
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA                HT 2011 

STATSVETENSKAP C-uppsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur lobbyistens synvinkel 

Svenska miljölobbyisters syn på demokratisk 

representation och EU: s politiska system 

 

 

Jesper Lithammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

”The Lobbyist perspective”: Swedish environmental interest groups views on 

democratic representation and the political system of the European Union 

Author: Jesper Lithammer 

 

The activity of interest groups in the political process of the European Union has given rise to 

a broad debate concerning the effect on European democracy these groups have. As relatively 

powerful political actors, the question of these groups‟ views on the EU and how the union 

should be is an important one. The status of these groups owns democratic representation also 

affects the democratic status of the EU. Being based on a number of theories, this study 

adopts an ideology analysis for the purpose of testing these theories on two cases – the 

Swedish environmental organizations World Wide Fund for Nature and The Swedish Society 

for Nature Conservation. This study conducts an investigation of these questions based on 

theories of interest group involvement in politics, aswell as the broader theories of pluralism 

and corporatism in a democratic political system. The question of representation is examined 

based on different perspectives and theories of representation, specifically on discursive 

representation which offers a view unlike the normal one of representing individuals or 

voters. The analysis shows varying support for the pluralist and corporatist view of politics, 

aswell as clear support for the discursive representation together with the more “traditional” 

view of representation. 
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1. INLEDNING 

 

1.1. Problemställning 

Intressegruppers verksamhet inom den europiska unionens är ett omdebatterat ämne, då dessa 

grupper på olika sätt påverkar det politiska beslutsfattandet. Storleken och komplexiteten på 

unionen har lett till en pågående debatt om det demokratiska styrets möjligheter och hinder. 

Problemet med möjligheterna för människor och grupper bland de europeiska folken att 

påverka det politiska styret har benämnts som problemet med det ”demokratiska underskottet” 

inom EU. Med detta menas att det är svårt för medborgarna att påverka beslutsfattandet i EU 

då länken mellan dem och politikerna är väldigt indirekt och lång, åtminstone i jämförelse 

med samma situation på den nationella nivån. Huvudsakligen går kritiken mot detta 

”demokratiska underskott” ut på att det saknas en tillräcklig representation av medborgarna på 

europeisk nivå (Saurugger 2007: 386). 

 

Debatten om detta underskott rör sig på så sätt in på ämnet representation, som berör frågan 

om hur olika former av representation kan ses som olika legitima enligt olika definitioner av 

demokrati. Hur intressegrupper ser att de representerar sina intressen är då intressant att 

undersöka, då formen av representation varierar och i varierande grad kan ses som legitim i en 

demokrati. Just rollen som intressegrupper och andra sorters frivilligorganisationer spelar 

inom EU är intressant, då dessa påverkar det politiska beslutsfattandet på olika sätt genom 

olika former av lobbying. Av detta följer att det är intressant att se hur olika intressegrupper 

ser på unionen och dess politiska system, med tanke på den påverkan som grupperna kan 

utöva – intressegrupper kan ses ha en relativt stor makt inom den europeiska unionens 

politiska system idag, och det är därför viktigt att förstå hur dessa grupper själva ser på den 

demokrati de påverkar. 

 

En mängd teorier existerar som förklarar intressegruppers deltagande i politiken på olika sätt, 

och dessa kommer att gås igenom mer detaljerat längre ner. Två övergripande teorier är 

pluralismen och korporatismen som på varierande sätt ser intressegrupper som viktiga aktörer 

i ett demokratiskt politiskt system. Stödet eller motståndet mot EU bland olika grupper kan ha 

sin grund i dessa föreställningar – exempelvis är en i grunden pluralistisk syn på samhället 

positiv till existensen och samspelet mellan olika aktörer, och på så viss positivt inställd till 

EU som är ett politiskt system där en mängd olika aktörer samspelar. Även den form som 
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”representation” har inom ett demokratiskt system varierar, och olika teorier om vem eller 

vilka som egentligen representeras kan ses förklara olika syner på demokratin. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syfte är att öka förståelsen för intressegruppers syn på EU och deras roll i det 

demokratiska politiska system som EU utgör. Uppsatsen blir med detta syfte en studie som 

försöker förklara ett par aspekter av den roll som intressegrupper spelar inom EU i relation till 

olika demokratiideal. Mer specifikt är syftet att undersöka intressegruppers syn på det 

demokratiska system som EU utgör och vilken sorts demokrati som intressegrupperna själva 

kan ses förespråka, med fokus på vilken sorts representation grupperna står för. Syftet blir på 

så sätt teoritestande, med fokus på att undersöka vilka olika sorters demokratimodeller och 

sorter av representation som kan förklara synen hos intressegrupperna i denna studie. 

Motivationen för att fokusera på representationen finns i att denna funktion ses som en av 

grundpelarna i den moderna demokratin, och är en speciellt intressant fråga att undersöka då 

formen och betydelsen av ”representation” är omdebatterade (Held 1997: 19). 

 

Fokus ligger inte på det väldigt breda problemområde som beskrivs som det ”demokratiska 

underskottet” utan riktar in sig på ett par intressegruppers syn på EU och deras egen roll i 

politiken. Just intressegruppers syn på och deltagande i det demokratiska systemet är särskilt 

intressant då dessa som nämnts ovan kan ha en stor påverkan på det politiska beslutsfattandet 

– på så sätt att en positiv eller negativ bild av EU hos dessa grupper har stor betydelse för 

vilka frågor som behandlas på EU-nivå och vilka politiska beslut som fattas och påverkar 

unionens medborgare. 

 

Mer specifikt är denna uppsats en fallstudie av två svenska intressegruppers syn på EU. Det 

existerar ett stort antal intressegrupper i EU, sett både i mängd och utifrån vilka områden de är 

verksamma i – en siffra på 1450 formella intressegrupper och organisationer har Justin 

Greenwood, en av de största auktoriteterna inom området intressegrupper i EU, kommit fram 

till och dessa innefattar alla möjliga sorters grupper baserade i och utanför Bryssel 

(Greenwood 2003: 13). Av dessa är då ett par grupper utvalda, och uppsatsen fokuserar på 

grupper som arbetar för ett mer miljömässigt hållbart samhälle och ökat skydd för miljön och 

naturen. Grupperna som är utvalda är Naturskyddsföreningen och Världsnaturfondens 

svenska organisation, och motivationen för att bara undersöka dessa två behandlas utförligare 

i metodkapitlet. Dock kan det kort nämnas att ett fokus på intressegrupper som arbetar för 
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naturen och miljön är relevant då sådana grupper i hög grad arbetar transnationellt och då 

även inom EU (Jönsson & Tallberg 2010: 13, Steffek 2010: 73). Många miljöproblem är i hög 

grad är internationella och kan inte lösas av enskilda länder vilket gör miljögruppernas 

agerande intressant, då deras mål ofta är beroende av att arbeta över gränserna och av att 

påverka politiker i internationella organisationer. 

 

Då syftet innefattar både frågan om demokratisyn och representation inom en demokrati 

framstår två frågeställningar som styr denna studie. Den första frågeställningen, som 

fokuserar på synen på EU hos intressegrupperna, är då följande: Hur ser 

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden på EU som ett demokratiskt politiskt 

system i förhållande till den egna rollen inom den europeiska politiken? 

 

Den andra frågeställningen, som fokuserar på representationen hos intressegrupperna, är 

följande: Hur menar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden att de 

representerar de frågor de arbetar med? 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Den tidigare forskningen om intressegrupper inom EU är bred, och en mängd teorier existerar 

om intressegruppers agerande inom stater och internationella organisationer. Relevant för 

denna uppsats är teorier som behandlar vilken roll intressegrupper har inom stater och större 

politiska system, samt teorier om olika former av representation inom demokratin, och då 

särskilt representation på en nivå över den nationella. En stor mängd litteratur behandlar 

intressegruppers roll i politiken och hur dessa ses som en viktig faktor för demokratin, 

speciellt när det gäller politiken inom EU. Intressegruppers egen syn på de system och 

politiska omständigheter de är verksamma i är ett relativt outforskat område, även då frågorna 

om representation och demokratimodeller är grundläggande inom statsvetenskapen 

forskningsmängden där är enorm. Vetenskapliga artiklar som har använts i studien är tagna 

från American Political Science Review, British Journal of Political Science, European 

Journal of International Relations, Political Studies och Administrative Science Quarterly. 

 

Den teoretiska förståelsen som behövs för att undersöka olika intressegruppers syn på EU och 

synen på den egna rollen inom den europeiska politiken kan främst delas in i två läger. Dels 

behövs olika sorters demokratiska modeller beskrivas för att kunna analysera synen som 

intressegrupper har av EU och sig själva inom den europeiska politiken, och dels behöver 

olika former av representation beskrivas. De olika modellerna av demokratiska system är 

viktiga då dessa kan belysa skillnaderna mellan hur olika demokratiska värden och funktioner 

(exempelvis ”fritt deltagande i politiken”) värdesätts av olika aktörer. Olika teorier om 

representation är viktiga då representation som tidigare påpekats är en av de viktigaste 

funktionerna i den moderna demokratin, och kan belysa hur olika aktörer ser på denna 

funktion. Innan dessa teorier gås igenom skall dock en mer generell genomgång av den 

tidigare forskningen kring intressegruppers deltagande i den europeiska politiken göras för att 

skapa en bild av intressegruppers problematiska eller oproblematiska roll inom demokratin. I 

slutet av kapitlet görs en även en kort genomgång av viktiga begrepp i studien. 

