultatet. Både Region Skåne och Malmö stad tycks ha liknande 

syften med sin representation i Bryssel.  Även Region Skåne poängterar vikten av 

att marknadsföra regionen och placeras därmed idealtypen för PR.  

Kommunförbundet Skåne som fortfarande befinner sig i planeringsstadiet för 

upprättandet av ett brysselkontor tycks anse att de begrepp som innefattas i 

idealtyperna information och ekonomi är de viktigaste och mest åtråvärda.  

Av de tre aktörerna är det framförallt KFSK som sticker ut. De har tydligt valt 

att rikta in sig på projektmakeriet och det ekonomiska syftet. Detta motiveras i vår 

intervju av att de önskar få ett brett stöd av kommunerna som låter sig lockas först 

då kontoret kan erbjuda konkreta syften och resultat. KFSK måste alltså, till 

skillnad från Malmö stad och Region Skåne, först integrera syftet med kontoret 

hos sina medlemmar, vilket påverkar dem i sina prioriteringar. Ett syfte som ingen 

av de tre aktörerna lade någon stor vikt vid var det om att sprida information till 

medborgarna i sin region eller kommun.  

Att påverka policyprocessen i EU kräver att man har resurser och våra tre 

analysenheter prioriterar detta syfte olika mycket. Enligt Marks et als teorier 

hamnar syftet högre upp hos större och resursstarkare regionkontor och aktörer 

som är vana vid att även påverka den nationella policyprocessen. Både Malmö 

stad och Region Skåne lägger mycket arbete på att försöka påverka 

policyprocessen och får även anses som starka subnationella aktörer, som 

Sveriges tredje största stad respektive en av Sveriges mest expansiva regioner. 

Dock kvarstår faktum att Region Skåne-kontoret fortfarande är under 

uppbyggnad. Men dess syften ska också ses med vetskapen om att de troligtvis 

har skaffat sig erfarenhet av regional lobbyism genom tidigare samarbeten. 

Viktigt att poängtera gällande dessa resultat är dock det faktum att de baseras 

på enskilda tjänstemäns utsagor. Detta leder till ett validitetsproblem, då det är 

deras uppfattningar som styr våra resultat. Det finns dock inget annat alternativ 

för att genomföra studien som samtidigt är praktiskt möjligt för oss och vi får 

således förlita oss på de svar som personerna har uppgett. 

6.2 Lobbyismen och den demokratiska legitimiteten 

Huruvida syftet med den skånska lobbyverksamheten har fullständig demokratisk 

legitimitet tänker vi i detta kapitel analysera närmre kring. Till vår hjälp har vi de 
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frågor vi utarbetat för att få svar på om kraven på inflödes-, utflödes- och 

genomflödeslegitimitet uppfylls. 

 

6.2.1 Analys av inflödeslegitimiteten 

Kan den enskilda medborgaren påverka kontorets verksamhet? 

Möjligheten till deltagande tycks vara ungefär detsamma som till andra 

subnationella förvaltningsenheter. Politikerna, som är lobbyverksamhetens 

uppdragsgivare, röstas fram av befolkningen genom allmänna val. Politikerna 

utser också de tjänstemän som på plats i Bryssel ska omsätta politikernas mål och 

önskemål till resultat. Det finns alltså möjligheter för den enskilda medborgaren 

att påverka vilken politik som den subnationella enheten ska lobba för, genom de 

allmänna val som hålls. 

Dock kan man analysera vidare kring medborgarnas möjlighet att påverka i 

konkreta frågor som rör EU-verksamheten. Här kan vi inte göra annat än 

spekulera. Den enskilde medborgarens möjlighet att påverka den regionala EU-

politiken kan försvåras av den dåliga insyn som präglar lobbyverksamheten. 

Oftast sköts informationsutbytet lobbyisterna emellan. Ola Nord, ansvarig för 

Malmö stads lobbyverksamhet, poängterar dock att när det kommer till att skriva 

avtal och fatta beslut, så sker allt väldigt. Men för medborgaren kvarstår det 

faktum att det är svårt att ta del av de förhandlingar och argument som föregått ett 

beslut.  

