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Sammanfattning  

De senaste decennierna har Sverige gått från en stat med starka inslag av korporativism till ett                
styrelseskick med pluralistisk prägel. Utvecklingen har inneburit en arena för nya           
påverkansformer och med den en ny yrkeskategori. Samtidigt som arbetet med att påverka             
statsmakten utifrån har ökat, finns det fortfarande begränsad kunskap om hur det arbetet             
bedrivs.  
 
I denna studie används Hugh Heclos begrepp ‘policyprofessionella’ för förstå denna nya            
arena och dess aktörer. 2015 uppskattades antalet verksamma policyprofessionella till mellan           
2000 och 2500 personer. Denna studie undersöker och analyserar en avgränsad del av denna              
grupp genom deras egen syn på sin roll i det nutida demokratiska systemet. Utgångspunkter i               
frågeställningen är makt, demokrati och legitimitet. Studien genomförs genom sex          
semistrukturerade intervjuer baserade på ett målinriktat urval av policyprofessionella         
konsulter.  
 
Med hjälp av Steven Lukes tre maktdimensioner som teoretiskt ramverk framkommer tre            
primära slutsatser. Den första är den rörande oklarheterna kring de policyprofessionella           
konsulternas arbete och identitet. Varken den statsvetenskapliga forskningen eller konsulterna          
själva verkar veta vad de ska kalla sig. Den andra är den om konsulternas uppdragsgivare och                
vad deras arbete utgörs av. Studien visar på en viktig distinktion mellan att arbeta mot               
politiker och för dem. Detta aktualiserar vidare frågor om partipolitikens representativitet.           
Den tredje slutsatsen rör svårigheten av ansvarsutkrävande från gruppen.  
 

Nyckelord 

Policyprofessionell, konsult, lobbyism, makt, demokrati, legitimitet, representativitet,       

ansvarsutkrävande, informell påverkan, pluralism, Steven Lukes 
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1. Inledning  
Informell påverkan är ett begrepp som väcker känslor. Resursstarka som utövar makt över             

resurssvaga på bekostnad av allmänintresset, uppgörelser i slutna rum och manipulation av            

politiska processer. Eller – är den informella påverkan en stor tillgång i policyprocessen och              

en nödvändig del av demokratin där olika aktörer tillåts dela kunskap med de folkvalda?              

Oavsett vad man tycker om fenomenet så har kontakten mellan statsmakten och olika former              

av intresseorganisationer kontinuerligt intensifierats i Sverige sedan början av nittiotalet. Ett           1

namn på de personer som verkar genom informell påverkan som föreslagits av            

statsvetenskapliga forskare är policyprofessionella. Gruppen definieras som “aktörer inom         

den politiska sfären som inte är förtroendevalda, utan i olika former och i olika              

organisationer, offentliga som privata, är anställda för att bedriva politik”. Termen           2

policyprofessionella beskriver en ny politisk kategori och påverkansform som tycks sakna ett            

annat namn. 

 

De policyprofessionella konsulterna utgör en undergrupp av policyprofessionella. De är ofta           

anställda av en byrå och ämnar att genom byrån påverka på uppdrag av denna. De har många                 

olika uppdragsgivare och uppgifter. Arbetet kan ta formen av den klassiska lobbyismen, som             

går ut på direkt kontakt med politiska beslutsfattare, men de arbetar också i former längre               

ifrån de folkvalda församlingarna med att formulera budskap som är menade att få gehör hos               

en opinion. Vad konsulterna producerar kan variera beroende på kund: ofta är det             

kommunikationsstöd, men deras arbete kan också bestå i att formulera debattartiklar och bolla             

idéer med en partiledning.  3

 

De policyprofessionella konsulterna antar 2019 en central funktion i svensk politik. De utgör             

en ständigt växande politisk kategori. Enligt en studie från 2015 uppskattades antalet            

policyprofessionella till mellan 2000 och 2500.  4

1 SOU 2015:96, 295  
2 Garsten et al.(2015) 7 
3 Garsen et al. (2015) 7 
4 Garsten et al. (2015) 25 
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1.1 Problemformulering 

Den representativa demokratins legitimitet bygger på tydlighet i fråga om beslut och ansvar.             

Samtidigt som vi kan konstatera att arbetet med att påverka statsmakten utifrån har ökat, finns               

det fortfarande begränsad kunskap om hur det arbetet bedrivs. Det begrepp som ofta används              

för att beskriva det informella påverkansarbetet, lobbyism, framställs i medierna ofta som            

odemokratiskt och beaktas ofta med stor misstro av allmänheten. Olika demokratiutredningar           5

har tillkallats av regeringen för att analysera lobbyism med anledning av att den ansågs              

utmana den representativa demokratins funktionssätt.  

 

Samtidigt är forskningen på området inte särskilt omfattande. Mycket av den forskning som             

finns utgår från informell påverkan på specifika arenor, processer eller organisationer i            

politiken. I en svensk kontext framträder tre studier av lobbyism som är utgivna av              6

kommunikationsbranschens intresseorganisation. Det gjordes också en omfattande       7

intervjustudie av svenska policyprofessionella 2015, men då med ett mycket brett urval av             

yrkesgruppen policyprofessionella. Därtill är gruppen föränderlig och mångsidig. Att studera          

gruppen och dess inställning till makt, demokrati och legitimitet är därmed av största             

angelägenhet för att förstå nutida svensk demokrati.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera svenska policyprofessionellas egen            

syn på sin roll i det nutida demokratiska systemet. Denna uppsats strävar efter att finna svar                

på följande frågeställning: 

● Vilka föreställningar om makt, demokrati och legitimitet finns bland         

policyprofessionella konsulter som försöker påverka politiska beslut 2019? 

5 Naurin (2001) 129 
6 Garsten et al. (2015) 19  
7 Möller (2009), Strömbäck (2011), Svensson (2012) 
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1.3 Avgränsning 

Studiens urval är avgränsat till att endast omfatta konsulter och inte andra yrkeskategorier             

som skulle kunna definieras som policyprofessionella. Orsaken till detta är svårigheterna med            

att dra nyanserade slutsatser av resultatet vid ett mer blandat urval.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Public affairs (PA): Frågor av allmänt intresse eller angelägenhet, speciellt de frågor som             

berör aktuell politik. 

Public relations (PR): Verksamhet som syftar till att skapa och bibehålla gynnsamma            

relationer mellan t.ex. ett företag och olika målgrupper, t.ex. kunder.  8

Policyprofessionell: En kategori aktörer inom den politiska sfären som inte är           

förtroendevalda, utan i olika former och i olika organisationer, offentliga som privata, är             

anställda för att bedriva politik.  9

1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras de frågor uppsatsen ämnar besvara. Nästkommande           

kapitel ämnar förtydliga vilka former påverkan tagit i Sverige, samt redogöra för fenomen och              

forskning som är relevanta för ämnet. I det tredje kapitlet presenteras teori rörande             

maktdimensioner. I det fjärde tydliggörs uppsatsens metod och urval, samt intervjuteknik. I            

det femte kapitlet kombineras resultat och analys, för att kunna ge svar på uppsatsens              

forskningsfrågor. I det avslutande kapitlet diskuteras de sammantagna slutsatserna från          

analysen och förslag på framtida forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

8 Nationalencyklopedin, PR.  
9 Garsten et al. (2015) 7 

 



6 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Informell påverkan har tagit olika former i Sverige. Detta kapitel ämnar redogöra för             

historiska och politiska faktorer i fenomenets utveckling. Tidigare forskning i form av            

statsvetenskaplig litteratur och de statliga utredningar som är relevanta för fenomenets           

utveckling kommer att redogöras för kontinuerligt i kapitlet. 

2.1 Korporatism blir pluralism  

Under stora delar av 1900-talet hade intresseorganisationer stort inflytande i svensk politik.            

Olika former av intresseorganisationer bjöds in att delta i den offentliga beslutsprocessen.            

Kännetecknande för den korporatistiska lösningen var att staten tillsammans med berörda           

intressen formulerade och utformade offentlig politik. Staten erbjöd vissa utvalda          

intresseorganisationer inflytande i utbyte mot kunskap och information från de berörda           

organisationerna. Utvalda former av näringsliv och civilsamhälle fick på så sätt tillgång och             

inflytande i statliga styrelser och kommittéer. Inflytandet kom att bilda mönster och statens             

samarbeten med organisationerna kom att bli ovanligt långtgående sett ur en internationell            

kontext. Detta är vad som ofta kallas den svenska modellen.  10

 

Vid mitten av 1980-talet kom samarbetet mellan stat och de utvalda intresseorganisationerna            

att luckras upp. I början av 1990-talet upphörde organisationers beslutsfattande roll i            

myndigheternas styrelser. Detta utgör början på vad man i demokratiutredningen 2015           

benämner starten för den post-korporatistiska politiska kontexten i Sverige. Istället kom           11

intresseorganisationernas närvaro i politiken att förändras i riktning mot en pluralistisk           

modell. Staten fungerar i den pluralistiska modellen istället som en neutral aktör, och som              

mottagare snarare än samordnare. Detta förutsätter att staten lyssnar till en bred kategori av              

organisationer. Tillträdet skall vara öppet och inte längre begränsat till de aktörer staten             

definierat som legitima. Teoretiskt torde skiftet från korporatism till pluralism ha skapat            12

10 Lundberg (2014) 6, 13 
11 ibid. 6 
12 ibid. 16 
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förutsättningar för en mer jämlik politisk ordning, även om det inte nödvändigtvis blivit så i               

praktiken.  

 

Skiftet mot pluralism ökade intresseorganisationers tillgång till staten och dess beslutsfattare.           

För att kunna påverka vilka frågor som skulle bli föremål för beslutsfattarnas uppmärksamhet,             

krävdes nya arbetssätt och nya kunskaper. Anna Tyllström behandlar i sin avhandling från             

2013 framväxten av denna typ av tjänster ur ett marknadsperspektiv. Hon beskriver            

framväxten av PA- och PR-konsulttjänster i Sverige sedan nittiotalet som symbolisk för            

marketization, alltså tron på att marknaden är överlägsen andra metoder för kunskapsutbyte.            