 

2.1. Intressegruppers roll inom demokratin 

Intressegrupper kan kategoriseras på flera sätt. En vanlig och grundläggande indelning är 

mellan grupper som verkar för privata mål (”private”) och allmänna/ideella mål (”public”), 

dvs. de har mål som antingen ses gälla bara den egna gruppen/företaget eller mål som sägs 
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gälla för hela samhället. De ”privata” intressegrupperna är mer inriktade på egen vinning och 

de ”allmänna” intressegrupper kan ses vara mer ideella och inte ha direkta ekonomiska motiv 

med sitt arbete. Kritik mot denna dikotomi menar att en så skarp indelning inte kan göras, då 

intressegruppers mål kan ses som något som gagnar både det allmänna och privata – privata 

intressen kan också vara till fördel för samhället som helhet (som att en ”privat” aktör 

producerar något som många i samhället behöver) samtidigt som offentliga intressen inte alls 

faktiskt kan ses vara till fördel för hela samhället (Caramani 2011: 261). Av relevans för 

uppsatsen är dock den grundläggande indelningen mellan privata och allmänna grupper, då de 

miljöorganisationer som är i fokus alla kan ses som ideella. 

 

2.1.1. Informanter och kanaler till medborgarna 

Inom forskningsområdet kring lobbying och intressegruppers roll inom EU är Justin 

Greenwoods betydelse stor. Som författare av ett av de sammanfattande verken inom 

området, Representing Interests In The European Union (1997) – med en uppdaterad 

”uppföljare” döpt till det förvirrande snarlika namnet Interest Representation In The 

European Union (2003), är hans perspektiv och synsätt viktiga att nämna när intressegruppers 

verksamhet inom EU behandlas. En av hans främsta ståndpunkter är att intressegrupper utgör 

en väldigt viktig och avgörande del i EU: s politiska system. Detta genom att grupper utanför 

de formella institutionerna bidrar med information som annars skulle vara mer eller mindre 

praktiskt omöjligt för EU: s institutioner att själva samla in. Beslutsfattande utan relevant 

information kan ju svårligen ses som bra eller effektivt, vilket ger tyngd till Greenwoods 

ståndpunkt, även då lobbying innebär att informationen är vinklad och ges med ett syfte 

utöver att bara ”upplysa” politiker. Greenwood poängterar även att intressegrupper fyller en 

funktion som rör frågan om demokratin inom unionen – som kanal mellan medborgarna och 

EU: s institutioner är intressegrupperna viktiga för att motverka det ”demokratiska 

underskottet” och hjälpa till att legitimera det politiska beslutsfattandet (Greenwood 1997: 1-

2; Greenwood 2003: 177). 

 

2.1.2. Ökad men inte fullständig legitimitet 

Det intryck som Greenwood ger är att intressegrupper på en mängd sätt gagnar den 

demokratiska legitimiteten och är väldigt viktiga inom det politiska systemet i EU. Deras 

betydelse ska dock inte övervärderas menar han. I den uppdaterade versionen ”Interest 

Representation In The European Union” från 2003 tar han en något mer avvaktande position 

jämfört med bokens föregångare och konstaterar att intressegrupper ibland kan vara 
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avgörande, men att de ibland endast är en av flera aktörer och har en minimal påverkan på 

politiken. EU: s politiska process är inte ”fångat” av intressegrupper men är inte heller helt 

isolerat från dem menar Greenwood. Detta på grund av att EU är ett ”flernivåsystem” där 

policys skapas på flera olika nivåer och flera aktörer har möjlighet till påverkan. Ibland kan 

intressegrupperna ses ha stort inflytande, medan andra gånger har regeringarna i 

medlemsländerna stor betydelse och andra aktörer blir bara en liten aktör bland andra. Med 

andra ord, de kan ofta vara hjälpfulla, men sällan helt avgörande (Greenwood 2003: 1-2). 

 

Synen på legitimiteten inom EU behandlas även av Carlo Ruzza i Europe and Civil Society 

(2004). I en diskussion om olika aktörers roller och påverkan inom EU, bland andra 

intressegrupper, pekar han ut att beslutsfattare inom EU: s institutioner har som mål att i det 

långa perspektivet legitimera sitt arbete. Ett sätt att delvis uppnå detta mål är att innefatta 

intressegrupper mer i systemet. Dessa ”public pressure groups”, som Ruzza benämner dem, 

kan ses bidra till en ökad legitimitet för EU och den demokrati som existerar inom unionen 

(Ruzza 2004: 4). Detta är även något som Sabine Saurugger påpekar i sin forskning om 

relationen mellan civilsamhället och EU. EU: s institutioners syn på intressegrupper och 

synen på den egna legitimiteten kopplas ofta samman i uttalanden av Parlamentet eller 

Kommissionen. Den egna institutionen ses som mer legitim då den har påverkats och 

influerats av intressegrupper från det civila samhället (Saurugger 2007: 391-392). 

 

Även FN: s tidigare generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali har kommenterat frågan om 

legitimiteten hos internationella organisationer. Han menar att:”their participation in 

international organizations is, in a way, a guarantee of the political legitimacy of those 

international organizations” (Götz 2008: 244). Uttalandena ovan gäller visserligen NGOs och 

inte specifikt intressegrupper, men den grundläggande funktionen som intressegrupper och 

andra politiskt engagerade icke-statliga grupper fyller är densamma, och uttalandet är därför 

relevant för debatten om legitimiteten hos internationella organisationer. 

 

2.1.3. Demokratiska värden och funktioner 

En annan vinkel i teorierna om intressegruppers roll i demokratin presenteras av Schendelen i 

More Machiavelli in Brussels (2010). Här görs en grov indelning av intressegruppers roll i 

EU: s demokratiska system i tre sidor – en som ser dessa som positiva för demokratin och 

som uppfyllande av vissa demokratiska värden, en som ser dessa grupper som negativa för 

demokratin och som ett hot mot dess ideal, och slutligen en som menar att intressegrupperna 
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inte har någon betydande effekt på det demokratiska systemet. De ”positiva” och ”negativa” 

sidorna behandlas av Schendelen, då han menar att dessa två sidor är de mest relevanta för 

debatten om intressegruppers påverkan, vilket är svårt att argumentera emot. Vilken definition 

av demokrati som används menar Schendelen påverkar vilken roll som intressegrupper ses ha 

i ett system. Någon normativ ståndpunkt gällande vilken sorts demokrati som är bäst tar han 

inte, då han menar att det inte finns någon bestämd form av demokrati som kan ses vara 

”bäst”. Exempelvis nämner Schendelen hur vissa värden (som ”frihet”) och funktioner (som 

”representation”) ges olika värde av olika aktörer i olika demokratier. De olika värdena som 

används för att definiera ”demokrati” varierar alltså, vilket gör att intressegruppers påverkan 

på demokratin måste undersökas genom att kolla på hur olika demokratiska värden och 

funktioner påverkas (Schendelen 2010: 320-321). Överlag når Schendelen ungefär samma 

position som Greenwood gör. Greenwood ser intressegrupper som fördelaktiga för EU: s 

politiska system, utan att överdriva deras betydelse och Schendelens slutsatser följer samma 

spår, då han flera gånger poängterar att intressegrupper är just hjälpsamma, men inte 

tillräckliga för att ”garantera” eller säkra demokratin i EU. Han menar i slutändan att 

intressegrupper mera gagnar än skadar den demokratiska legitimiteten, men att deras 

betydelse samtidigt inte ska överskattas (Schendelen 2010: 332, 339, 341). 

 

2.1.4. Positiv och negativ påverkan på demokratin 

Schendelen konstaterar att den mängd funktioner och värden som ofta ingår definitionen av 

demokrati (funktioner och värden som ”är” demokratin) nästan alltid gagnas av 

intressegruppers deltagande. Exempel på detta är att öppenheten blir bättre i ett system där 

grupper utöver de formella politiska institutionerna existerar. Utan sådana grupper skulle även 

banden mellan EU och medlemsländers befolkningar bli väldigt få – egentligen bara genom 

de direkta valen till Europaparlamentet och den indirekta kopplingen genom de nationella 

regeringarna (Schendelen 2010: 331). Ett annat exempel på intressegruppers positiva 

inflytande på EU som demokratiskt system är att representationen blir bättre. Inte genom 

någon direkt formell representation, utan genom att EU: s institutioner får mer information 

från intressegrupper om frågor som förs bland olika sektorer, regioner och länder, som annars 

kan ha varit svåra att få information om och behandla. Ett större antal intressen blir alltså på 

något sätt representerade istället för att inte alls ingå i EU: s politiska system (Schendelen 

2010: 333). Det finns även exempel på hur intressegrupper kan påverka det demokratiska 

systemets legitimitet negativt. Vissa grupper kan exempelvis tveka inför att redovisa hur de 

har finansierats vilket skadar öppenheten (Schendelen 2010: 337). Detta kan leda till att 
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”dolda” aktörer kan påverka politiken utan att ställas till ansvar för beslut som tagits under 

deras inflytande, vilket går emot en demokratisk grundsten gällande representationen – att 

beslutsfattare (och andra som påverkat ett beslut) kan ställas till ansvar för de beslut som de 

fattar. Detta är ett problem som debatteras inom den deltagardemokratiska formen av 

demokrati – olika aktörer och individer agerar i olika grad inom politiken vilket leder till 

ojämlikhet när det gäller ”input” i deltagandet bland befolkningen och aggregeringen av 

åsikter och preferenser (Wohlgemuth 2004: 168-169). Det finns på detta vis inget klart 

mandat utanför den representativa sortens demokrati, vilket gör ansvarstagandet mer otydligt 

och kan leda till beslut som kanske inte har ett reellt stöd bland befolkningen. Överlag menar 

Schendelen att definitionen av ”demokrati” är omtvistad inom EU, där olika funktioner och 

värden ges olika vikt och betydelse av olika länder och grupper (Schendelen 2010: 323, 325, 

329). 