Valundersökningar visar att frågor som rör EU har låg prioriterat hos 

medborgarna, i motsats till frågor som rör den inrikes politiken. 2004 var 

valdeltagandet till Europaparlamentsvalet 37,9 % och senast 2009 låg det på 45,5 

% (SCB, 2009, hemsida). Men även om intresset för EU-frågor har visat sig vara 

lågt så verkar heller inte politikerna underlätta att informationen kring dess EU-

verksamhet når allmänheten. Alla våra tre analysenheter placerar just syftet att ge 

medborgarna ökad kunskap och information om EU lågt. Samma resultat kommer 

Marks et al fram till i sin enkätundersökning av de regionala brysselkontoren från 

1999. 

 

 

6.2.2 Analys av utflödeslegitimiteten 

Vad tjänar den enskilda medborgaren på ett subnationellt kontor? Är utfallet 

bättre än insatsen? 

Effektiviteten och problemlösningsförmågan tycks bli allt viktigare 

processvärden i den offentliga verksamheten (Bäck – Larsson, 2006, s. 26). Som 

tidigare nämnt tycks dock lobbyverksamheten i synnerhet vara ganska 

ogenomskinlig och det är svårt att ta del av konkret information gällande 

resultatet. Det gör att det blir svårt att mäta den faktiska effektiviteten i 
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verksamheten. En indikator på att det faktiskt är en effektiv verksamhet är dock 

det faktum att antalet subnationella kontor stiger i antal (Jerneck – Gidlund, 2001, 

s. 5).  

Våra fyra idealtyper är alla exempel på värden som det regionala 

lobbykontoret vill uppnå med sin verksamhet. Ekonomisk vinning är lättast att 

analysera. En uträkning av en eventuell förtjänst kan göras genom att jämföra 

lobbykontorets utgifter och med de inkomster som tillfaller hemmaregionen. 

Kommunförbundet Skåne har som tydligt mål att ro hem EU-bidrag till sin region 

och kan därmed lättare utvärdera effektiviteten av sin organisation. I vår intervju 

med KFSK uppgav de likväl att deras satsning på ekonomisk vinning motiverades 

just med vikten av att lättare kunna legitimera verksamheten. 

När det gäller de andra idealtyperna är det konkreta värdet svårare att peka ut. 

Kompetensutveckling, politisk påverkan och en ökad kännedom om den egna 

regionen, är alla tre tydliga syften, men hur mäter man egentligen 

kompetensutveckling i faktiska siffror? Och dessutom, hur kan en ökad 

kompetensutveckling i det långa loppet vara den enskilda medborgaren till gagn? 

Politisk påverkan kan ta sig uttryck i konkreta resultat. Till exempel att 

beslutet i en fråga blir exakt det regionkontoret har lobbat för. Men även här 

uppstår svårigheter i att mäta effektivitet, vem orsakade att beslutet blev det de 

blev? Hur stora resurser har lagts på att lobba i frågan? Dessutom, hur tjänar 

beslutet den enskilda medborgaren? Ännu svårare är det att mäta effektiviteten 

och utfallet av att lobba för en ökad kännedom om regionen i övriga EU. Tydligt 

är alltså att det är svårt att mäta utflödeslegitimeringen kring den idealtyp som vi i 

vår undersökning fann vara viktigast; information. 

6.2.3 Analys av genomflödeslegitmiteten 

Kan man som medborgare sätta sig in i verksamheten? Finns det möjlighet till 

ansvarsutkrävande? 

Öppenheten, transparensen och insynen i den regionala lobbyverksamheten 

tycks vara rätt så bristfällig. Vi har funnit att det är ganska svårt att finna material 

kring hur verksamheterna faktiskt bedriver sitt arbete och några riktiga siffror som 

visar på hög eller låg effektivitet är antingen väldigt svåra att finna eller så 

existerar de inte.  

En orsak till den bristfälliga öppenheten är att mycket av lobbyarbetet bedrivs 

informellt. Det vanliga arbetssättet att gå in i olika nätverk verkar också för en 

försämrad öppenhet. Nätverksarbetet bidrar till att det blir svårare att se tydliga 

samband mellan hur mycket ett visst regionkontor har inverkat på 

policyprocessen, vilket försvårar möjligheten till både ansvarsutkrävande. 

Regionkontorens arbete för att söka ekonomiska bidrag är en process som sker 

mer formellt än mycket av det övriga arbetet, vilket ger medborgarna ökade 

möjligheter att se konkreta resultat av arbetet och de får därmed en ökad insyn. 