Hon argumenterar vidare att PA- och PR-konsultation har fastnat mellan kategorierna säljbara            

och osäljbara saker. Produkten i form av rådgivning säljs, men dess legitimitet fortsätter att              

ifrågasättas av samhället. I sin bok Den demokratiske lobbyisten (2001) tar Daniel Naurin             13

upp problemen med konkurrens som kärnan i synen på politisk påverkan. Den passiva och              

mer tillbakadragna roll staten intog gentemot intresseorganisationerna förändrade        

förutsättningarna för deras verksamhet. Beslutsfattare saknar kriterier att luta sig mot när de             

ställs inför svåra demokratiteoretiska och ideologiska avvägningar rörande hur det material           

som presenteras för dem ska behandlas. Naurin pekar på svårigheten i att definiera ett              

balanserat och representativt intressegruppsystem, och därtill hur svårt det är att uppnå i             

praktiken.   14

 

Ett sätt att förstå hur arbete kring informell påverkan bedrivs mot staten idag är genom teorier                

om policynätverk. Teorierna härstammar från Hugh Heclos begrepp sakfrågenätverk som          

undersöker hur nätverk kring den politiska makten ter sig och vilka effekter            

sakfrågenätverken kan få för politiska resultat. Den statsvetenskapliga forskning om          

påverkansarbete som finns undersöker ofta just policynätverk. Där fokuseras det ofta på            

nätverkens rent formella egenskaper snarare än det faktiska innehållet i nätverken.           

Forskningen tar avstamp i redan existerande organisationer, processer och arenor och vad som             

kan förklara de specifika formationernas inflytande. Detta tangerar delvis de områden denna            15

13 Tyllström (2013) 206 
14 Naurin (2001) 82-83 
15 Garsten et al. (2015) 63 
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uppsats berör, men behandlar inte policyprofessionella som en samlad politisk kategori och            

fokuserar inte heller på gruppens implikationer för makt och demokrati.  

2.2 Kommitté- och remissväsendet - deltagande på institutionaliserade arenor 

Korporativistiska tendenser finns kvar i det svenska systemet. Organisationer som tidigare           

åtnjöt en särställning i förhållande till staten tenderar att fortfarande delvis göra det. Ett              16

annat uttryck för det korporatistiska arvet är kommitté- och remissväsendet som fortfarande            

används i politiska beslutsprocesser på nationell nivå. I remissförfarandet ombeds olika typer            

av organisationer att uttala sig vid beredningen av regeringsärenden. Syftet är att få fram ett               

bättre beslutsunderlag, och kartlägga de åsikter olika aktörer har inom och runt om de              

offentliga systemet. Regeringen väljer ett urval av intresseorganisationer som uppmanas att           

svara, men det finns inget som hindrar enskilda eller organisationer att höra av sig. En               17

kommitté liknar en självständig myndighet till formatet och utgör ett mer formaliserat            

förfarande. Tillträdet är begränsat till de aktörer som statens representanter väljer att bjuda in              

och deltagandet är knutet till etablerade procedurer. I Demokratiutredningen 2015          18

konstateras att remissvaren har en betydande inverkan på de beslut som regeringen fattar.             

Samtidigt menar nästan alla tillfrågade organisationer i utredningen från 2015 att den främsta             

möjligheten till att påverka en offentlig utredning är när direktiven till utredning formas, och              

alltså inte genom ett institutionaliserat deltagande. Samma tendens återfinns avseende          

kommittéväsendet, för vilket förtroendet är mycket lågt bland berörda organisationer. Ingen           

av de 22 tillfrågade svenska organisationerna menar att kommittéväsendet är den mest            

betydelsefulla kanalen för att påverka svensk politik, i jämförelse med arenor som personliga             

kontakter, media och EU.  19

2.3 Lobbyism - deltagande på icke-institutionaliserade arenor 

Det saknas konsensus inom den statsvetenskapliga litteraturen om vad lobbyism faktiskt           

innebär. En vanlig övergripande definition är ‘informell, icke-institutionaliserad påverkan         

16 Ett exempel är spelbranschen där de gamla monopolisterna Svenska spel och ATG har helt annan tillgång till 
lagstiftare och myndigheter än andra aktörer, vilket gör att monopolisterna får helt andra möjligheter att påverka 
myndighetsutövandet och lagstiftning. 
17 SOU 2016:5, 340 
18 Lundberg (2014) 6, 20, 24 
19 Lundberg (2014) 44, 17 
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gentemot offentliga makthavare’. Påverkan kan ske med syftet att föra fram en fråga på              20

dagordningen eller att hindra den från att nå dit. Detta är vad som gör det svårt att upptäcka                  

och också studera lobbyism – att en fråga inte tas upp kan utgöra en lika framgångsrik                

kampanj som att en fråga faktiskt tas upp. En återkommande hållning i litteraturen är dock att                

lobbyism inte inbegriper opinionsbildning och mediakontakter. Den uppdelningen återfinns i          21

Avkorporatiseringen och lobbyism, del av demokratiutredningen från 1999:  

 

Figur 1.1: Det politiska deltagandets former i Sverige.  22

 

I Det postkorporativa deltagandet, en annan del av demokratiutredningen 2015, ser           

uppdelningen lite annorlunda ut. Precis som 1999 uppdelas påverkansförsöken utifrån vilken           

arena de utförs inom. Den första typen utgör intresseorganisationernas deltagande på           

institutionaliserade arenor, som de ovan nämnda remissinstanserna. Den andra typen är           

deltagande på icke-institutionaliserade arenor. Sedan delas den icke-institutionaliserade        

påverkan upp i undertyper, som båda benämns som lobbying; offentlig och informell. Den             

offentliga lobbyismen inbegriper påverkansförsök genom offentliga rapporter, debattartiklar        

20 Möller (2009) 1 
21 Naurin (2001) 128 
22 SOU 1999:121, 241 
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och remisser. Den informella lobbyismen innebär direkta kontakter med politiker och           

tjänstemän. I den senare rapporten innefattas alltså opinionsbildning och mediakontakter i           23

begreppet lobbyism.  

 

Vilka aktörer som utgör lobbyister är inte specificerat och begreppet kan i teorin innefatta              

såväl intresseorganisationer och näringsliv som civilsamhälle. Kontraktslobbying, där        

professionella lobbyistkonsulter sköter kontakten med politiker åt storföretagen, är mycket          

sällan förekommande. Den gängse formen i Sverige beskriven i tidigare forskning är att             

konsulter rådger organisationer och företag som sedan lobbar själva.   24

2.4 Reglering 

I USA förekommer reglering kring informell påverkan i viss utsträckning. Lobbyister måste            

enligt lag registrera sig och vilka deras klienter är hos senaten. De måste därtill regelbundet               

rapportera vilken fråga de arbetar med, samt hur mycket pengar de spenderat på arbetet.              25

Lobbyism i EU har ökat i takt med dess lagstiftningskompetens. EU har en mindre strikt               

reglering av lobbyism än USA. Det fanns länge en frivillig uppförandekod och olika reglering              

för de EU:s tre maktinstitutioner. I Joint transparency register (2011) samlades regleringen            

till att omfatta alla organ och enligt den måste lobbyister registrera sig och sin verksamhet               

samt acceptera en uppförandekod. På medlemsstatsnivå framträder ett mönster av att           26

regleringsförslag är mer accepterade i öst än i väst; i en studie från 2014 framkommer att det i                  

endast två av de första 15 medlemsstaterna lagts fram förslag om reglering, varav inget              

röstades igenom. I en majoritet av de nyare medlemsstaterna har reglering debatterats, och i              

fyra av dem har sådana antagits.   27

 

Skiftet mot pluralism har aktualiserat en debatt om reglering även i Sverige. Mot bakgrund av               

detta tillkallade regeringen 1999 en demokratiutredning för att diskutera den maktmässiga           

förskjutningen, där näringslivet och dess organisationer har stärkt sin ställning. Man           

konstaterar att den politiska konsultbranschen tycks förstärka den förändringen av          

23 Lundberg (2014) 33, 34 
24 SOU 1998:146, 16  
25 Svensson (2012) 7 
26 Europaparlamentes arbetsordning, Svensson (2012) 17 
27 Frykebrant (2014) 17 
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maktstrukturen. Samtidigt menar man att en reglering skulle kunna verka negativt för andra             

demokratiska värden. Det närmaste vi i Sverige kommit en reglering av informell påverkan             28

rör begränsandet av rörligheten mellan statlig och icke-statlig sektor, något som diskuterades            

utförligt i bland annat en ESO-rapport från 2013. I februari 2018 infördes restriktioner             29

gällande statsråd och statssekreterares övergång till annan verksamhet än statlig. Om           

statsrådet eller statssekreteraren ämnar ta nytt uppdrag utanför statlig verksamhet inom tolv            

månader från sin avgång skall en särskild nämnd pröva frågan. I övrigt kvarstår systemet med               

en självreglerande påverkansverksamhet i Sverige. Organisationerna själva får besluta kring          

vilka normer som de ska förhålla sig till.   30

2.5 Politiska organisationer i kris  
Statsvetaren Peter Mair hävdade i Ruling The Void: The Hollowing Of Western Democracy             

(2013) att politiska partier inte längre förmår fylla sin representativa funktion i demokratin.             

Mair visar på omfattande data från det europeiska partiväsendet, som visar på ett kraftigt              

minskande engagemang i de etablerade politiska partierna de senaste 30 åren. Den            

representativa flerpartidemokratin har kommit att brista i legitimitet hos flera väljargrupper.           31

Mairs tes stöds av även av svensk forskning: av de arton svenska samhällsinstitutioner för              

vilka SOM-institutet mäter förtroendet för intar partierna sista platsen 2014 (tillsammans med            

kommunstyrelserna). År 2019 innehas sistaplatsen i förtroendeundersökningen fortfarande        32

av de politiska partierna. Mair uttrycker det som att “partierna har gått från att vara motorn i                 33

en folkligt förankrad deltagardemokrati till att bli spelare i en allt mer professionaliserad             

åskådardemokrati.” Problemet med det professionaliserade partipolitiska arbetet i Sverige         

adresseras i demokratiutredningen från 2014. Man konstaterar att det ökade antalet anställda            

“idéutvecklare” i politiska partier har inneburit en minskad betydelse för medlemmarna inom            

organisationerna. Det minskade inflödet av aktiva medlemmar till parti- och          

organisationsledningarna kompenseras med ett ökat antal policyprofessionella. Slutsatsen är         

28 SOU 1999:121, 254 
29 Lindström et al. (2012) 
30 PRECIS, Föreningen. 
31 Mair (2013)  
32 Holmberg et al. (2014) 
33 SOM-institutet, Förtroendebarometern. 
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att denna professionalisering av partipolitiken försämrar svenska partiers förmåga att uppfylla           

rollen som länk mellan den representativa demokratin och väljarna.   34

2.6 De policyprofessionella 

En omfattande kartläggning av svenskt påverkansarbete är gjord 2015 av Christina Garsten,            

Bo Rothstein och Stefan Svallfors i boken Makt utan mandat. Boken är unik i en svensk                

kontext så till vida att den behandlar gruppen policyprofessionellas arbete som en ny             

generaliserad påverkansform med ett stort antal intervjuer med policyprofessionella själva          

som material. Författarnas definition av policyprofessionella innefattar sju typer av          35

uppdragsgivare: regeringskansli, riksdagskansli, lokala/regionala politiska sakkunniga,      

fackförbund, intresseorganisationer, tankesmedjor och PA-byråer. Det finns vissa problem         

med definitionen, vilket anförts av bland annat Tommy Möller, professor i statsvetenskap, i             

en recension av boken i Svenska Dagbladet från 2015. Bokens studie av gruppen             36

policyprofessionella är mycket omfattande, och kategoriseringen innehåller yrken med         

uppdrag som skiljer sig mycket åt. Det kan göra det svårt att dra nyanserade slutsatser om                

gruppen som helhet.  