 

2.1.5. EU och intressegrupperna sitter i samma båt 

Synen på EU: s legitimitet sett utifrån diverse intressegrupper kan påverkas av faktorn att 

kopplingen mellan EU och olika intressegrupper är relativt stark. Denna koppling brukar 

benämnas som institutionaliseringen av dessa grupper, och med det menas att det finns starka 

ekonomiska och politiska band mellan EU och intressegrupperna, som att EU har hjälpt starta 

upp olika grupper, gett ekonomiskt bidrag till dessa och låtit vissa grupper formellt och 

informellt få ta del den politiska processen på EU-nivå (Greenwood 2007: 342). I en 

genomgång av olika synsätt på hur legitimiteten hos EU påverkas av intressegrupper 

(negativt, positivt, neutralt) tar Greenwood upp punkten om institutionaliseringen av 

intressegrupper inom unionen. Just grupper som är ”representativa”, dvs. grupper som 

representerar och talar för andra undergrupper och medborgare i EU, ses av EU 

(Kommissionen) som bra samarbetspartners. Dock innebär detta att grupper som är mer 

inriktade på aktivism utan mer formella påverkanskanaler inte får lika mycket stöd av EU 

ekonomiskt och politiskt (som att få en fast roll som rådgivare eller liknande i olika forum på 

EU-nivå). Det är ”organized civil society” som välkomnas av EU-kommissionen (Greenwood 

2007: 346). Han pekar även ut att EU ofta har hjälpt till att starta upp och stödja olika 

intressegrupper, just för att dessa ses som en legitimerande faktor – som ”agenter för 

inputlegitimitet”, som han uttrycker det (Greenwood 2007: 345). Att grupper som har fått 

eller får ekonomiskt stöd av EU överlag är positiva till unionen skulle då vara föga 

förvånande. 
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Ett problem som då dyker upp med EU: s ekonomiska bidrag till intressegrupper är att detta 

skapar ett beroende av EU hos intressegrupper som ”bör” vara oberoende och självständiga 

aktörer. Detta beroende kan då ses påverka hur väl intressegrupper representerar folkets 

åsikter och positioner om grupperna samtidigt gagnas av att ingå i EU: s politiska system, som 

ofta kritiseras för just sitt demokratiska underskott. Argumentet mot denna syn säger att det 

ekonomiska stödet istället skapar självständighet, då en intressegrupp slipper vara beroende 

av aktörer utanför EU som kan hota gruppens legitimitet och självständighet när det gäller 

dess agerande inom EU (Greenwood 2007: 344). EU ses enligt det argumentet som en mer 

neutral aktör då den ger ekonomiskt stöd till nästan alla intressegrupper som är registrerade 

inom EU – och detta argument stöds av exempel på att grupper som till stor del är beroende 

av pengar från EU fortfarande kan komma med stark offentlig kritik av Kommissionen 

(Greenwood 2007: 346-347). 

 

2.2. Demokratimodeller 

En grundläggande uppdelning mellan olika sorters demokratier (eller funktioner inom en 

demokrati) som kan göras är mellan representativ och deltagande demokrati, som här skall 

behandlas mycket kort. Den representativa demokratin har som grund att representanter för 

folket utses i val som sedan fattar de politiska besluten i samhället. Den klassiska definitionen 

av vad representation innebär brukar tillskrivas Hanna Pitkin, som i The Concept of 

Representation från 1967 klargjorde vad begreppet innebar – representanterna skall handla i 

deras väljares intresse (Pitkin 1972: 209). Den deltagande demokratin lägger mer vikt än den 

representativa på aktivitet från folkets sida mellan valen och på ett pågående engagemang i 

politiken. Här ges inte den lilla grupp människor som är folkvalda företräde, utan en 

kontinuerlig dialog förs mellan olika aktörer i samhället om vad som är det gemensamma 

bästa (Amnå 2004: 108-109). Deltagardemokratin ses dessutom ofta som ett komplement till 

den representativa formen, då den fyller ut ett tomrum mellan valen med diskussion och 

reflektion som behövs för att människor ska kunna ha en åsikt överhuvudtaget och kunna 

rösta i linje med den. 

 

Som det bör ha framgått av genomgången tidigare i kapitlet är ”demokrati” som ett politiskt 

system och politiskt ideal inte någon enkel och överenskommen modell. David Held ägnar i 

Demokratimodeller (1997) nästan 450 sidor åt att gå igenom olika sorters demokratier och 

dess ideal, svagheter, styrkor och kritiker. Han inleder verket med ett par grundläggande 

funderingar som styr resten av bokens fokus – vad demokrati som ”folkstyre” innebär och hur 
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begreppet ”folk” och ”styre” kan tolkas. Relevant för denna uppsats är frågan om hur folket 

ska styra – mer specifikt hur folket ska delta i styret (Held 1997: 17-18). Denna fråga rör 

rollen som intressegrupper har då dessa grupper utgör olika delar av folket, som kan påverka 

politiken på speciella sätt. Intressegruppers roll i olika sorters demokratier behandlas nedan. 

 

De följande två styckena fokuserar på de olika sorter av system inom demokratier som är 

relevanta i diskussionen kring intressegrupper. Med andra ord, de sorter av demokratiska 

system där intressegrupper ses ha en positiv eller negativ funktion för demokratin. De 

klassiska inriktningarna som behandlas här är då den pluralistiska (i ”klassisk” och nyare 

form) och korporativa modellen. 

 

2.2.1. Pluralismen i klassisk och nyare form 

Dem klassiska pluralismen, förespråkad av bl.a. Robert Dahl, ser intressegrupper som ett 

grundläggande element i en demokrati och som en källa till stabilitet. Den kritiserar 

Schumpeters demokratisyn som sa att det oundvikligen blir en elit som tar makten och styr i 

demokratier, och menade istället att flera maktcentra existerar i samhället som tävlar om 

makten och försöker påverka politiken. Till skillnad från den tidigare James Madison, som 

behandlat intressegruppers roll i det demokratiska samhället i The Federalist Papers, ser 

pluralisterna inte dessa grupper som ett hot mot ordningen och demokratin (Held 1997: 247-

253). Som den försvarare av individernas rättigheter Madison var såg han att olika grupper i 

samhället kunde hota andra grupper och individer med sina krav, vilket ledde till att statens 

uppgift var att skydda individer och minoriteter från rättighetskränkande krav. Intressegrupper 

var ”våldsamma” enligt Madison och behövde regleras under en statsmakt för politikens 

bästa, som Held beskriver det (Held 1997: 118-124). De klassiska pluralisterna följde 

Madisons resonemang om att en splittring av samhället i olika grupper är en stabiliserande 

faktor. Men enligt David Truman, som också har behandlat frågan om intressegruppers roll i 

politiken, såg pluralisterna också själva existensen av en mängd överlappande och ibland 

oförenliga viljor bland alla människor i samhället som en stabiliserande (och legitimerande) 

faktor i en demokrati då varje grupp blir för svag för att kunna utöva påtryckningar som inte 

står i proportion till dess storlek (Held 1997: 252-253). Rent generellt förenas dock 

pluralisterna och Madison i synen på staten som en medlare och skiljedomare mellan olika 

grupper i samhället samt en övervakare av individernas rättigheter mot inskränkningar. 

Kritiken som övertygande har levererats mot den klassiska pluralismen pekade bland annat ut 

att pluralisterna inte tog hänsyn till en ojämlik makt- och resursfördelning (Held 1997: 258, 
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263), vilket ledde till en utveckling av teorin. Nypluralismen tog hänsyn till denna kritik (som 

att en varierande maktfördelning gjorde att intressegrupper hade olika möjligheter till 

påverkan). Denna senare version av pluralismen delade fortfarande till stor del samma 

grundsyn som sin föregångare, men pekade tydligt på att olika resurser (exempelvis 

ekonomiska eller byråkratiska) också påverkade politiken i stor utsträckning. Just byråkratin 

såg nypluralisterna som en stark maktfaktor som utgjorde en egen intressegrupp, dvs. 

politikerna och statstjänstemännen (Held 1997: 267-268). 