I vår undersökning fick dock informationsspridning till medborgarna gällande 

verksamheten en mycket låg prioritering. Det ökade nätverksarbetet innebär fler 

informella kontakter och därmed försvårar det möjligheten att utkräva ansvar. 
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7 Diskussion 

Regional lobbyism och subnationell representation i Bryssel kan vara ett väldigt 

svårgreppbart ämne. Nätverken är komplexa och svåröverskådliga och samtidigt 

är ofta lobbyarbetet och hur verksamheten fungerar svårt att få en inblick i. 

Att dela in syftet i idealtyper anser vi var nödvändigt att göra för att försöka ge 

oss själva en överblick över syftet med den subnationella lobbyismen. Dessutom 

bygger idealtyperna på teorier kring varför man upprättar kontor och ska således 

inbegripa alla tänkbara syften. Däremot vill vi inte gärna dra några slutsatser 

mellan idealtyperna och de olika analysenheterna. Till exempel är idealtypen för 

information något vagt formulerad och kan anses genomsyra hela verksamheten. 

Då idealtyperna får anses vara olika omfattande och inbegripa olika många syften, 

måste metoden ifrågasättas för bristande validitet.  

Att information är det viktigaste syftet med lobbyverksamheten uppges av alla 

våra tre analysenheter och detsamma framkommer i Marks undersökning från 

1999, och får därmed anses vara en välgrundad slutsats. Då materialet från våra 

analysenheter utgörs av intervjuer med en person, kan vi inte dra några slutsatser 

kring de andra idealtyperna. 

Vilket som är syftet med den skånska subnationella lobbyverksamheten är 

alltså svårt att svara på säkert. Syftet för våra tre analysenheter tycks skilja sig åt 

till viss del, men det är svårt att svara på i vilken grad. Det kan bland annat bero 

på hur tjänstemännen som vi har intervjuat har valt att formulera sig i våra samtal 

och otydliga gränser i frågeformuläret vi använde. 

En intressant avvikelse av våra intervjusvar var att Kommunförbundet Skåne 

uppgav att tjäna ekonomiskt på representationen som viktigt syfte. Då KFSK har 

krav på sig att söka medlemmarnas (kommunernas) legitimitet, måste de i högre 

grad visa upp goda resultat och effektivitet, i jämförelse med Malmö stad och 

Region Skåne som inte är frivilliga sammanslutningar. Att organisationer som 

kräver medlemmars godtycke har större krav på att uppvisa resultat, och därför 

prioriterar idealtypen ekonomi, är bara en hypotes och måste stärkas med djupare 

forskning i ämnet. 

Att bedriva lobbyverksamhet i Bryssel kan motiveras med att en stor del av de 

beslut som tas i EU inverkar direkt på de kommunala och de regionala 

ansvarsområdena. Men fortfarande kan man ifrågasätta hur arbetet sker, vilka 

resultat de ger, i kontrast mot hur mycket verksamheten kostar. Det är intressant 

ur den aspekten att skattepengar betalar en verksamhet som kan ha svårt att 

uttrycka några konkreta resultat samt som människor i allmänhet har en liten 

kunskap om. Det finns väldigt många infallsvinklar ur demokratiskt hänseende för 

vidare studier kring detta ämne. 

Gällande den demokratiska aspekten i verksamheten så är det svårt att svara 

på vår inledande frågeställning med någon fullständig säkerhet, det finns dock 
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tecken på vissa motsättningar mellan den subnationella lobbyismen och de 

demokratiska värdeord vi använt oss av. Detta beror sannolikt till största del på 

bristen av insyn i verksamheten samt svårigheter att mäta effektiviteten hos den. 

Samtidigt kan bristen på insyn i verksamheten också komma att innebära en 

försämrad validitet av vår undersökning. Kan vi utgå från och är medvetna om 

alla aspekter av lobbyism när vi gör vår analys? 

Det ökade antalet lobbykontor i Bryssel visar på att det finns stora värden att 

tjäna på. Men svårigheterna med att mäta organisationernas effektivitet och hur 

deras verksamhet i det långa loppet ska tjäna den enskilda medborgaren, betyder 

att det inte går att svara på ifall brysselkontoren uppfyller kraven för 

utflödeslegitimitet eller ej. 