 

Makt utan mandat utgår ifrån 71 djupintervjuer med personer som är anställda för att på olika                

sätt bedriva politik. Genom frågor om deras egen syn på deras roll, inflytande, informella              

normer och deras nätverk undersöker författarna gruppen policyprofessionellas egen         

uppfattning. De slutsatser som bedöms vara relevanta för denna studie sammanfattas här.  

 

1) Entreprenörer på en marknad 

Gruppen policyprofessionella definieras som ganska stor och inbördes varierande. Författarna          

menar dock att personerna i gruppen har en viktig sak gemensamt, entreprenörsetoset.            

Gruppen utgör politikens innovatörer och säljare. Detta framhålls av policyprofessionella          

själva flera gånger i bokens intervjuer: deras uppdrag är påverkan, inte förvaltning. De vill              

ogärna tvingas jobba med bara en fråga, argumentera med okunniga eller bli granskade av              

34 SOU 2016:5, 32, 155 
35 Garsten et al. (2015) 275  
36 Svenska dagbladet, Sveriges dolda makthavare. 
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påträngande medier. Detta skiljer dem såväl från tjänstemannen med sitt tjänstemannaetos           

som den folkvalde, kännetecknad av sitt representations- och ansvarighetsetos.  37

 

 

2) Demokratins nya form 

Det är fortfarande de förtroendevalda och organisationsledningarna själva som fattar politiska           

beslut. I linje med Peter Mairs resonemang menar författarna att de policyprofessionella mer             

och mer tagit över partimedlemmarnas roll som idéproducenter och bollplank för           

partiledningarna. Vidare argumenterar man att policyprofessionellas arbetssätt förstärker        

deras position framför aktivister och medlemmar, och gör det svårare för enskilda individer             

att påverka och engagera sig i politiska partier och organisationer. Partierna blir på så sätt               

beroende av sina policyprofessionella när de vill utveckla sin politik eller hitta nya sätt att               

kommunicera den. Denna utveckling innebär med största sannolikhet också att den politiska            38

ledningens ställning gentemot enskilda riksdagsledamöter stärks avsevärt. Författarna tolkar         

ökningen av antalet policyprofessionella som början av en politisk omvandling och en ökad             

politisk ojämlikhet. Det som tidigare på olika sätt uppkommit organiskt genom väljarnas            

politiska övertygelser, sociala nätverk och engagemang i samhällssfären, kan nu köpas av            

professionella. Partier har omorganiserats förut, men till skillnad från då formuleras innehållet            

i denna omorientering med hjälp av aktörer utanför partierna. De som levererar och paketerar              

de politiska budskapen, i form av partipolitik, debattartiklar och politisk kommunikation, är            

allt mer sällan de som faktiskt står som som avsändare till dem. Det går inte att säkerställa ett                  

kausalt samband, men det minskade engagemanget i och förtroendet för partier korrelerar            

med ökningen av yrkesgruppen policyprofessionella.  39

 

3) Makt utan legitimitet 

Policyprofessionella själva, och deras uppdragsgivare, anser att de i olika grad kan utöva             

inflytande och ha makt över den offentliga politiken. Många av de tillfrågade uppger till och               

och med att rollen som policyprofessionell innebär större makt än den som enskilda             

riksdagsledamöter har. Den maktutövningen tar sig olika uttryck; direkt, indirekt och           

37 Garsten et al. (2015) 275  
38 ibid. 226 
39 ibid. 269- 272 
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strukturell. Dock saknar relationerna och utövandet ofta tydlighet. Exempelvis framträder det           

att det råder stor okunskap kring vilken roll politiskt sakkunniga har gentemot de opolitiska              

tjänstemännen. Författarna pekar på den totala avsaknaden av reglering. Till skillnad från            40

andra utövare av offentlig makt framstår policyprofessionellas legitimitet som oklar i den            

meningen att det saknas mekanismer för ansvarsutkrävande. Kategorin förekommer inte i den            

konstitutionella doktrinbildningen eller i gällande regelverk. Policyprofessionella kan inte         

utkrävas på något direkt ansvar av medborgarna i val. De behöver inte svara för sin               

verksamhet inför väljarna. Därtill behöver de inte genomgå någon närgången medial           

granskning. De policyprofessionella saknar också en av professionen etablerad etisk kod från            

vilka de kan hämta legitimitet och utifrån vilka ansvar kan utkrävas.  41

3. Teori 

3.1 Politisk makt 

Politisk makt och dess legitimitet är ett väl beforskat område. Med anledning av att denna               

uppsats inte intresserar sig för individualpsykologiska aspekter, och inte heller repressiva           

aspekter, kommer teorin begränsas till Steven Lukes klassiska maktbegrepp. Begreppet är           

uppdelat i tre dimensioner.  

 

Den första är den direkta maktdimensionen, det vill säga makt i form av beslutsfattande.              

Dimensionen tar avstamp i Robert Dahls definition av makt och en pluralistisk syn på synbart               

beteende, och brukar definieras som ‘A:s makt över B att få B att göra något som B inte skulle                   

göra annars’. Den politiska konflikten ligger i de olika preferenserna, som antas vara             

medvetet valda, och som tar sig uttryck i handling. Den politiska arenan utgörs av det               

politiska systemet och tills frågor uppkommer i ett sådant, kan de inte beaktas som politiska               

frågor. Makten manifesteras i det artikulerade och det som vi kan se, och i faktiska beslut.                

Människor anses vara medvetna om sina egna intressen. I den första dimensionen är det alltså               

beteendet och i slutändan makten över besluten som utgör makt.   42

 

40 ibid. 226 
41 ibid. 11 
42 Lukes (2005) 19 
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Peter Bachrach och Morton S. Baratz utökade maktbegreppet till att inbegripa en andra             

dimension i mitten av 1960-talet. De var kritiska till den första dimensionens fokus på aktörer               

och observerbara arenor, och menade att den saknade analysverktyg för betydelsen av            

institutionella regler och förordningar. Den observerbara konflikten är central, som i den            

första dimensionen, men i den andra kan den vara antingen öppen eller förtäckt. Utövandet av               

makt utvidgades till att omfatta tvång, påverkan och manipulation. Makt kan alltså också             

utövas när A verkar för att förstärka politiska eller sociala värden och institutionell praxis som               

begränsar B:s förståelse och insyn av den politiska processen. Ett effektivt påverkansmedel            

blir då att kväva eller förändra idéer och förslag innan de når den relevanta arenan för beslut.                 

En analys av den andra dimensionens makt innebär alltså både beslutsfattande och            

icke-beslutsfattande. Icke-beslutsfattande definieras som ett beslut som resulterar i ett          

förhindrande av en utmaning av beslutsfattarens värderingar eller intressen; alltså makten över            

dagordningen. Definitionen breddar förståelsen för vad som kan anses vara en politisk fråga             

till potentiella konflikter som icke-beslut förhindrar. Man har en bredare förståelse av            

politiska intressen än i den första dimensionen; för Bachrach och Baratz inbegriper de också              

de delvis eller helt exkluderade från det politiska systemet och utformningen av det.  43

 

I den tredje dimensionen utökas maktbegreppet vidare, bortom den synbara konflikten och det             

manifesterade beteendet. Lukes menar att de andra dimensionerna ger en missvisande bild av             

var makt utövas. Att människor inte upplever missnöje, är ingen garant för att intressen inte               

är skadade av maktutövandet. Lukes menar att missnöje kan manifesteras på andra sätt än              

genom direkt konflikt: A kan utöva makt över B genom att få honom att göra något han inte                  

vill göra, men han kan också utöva makt genom att påverka, forma eller bestämma hans               

önskningar och föreställningar. Det finns maktutövande som inte kräver artikulerade          

alternativ, som manipulation och utövande av auktoritet. Formen för påverkan kan ta            

världsliga former, som kontroll över information, massmedia och socialisering. Den          

dominanta gruppen svarar inte bara på opinionen, de skapar preferenserna. Makthavaren           44

kan på så sätt få objekten för maktutövningen att acceptera sin underordning som             

förutbestämd. Lukes kallade det makt över tanken; uppfattningen om vad som är en politisk              

fråga eller inte. De potentiella intressena kan vara icke uttryckta eller till och med omedvetna.               

43 ibid. 20-24 
44 ibid. 25-28 
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Makten kan utövas av en bred skara av aktörer, som institutionella krafter, ledare,             

policyprofessionella eller sociala rörelser. Detta behöver inte vara en konflikt, men är är likväl              

ett maktutövande. Detta är vad Lukes kallar en latent konflikt.  

 

Lukes tredje dimension har aktualiserat teorier om ett ‘falskt medvetande’. I ett system som              45

upplevs som demokratiskt fungerande och rättvist, så kan det alltså finnas förtryckta grupper             

som inte har möjlighet att se sina egentliga intressen. 

 

 Första dimensionen Andra dimensionen Tredje dimensionen 

Hur utövas 
politisk makt? 

Beteende och beslut Beetende, beslut och 
icke-beslut  

Beteende, beslut, 
icke-beslut  och kontroll 
över politisk agenda (inte 
nödvändigtvis genom 
beslut) 

Vad är 
politiska 
frågor? 

Policyfrågor Policyfrågor och 
potentiella 
policyfrågor 

Frågor och potentiella 
policyfrågor 

Var finns den 
politiska 
konflikten? 