 

2.2.2. Korporatismen 

Ett perspektiv som fokuserar mer på en samordning av olika intressegrupper i samhället är 

korporatismen. Pluralismen sågs av korporatisterna som en teori som förenklade samspelet 

mellan olika aktörer inom politiken och undvek vissa problem som intressegrupper gav 

upphov till i samhället (Held 1997: 280). Just de ekonomiska intressena, som organisationer 

för arbetsgivare och arbetstagare, fokuserar korporatismen på. Hur dessa intressen kan 

samordnas i samhället är det som korporatismen vill förklara. Korporatismen pekar på 

förhandlingar mellan grupper utanför de sedvanliga parlamentariska kanalerna som 

avgörande, men menar dock att det i slutändan är staten som styr detta samspel. Dessa 

”trepartsrelationer”, som de brukar kallas, består då av statliga organisationer, 

arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer (Held 1997: 280). Betydelsen för 

vilken sorts demokrati som dessa relationer ger upphov till är den relevanta punkten här, och 

skall utvecklas lite ytterligare. Held beskriver det som att korporatismen ser tre viktiga 

utvecklingar inom politiken. För det första att de mer representativa institutionerna i samhället 

har försvagats till fördel för ”trepartssystemet”. För det andra att den parlamentariska eller 

geografiska representationen också har försvagats till fördel för en mer funktionell 

representation (exempelvis genom representanter för företag och fackförbund). Den tredje 

viktiga faktorn handlar om att parlamentsledamöter och vanliga medborgare har fått det 

svårare att påverka politiken, då intressegrupper av olika slag blir allt starkare (Held 1997: 

281-282). Med det korporativa perspektivet ses alltså den representativa demokratins 

legitimitet som försvagad, då diverse grupper i samhället har fått mer inflytande på bekostnad 

av partier och parlament – även då de statliga organen (inte de folkvalda institutionerna) 

fortfarande ses som styrande. Kritiken mot detta perspektiv menar att parlamentens betydelse 

inte är så försämrad som det påstås, och att folkvalda parlament alltid har verkat inom vissa 

begränsningar. Held menar att demokratins karaktär (som en ojämlik tävlan) i grunden är 

densamma även när korporativistiska strategier används inom politiken, eftersom de 
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dominerande intressena inte är jämnstarka, eller ”maktsymmetriska”, och eftersom alla 

relevanta intressen och åsikter inte ingår i det korporativa samspelet. Den korporativistiska 

representationen är begränsad, fastslår han (Held 1997: 283-286). Han påpekar att 

korporativistiska institutioner faktiskt bidrar till att hänvisa ”vanliga medborgare” längre bort 

från beslutsfattandet inom politiken – det framstår dock i hans text som att korporativistiska 

strategier påverkar mer än vad han beskriver det som. Helds poäng om att alla relevanta 

intressen inte är representerade i förhandlingar mellan olika aktörer i samhället kan ju ses som 

en utestängning av en mängd grupper, åsikter och intressen – vilket då måste ses som en 

faktor som skadar legitimiteten för den breda representativa demokratin. 

 

2.3. Former av representation i en demokrati 

För att fortsätta på spåret med icke-statliga organisationer som agerar internationellt som togs 

upp tidigare skall här idén om en demokrati som existerar över den nationella nivån tas upp, 

som Sofia Näsström (2010) behandlar. Då uppsatsen handlar om synen på EU: s politiska 

system (ett övernationellt demokratiskt system) utifrån intresseorganisationer som agerar 

inom unionen, är det relevant med en idé som försöker förklara hur en sorts demokrati kan 

uppnås på en mer global nivå. Denna debatt handlar till stor del om hur frågan om 

representation skall lösas. Ett av problemen som brukar tas upp med att uppnå ett legitimt 

demokratiskt styre på global nivå är att beslutsfattarna och de som kan påverka dessa ofta inte 

är direkt valda av de folk som berörs av besluten (i alla fall inte en så stor utsträckning som på 

de nationella planen) – länken mellan beslutsfattare och de påverkade är för svag. Detta 

hänger ihop med den ofta nämnda problematiska faktorn att det inte finns ett folk, eller 

demos, som kan rösta fram beslutsfattare på en mer global eller övernationell nivå (Tallberg 

& Jönsson 2010: 10; Näsström 2010: 201). Dock menar vissa forskare att detta är ett problem 

som uppstår när man försöker överföra en demokratisk modell från den nationella till den 

globala nivån. Idén om demokrati behöver inte vara förankrad i just ett folk inom en nation, 

utan det går att formulera teorier om demokrati på andra sätt än inom en nation som 

fortfarande innefattar ”folket” menar dessa forskare. Skillnaden mellan idén om en nationell 

demokrati och en mer global demokrati utgörs av synen på vilka som ingår i folket. En 

ståndpunkt menar att ”folket” är alla de som är berörda av ett beslut (the all-affected 

principle), vilket inte alltid innebär alla de som skulle ha varit röstberättigade enligt den 

traditionella representativa demokratiformen. 
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2.3.1. Diskursiv representation 

En ståndpunkt, som är högst intressant i den här uppsatsens sammanhang, är den om den 

”diskursiva representationen”, presenterad av Dryzek och Niemeyer (2008). Den diskursiva 

representationen innebär att idén om det traditionella ”folket” i en demokrati inte längre 

dominerar, och det som kan ses viktigt att representera i ett globalt politiskt system är de 

diskurser som sammanlagt finns i det globala samhället. Om ”folket” fortfarande skall ses 

existera på det globala planet så kan det representeras av olika diskurser (antaganden, åsikter 

och positioner), som inte har ett krav på sig att proportionerligt motsvara antalet människor 

som delar en viss diskurs (Dryzek och Niemeyer 2008: 482, 484). Ofta pekas det ut att denna 

form av system ger röst till de röstlösa, fattiga och i övrigt maktlösa som annars har det svårt 

att delta i politiken. Denna representation uppfylls då av intressegrupper och andra 

transnationella aktörer, som på så vis kan anses legitimera en form av ”global demokrati” 

(Näsström 2010: 202-203). 

 

2.3.2. Kritik mot den diskursiva representationen 

Kritiken mot den ”diskursiva representationen” som en grund för demokratin pekar på att det 

är ett misstag att försöka undvika ”folket” som grund för demokratin. Att fokusera på 

diskurser i samhället betyder att det i teorin går att ha forskare som styr då de kan identifiera 

diskurserna i någon slags vetenskaplig undersökning utan att folkets röster hörs (Näsström 

2010: 212). Att detta styre riskerar att utvecklas till ett sorts elitstyre är uppenbart i detta 

tänkta fall, vilket inte kan ses som demokratisk enligt de flesta modeller – i alla fall om man 

bortser från Schumpeters teori om demokrati som ett system där folket väljer eliter som styr 

(Held 1997: 257). En annan kritik som levereras handlar om att den diskursiva 

representationen ser folkets oenighet som ett hinder för demokrati (i alla fall på det globala 

planet). Istället för att se denna oenighet som ett hinder för demokratin menar kritikerna att 

oenigheten kan ses som förutsättningen för demokrati, och då bör man inte försöka undvika 

konflikter och intresseskillnader som finns inom folket när det demokratiska styret utförs. 

Undvikandet av folkets röst inom den diskursiva representationen blir i sig ett hot mot 

demokratin då folket är den slutliga grund som demokratisk politik måste stå på, enligt 

Näsström (Näsström 2010: 213-214). Denna oenighet hos folket är ju en grundpelare hos den 

pluralistiska bilden av demokrati, som har behandlats ovan. Pluralismens positiva bild av 

intressegrupper och den diskursiv representations bild av ”folket” krockar då i teorin. Detta 

eftersom diskurserna är en sorts intressen, som enligt pluralismen måste tillåtas. Enligt den 
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diskursiva representationen skall dessa intressen tas hänsyn till, men ses dock i grunden vara 

källan till oenighet och problem i det politiska styret. 

 

2.3.3. Transnationell demokrati som framtida modell 

Diskussionen om den ”globala demokratin”, eller ”transnationella demokratin” är värd att 

utveckla lite mer, då intressegrupper är en form av transnationella aktörer som kan ses ingå i 

ett tänkt transnationellt politiskt system. Den ”transnationella demokratin” är dock en form 

som är mycket omdebatterad. I relation till en ökad globalisering och en ökad påverkan av 

internationella faktorer på det nationella planet diskuteras det vilken sorts demokrati som kan 

existera nationellt och internationellt, hur den kan överleva och utvecklas i framtiden. Här är 

Helds diskussion i Demokratimodeller (1997) passande. Frågan om hur demokratin och de 

värderingar som brukar tillräknas denna skall kunna fortgå tas upp av Held, och han beskriver 

som ett teoretiskt svar på detta problem en sorts ”kosmopolitisk” demokrati. Med detta 

begrepp menar han en demokrati som omfattar hela planeten och dess nationer, regioner och 

nätverk – detta som ett försvar mot en världsordning som han ser hotas av maktkoncentration 

baserad på multinationellt kapital, samförstånd mellan ledande staters verkställande organ (ett 

hot mot friheten och pluralismen, kan det tolkas som) och ett ökat inflytande för de rikaste 

staterna i världen. En annan anledning som Held anger för syftet med en kosmopolitisk 

demokrati är att staterna i världen inte längre bör ses som organisationer som är helt suveräna, 

även om de fortfarande ses som de starkaste aktörerna i världspolitiken (Held 1997: 429-430). 

Denna syn på världen är inte på något sätt ny utan har antagligen debatterats så länge som 

någon sorts mellanstatlig eller överstatlig organisation har existerat och påverkat stater. Held 

kopplar dock demokratins överlevnad i en globaliserad värld till denna kosmopolitiska 

demokratisyn, vilket gör den relevant i detta teoretiska kapitel. 

 

2.4. Termer och begrepp 

 

2.4.1. Lobbying 

Lobbying kan definieras som ett påverkansförsök som innehåller fyra centrala delar, som 

Jerneck och Gidlund pekar ut. De fyra delarna kommer de fram till i en analys av Lester 

Milbraths ofta använda definition av lobbying. De konstaterar att lobbying är en 

kommunikationsprocess (ett sorts samtal mellan flera aktörer, med andra ord), lobbyisten är 

en aktör med egenintresse, mottagaren är en politiker eller tjänsteman och syftet är att påverka 

politiska beslut (Jerneck & Gidlund 2001: 103-104). Denna uppsats följer denna definition 
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rätt nära, dock är punkten om egenintresse mindre viktig i denna studies mening (De flesta 

miljögrupper anser sig inte arbeta för sitt ”egenintresse”). 

