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Sammendrag 

Lobbyisme er på en og samme tid et kritisert og ønsket innslag i det politiske systemet. 

Kritikere trekker fram at aktiviteten gjerne foregår i det skjulte, og at den kan være med på å 

forrykke maktbalansen til fordel for aktører som er ressurssterke og har gode kontakter. 

Samtidig er politikerne i all hovedsak vennlig innstilt til lobbyvirksomhet ettersom de 

presenteres for ulike synspunkter gjennom slik aktivitet. Lobbyisme sees ofte som et 

pluralistisk alternativ til den korporative kanal, eller organisasjonskanalen, men kan også 

være et supplement til deltakelse i den sistnevnte. En har imidlertid lite kjennskap til 

konsekvensene av den økte lobbyvirksomheten som kan observeres. Hva betyr økt 

lobbyvirksomhet for maktbalansen mellom ulike interessegrupper? Og hva gjør 

kommersialiseringen med maktrelasjonene og de tradisjonelle kommunikasjonsstrukturene?  
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Det finnes flere ulike historier om hvordan det vi i dag kaller lobbyisme oppsto. En av dem 

hevder at det var inngangspartiet, eller lobbyen, til det britiske parlamentet som ga opphav til 

betegnelsen lobbyisme eller korridorpolitikk (Greve & Thorsen, 2014, 21. mai; NOU, 

2012:12). I lobbyen skulle i først rekke journalister kunne etablere en mer uformell kontakt 

med politikerne (McNair, 2011). I dag brukes imidlertid begrepet lobbyisme om alle former 

for ikke-institusjonaliserte forsøk på å påvirke beslutningstakere på Stortinget og i 

regjeringen, samt byråkrater i forvaltningen. Lobbyvirksomheten kan dermed rette seg mot 

alle fasene av politikkutformingen – fra dagsordensetting, til vedtaks- og iverksettingsfasen.  

Lobbyisme kan bidra til at politikerne blir presentert ulike synspunkter på politiske 

saker. I forbindelse med den siste norske maktutredningen, sa for eksempel et klart flertall av 

stortingsrepresentantene seg helt eller delvis enig i at profesjonell lobbyisme kan bidra til 

viktige saker blir grundigere belyst. Faktisk var den positive andelen større blant 

stortingsrepresentantene enn hos lederne som ble spurt om det samme (65,5 versus 59,3 %, 

N=138 og N=1572) (Gullberg, 2002). 

Samtidig har lobbyisme vært mye debattert både i Norge og internasjonalt (f.eks., 

Baumgartner, Berry, & Hojnacki, 2009; OECD; Rommetvedt, Thesen, Christiansen, & 

Norgaard, 2012). Stadig tilbakevendende kritikk knytter seg til den manglende åpenheten 

rundt prosessene, og det diskuteres hvilke konsekvenser virksomheten har for maktrelasjoner 

i samfunnet. Et sentralt spørsmål er om lobbyisme er med på å vri maktbalansen til fordel for 

dem som har mye økonomisk makt og evner til å utnytte kanalen. Når lobbyvirksomheten i 

stadig større grad kommersialiseres, kan denne tendensen forsterkes. Dette aktualiserer også 

debatter om svingdører; politikere som vil gå til kommunikasjonsbransjen og 

kommunikasjonsfolk som går inn i politikken (se også kapittel 9). Politikere som hopper over 

til kommunikasjonsbransjen tar ikke bare med seg kunnskap om politiske 

beslutningsprosesser generelt, men også nettverk og kunnskap om konkrete saker under 
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behandling. Kommunikasjonsfolk som går inn i politikken kommer med en rekke hemmelige 

kunder som bagasje. Dermed kan det knyttes seg usikkerhet til hvordan deres standpunkter er 

formet og om de også i posisjon vil representere sine tidligere kunder. I denne forbindelse er 

det reist krav om at kundelistene til kommunikasjonsbyråene må bli offentlig og dessuten at 

det må innføres karantenetid for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Blant andre 

tiltak som er diskutert, er opprettelse av registre som viser kontakten mellom lobbyister og de 

folkevalgte. Det siste har imidlertid blitt nedstemt av Stortinget ved gjentatte anledninger.  