Observerbar öppen 
konflikt 

Observerbar, dold 
eller öppen konflikt 

Observerbar, dold eller 
öppen konflikt, och latent 
konflikt 

Hur uttrycks 
politiska 
åsikter? 

Subjektiva intressen, 
i form av 
policypreferenser 
uttryckta av politiskt 
deltagande 

Subjektiva intressen, 
sedda som 
policypreferenser eller 
klagomål 

Subjektiva intressen, 
sedda som 
policypreferenser eller 
klagomål och reella 
(latenta) intressen  

 
Tabell 1.1: Lukes indelning av maktdimensioner.  46

 

I denna studie innebär ovan beskrivna dimensioner ett verktyg för att uttolka och särskilja de               

olika typerna av informell påverkan och makt som konsulterna ger uttryck för i             

intervjumaterialet.  

 

45 Garsten et al. (2015) 183 
46 Lukes (2005) 29 

 



17 

4. Metod och urval 

4.1 Val av metod 

Syftet denna studie är att undersöka och analysera svenska policyprofessionellas egen syn på             

sin roll i det nutida demokratiska systemet. Studien är inte tesdriven där utgångspunkten är att               

belägga en i på förhand given teori, utan utforskande. Därför har en kvalitativ metod valts.               

Den kvalitativa metoden innebär en försämrad möjlighet till replikerbarhet, men är en mer             

användbar strategi för att förstå ett specifikt fenomen inom en specifik kontext. Studien             47

utgår ifrån en probleminriktad och explorativ forskningsansats. Den explorativa ansatsen          

härrör från faktumet att forskning på området är av begränsad omfattning.   48

 

Svårigheterna att mäta makt och maktutövande är också ett av statsvetenskapens           

grundproblem. Tommy Möller undersökte lobbyism i den svenska riksdagen i en studie för             

konsultföretagens branschförening PRECIS 2009 med hjälp av en enkätundersökning till          

riksdagsledamöter. Jesper Strömbäck genomförde en annan studie, även den för PRECIS,           49

genom 12 djupintervjuer med tidigare politiker som blivit lobbyister. Samma metod använde            50

Garsten, Rothstein och Svallfors när de intervjuade 71 policyprofessionella 2015. Intervjuer           

som metod för att fånga informella påverkansformer återfinns även i demokratiutredningen.  51

 

Kvalitativa intervjuer är gynnsamt när fältet är relativt obeforskat, och möjliggör för            

utveckling av teorier och begrepp. I denna studie används en semistrukturerad djupintervju.            

Den semistrukturerade intervjun är flexibel i den meningen att intervjuobjektet har möjlighet            

att fördjupa sig på områden denne anser viktiga. Intervjuaren utgår från en lista av              

förhållandevis specifika teman, ofta kallad en intervjuguide. Den avgörande utgångspunkten          

när intervjuguiden utformas är att frågor och teman gör det möjligt för forskaren att extrahera               

information om hur intervjuobjekten upplever sin värld. Formuleringen av frågeställningar          

47 Bryman (2011) 363 
48 Garsten et al. (2013) 28 
49 Möller (2009) 
50 Strömbäck (2011) 
51 SOU 2016:5 
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skall inte vara så specifik att de hindrar alternativa idéer eller synsätt att framkomma under               

insamlingen.  52

 

Frågorna till intervjuobjekten har utformats för att ge dem möjlighet att svara på             

forskningsfrågan. Tre teman har varit genomgående under alla intervjuer; makt, demokrati           

och legitimitet, men de specifika frågorna har varierat beroende på intervjupersonernas           

arbetsplats och roll. De tillfrågade respondenterna erbjöds i första hand att boka en direkt              

intervju. I de fall där detta inte var möjligt hölls telefonintervjuer. Den direkta intervjun              

tillåter fler möjligheter till observation i form av kroppsspråk och minspel, men det saknas              

belägg i forskning för att skillnaderna mellan telefon- och direkt intervju skulle vara             

betydande.  Fyra intervjuer hölls genom direkt intervju, och tre över telefon.  53

4.2 Urval 

Hur gruppen policyprofessionella arbetar och bör definieras är ett underbeforskat område,           

som därtill också kontinuerligt förändras i takt med samhällets och politikens utveckling. Med             

anledning av detta är urvalet av typen målinriktat. Målinriktat urval tillåter forskaren att             

kontakta personer som är relevanta för studiens syfte. Urvalsmetoden erbjuder möjligheten till            

god överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Detta förutsätter en process där           

kunskap om företeelsen inhämtas innan urvalet, och därmed också en förförståelse om vilka             

personer som är troliga att ge mest värdefull data innan urvalet görs. Intervjuerna har därför               

föranletts av ett arbete med att kartlägga vilka personer som utgör ett relevant urval.   54

 

Denna studie berör ett ämne som har försvårat urvalsprocessen. Informella makthavare är inte             

sällan en ljusskygg grupp, särskilt de som är yrkesverksamma och har en anställning att ta               

hänsyn till. Med anledning av detta är intervjupersonerna anonymiserade. Det här försämrar            

studiens replikerbarhet, men ökar också sannolikheten för intervjuobjekten att våga uttrycka           

sina åsikter.  

 

52 Bryman (2011) 419 
53 ibid. 432, 433 
54 ibid. 434 
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Vid kvalitativa studier bör urvalet vara så varierat som möjligt inom en given ram. Den               55

initiala tanken var att likt studien från 2015 av Garsten, Rothstein och Svallfors intervjua              

personer med olika typer av arbetsgivare inom den informella maktsfären. Garsten, Rothstein            

och Svallfors hade bevittnat samma ökning av anställda inom det breda urvalet och de många               

kategorierna av policyprofessionella. Med ett så stort urval är det emellertid svårt att dra              

precisa slutsatser. Det blev också tydligt efter att två intervjuer hade genomförts med personer              

med olika arbetsgivare inför denna studie. En PA-konsult anställd på en konsultbyrå med             

vinstintresse har sannolikt andra förhållningssätt till makt och demokrati än en politisk            

sakkunnig på regeringskansliet. De har olika identiteter och lojaliteter. Därför smalnades           

urvalet av till att endast inbegripa policyprofessionella konsulter. 

 

Ett tjugotal individer har tillfrågats. Urvalet har gjorts med ett försök att nå variation i fråga                

om intervjuobjektens nivå i processen, samt storleken på deras arbetsgivare. Intervju hölls            

med sju individer. Ett större antalsmässigt urval hade dock troligtvis gynnat studiens            

trovärdighet och generaliserbarhet. Givet de tidsmässiga begränsningarna och det arbetet som           

krävdes före och efter intervju genomfördes sju intervjuer. En har inte tagits med i materialet               

med anledning av att urvalet ändrades till att endast inbegripa konsulter. De intervjuer som              

utgör material i studien står nedan listade med med fingerade namn; 

 

Intervju 1: Anna. Konsult på mindre kommunikationsbyrå.  

Intervju 2: Anders. Konsult på större kommunikationsbyrå.  

Intervju 3: Axel. Konsult på större kommunikationsbyrå.  

Intervju 4: Johan. Konsult på större kommunikationsbyrå.  

Intervju 5: Klara. Konsult på medelstor kommunikationsbyrå.  

Intervju 6: Sofia. Konsult på medelstor kommunikationsbyrå. 

4.3 Tematisk analys  

Analys av kvalitativa data är en av den kvalitativa forskningens stora utmaningar. För att              

kunna dra rimliga slutsatser krävs ett analysverktyg som tillåter en stor mängd textmassa att              

bearbetas. Intervjumaterialet i denna studie har därför analyseras med hjälp av Framework, en             

55 Trost (2010) 32 
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tematisk analystyp som tillåter forskaren att identifiera och sortera textmaterial. Denna typ av             

analysverktyg är gynnsamt vid en explorativ forskningsansats. Metoden är matrisbaserad och           

ämnar ordna och syntetisera data utifrån ett tema, i form av ett index av centrala teman och                 

subteman. Dessa bestäms utifrån intervjumaterialet. För att kunna kategorisera materialet          

korrekt krävs således en god kännedom av materialet som skall analyseras. I och med att               56

kategoriseringen i detta fall delvis är teorirealterat, har indelningen av Lukes tre            

maktdimensioner används för att kontrastera intervjumaterialet i indelningen av teman.          

Kategoriseringen i denna studie är iterativ i förhållande till frågeställningarna och teorin, och             

har vuxit i samband med att materialet har gåtts igenom. 

 

Uppdelning i denna analys utgår ifrån de tre centrala temana makt, demokrati och legitimitet,              

med tillhörande subteman. Dessa är samma som använts i studiens intervjuguide, och är             

utformade för att svara mot studiens forskningsfråga. Ett annat sätt att dela upp analysen hade               

varit utgå från teorin och sedan passa in materialet i maktdimensionernas definitioner av vad              

som utgör makt, intresse och konflikt. Detta hade dock potentiellt gjort resultatanalysen svår             

att överblicka, och vidare verkat negativt för den explorativa ansatsen.  

 

Vid utförandet av analysen har även likheter och skillnader mellan intervjusvaren noterats.            

Även saknade data har noterats, det vill säga vilka svar som inte finns med i datamängden                

men som enligt statsvetenskaplig litteratur och tidigare forskning skulle kunna göra det.            

Metoden möjliggör ett tematiskt kartläggande av policyprofessionellas uppfattningar av sig          

själva 2019, samtidigt som inslag från teori och tidigare forskning kan kontrasteras löpande             

mot materialet.  