 

2.4.2. Intressegrupp/lobbygrupp 

Med ”intressegrupp” menas en organisation eller grupp som arbetar med lobbying. Ofta 

betonas att intressegruppen måste vara organiserad för att kunna fylla en politisk funktion – 

att den måste ha en organisation som arbetar för att gagna de intressen som gruppen har 

(Berry 2001: 9001). I denna uppsats används ordet ”intressegrupper” för att beteckna alla 

sorters intressegrupper och lobbygrupper om inget annat uttryckligen skrivs i texten. 

 

2.4.3. EU 

I uppsatsen används ”EU” främst som beteckning för de stora formella institutionerna. En 

annan definition av ”EU” menar unionens alla medlemsländer. Skillnaden mellan dessa två 

definitioner borde framgå av det sammanhang som begreppet används i och inte orsaka 

förvirring. 

 

2.4.4. Legitimitet 

Legitimitet inom politiken kan definieras som det värde som uppnås då politiska makthavare 

ses som rättmätiga av dem som är underställda makthavarnas auktoritet. Med andra ord, att de 

styrda ser de styrande som rättmätiga innehavare av makten (Bartelson 2010: 219) Held ger 

en definition som är väldigt lik; att lagar och regler följs av människor eftersom de anser att 

de är riktiga och förtjänar att respekteras – ”ett legitimt politiskt system är ett som får 

normativt stöd av sin befolkning” (Held 1997: 308). Legitimiteten hos en intressegrupp kan då 

definieras på liknande sätt – legitimiteten är hög om gruppen anses rättfärdig och får stöd av 

folket (på nationell eller europeisk nivå). 

 

2.4.5. Demokratiskt underskott 

Ett omdebatterat begrepp som huvudsakligen pekar på problemet med den svaga 

representationen av medlemsländernas befolkningar på EU-nivå (Saurugger 2007: 386). Den 

svaga länken mellan folket och beslutsfattarna inom unionen skapar ett så kallat underskott på 

demokrati, och låg legitimitet hos EU. 
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3. METOD OCH MATERIAL 

 

3.1. Fallstudie 

Studien har genomförts som en teoritestande fallstudie där två svenska intressegruppers syn 

på EU och gruppernas syn på sin egen representation undersöks. Fallstudien kan således 

beskrivas som en flerfallsstudie, om än med bara två fall. Fallen kan dock ses som typiska 

eller representativa för den större populationen, och är därför relevanta att undersöka (Yin 

2007: 62). Den större populationen är då i denna studie alla svenska intressegrupper med 

miljöfokus. Anledningen till att grupperna ses som typiska beskrivs nedan under rubrik 3.5. 

Intressegruppernas syn har återskapats genom intervjuer med representanter för 

intressegrupperna, och genom beskrivningar (verksamhetsförklaringar) av den egna 

organisationen som finns att läsa på de olika gruppernas hemsidor. De två karaktäristiska drag 

som brukar definiera en fallstudie är att studien har som syfte att undersöka ett samtida 

fenomen i sin verkliga kontext, och att gränsen mellan fenomen och kontext är otydliga (Yin 

1981: 59). Att ha utfört studien som en fallstudie är då relevant eftersom fenomenet som 

undersöks (intressegruppers syn på sig själva och EU) är svårt att skilja från den kontext som 

fenomenet utspelar sig i (nationella och internationella politiska system). 

 

3.2. Innehållslig idéanalys som analysstrategi 

Metoden som har använts i studien är i grunden kvalitativ, och mer specifikt har en 

innehållslig idéanalys genomförts för att skapa en bild av de perspektiv och synsätt som 

existerar inom de undersökta grupperna. Den innehållsliga idéanalysen har som syfte att finna 

logiken i en argumentation och skapa en klarhet i vad som sägs i en debatt (Bergström & 

Boréus 2009: 155-156). Enklare uttryckt är syftet att klargöra vad som sägs i ett visst 

uttalande (t.ex. ett tal eller skrift) och koppla detta till olika teorier eller ideologier för att 

förstå varför texten eller talet uttrycktes på ett visst sätt. I denna uppsats har då syftet varit att 

finna logiken i intressegruppernas argumentation kring EU, då argumenten och resonemangen 

visar hur intressegrupperna ser på EU och sig själva. Mer generellt är idéanalysen relevant 

som metod då den berör idéer, dvs. föreställningar om verkligheten och om hur något bör vara 

(Bergström & Boréus 2009: 149-150). När det gäller statsvetenskap är det då föreställningar 

om sociala fenomen och normativa föreställningar om samhället som är relevanta att 

undersöka – och i denna studie är det de föreställningar som intressegrupperna har av sig 

själva och EU som har undersökts. Som följd av detta tar studien en konstruktivistisk 



17 

 

ståndpunkt, då konstruktivismen menar att subjektiva uppfattningar, normer, identiteter och 

idéer är det som utgör verkligheten då människor oundvikligen uppfattar världen genom dessa 

”filter” (Parsons 2010: 80). 

 

3.3. Öppna och fokuserade intervjuer 

Intervjuerna har genomförts som en blandning av den öppna och den fokuserade formen av 

intervju. Robert Yin tar i Fallstudier: design och genomförande (2007) upp skillnaderna 

mellan dessa två former. Den öppna formen är en mer lös intervju, där respondenten själv får 

beskriva situationer och skeenden och ge sina åsikter om dessa. Den fokuserade formen följer 

mer det formulär som forskaren utgår från och är mindre som ett öppet samtal om ett ämne, 

än vad den öppna intervjun är (Yin 2007: 117-118). Intervjuerna som utförts i samband med 

denna uppsats har följt ett par frågor relativt nära, men ändå låtit respondenten tala om sådant 

som den tyckte var värt att nämna i sammanhanget, och därför definieras här intervjuerna som 

en blandning av den öppna och fokuserade formen. Yin pekar ut att den öppna intervjun kan 

ge en bättre och mer framgångsrik studie, då respondenten mer ses som en informant, där 

skillnaden kan antas vara att en respondent endast kan ge vissa svar på frågor som redan 

bestämts i förväg av forskaren, medan informanten kan komma med perspektiv och 

information som kan vara mer oväntad och på så sätt ge ett kvalitativt bättre material (Yin 

2007: 117-118). Denna studie har alltså med fördel använt sig av relativt öppna intervjuer. 

 

Styrkan med intervjuer som metod är att de kan fokuseras direkt på det som forskaren är ute 

efter att veta. Intervjun kan ge direkta insikter i personers, och de organisationer de företräder, 

bild av en viss situation eller faktum. En fara som kan uppstå är att forskaren förlitar sig 

alltför mycket på en viss informant, vars personliga åsikter kan påverka svaren. Även vagt 

formulerade frågor kan ge irrelevanta svar (Yin 2007: 112). I fallet med denna uppsats kan då 

faran vara att informanterna ger sin egen bild av EU och deras intressegrupps roll, och inte 

riktigt representera hela organisationen. Därför är det viktigt att använda sig av ytterligare 

material, som policydokument eller officiella beskrivningar av organisationen som kan stärka 

eller försvaga det som sägs i en intervju. Detta är anledningen till att inte bara intervjuer har 

använts i denna studie utan även andra uttalanden. Just användningen av flera sorters 

informationskällor är något som Yin pekar ut som viktigt i en fallstudie (Yin 2007: 125). 
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3.4. Dimensioner som analysverktyg 

De mer specifika analysinstrument som användes i analysen av materialet (intervjuerna och 

verksamhetsförklaringarna) var dimensioner. Dessa instrument är passande att använda vid 

ideologi- och idéanalys och för att skilja ut olika teoretiska ståndpunkter och idéer i texter av 

olika slag. Speciellt är dimensionerna passande att använda när motsatta värderingar eller 

teorier skall urskiljas, som exempelvis en negativ eller positiv människosyn. Rent 

instrumentellt används då en skala som går från ett positivt till ett negativt värde för det ämne 

som analyserats. I praktiken innebär detta att uttalanden i en text tolkas som positivt eller 

negativt för ett visst värde (dimensionen). Bergström och Boreús ger i Textens mening och 

makt, där de behandlar idéanalysen som metod, ett exempel på hur dimensioner kan användas 

(Bergström och Boreús 2009: 164). I exemplet används dimensionerna för att urskilja 

konservativa idéer från liberala, vilket i denna uppsats analys kan motsvaras av exempelvis 

pluralistiska idéer eller idéer med en grund i teorin om diskursiv representation. 

Användningen av dimensioner lämpar sig på så sätt väl vid en studie om grupper eller 

organisationers politiska åsikter och syn på omvärlden, då dessa åsikter och perspektiv bottnar 

i en ideologisk värdegrund av något slag. 

 

Dimensionerna som användes i analysen var följande: 

 

1. Demokratisyn (pluralistisk – korporatistisk). Betonar gruppen ett mer ohindrat deltagande i 

politiken för intressegrupper eller önskas mer stöd och reglering från staten eller EU? Denna 

dimension visar på vilket perspektiv intressegruppen har när det gäller frihet och reglering för 

intressegrupper i samhället och det politiska systemet. 

2. Syn på representation (traditionell individuell – diskursiv). Vilken sorts representation står 

gruppen för, en mer traditionell representation av individer/medlemmar/grupp eller kan en 

mer diskursiv representation ses? Dimensionen visar vilken sorts representation inom ett 

demokratiskt system som gruppen står för. 