Den av våra idealtyper som får anses innebära ett mer formellt arbetssätt än de 

övriga, är idealtypen ekonomi. Detta då projekt- och bidragsansökningar sker 

genom formella kanaler och att vanliga medborgare själva kan ta initiativ att söka 

EU-bidrag. Dessutom är det lättare att mäta effektivitet när det handlar om pengar 

än andra abstrakta värden. Det finns tecken som vi ser det att de kontor som 

prioriterar idealtypen ekonomi, har lättare att uppfylla de demokratiska 

processvärdena, men denna hypotes måste stärkas med bredare forskning med 

både fler analysenheter och en djupare demokratisk analys. 

Under våra intervjuer framkom det att nya kommunsammanslagningar håller 

på att växa fram där kommuner med liknande behov och profil samarbetar för att 

lättare kunna uppnå sitt syfte med sin lobbying av EU. Exempel på sådana (sub-

)regioner är Skåne Nordost och Sydöstra Skånes samarbetskommitté. Intressant 

vidare forskning hade kunnat göras kring om det är ett växande fenomen med mer 

lokalt knutna lobbyverksamheter. I så fall vad är deras syfte, och vad skulle deras 

uppkomst innebära för mer traditionella subnationella enheter som Region Skåne 

och KFSK.  
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8 Sammanfattning 

Utgångspunkten för vårt arbete har legat i att fördjupa oss i den spännande 

kontrast som finns mellan offentlig verksamhet och att syssla med lobbyism. 

Lobbyism förknippas av en del med odemokratiska metoder och därmed tycker vi 

det är på sin plats att göra en demokratisk analys av just den subnationella 

lobbyverksamheten. Analysenheterna är skånska aktörer, detta för att vi ska få en 

lokal anknytning. I uppsatsen har vi undersökt syftet med Malmö stads, Region 

Skånes och Kommunförbundet Skånes representation i Bryssel. Vi har utgått från 

befintliga teorier framtagna av Marks et al och anpassat dessa så att de blir 

applicerbara på vår frågeställning. 

Svaret på vår frågeställning är att det generella syftet för de tre aktörerna i 

mångt och mycket är detsamma. Utmärkande för den brysselbaserade lobbyismen 

är att det handlar om ett brett nätverkande och en ständig kommunikationsprocess, 

dels mellan olika subnationella aktörer och dels mellan lobbyister och 

uppdragsgivare. Syftet med brysselkontoren är främst att sprida och ta emot 

information, men också att dra hem ekonomiskt stöd, marknadsföra den 

subnationella enheten samt att påverka policyprocessen i EU. 

I demokratianalysen diskuterar vi hur lobbyverksamheten, med utgångspunkt i 

de fyra idealtyperna, är kompatibla med processvärden som deltagande, 

effektivitet och öppenhet. Angående legitimiteten finner vi inga tydliga svar, 

mycket på grund av att arbetet som lobbyisterna bedriver ofta är informellt. Just 

idealtypen ekonomi anser vi dock vara lättare att analysera då den innebär ett mer 

formellt arbetssätt och ger verksamheten ett tydligare mål. 
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http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283148.aspx
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10 Bilagor 

Bilaga 1 

  

Vilket av dessa syften anser du vara viktigast för ert brysselkontor? 
(Siffrorna utgör ingen inbördes rangordning) 

 

 Att skaffa information om kommande relevant EU-lagstiftning (1) 

 Att skaffa information gällande möjligheterna att söka ekonomiskt stöd från EU (2) 

 Att söka kontakt och bygga broar med andra regionala och lokala representationskontor i 

Bryssel (3) 

 Att agera förbindelse och kontakt mellan din region och EU:s instutitioner (4) 

 Att representera och förklara din regions ståndpunkter för EU:s institutioner och 

beslutsfattare (5) 

 Att arbeta för ökad förståelse och vetskap om din region i EU (6) 

 Att öka kunskaperna om EU på hemmaplan (7) 

 Att hjälpa och assistera de medborgare i din region som söker information om EU:s 

verksamhet (8) 

 Att påverka lagstiftning i EU till fördel för din region (9) 

 Att arbeta för att regioner i allmänhet ska få större inflytande på den Europeiska arenan (10) 

 

Frågeformuläret är utformat med stöd av undersökningen ‖What Do Subnational 

Offices Think They Are Doing In Brussels?‖ av Marks et al från 2002. Genom att 

använda denna befintliga tabell kan vi jämföra resultaten mellan vår egen 

fallstudie och den kvantitativa analys som genomfördes av Marks et al 2002. 

Metoden visar således på intersubjektivitet.  

 

 

 

 

 

 