4.4 Etiska överväganden 

Intervjuerna är genomförda enligt de fyra forskningsetiska principer som är framtagna av            

Vetenskapsrådet och är gällande för samhällsvetenskaplig forskning: samtyckeskravet,        

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet. I detta ingår att        

undersökningsdeltagare är informerade om deras uppgift i projektet samt vilka villkor som            

gäller för deras deltagande. Uppgiftslämnarens samtycke är bekräftat innan uppsatsen          

publiceras. De deltagandes medverkan behandlas med full sekretess och är anonym. Delar ur             

56 Bryman (2011) 528, 529 
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intervjuerna som kunnat identifiera deltagare har tagits bort. Deras medverkan har baserats på             

att de har full rätt att bestämma om, hur, och på vilka villkor de deltar.   57

4.5 Kvalitet 

Detta metodkapitel har ämnat redogöra de metodologiska verktyg som har använts, samt            

övervägandena bakom dem, för att säkerställa öppenhet. Metodval fordrar också en           

diskussion om kvalitetsmått. Effektiviteten i klassiska sådana som reliabilitet, validitet och           

generaliserbarhet för att bedöma kvalitet i kvalitativa studier har ifrågasatts. Bryman           

presenterar i sin bok Statsvetenskapliga metoder (2011) ett alternativt kvalitetsmått baserat på            

två kriterier; tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighetskriteriet innehåller krav på         

confirmability; det skall vara uppenbart att forskaren inte låtit personliga värderingar påverka            

utförandet av och slutsatserna från en undersökning. Äkthetskriteriet innefattar krav på           

autenticitet och att undersökningen och analysen ger en sanningsenlig bild av de åsikter och              

uppfattningar som finns bland fenomenet man studerar. Bryman tar upp ett annat kriterium             58

för kvalitativ forskning kallat relevans. Relevansen ska bedömas utifrån hur viktigt ett tema är              

inom området det berör, och vilka bidrag det kan lämna till det området. I detta kan även                 

relevansen för de berörda praktikerna (de personer som finns i den sociala miljö som              

studeras) räknas in.  59

 

Valet av metod resulterar både i för- och nackdelar för analysens kvalitet. Ett resultat av               

metodvalen i denna studie är att resultatet inte kommer vara generaliserbart i en större              

kontext. Studier av en djupare kontext, som denna, möjliggör dock ett fokus på detaljer och               

implikationer som försvinner när studiens fokus och metod är bredare och mer generell. En              60

annan implikation av metodvalet i denna studie är betydelsen av forskarens roll till             

intervjuobjektet och dess kontext. Intervjustudien har genomförts med sex anonymiserade          

individer, vilket gör det mycket svårt för studien att replikeras och granskas av andra forskare.               

Detta problem kan dock delvis avhjälpas genom att vara utförlig i beskrivandet av sättet som               

57Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
58 ibid. 353-557 
59 ibid. 359 
60 Moses et al. (2019) 263 
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studien har utförts. På så vis underlättar det för andra forskare att använda sig av samma                

metod.   61

5. Analys 

I analysen kommer resultaten från intervjun delas upp efter tre huvudteman: makt, demokrati             

och legitimitet. Resultaten kommer kopplas till Lukes teori om de tre maktdimensionerna.            

Samtidigt kommer de sammanfattade resultaten från Makt utan mandat (2015) användas för            

att jämföra resultat och slutsatser, samt undersöka skillnader över tid.  

5.1 Makt 

5.1.1 De policyprofessionella och vad som driver dem 

Samtliga intervjuobjekt är konsulter i den meningen att de arbetar som rådgivande            

specialister. Deras specialistområde är opinion och kommunikation. Dock definierar de alla           

sina yrken olika. När de beskriver sig själva som lobbyister, reklamare, kommunikatörer, görs             

det tillsammans med en förklaring. Jag är inte en sådan lobbyist, eller: jag är en               

kommunikatör, men en sådan med samhällsengagemang. De intervjuade konsulternas bild av           

en lobbyist låter antyda att de inte vill bli förknippade med en sådan. Yrkestiteln beskrivs som                

förlegad och missvisande; 

 

Skulle du kalla dig själv lobbyist? 
Nä. Eller.. beror på sammanhanget .. skulle kunna göra det till viss del. Vissa              
sammanhang gör jag det inte, för folk tycker det låter fult, som om man är en krängare. -                  
Johan 
... 

När att jag säger att jag är lobbyist, brukar jag också säga att det är en dålig beskrivning                  
av vad en PR-konsult faktiskt gör.. så jobbar ju ingen längre. Möjligen lite mysko              
företag som jobbar med att fiska röster för dodgy grejer i Bryssel.. men det där klassiska                
lobbyistarbetet, det har nog varit på utdöende under lång tid.. att tassa runt i korridorerna               
på Rosenbad.. det är väldigt få konsulter som gör det, om än någon. Yrkestiteln lobbyist               
låter förfärlig. Den förknippas med så mycket skumma grejer. Det man gör är någonting              
helt annat än det som porträtteras i filmer. - Axel  

... 

61 Kvale (2007) 114  
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(...)Nej men vi måste balansera lobbyister, den termen får mig att tänka på tobaksbolag              
och House of Cards.. vi måste nyansera det, om vi ska använda det. - Anna 

Konsulternas uppdragsgivare varierar mellan myndigheter, organisationer, fackförbund eller        

företag. Vad kunderna vill ha hjälp med varierar. På frågan om vad som driver              

intervjuobjekten i sitt arbete återkommer intresset för samhället. En konsult svarar på frågan             

om vad som driver honom i sitt arbete: 

Djupt engagemang för samhället och hur det utvecklas. Det är kul att arbeta med politiska               
processer och vårt allmänna beslutsfattande. Jag drivs också mycket av nyfikenhet. Om            
man skall vara framgångsrik i att driva en fråga måste man veta mest om den. Man måste                 
arbeta med innehållet, det finns alltid ett mikrokosmos i alla frågor. Då får man ju vara                
med och föra beslutsfattandet framåt. (...)- Axel  

Det finns också en stark övertygelse bland konsulterna att den pluralistiska           

påverkansmarknaden har en central funktion i det demokratiska samtalet, vilket de kopplar till             

varför de valt den policyprofessionella yrkesbanan. Samtliga intervjuobjekt benämner sin          

egen roll i den demokratiska processen som positiv. Att hjälpa deras kunder är att främja det                

demokratiska samtalet.  

 

Är din roll i den demokratiska processen något du funderar över? 
Ja, det känns nära demokratin. Jag hjälper någon komma till tals. Sen är det upp till andra                 
att fatta beslut. Vi arbetar med intresseorganisationer och företag.. det är alla möjliga             
typer av frågor. - Anders 
 

(...)Det finns också en demokratisk aspekt så till vida att jag kan hjälpa en aktör att                
komma fram trots att den annars inte hade kunnat finnas på den arenan .. trots att den                 
aktören besitter sådana kunskaper. Backar vi tillbaka till sjuttiotalet, var du LO eller SAF              
kunde du lobba men sen var det stopp. Ingen annan fick lägga sig i. Maktkoncentrationen               
var total. Idag är samhället mer pluralistiskt, det tycker jag är bra. - Axel 

... 

(...) Jag har svårt att tänka mig att jag skulle vilja bedriva lobbyism för branscher eller                
företag som inte leder framåt. (...) - Axel  

... 

Jag brukar säga att jag jobbar med kommunikation och reklam för att göra världen bättre.               
- Klara  
 
(...) Vi försöker ge mer makt till fler. (...) - Malin  
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(...) Men min byrå jobbar ju mycket med progressiva krafter, för samhällsförändring. - Sofia 
 

Två konsulter benämner problemet med informellt påverkansarbete och ojämlikhet i ett större            

perspektiv: 

Jag tror inte deras primära roll är att tillhandahålla kunskap, de har ju en tydlig agenda,                
och oftast någon som finansierar den agendan. Att då neutralisera lobbyisternas roll är             
nog lite naivt.. oavsett ekonomisk bakgrund så har ju den som påverkar alltid en agenda               
där den vill gynna sin sak. - Anna 

Bör formerna för den informella maktutövningen pratas om mer?  

Jag vet inte.. när diskussionen förs i media känns den väldigt främmande från hur vi               
arbetar. Jo ja, den skulle kunna diskuteras mer. Då borde vi ta ett bredare grepp, man                
kolla på hela samhället, hur fungerar vår demokrati. Vi kanske borde tillbaka och göra en               
ny maktgren.. som det är idag, det är konstigt. (...) - Anders 

Konsulterna och deras uppdragsgivare har möjlighet att utöva inflytande genom arenor som            

kan kategoriseras tillhöra den första dimensionen av maktutövande, genom påverkan i det            

politiska systemet. Enligt statsvetenskaplig litteratur är kommitté- och remissväsendet de två           

tillgängliga påverkanskanalerna för icke-statliga intressenter att påverka beslutsfattande. Dock         

tar ingen av de intervjuade konsulterna själva upp en sådan påverkansform när de resonerar              

kring hur de bedriver påverkan.  

 

Det verkar finnas en tydlig yttre etisk gräns gällande vilken etisk position de             

policyprofessionella kan anta. Samtliga konsulter utom en uppger att de skulle tacka nej till              

uppdrag från uppdragsgivare de inte är bekväma med. 

(...) Om vi skulle få in en kund som var oerhört långt i från mig.. Att vi skulle ta fram en                     
plattform för Nyheter Idag.. då hade jag sagt rakt upp och ner nej. Jag kommer inte kunna                 
sova på natten. Men sen vet jag inte hur det skulle tas emot, men jag har svårt att se att                    
mina chefer skulle ge mig en reprimand. Kanske om jag sagt så väldigt ofta. Min               
bedömning är att jag skulle kunna tacka nej till något som står långt ifrån. - Axel  

... 

Vi jobbar ju inte med politiska partier, vi jobbar inte med organisationer och företag som               
vill någonting kontraproduktivt gentemot samhället eller direkt skadligt.. Vi jobbar inte           
med tobaksindustrin liksom. Det är skönt. (...) -Axel 
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Så länge organisationen man arbetar för håller sig inom en yttre gräns, som verkar definieras               

av det synbart skadliga, beskrivs den ämnesmässiga omväxlingen som någonting trevligt.           

Flera konsulter påpekar att det är tjusningen med konsultyrket; att få vara del och driva en                

samhällsutveckling, samtidigt som de inte behöva vara låsta vid ett uppdrag eller ett             

perspektiv som i partipolitiken.  