3. Vikt på representation (viktigt – oviktig). Vilken vikt lägger grupperna på att de 

representerar en grupp/individer/diskurs? Den här dimensionen visar på hur viktigt gruppen 

ser på sin representation. 

4. Syn på EU: s politiska system (positiv – negativ, oproblematisk – problematisk). Vilken 

övergripande syn på EU har grupperna? Ses den politiska processen som problematisk eller 

inte och hur då? Dimensionen används för att visa gruppens bild av EU som politisk 

organisation. 
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5. Syn på den egna rollen som påverkansfaktor inom EU (stark – svag). Hur stor påverkan ser 

grupperna att deras arbete har inom EU? Den sista dimensionen används för att visa gruppens 

bild av sig själv som aktör i den europeiska politiken. 

 

3.5. Material 

Materialet i studien är främst ett par intervjuer med representanter för Naturskyddsföreningen 

och Världsnaturfondens (WWF) svenska avdelning. Utöver detta material används även de 

”verksamhetsförklaringar” som finns på de olika gruppernas hemsidor som material. 

Användningen av flera källor (och flera sorters källor) görs för att stärka studiens validitet, 

som diskuteras mer nedan. Gällande själva sorten av material – dokument med 

verksamhetsbeskrivningar – är det viktigt att tänka på att djupare resonemang kan missas då 

beskrivningarna ofta är rätt ytliga och inte beskriver hur, som i denna studies fall, 

organisationer resonerar kring mer obestämda ämnen och frågor som synen på demokratin 

inom EU. Dock fungerar dessa typer av uttalanden för en analys av organisationens 

grundläggande syn, då denna antagligen inte är särskilt annorlunda än den som presenteras i 

dokument av typen ”verksamhetsförklaringar”. 

 

3.6. Metodologiska övervägningar 

Även då intervjuer är mer passande som material än dokument i denna studie är det önskvärt 

att inte bara utgå från dessa. Detta görs av två skäl. Det första är att en viktig princip vid en 

fallstudie är att ha flera olika informationskällor. Detta för att flera källor gör resultaten eller 

slutsatserna mer övertygande, då de olika källorna kan stärka varandra. Validiteten ökar i 

studien om fler källor används (Yin 2007: 54, 125-126). Det andra skälet till att inte bara 

använda sig av intervjuer är att dessa i grunden endast reflekterar en persons bild och inte en 

grupps, hur lika de än må vara i verkligheten. Syftet med studien är ju att undersöka gruppers 

syn, inte individer inom dessa grupper, vilket då gör det nödvändigt att använda material 

utöver intervjuer. Om material förutom intervjuerna inte används blir då misstaget att 

analysen egentligen görs av fel fall, dvs. individen istället för gruppen (Yin 2007: 101-102). 

 

Det är relevant för denna studie att tänka på att de intervjuade personerna, som alla 

människor, har en viss tendens – dvs. de har en viss position och synsätt på världen, och ett 

eget intresse med att svara på frågorna som ställs, förmodligen att framställa den organisation 

de representerar på ett så bra sätt som möjligt och sprida positiv information om 

organisationen till andra (i detta fall intervjuaren). Intrycket som dök upp under intervjuerna 
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var dock att de intervjuade inte hade något intresse av att vinkla svaren på frågorna utöver den 

uppenbara tendensen att de talar för en organisation som har ett intresse att påverka politiken 

när det gäller natur- och miljöfrågor. Ett exempel på detta är när representanten för WWF 

uttryckte en kort kritisk fundering kring organisationens egen kommunikation mot omvärlden 

och inte försökte dölja att det kanske finns vissa oklarheter kring hur organisationen uttrycker 

sig (Hagberg, 12 december, 2011). 

 

En annan punkt värd att nämna gällande materialet är att intervjuer passar bättre för den 

sortens kvalitativa metod som används. Då syftet är att undersöka synen inom en grupp eller 

organisation passar kvantitativa metoder sämre (exempelvis större enkätundersökningar), då 

dessa får svårare att förklara på djupet hur organisationens syn ser ut jämfört med mer 

kvalitativa intervjuer. Fördelen med en mer kvantitativ metod hade varit att undvika 

skevheten hos enskilda personers svar gällande deras organisations syn, dock med den ovan 

nämnda nackdelen att endast en mer ytlig bild hade kunnat återskapas. Att använda sig av 

främst intervjuer är i slutändan mest lämpligt för denna studies syfte. 

 

Ett problem som uppstår när relativt få fall används är att den externa validiteten kan bli 

svagare. Argument som dock stödjer studiens externa validitet är att Naturskyddsföreningen 

och WWF är bland de mest inflytelserika och ledande miljöorganisationerna i Sverige. Dessa 

samarbetar dessutom med en mängd andra liknande organisationer nationellt och 

internationellt (Naturskyddsföreningen och Världsnaturfondens verksamhetsförklaringar). 

Som följd av detta kan det antas att många värderingar och ståndpunkter är relativt lika mellan 

alla de svenska intressegrupperna med miljöfokus, och en undersökning av de två största 

miljöorganisationerna kommer sannolikt reflektera synen hos en stor del av den övriga 

gruppen miljöorganisationer i Sverige (den övriga populationen). Den externa validiteten 

borde på så sätt bli relativt hög, då de två grupperna kan ses vara typiska eller representativa 

fall. Överlag bör studiens validitet vara hög, då tolkningen av materialet är gjord med klara 

kriterier och tydliga instrument i analysen, som tydligt har kopplats till olika teorier. Gällande 

reliabiliteten har insamlingen av data också gjorts tydligt, med möjligheter för andra forskare 

att göra samma studie. Inget direkt fallstudieprotokoll eller databas har upprättats utöver 

transkriberingen av intervjuerna, som är något som rekommenderas vid en fallstudie (Yin 

2007: 59). Dock är studien relativt liten i omfattning och duger bra i sig som protokoll för 

materialet och insamlingsmetoden. 
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4. EMPIRISK ANALYS 

 

4.1. Naturskyddsföreningen 

Intervju med Gun Rudquist, chef för jordbruk och marina frågor på rikskansliet, 6 december, 

2011. Samtliga citat i analysen är från denna intervju, om inget annat sägs. 

 

1. Demokratisyn (pluralistisk – korporatistisk) 

Kritik mot dominansen av industrilobbyister förekommer, vilket kan tolkas som ett stöd för 

mer reglering och stöd för ekonomiskt svagare grupper från statligt och europeiskt håll enligt 

korporatistisk eller nypluralistisk modell. Vid en fråga om behovet av samarbete mellan olika 

organisationer blev responsen ”… man måste poola resurser. Det är ett väldigt fåtal som är 

stora och starka så att säga, det finns exempel på industrilobbyism som har väldigt mycket 

pengar”. Kritiken mot starka ekonomiska intressen är något som då kan tolkas enligt en 

nypluralistisk modell. I verksamhetsförklaringen på föreningens hemsida påpekas även att 

arbetet främst sker med statligt stöd (Naturskyddsföreningens verksamhetsförklaring). Detta 

innebär sannolikt att föreningen ser detta stöd som positivt då de inte skulle klara sig utan det 

– vilket leder till tolkningen att föreningen har en mer korporatistisk eller nypluralistisk än 

klassisk pluralistisk syn på politiken. 

 

2. Syn på representation (traditionell individuell – diskursiv) 

Här ligger betoningen på att föreningen representerar sina medlemmar (190 000 i Sverige) 

och att föreningen inbördes ses vara demokratisk: ”en klassisk demokratisk förening”. Ett 

system av medlemmarna valda representanter mynnar ut i en rikstämma som bestämmer 

riktningen på arbetet för föreningen: ”Så vi jobbar egentligen hela tiden utefter vad stämman 

ber om.” Dock finns även bilden av att ett bredare intresse representeras av föreningen: ”… 

nånstans finns det i föreningens stadgar att vi representerar ett allmänintresse…” som kan 

tolkas mer som en sorts diskursiv representation där ett intresse mer än en grupp 

representeras. 

 

3. Vikt på representation (viktig – oviktig) 

Tyngdpunkten läggs på representationen av medlemmarna, som ges stor vikt: ”… det är 

oerhört angeläget, det är väldigt viktigt att vi representerar en medlemsorganisation”. En 

annan (mer uppenbar) tolkning är att föreningen, och även andra miljöorganisationer, 
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representerar miljön och naturen då hela föreningens existens går ut på att skydda miljön och 

att agera som miljöns ”försvarare”: ”det handlar både om att väcka frågor, att vara i framkant 

och driva debatt där debatten kanske inte ens är”. 

 

4. Syn på EU: s politiska system (positiv – negativ, oproblematisk – problematisk) 

Ur ett miljöperspektiv betonas det att samarbetet inom EU är både positivt och negativt. 

Ibland kan medlemsländerna få svårare att driva vissa frågor, medan det på vissa områden är 

mer progressivt och får fler länder att driva på miljöpolitiken: ”EU gör i vissa sammanhang 

att det går långsammare för oss att driva miljöpolitik… på andra områden så har det vart 

enorm drivkraft och fått Sverige att springa på.” Tecken på en positiv syn på EU märks i 

uttalandet om Kommissionen som en progressiv aktör i den europeiska politiken, som då 

gagnar miljövänliga policyförslag: ”... många gånger upplever man faktiskt att Kommissionen 

är mer progressiv än vad medlemsstaterna är”. Dock medges det att förslagen blir mindre 

radikala då de måste samordnas med alla medlemsstaterna inom unionen och därför blir 

urvattnade, vilket kan tolkas som något som ses som beklagansvärt men oundvikligt i ett 

pluralistiskt system med många intressen. Ett annat problem med EU som tas upp under 

intervjun är den relativt dåliga tillgången till dokument och möten, vilket skulle underlätta 

arbetet för föreningen. Ekonomiskt inflytande och personliga kontakter kan vara avgörande: 

”... det är klart man får bättre access om man kan springa i Parlamenten, gå i Kommissionen, 

du kan bygga personliga relationer och allt det där va”, vilket är klagomål som känns igen 

enligt de korporatistiska och nypluralistiska perspektiven där ekonomiska ”muskler” ses ge 

större möjlighet till påverkan. 