5.1.2 Uppdragsgivare och uppdrag 

Skiftet mot pluralism har aktualiserat frågan om maktens andra dimension, och med den             

makten över den politiska dagordningen. Det finns många aktörer som är intresserade av att              

formulera frågor och lösningar på samhällsproblem. Bland intervjuobjektens uppdragsgivare         

återfinns företag, myndigheter, organisationer, insamlingsorganisationer, politiska partier och        

fackförbund. Dessa önskar påverka olika personer, instanser och frågor vilket föranleder olika            

sätt för konsulterna att arbeta. Fyra konsulter arbetar mycket mot företag. En stor del av det                

arbetet beskrivs som ren omvärldsbevakning. När en kund kontaktar konsulterna analyseras           

vilka möjligheter som finns utifrån omvärldsbevakningen, varpå konsulterna rekommenderar         

konkreta åtgärder och aktiviteter för kunden. Det konsulterna gör beskrivs av två            

intervjuobjekt som att formulera politikernas lösning: 

 

(...) Det måste framställas till att lösa ett problem som finns.. då måste man ju göra en analys av                   
kontexten. - Anders 
 
(...) För ett företags räkning så hjälper man dem att prata på ett sätt så politiker lyssnar 
och tycker att företaget är del av lösningen. (...) - Johan 

 

Det arbetssättet där konsulterna själva träffar politiker för att påverka, så kallad            

kontraktslobbying, beskrivs i intervjuerna precis som i den statsvetenskapliga litteraturen som           

ett ålderdomligt och missvisande förfarande. Den andra typen av av opinionsarbete som            62

oftast förekommer i samband med forskning är den när konsulterna ‘coachar’ organisationer i             

hur kontakten med politiker bäst genomförs. Detta förfarande återkommer även i intervjuerna            

som ett förekommande arbetssätt. Dock utgör den direkta kontakten mellan kund eller            63

lobbyist och politiker en begränsad del av det moderna påverkansarbetet. Istället beskrivs            

62 Intervju Johan, Axel, Anders  
63 Intervju Axel, Johan, Anders 
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kunskapen om hur man kommunicerar en fråga i opinionen som desto viktigare. En             64

respondent kallar det att ‘få ut deras (kundens) röst i bruset’. Två konsulter beskriver det               65

som att expertisen ligger i att förpacka frågor: 

 

När du pratar om din verktygslåda, vad ingår i den? Vilken typ av makt? 
Till exempel så vet jag hur man paketerar frågor så jag når de jag vill nå. Jag vet hur jag                    
använder den aktuella samhällsdebatten för att göra saker relevant. Omvärldsbevakning,          
jag förstår min roll. Men mest är jag så bra på att paketera frågor. Hur jag når ut med den                    
förståelsen. Det är en enorm makt. (...) - Anna 
 
(...) Jag hittar på roliga sätt att paketera frågor på. - Klara  

 
När politisk makt kan inbegripa mer än makt över politiska beslut, blir arenan för påverkan               

större än den partipolitiska. Med det ökar också behovet av människor som kan bedriva              

informell påverkan. De policyprofessionella är experter på att bedriva sådant arbete. Det gör             

dem också experter på informellt maktutövande: genom att formulera problem och förpacka            

lösningen i opinionen kan konsulterna forma människors perception och så också           

uppfattningen av vad som är en politisk fråga och vad som inte är det.  

 

Fyra av sex respondenter arbetar främst med företag och organisationer. De två övriga arbetar              

på en byrå vars primära kunder är fackförbund, partier och organisationer. Kundernas mål kan              

fortfarande i slutändan vara att påverka den politiska dagordningen eller ett formellt beslut.             

Dock skiljer sig detta arbetssätt från de övriga konsulternas eftersom man istället engagerar             

organisationens medlemmar att göra det å organisationens vägnar. Konsultens expertis ligger           

då i hur man engagerar organisationens egna medlemmar kring en fråga. 

 

Hur ser det ut när en kund kontaktar er? 
Det kan vara t. ex en organisation som vill engagera sina medlemmar kring en fråga som                
de vill driva, kanske hela vägen upp i politiken. Då hittar vi på olika sätt för medlemmar                 
att engagera sig. Det kan vara genom att skapa uppmärksamhet för frågan genom att göra               
kul grejer på internet, till att hitta på smarta sätt att hitta på dem att dela med sig av sin                    
mejladress, för att vi sen kan kontakta dem och be dem att skriva på en petition, eller att                  
dela med sig till andra och i bästa fall vill vi få människor att bry sig så mycket att de blir                     
någon slags aktivister och själva bedriver frågan. - Klara  
 

64 Intervju Anna, Axel  
65 Intervju Axel 
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En konsult kopplar det förändrade organisatoriska samtalet till digitaliseringen, och hur den            

skapat ett behov av en ny typ av politiska konsulttjänster. Politiska partier och fackförbund tar               

hjälp av konsulter för att engagera sina medlemmar, men också för att kommunicera med              

dem: 

 

Varför behöver facken anlita en byrå för att kommunicera med sina egna            
medlemmar? 
Ja det är intressant.. vår approach är den här: hur kan vi hjälpa dom att kommunicera                
bättre med sina medlemmar? Helvete vad dåliga dom är på att kommunicera med sina              
medlemmar. Förut så kanske man vände sig till en reklambyrå för att göra reklam mot               
medlemmar och potentiella medlemmar, för man hade inte den kompetensen inhouse.           
Men nu.. så har man inte längre någon kompetens internt vad gäller att kommunicera i de                
digitala kanalerna. Förut så var samtalet centralt för att kommunicera med sina            
medlemmar, men det är det inte längre. Medlemmarna finns inte längre på Scania eller på               
Volvo. De jobbar i mycket mindre formationer.. då har man inte möjlighet till samtal. Då               
måste man istället kommunicera digitalt. Men de kan inte det. Vi bidrar med digital              
kunskap, men sen samtalet.. de har behov av en kompetensväxling. Mycket går tillbaka             
till det digitala. De som arbetar på facken, de har en bild av hur det är.. men om man tittar                    
på fakta så är det inte så. Medlemmarna är inte medlemmar av solidariska skäl.. man är                
engagerad av helt andra orsaker, inkomstförsäkring, råd och stöd.. och då behöver man gå              
utanför huset för att att förstå. Vi har också arbetat med politiska partier, eftersom de kan                
inte heller prata med sina medlemmar. - Sofia 

 

Ovan citat tangerar resultaten som framkommer i Makt utan mandat om det förändrade             

partipolitiska samtalet. Det som tidigare uppkommit organiskt inom partier och fackförbund,           

genom medlemmars övertygelser och samtal, är nu något som konsulter avlönas för att             

producera.  

 

Det som konsulten beskriver ovan är policyprofessionella som anlitas av partier och            

fackförbund för att kommunicera med partiernas och fackförbundens egna medlemmar.          

Vilken funktion fyller då organisationernas medlemmar? Deras möten? Detta aktualiserar          

flera aspekter av maktutövande. Konsulterna utövar politisk makt i en kedja där partiets             

medlemmar är den första aktören. Genom dem har man potentiellt möjlighet att påverka             

politiska intressen enligt alla tre maktdimensionernas definition. Men det aktualiserar också           

frågan om det partipolitiska systemets legitimitet.  
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Konsulten i fråga kopplar organisationernas försämrade förmåga att kommunicera med sina           

medlemmar med ett behov av policyprofessionellas digitala verktyg för att förstå dem.  

 

Kommer er typ av byrå öka tror du? 
Ja. Det tror jag. När du väl har blivit medlem i en organisation.. vad är det som gör att du                    
stannar kvar och sedan i slutändan bli förtroendevald? Varken fackförbunden eller           
partierna har det tänket. En gång var fjärde år vill de att vi ska rösta på dem. Men vad är                    
det som gör att du fortsätter att engagera dig? Då kommer den här digitala omställningen               
in. Jo just det, Anna Svensson hon är engagerad i jämställdhetsfrågor och hon klickar              
alltid på länkar om det. Ja då ska ju Anna Svensson få mer information om hur partiet                 
arbetar med jämställdhetsfrågor. Men så tänker inte partiet.. de har inte den kunskapen             
inhouse. Ja. Den här typen av byråer kommer bli jättemycket viktigare. - Sofia 

 

5.2 Demokrati 

5.2.1 De policyprofessionellas och de förtroendevalda  

En stor del av de policyprofessionellas yrke är att arbeta mot de förtroendevalda. I Makt utan                

mandat beskrivs svenska policyprofessionella ha en lågt förtroende för de förtroendevaldas           

förmåga och kunskap. Det skulle kunna tolkas som ett uttryck för att kontrollen av den               

politiska agendan har förskjutits från politiken till en större arena. Bland de intervjuade i              

studien varierar de tillfrågades uppfattning om de förtroendevalda. En konsult kallar dem            

kompetenta men inte kunniga. En annan menar att de förtroendevalda är de som inte fick               66

jobb någon annanstans: 

 

(...) För att bli förtroendevald.. så krävs det att du går på tillräckligt många möten, du är                 
hängiven, du lägger ned tiden; men det är inte så himla många som vill göra det. Då kan                  
det bli så att bara att du har lagt din tid, så får du viktiga uppdrag. Men som                  
policyprofessionell, då måste du gå igenom ett helt annan .. du måste bli anställd. De               
förtroendevalda.. de är inte de skarpaste knivarna i lådan.. det är dom som inte fick jobb                
någon annanstans. Då valde de karriären förtroendevald. - Sofia  

 

Samtliga intervjuobjekt är noga med att poängtera respekten de känner för de förtroendevalda             

och arbetet de utför. Två konsulter har arbetat inom partipolitiken tidigare, och flera uppger              

att de skulle kunna tänka sig att göra det i framtiden. I intervjuerna framkommer fyra orsaker                

till varför de själva inte är intresserade av att arbeta partipolitiskt just nu, i de fallen där det                  

66Intervju, Anders  
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gäller. Den första är att möjligheten till att göra skillnad finns utanför partipolitiken. En              

konsult upplever sig till och med ha mer makt som policyprofessionell än som förtroendevald:  

 

Skulle du vilja arbeta som förtroendevald?  
Nej.. det skulle jag inte.. jag har funderat på det. Jag tycker jag inte att de har tillräckligt                  
stort inflytande över de frågorna jag tycker är viktiga, de behöver ägna sig åt massa andra                
saker som inte jag inte brinner för typ hur ska partiorganisationen skall utvecklas .. det               
blir väldigt mycket internpolitik. I mitt jobb som konsult får man jobba med frågorna.              
Och vara i själva påverkansarbetet. (...) - Sofia 
 
... 
 
(...) Kraften till förändring finns utanför politiken, se bara på klimatrörelsen. - Anna 

 
De två konsulterna pekar på en maktförflyttning bort från den första dimensionen, mot den              

informella sfären. I den är det inte bara beteende och beslut som är politisk makt. Detta får                 

implikationer för var den politiska konflikten äger rum, och därmed också vilka som kan delta               

i den.  

 

Den andra orsaken de policyprofessionella uppger till att inte verka partipolitiskt är            

trögrörligheten och den fasta hierarkin inom den partipolitiska organisationen. Flera          

intervjuobjekt tar upp att man borde underlätta för att bli politiker senare i livet. En konsult                67

menar att nuvarande tillvägagångssätt är odemokratiskt: 

 

Är det en sådan demokrati du vill ha, där man kan ta genvägar till makt? 
Jag tror att det är en sån demokrati vi behöver för att få en bättre representation i vår                  
demokrati. Om alla ska klättra genom ungdomsförbund, sakta upp o sen ministerpost.. då             
blir det exkluderande. Det finns ju massa orsaker till att man kanske inte vill eller har                
kunnat engagera sig i partipolitiken, att man inte vuxit upp och vetat om att den               
möjligheten fanns, eller att det politiska engagemanget kommit senare. Om det bara fanns             
den traditionella banan in politiken skulle man missa många viktiga röster. - Anna 
 

Den tredje aspekten är svårigheten för policyprofessionella att identifiera sig med endast ett             

parti. Partipolitiken beskrivs kräva en enspårig ideologisk hängivenhet; 

 

67Intervju, Anna, Johan, Sofia 
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Jag har nog aldrig hittat en hemvist i något enskilt parti till den grad att jag har känt mig                   
bekväm att bli medlem. Det har känts som ett stort steg. Men jag har ändå haft ett stort                  
samhällsintresse. Då har den här karriärvägen känts rimlig. - Johan 
 
... 
 
Jag drar mig lite för att jobba med en och samma uppdragsgivare hela tiden.. jag har                
roligare på jobbet om jag får jobba med fler uppdrag och perspektiv. Men det hade varit                
kul. Dock.. jag har massa fördomar om att arbeta inom partipolitiken. Det är så mycket               
förankringsprocesser .. jag är lite för rastlös för det. - Klara 

 
Den fjärde orsaken som framförs till att inte arbeta partipolitisk är vad yrket innebär. En               

konsult nämner svårigheten för staten att konkurrera lönemässigt som en orsak till att inte              

satsa på en politisk karriär. Flertalet intervjuobjekt uppger att de känner stor respekt för de               

som “orkar” verka inom partipolitiken. En konsult tar upp den mediala granskning politiker             68

utsätts för som en orsak till att undvika förtroendevalda positioner: 

 
(...) Det verkar jobbigt att arbeta politiskt. Det verkar förjävligt att vara minister. Stor              
press, mediadrev.. det verkar bara jobbigt. Jag är inte avundsjuk. Imponerad över de som              
orkar med. Om jag skulle gör det skulle det vara på en lägre nivå. - Johan  

 
En annan respondent vänder på frågan och anför att man inte behöver vara politiker för att                

påverka; 

 
Är din roll i den demokratiska processen något du funderar över? 
Ja absolut! (...) Jag har omvärderat min roll i det demokratiska systemet, jag förstår mitt               
ansvar att inte ta demokratin för given. För det behöver man inte vara politiker, vi som                
samhällsmedborgare har också ett ansvar att ställa krav och på olika sätt utveckla             
demokratin utifrån den tiden vi lever nu. 

Vill du vill förkorta vägen till politiken?  

De på de beslutande posterna bör såklart förhålla sig till de regelverk och system, ansvar               
vi har. Jag tror bara att vägen dit är förändrad. Om inte genvägarna finns kommer vi inte                 
få ett representativt styre. - Anna 

Det informella maktutövandet beskrivs här som den bästa vägen till politisk representativitet.            

Samma konsult menar att vägen till ett mer demokratiskt samhälle går genom att utbilda              

människor om hur den politiska processen går till, utan att man för den delen måste bli                

politiker:  

68Intervju, Anders, Sofia  
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(...) Barnen måste få veta hur man kan påverka, att man kan skriva ett brev till en                 
politiker. Aktivism för barn! Barn måste tränas i att tänka vad man skulle vilja förändra,               
vad man säger om man inte håller med. Hur kan man påverka, många har inte den                
kunskapen. Vi är inte rustade i att se oss som samhällsmedborgare där vi kan påverka. -                
Anna 

5.3 Legitimitet 

5.3.1 Politisk jämlikhet  
När tillträdet till beslutsfattarna förändrades och började ske på intresseföreträdarnas initiativ           

snarare än genom inbjudan från staten breddades den politiska arenan. Att bli föremål för en               

beslutsfattares uppmärksamhet blev då också ett sätt att utöva makt. Men förmågan att             

påverka kostar pengar. Skiftet mot en pluralistisk påverkansmarknad har därmed aktualiserat           

en rättviseaspekt: vem har råd med makten? En konsult resonerar kring politisk jämlikhet och              

dess gränsdragningsproblematik: 

 

Jag har funderat över det.. men vem bestämmer vad som är rätt? Jag reflekterar över det,                
vem är det som har medlen. Det finns en skevhet. Men vem ska besluta vad som är rätt                  
information? Ska man utse någon domare som säger att den här informationen är             
felaktig.. - Johan 
 

Samma konsult resonerar vidare om pluralismens jämlikhetsproblem, och landar i att de            

policyprofessionella inte är de man bör fokusera på: 

 

Om man är ett stort företag så följer det med ett inflytande. Det är lite.. the rule of the                   
game. Om det finns något bättre system vore det bra. Man pratar ofta om PR-branschen               
som något problem.. men om inte vi finns här, så skulle vi bara suttit på företagen. Man                 
kommer inte åt problemet genom oss. - Johan 
 

Förtroendevalda utgör en viktig mottagare för konsulternas påverkansarbete. Samtidigt som          

synen på de förtroendevaldas kunskap och kompetens varierar, så har intervjuobjekten den            

största respekt och förtroende för de förtroendevaldas funktion. Det är de förtroendevalda som             

ska se till att jämvikt råder: 

Tycker du alla intressen får komma till tals?  Finns det en brist på jämvikt? 

Brist på jämvikt.. ja. Det blir det ju hur som helst. Jag vet flera exempel där inflytande                 
varit ojämnt av en orsak som är långt ifrån det ekonomiska. Det blir en konstig               
diskussion.. mer eller mindre korrekt inflytande.. Vissa saker avgörs av ekonomiska           
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muskler.. men långt ifrån alltid. Det är ju politikernas uppdrag att hålla isär dem.              
Underbelysta frågor.. Vi bör kunna utkräva av en riksdagsledamot skyldighet att           
undersöka en fråga och värdera huruvida en fråga företräds av 10 eller 10 000 intressen. -                
Anders 

... 

Det behövs ett system som reglerar hur politiker kan köpas, självklart, av organisationer.             
Det behövs absolut en kritisk granskning av vart underlag kommer ifrån. Underlag            
behöver alltid synas.. jag vet inte hur man gör med det. Men ansvaret är statens. Staten                
ska vara den neutrala faktorn vars uppdrag ska vara att syna det underlaget. - Anna 

... 

(...) Som väljare vill man ju veta om det är företag som skriver propositioner som klubbas                
igenom. Men .. det är ju i slutändan politikern som är ansvarig över det dom skriver sitt                 
namn på. - Johan 
 

Detta knyter an till den pluralistiska grundtanken av olika påverkansorgan som aktörer på en              

marknad, och staten och dess representanter som neutrala mottagare. Informationen de olika            

aktörerna presenterar för staten skall bedömas sakligt och jämlikt. Så länge det som sker på               

marknaden är lagenligt är det upp till aktörerna själva hur verksamheten ser ut.  

5.3.2 Reglering 
I Makt utan mandat särskiljer man policyprofessionellas etos från från tjänstemannen och            

dennes tjänstemannaetos, och den folkvaldes representations- och ansvarighetsetos. Man         

kallar policyprofessionella entreprenörer på den politiska marknaden. En av de intervjuade           

konsulterna resonerar kring sitt etos: 

 
(...) Jag funderade mer över det där när jag var student. Nu är det ett jobb.. man vill att det ska                     
gå bra på jobbet. (...). - Johan  

 

De policyprofessionellas uppdrag är också ett jobb: inte förvaltning eller beslutsfattande. De            

är anställda, inte folkvalda, och står därför inte under ansvarsutkrävande från väljarna. Det gör              

däremot de förtroendevalda som fattar besluten som de policyprofessionella påverkar. Men           

om Lukes utvidgade förståelse av maktutövning kan det påverkansarbete de          

policyprofessionella utför ändå klassificeras som just politiskt maktutövande. Det aktualiserar          

en svåravvägd fråga om legitimitet. De policyprofessionellas legitimitetsgrund är något man           

diskuterar utförligt i Makt utan mandat. Man menar att det saknas kontrollmekanismer för             
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gruppens maktutövande. De potentiella medlen för att komma åt problemet föreslås bestå i             

man antingen som regelverk eller en etisk kod för gruppen. I denna studie präglas              

konsulternas resonemang kring reglering av den informella maktsfären av tveksamhet. En           

konsult tar upp behovet av stärkta karensregler för politiker:  

 

Jag skulle vilja se lite tydligare riktlinjer kring övergångar. Lite ökad transparens från             
politikerna själva. Dom anser bevisligen inte att de vinner tillräckligt på det. Antingen så              
finns inget intresse för det.. eller så gör de bedömningen att det inte är värt det. Det får                  
mig att tvivla på hur stort intresset är. Det finns ingenting som stoppar dem. - Johan 
 

En annan reglering rör den om transparens och insyn. Formaliserad transparens för            

påverkanskonsulter, i form av öppet redovisande av kunder, beskriver en konsult som            

“kontraproduktivt”. En annan påtalar den gränsdragningsproblematik som skulle kunna följa          69

med en sådan reglering. Dock är begreppet transparens i sig positivt laddat bland             70

konsulterna:  

 

(...) Transparens är någonting jag ofta tänker på är viktigt. Att man berättar vad man gör,                
vad man har för avsikter, det kommer man väldigt långt med. - Sofia 

..  

Transparens är viktigt på det sätt att allmänheten har rätt att veta – vem är det som ligger                  
bakom! En kampanj eller något. Den typen av öppenhet är viktig. Men när det kommer               
till prekära frågor.. det är generellt sett en liten fråga, minimalt intresse för allmänheten.              
Om folk är väldigt intresserade av det.. då skulle jag bli förvånad. (...) -Axel  

..  