 

5. Syn på den egna rollen som påverkansfaktor inom EU (stark – svag) 

Rollen som påverkare ses som väldigt viktig i vissa fall: ”... det ska man ju våga påstå att 

fanns inte de här grupperingarna, det är ju klart man skulle diskutera miljö mindre”. Följande 

citat gällande vargfrågan belyser också denna bild: ”Det är klart att om inte vi, WWF och 

Rovdjursföreningen gått tillsammans och gjort det, det är klart det inte blivit nånting och så.” 

Överlag ses den egna organisationen som viktig, men samtidigt finns en syn om svårigheten 

att mer exakt ”mäta” sin egen roll bland det stora flertalet miljögrupper som alla försöker 

påverka: ”... man kan se det som en tunna vatten så är vi ganska många olika organisationer 

som droppar i den där, och det är väldigt, väldigt svårt att säga vems droppe som gjorde att 

det rann över.” 
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4.2. Världsnaturfonden (WWF) 

Intervju med Lovisa Hagberg, 12 december, 2011. Samtliga citat i analysen är från denna 

intervju, om inget annat sägs. 

 

1. Demokratisyn (pluralistisk – korporatistisk) 

I likhet med uttalandet från Naturskyddsföreningens representant betonas även här 

miljöorganisationernas lilla mängd resurser i förhållande till lobbyister från industrins håll: 

”… det finns hur mycket lobbyorganisationer från industrins sida som helst, och starka andra 

rörelser och miljöorganisationerna har ju en ganska liten mängd resurser i proportion till 

dem här andra”. Resonemanget kan ses följa ett nypluralistiskt och korporatistiskt perspektiv 

med dess kritik mot alltför starka ekonomiska intressen i ett pluralistiskt samhälle. 

 

2. Syn på representation (traditionell individuell – diskursiv) 

En intressant tvådelning kan ses här. Dels uttrycks en traditionell representation av individer i 

form av de supporters som WWF har (de har inte formella medlemmar påpekar 

respondenten), och dels uttrycks en mer diskursiv representation. Uttalanden som tolkas som 

en traditionell representation är bl.a. ”… sen har vi supporters i Sverige. Som vi, för sig, 

känner att vi företräder när vi pratar om de här frågorna…” och ”sen har vi då våra 

supporters som är cirka fem miljoner globalt sett, som vi talar för såklart också”. Uttalanden 

som tolkas som en diskursiv representation är bl.a. ”Och sen så har vi ett uppdrag som ligger 

då i de här målen jag beskrev… det är dem som vi verkar för och som vi har i ryggen liksom 

när vi jobbar för en fråga”. I samband med att Earth Hour togs upp, som WWF har drivit som 

fråga, uttrycktes följande: ”det visar på att det finns ett stöd för klimatfrågan, att vi har ett 

stöd i vår, i det här när vi säger att här finns en politisk signal som vi tycker att vi kan visa på 

… vi har ett bredare stöd”. Visserligen kan det sista citatet tolkas som en traditionell 

individuell/grupp representation, men just det otydliga och mer informella stödet bör nog mer 

ses som att WWF i detta anseende representerar en diskurs istället för grupp. 

 

Även på WWF: s hemsida kan en diskursiv representation uttolkas där organisationen pekar 

på att de står på naturens sida – vilket kan tolkas som att de representerar naturen (”naturen” 

är den diskurs som representeras), och inte främst någon grupp medlemmar eller supporters: ” 

Genom att WWF bedriver sin verksamhet huvudsakligen med insamlade medel kan WWF 

alltid agera helt fristående och behöver inte ta andra hänsyn än de som naturen kräver. 

Därför kan WWF alltid stå på naturens sida!” (Världsnaturfondens verksamhetsförklaring). 
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3. Vikt på representation (viktig – oviktig) 

Likt Naturskyddsföreningens representant ses WWF: s supporters som väldigt viktiga, att 

WWF representerar en stor mängd individer uttrycks som väldigt viktigt: ”Det är därför vi 

kan finnas, utan dem skulle vi inte finnas.” De övergripande målen som organisationen har ses 

också vara något som är viktigt, då organisationen också representerar dem på ett sätt, som 

pekas ut i stycket ovan. 

 

4. Syn på EU: s politiska system (positiv – negativ, oproblematisk – problematisk) 

Ingen direkt negativ bild av EU framträder i intervjun även då vissa problem med processerna 

och strukturen inom EU kommenteras. Problemen med tillgänglighet till dokument och 

liknande berörs, men annars uttrycks en relativ nöjdhet med tillgängligheten: ”… men det 

skulle vara en sån sak som skulle förenkla. Annars är det väl ganska öppet, generellt…”. En 

kritik mot att det är väldigt resurskrävande att agera fullt ut inom EU: s politiska system som 

intressegrupp uttrycks, som också poängteras i fråga 1. Ett intressant svar på frågan om att 

WWF nu måste verka inom EU är att det väldigt sällan talas om detta förhållande inom själva 

WWF: ”det här är ingen fråga för WWF liksom, är EU positivt eller inte utan, det är liksom, 

så ser kartan ut…”. 

 

5. Syn på den egna rollen som påverkansfaktor inom EU (stark – svag) 

Här poängteras att EU, och främst Kommissionen, bygger på deltagande från aktörer utanför 

de formella institutionerna: ”Kommissionen är ganska liten, det måste finnas en sfär utanför 

som utformar idéer och tar fram förslag och granskar förslag, det skulle inte liksom räcka 

med Kommissionen själv liksom, i den processen.” Utöver detta betonas den varierande 

framgången WWF har beroende på vilka frågor det är som behandlas och vilka andra aktörer 

som är inblandade, exemplet från fråga 1 pekar på att mindre resurser hos miljögrupper än 

industrigrupper har betydelse för vilken påverkan som man i slutändan har. Det är inga direkta 

institutionella hinder för påverkansarbetet som ses, utan utmaningen gäller resurserna som 

varje organisation har tillgång till: ”... att det är väldigt mycket tidskrävande, det är mycket 

folk, det är resurskrävande att göra det här”. 
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5. SLUTSATSER 

 

Ett par intressanta slutsatser kan dras av den empiriska analysen. Först skall miljögruppernas 

syn på EU diskuteras, som uppsatsens första frågeställning fokuserar på. När det gäller deras 

syn på det politiska system som utgör den europeiska unionen är den överlag positiv. Både 

WWF och Naturskyddsföreningen pekar ut problem med tillgången till information och 

möten inom EU som ett hinder för ett större deltagande från deras sida i den europeiska 

politiken, men utöver det ses inga direkta problem som påverkar olika demokratiska 

funktioner, som exempelvis frihet att försöka påverka politiker i den mån som går. I kritiken 

mot industrilobbyismen kan dock en nypluralistisk bild skönjas, på det sätt att nypluralismen 

pekar ut ekonomiska faktorer som ett hot mot demokratin. Detta även då kommentaren från 

WWF: s representant om att EU varken ses som positivt eller negativt kan peka på en mer 

oreflekterad bild av unionen. Detta kan visserligen grunda sig i en rent pragmatisk inställning 

om hur organisationen kan påverka politiken här och nu. En mer intressant tolkning, ur ett 

demokratiskt perspektiv, vore att se detta som en avsaknad av någon djupare diskussion om 

olika intressegruppers påverkan på demokratin inom organisationen. Istället är fokus 

(förståeligt) på miljöfrågorna i sig, som är vad både WWF och Naturskyddsföreningen 

grundades för att arbeta med. Det viktiga kan ses vara miljön och naturen, inte demokratin, 

för dessa organisationer. Det är dock viktigt att förstå att sorten av demokrati också påverkar 

vilka frågor som tas upp på den politiska dagordningen, och då skulle jämförelsevis små 

intressegrupper, som många miljögrupper, antagligen gagnas av en utökad diskussion om 

ekonomiska faktorers påverkan över politiken på nationell och europeisk nivå – en påverkan 

som i nuläget kan ses gynna lobbyister för industrin eller ”privata” intressen. 