Jag tycker vi är ganska omogna i Sverige.. Lobbyverksamheten har så mycket kvar att              
utvecklas. Om aktörer från civilsamhället och näringslivet är transparenta i sitt arbete.. så             
tycker jag inte att det är ett problem med påverkansorganisationer egentligen. - Sofia 

 

Samtidigt som de policyprofessionella kan anses besitta och utöva makt är den process genom              

vilken de verkar komplex. Det gör det mycket svårt att utröna och bedöma vem som utövat                

vilken politisk makt. En fråga som diskuteras utförligt i Makt utan mandat är den om               

ansvarsutkrävande. Studien antar en normativ utgångspunkt i principen om ansvarsutkrävande          

som central för den politiska maktutövningens legitimitet. Det aktualiserar en diskussion om            

69 Intervju, Axel  
70 Intervju, Johan 
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vilken politisk maktutövning som vi kan utkräva ansvar för. Skulle en förtroendevald            

tillskrivas halvt ansvar för sina beslut och den policyprofessionella som påverkade denne            

resten? Hur mycket ansvar har den policyprofessionellas uppdragsgivare? En konsult          

resonerar kring problemet med att formalisera ansvarsutkrävandet av informell påverkan: 

Det blir så många olika lager av vem som i slutändan är ansvarig. I vår bransch, vi hjälper                  
företag och organisationer att komma fram till vad som är deras bästa förutsättningar för              
att komma ut och synas, framföra sin syn. Ifall ett företag framför för politiker som vi har                 
hjälp dem med, och sen om politiker landar i ett beslut som får oanade konsekvenser.. då                
skulle jag känna någon slags skuld.. men ansvarsutkrävande.. det är svårt. (...).. det som              
skulle bli det stora straffet skulle ju bli kundens reaktion. Det skulle ju vara ett enormt                
stigma. Nej.. jag har svårt och se hur man skulle kunna formalisera ansvarsutkrävandet. -              
Axel  

Konsulterna landar alla, med undantag från konsulten som tog upp karensreglerna, i att en              

reglerad påverkansmarknad vore en dålig idé. En orsak som två konsulter uppger är att              

regleringen skulle påverka möjligheten till påverkan och i förlängningen skada demokratin: 

(...) Det vore förödande om möjligheten till att driva frågor och påverkan begränsades. 
Det skulle göra att fler skulle dra sig för att försöka påverka. Det finns så många typer av 
påverkare.. om vi skulle ställa krav på dem, då tappar man hela den fria kärnan. - Anna 

.. 

Om inte ansvarsutkrävande, så insyn? Borde byråer tvingas redovisa kunder?  

Det skulle vara kontraproduktivt. Färre organisationer och företag skulle våga ta vidare            
de dom gör. Det skulle inte släppa fram det fulla perspektivet på olika samhällsfrågor. -               
Axel  

Samma konsult uppger konkurrens som en annan orsak. Konsulternas uppdragsgivare är inte            

staten, utan andra aktörer som har en marknad att förhålla sig till. Reglering skulle potentiellt               

sett kunna skada affären:  

(...) Det finns ju mängder av företag som inte sysslar med något hemligt, men att man inte 
vill berätta om det.. min erfarenhet är att man är hårt konkurrensutsatt. Då funkar det inte 
att en byrå som hjälper en med ganska känsliga frågor ska redovisa. Det handlar inte om 
att gömma något. Det handlar om diskretion. - Axel 
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6. Avslutning 

6.1 Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera svenska policyprofessionellas            

egen syn på sin roll i det nutida demokratiska systemet. Utöver det har formen för deras                

arbete berörts. Som teoretisk utgångspunkt har Steven Lukes teori om tre maktdimensioner            

använts för att att kontextualisera materialet och exemplifiera hur det kan förstås. 

 

Några huvudsakliga slutsatser kan dras utifrån analysen. Den första är den om de             

policyprofessionella konsulternas identitet. De påminner om förtroendevalda i många         

avseenden: de motiverar sitt yrkesval med samhällsintresse och möjligheten att påverka frågor            

de anser vara viktiga, och upplever också att yrket innebär de får utlopp för just det. Endast en                  

intervjuad konsult skulle tacka ja till uppdrag som vederbörande inte tror på. Samtidigt är de               

policyprofessionellas intresse för att själva verka som förtroendevalda ljummet. Orsakerna          

som de intervjuade uppger är i flera avseenden samma som kan anses ge de förtroendevalda               

sin legitimitet: ansvarsutkrävandet, långsamheten, den noggranna granskningen från media. I          

studien från 2015 var tendensen av låg tilltro till enskilda förtroendevalda bland            

policyprofessionella mer framträdande, men även här återfinns den hållningen representerad          

av framförallt en konsult som refererar till de förtroendevalda som “inte de skarpaste knivarna              

i lådan”. De policyprofessionella beskriver hon som desto vassare.   71

 

En annan slutsats är den om betydelsen av uppdragsgivare. I analysen framträder en stor              

mångfald i fråga om uppdragsgivare, och av mottagare av de policyprofessionellas arbete. En             

viktig distinktion kan göras mellan de konsulter som arbetar mot politiker och de som arbetar               

för dem. Det får effekter för vilken typ av påverkansarbete de kan sägas bedriva. Bland den                

första gruppen beskrivs arbetet bedrivas genom kommunikation, “paketering” och         

formulering av en fråga eller en lösning i opinionen. Mot detta kan de två vanligaste typerna                

av opinionsarbete som oftast beskrivs i samband med forskning ställas; antingen att            

lobbyisterna själva träffar politikern för att lobba, eller den när konsulterna ‘coachar’            

organisationer i hur kontakten med politiker bäst genomförs. Det andra förfarandet           

71 Intervju, Sofia 
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återkommer även i denna studie som ett förekommande arbetssätt. Dock framstår arbetet            

mellan kund eller lobbyist och politiker utgöra en begränsad del av det moderna             

påverkansarbetet. 

 

Den andra gruppen konsulter arbetar istället med politiska partier och fackförbund som            

önskar kommunicera med och förstå sina egna medlemmar. De policyprofessionellas roll i            

denna kommunikation är intressant ur två aspekter. Först gällande vilka implikationer detta            

ändrade förfarande får inom partipolitiken och för dess roll som länk mellan den representa              

demokratin och väljarna. Oavsett vilken värdering som läggs vid professionaliseringen i sig –             

policyprofessionella konsulter utför säkerligen ett arbete de partipolitiska organisationerna är          

i behov av – så visar ovan studie prov på ett förändrat partipolitiskt samtal. Det är inte                 

nödvändigtvis så att de policyprofessionella önskar diktera villkoren för sina uppdragsgivare,           

vilket i detta fall är partiernas medlemmar. Men samtidigt har de den potentiella makten.              

Genom ett uppdrag som går ut på att kommunicera och tolka partimedlemmar sitter man inte               

bara på en potentiell makt i förhållande till uppdragsgivarens mottagare, utan också makt i              

förhållande till att forma uppdragsgivarens agenda.  

 

Den tredje aspekten värd att nämna är den om de policyprofessionellas legitimitet. De             

policyprofessionellas avsikt torde inte vara att utöva makt - varken i fallet med konsulterna              

som jobbar mot partiorganisationer eller de som jobbar mot andra aktörer - men det är de                

facto va de skulle kunna ägna sig åt. I Makt utan mandat antog man ansvarsutkrävande som                

centralt för den politiska maktutövandets legitimitet, men den politiska maktutövning de           

policyprofessionella potentiellt sett skulle kunna utöva framstår i denna studie som mycket            

svår att utkräva ansvar för.  

 

För mig som forskare av detta fenomen blir det i undersökningen tydligt att de begrepp som                

används att förstå informell påverkan i Sverige är föråldrade. Den befintliga forskningens            

rådande definition av påverkansarbete tycks inte räcka till. De verksamma i branschen tycks             

heller inte veta vad de ska kalla sig själva eller det de gör. Den arena som de                 

policyprofessionella konsulterna verkar på framstår som dynamisk och nära förknippad med           

partipolitikens försämrade förmåga att uppfylla sin representativa funktion. Detta både i           

meningen att maktförhållandet mellan de förtroendevalda och de policyprofessionella som          
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önskar påverkar deras agenda förändras, men också avseende partiernas försämrade förmåga           

att förstå sina egna medlemmar. Det finns god anledning att tro att gruppen kommer att               

fortsätta förändras, och dess storlek och betydelse öka. Att utveckla begrepp och därmed             

förståelse för gruppen vidare ter sig för mig som mycket angeläget.  

6.2 Framtida forskning  

Policyprofessionella som påverkansform i svensk demokrati är fortfarande ett outforskat          

område. I framtida forskning skulle det finnas en poäng i att fortsatt särskilja gruppen. I Makt                

utan mandat räknas policyprofessionella till långt fler än konsulter. Man räknar dem till             

arbetsgivarna regeringskansli, riksdagskansli, lokala/regionala politiska sakkunniga,      

fackförbund, intresseorganisationer och tankesmedjor. Dessa grupper har säkerligen olika         

hållning kring makt, demokrati och sitt eget inflytande, alla värda att undersöka för att förstå               

fenomenet policyprofessionella vidare.  

 

Ett ytterligare förslag till forskning är en fördjupning av formerna för policyprofessionellas            

arbete med politiska partier. Detta skulle förslagsvis kunna ske både genom att undersöka             

formerna för arbetet vidare, och genom att studera den arbetsformen i förhållande till den              

partipolitiska utvecklingen. Det noteras även att denna studie med sitt begränsade urval endast             

har snuddat vid fenomenet policyprofessionella konsulter, och en större undersökning av           

samma yrkesgrupp skulle kunna ge mer förståelse av fenomenet men också mer            

generaliserbara resultat. 
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8. Appendix 

8.1 Intervjuguide 

 

Tema 1: Makt 

● Vilken typ av påverkansarbete arbetar du med? 

● Skulle du kalla dig själv lobbyist? 

● Om inte, vad då? 

● Vad drivs du av i ditt arbete? 

● Skulle du vilja arbeta som förtroendevald? Varför/varför inte? 

● Vilken typ av kunskap är det du bidrar med som policyprofessionell? 

Tema 2: Demokrati 

● Är din roll i den demokratiska processen något du funderar över?  

● Vilka typer av instanser arbetar ni mot? 

● Vad är din syn på den representativa demokratin och dess sätt att fungera? 

● Hur upplever du politikers kunskapers rent generellt?  

● Hur tror du påverkansarbetare i allmänhet tänker kring frågor om demokrati? 

● Ser du att den politiska processen som du arbetar mot har ändrats? 

Tema 3: Legitimitet 

● Tycker du att ni som jobbar inom påverkansbranchen borde bli mer transparenta i sitt              

påverkansarbete? Varför/varför inte? 

● Är demokratisk legitimitet något du funderar över när du utför ditt arbete? 

● Hur tänker kring möjligheten till insyn för allmänheten i den politiska processen?  

 

 

 

 