 

Det är dock viktigt att poängtera att det hos både WWF och Naturskyddsföreningen i grunden 

finns en pluralistisk bild av samhället, då båda organisationerna lägger tyngd på att det är 

viktigt att intressegrupper får agera och försöka påverka politiken. Ett uttalande som är ett 

exempel på detta är det från WWF: s håll om att Kommissionen inte själv skulle klara av att 

”styra” politiken då det behövs aktörer utanför institutionerna som kan ge information och 

upplysa om frågor som behöver behandlas. Naturligtvis säger båda miljögrupperna att de 

själva behövs, men det intressanta är hur de resonerar kring relationen mellan EU och 

intressegrupper, som de då pekar ut är en väldigt nära relation - vilket ofta tas upp i annan 

empirisk forskning om relationen mellan EU och intressegrupper. EU behöver 
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intressegrupperna av ovan nämnda anledningar, och grupperna själva motiverar sitt 

deltagande med att peka på möjligheterna till samarbete över gränserna genom EU samt att de 

genom att påverka EU också påverkar medlemsstaternas regeringar. Uttalandet från 

Naturskyddsföreningens representant om vargfrågan och samarbetet mellan flera grupper som 

möjliggjorde en påverkan på politiken är ett exempel på denna syn på samarbete över 

gränserna. Värt att ta upp är också korporatismens mening att den representativa demokratin 

försvagats då bl.a. intressegrupper har fått ökat inflytande. Analysen av de två svenska 

miljögrupperna i denna studie, och resultat från den övriga forskningen på området, kan dock 

ses visa på ett nära samband mellan intressegrupper och de representativa organen i politiken 

– vilket innebär att det blir svårt att enligt korporatistisk modell konstatera att den 

representativa demokratin har försvagats. Kritiken mot den korporativa teorin tar denna 

ståndpunkt, och resultaten i denna studie instämmer i denna kritik. 

 

En vidare generalisering av resultaten i studien är viktigt att diskutera, då detta brukar ses som 

ett av syftena med en fallstudie. Som nämnts i metodkapitlet ovan kan 

Naturskyddsföreningens och Världsnaturfondens syn relativt lätt generaliseras till de svenska 

intressegrupperna med miljöfokus (som i det fallet utgör hela populationen), de dessa två 

grupper ofta samarbetar med andra miljögrupper och dessutom kan ses som typfall. En annan 

hypotetisk jämförelse kan göras med övriga intressegrupper som är verksamma inom EU 

(som i det fallet utgör en ännu större population än bara miljögrupperna). Då grupperna i 

denna studies största klagomål på politiken inom EU var den dåliga tillgången till dokument 

och möten kan det argumenteras att grupper som lättare har tillgång till detta har en ännu mer 

positiv bild av EU. Intressegrupper som har stort ekonomiskt stöd och därför lättare kan 

påverka politiker och tjänstemän kan då ses ha en mer positiv bild av EU än grupper som har 

svårare i sitt påverkansarbete. Grupper som arbetar för privata intressen och som har 

ekonomiska ”muskler” att använda kan då ses föredra ett pluralistiskt system då de kan ses 

gagnas mer av detta än ett mer korporativt system där medlemsstaterna och EU försöker hålla 

balansen inom politiken mellan ekonomiskt svagare och starkare grupper. Överlag kan det 

argumenteras att aktörer som är verksamma inom ett system som underlättar för deras arbete 

(även då systemet i sin helhet kan innehålla vissa hinder för gruppens arbete och mål) har en 

relativt positiv syn på detta system. Detta påstående kompliceras dock av att banden mellan 

EU: s institutioner och många intressegrupper inom EU är relativt starka, vilket gör att 

gruppernas syn på EU delvis blir en syn av sig själva – och denna syn är ju, inte förvånande, 

ofta väldigt positiv. 
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Uppsatsens andra frågeställning rörde vilken sorts representation som miljögrupperna står för 

och här framträder i studiens analys två olika bilder. Å ena sidan finns synen av en mer 

traditionell representation av medlemmar som individer, eller av människor som en grupp. 

Detta pekas ut av Naturskyddsföreningen då de pekar på sina medlemmar, och av WWF med 

hänvisningen till de många supporters de har i Sverige och runt jorden. Å andra sidan 

framträder då en diskursiv representation, där ”naturen”, ”miljön” och allmänintresset ses 

representeras av grupperna. Då det är miljöorganisationer som denna studie fokuserar på är 

det rätt självklart att de har starka åsikter om hur naturen och miljön skall behandlas politiskt, 

men det intressanta ur ett demokratiskt perspektiv är att de just ser sig representera dessa 

”diskurser” och inte bara medlemmar eller liknande. 

 

Båda dessa former av representation kan ses följa den definition som Pitkin klargjorde 1967, 

som handlar om att agera i sina väljares (eller supporters/medlemmar) intresse. Det intressanta 

med den diskursiva representationen är dock att den hoppar över det traditionella ledet med 

någon sorts formell procedur där representationen tydliggörs (som ett politiskt val). I fallet 

med de två grupperna i denna studie kan valet att bli medlem eller supporter ses som den 

formella procedur där representationen tydliggörs. De båda grupperna kan även ses stå för 

någon sorts diskursiv representation som analysen visar, vilket påverkar vilken sorts 

demokrati som då kan ses framträda. Den modell av demokrati som framträder i analysen av 

miljögrupperna blir en blandning av synen på ”folket” som en mer bestämd grupp (med en 

representation av individer eller grupper) och synen på folket som mindre bestämd och inte 

den enda ”aktören” som skall representeras. Om kritiken från Näsström mot den diskursiva 

representationen följs i denna fråga kan det t.o.m. argumenteras att miljöorganisationerna inte 

är demokratiska alls om de menar att de bara, eller främst, representerar naturen och miljön. 

 

Resultaten i studien pekar då på rätt spridda perspektiv och teorier som förklaring till den syn 

på demokrati och representation som de undersökta intressegrupperna har. Som en del i det 

teoritestande syftet kan här kort diskuteras teoriernas förklaringskraft. 

Pluralismen/nypluralismen och korporatismen är väldigt breda teorier och kan sägas förklara 

och beskriva mycket av det som sker i den moderna politiken. Specifika inställningar hos en 

organisation eller grupp kan dock vara svåra att härleda till en ensam teori, och ofta blandas 

teoriernas ståndpunkter då de ligger rätt nära varandra – skillnaden mellan exempelvis den 

klassiska pluralismen och den senare korporatismen kan ju ibland bara handla om att de 

betonar olika saker olika mycket. Detta är förståeligt då korporatismen utvecklades ur, eller 
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uppkom som en reaktion på, den pluralistiska teorin. Trots denna ibland förekommande 

otydlighet har användningen av dessa teorier i denna studie varit lämplig då studiens syfte 

varit relativt brett och öppet för spridda perspektiv. Teorin om diskursiv representation är 

också en relativt bred teori, men inte fullt så bred som de ovan nämnda. Då den är mer 

specifik i sin beskrivning av representation har den varit passande i denna studie, och har 

kunnat ses förklara flera perspektiv som de undersökta intressegrupperna stod för. 

 

5.1. Alternativa tillvägagångssätt och vidare forskning 

Då undersökningen är relativt begränsad i sitt urval av material vore det intressant att se om 

samma slutsatser skulle nås om fler intressegrupper analyserades – att utöka flerfallsstudien 

till att innefatta flera fall. Även då de grupper som analyserades kan ses representera den 

större populationen (se motivationen om den externa validiteten i metodkapitlet) skulle ett 

utökat material från fler fall ha kunnat stärka slutsatserna i denna studie. Även valet av 

intervjuperson påverkar starkt hur materialet som analyseras ser ut. Även då de personer som 

faktiskt intervjuades var väldigt insatta i deras organisationers policys och ståndpunkter blir 

svaren färgade av deras individuella perspektiv och, rent språkligt, deras sätt att uttrycka sig. 

Det kan ha varit bättre för studiens validitet (interna validitet) att använda sig av fler 

intervjupersoner från samma organisation, av samma anledning som flera olika sorters källor 

stärker en studies slutsatser. Utöver detta blev det i efterhand, med de resultat som framkom, 

uppenbart att vissa frågor i intervjuerna inte gav några större insikter (som frågan om vikten 

av att gruppen är representativ – svaret blev inte förvånande att det var väldigt viktigt!). 

Istället kunde frågor mer riktade mot hur grupperna ser att de representerar en grupp eller 

fråga i politiken ställas, vilket kunde ha gett klarare svar och insikter om relationen mellan 

olika sorters teorier om representation och hur de verkliga grupperna såg på denna fråga. 

Vidare forskning som denna studie kan ge förslag på är studier av synen på EU hos grupper 

som inte är lika inriktade på ideella mål som denna studies grupper – samma teoretiska 

utgångspunkter men annat empiriskt material, med andra ord. Exempelvis kan intressegrupper 

som företräder olika producenter undersökas gällande deras syn på EU och hur de ser att de 

representerar sitt intresse. Det kan argumenteras att ju större och mer bestämd den bas som en 

intressegrupp representerar är, desto mer demokratiskt legitim är gruppen i fråga. Forskning 

som djupare utredde denna fråga om intressegruppers representation i förhållande till olika 

demokratiideal skulle säkerligen vara intressant för en utvärdering av demokratin i EU. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Följande frågor utgick intervjuerna med representanterna för Naturskyddsföreningen och 

Världsnaturfonden från: 

 

1. Om er organisation inte utförde det arbete ni gör, vilka konsekvenser tror ni att det skulle 

ha för politiken inom EU? 

2. Vilken roll i EU: s politiska system ser ni att er organisation fyller? 

3. Ser ni att det kan göras förbättringar inom EU för att underlätta för er organisations 

påverkan och arbete, och i så fall vilka? 

4. Upplever ni några problem i relationen till politiker och tjänstemän i EU (Kommissionen, 

Parlamentet), och i så fall vilka? 

5. Känner ni något slags motstånd från EU: s (Kommissionen, Parlamentet) håll gentemot er 

organisation, och i så fall hur då? 

6. På vilket sätt är er organisation representativ för de intressen ni företräder? 

7. Hur viktigt är det för er att ni är representativa för de intressen som ni arbetar för? 

8. Hur viktigt är ert arbete för att EU: s politiker ska få information om ämnen och frågor 

som de ska besluta om? 

Övergripande fråga: Hur positivt eller negativt ser ni på EU? 