I dette kapitlet diskuteres først mer inngående hvordan begrepet lobbyisme skal 

forstås og hvilken plassering det har i politisk kommunikasjon som felt. Dernest redegjør vi 

for de mest sentrale teoretiske tilnærmingene for å studere lobbyisme innen politisk 

kommunikasjon og diskuterer kunnskapsstatusen nasjonalt og internasjonalt. Vi legger særlig 

vekt på norsk lobbyisme i et komparativt perspektiv og løfter fram det vi mener er spesielle 

utfordringer for forskningen. 

Forståelser av lobbyisme definert 

Som antydet over, forstås lobbyisme ofte som påvirkningsforsøk som rettes mot 

politiske beslutningstakere. På nasjonalt nivå inkluderer dette den lovgivende (Stortinget) 

og/eller den utøvende makt (Regjeringen). Derimot er det noe mer uenighet om hvem som 

kan sies å bedrive lobbyisme, altså hvem som er aktører, og hva slags aktiviteter begrepet 

omfatter.  

Aktører: Espeli (1999) argumenterer for at en må skille mellom kontakten 

enkeltpersoner har med de folkevalgte, og kontakten som organiserte aktører har med de 

samme. Det førstnevnte kontaktmønsteret ses da i lys av de folkevalgtes ombudsrolle. I den 

offentlige utredningen om statens karanteneregler brukes da også følgende formulering om 

lobbyisme: «Tilfeller der private enkeltindivider oppsøker beslutningstakere for å 

argumentere for sin sak, blir ikke nødvendigvis ansett som lobbyvirksomhet. Når andre 
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opptrer overfor beslutningstakere for å fremme saken til en enkeltperson, vil nok dette lettere 

bli omtalt som lobbyvirksomhet, særlig hvis det er mange som opptrer» (NOU, 2012:12:102).  

I sin forståelse legger Espeli (1999) videre til grunn at de politiske partiene ikke er å 

regne som lobbyister ettersom de er deltakere i beslutningsprosessene. Derimot mener han at 

en bør inkludere kommuner og fylker som vil påvirke på det nasjonale planet. Den vanligste 

forståelsen er nok likevel at lobbyisme bedrives av organiserte interesser i vid forstand, altså 

bedrifter, organisasjoner og institusjoner, enten gjennom egne eller innleide representanter 

(Espeli, 1999). Kommunikasjonsbyråene spiller også en rolle her, spesielt som rådgivere i 

kulissene (se også kapittel 9).    

Aktivitet: Det er en utbredt oppfatning at lobbyisme omfatter uformell og ikke-

institusjonalisert kontakt mellom organiserte interesser og beslutningstakere (Christiansen & 

Rommetvedt, 1999). Lobbyisme ses da på som en motsats til korporatismen, som nettopp 

defineres som en type formalisert og institusjonalisert kontakt mellom organisasjonslivet og 

politikere. Verktøy for innflytelse i den korporative kanalen, eller organisasjonskanalen, 

inkluderer for eksempel skriftlige høringsuttalelser, deltakelse i utredningsutvalg, 

forhandlinger, og delaktelse i styrer med delegert myndighet. Lobbyisme omfatter derimot 

personlige møter, telefonsamtaler, e-postutveksling, samt deltakelse i komitehøringer 

(Opedal, 1997).  

Den sistnevnte forståelsen av lobbyisme fokuserer altså første og fremst på direkte 

kontakt. Et tilsvarende syn målbæres i den svenske demokratiutredningen fra 1999. 

Lobbyisme betegnes her som den direkte kontakten med politikere eller tjenestemenn med 

den hensikt å påvirke offentlige beslutninger (Hermansson, Lund, Svensson, & Öberg, 1999). 

De svenske utrederne poengterte imidlertid at det også foregår indirekte påvirkning gjennom 

at aktører forsøker å få sine saker dekket i mediene eller ved at de søker å danne en opinion 

eller påvirke den allmenne opinionen. Det kan diskuteres om slik indirekte påvirkning skal 
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omfattes av lobbyismebegrepet eller ikke. Noen løser det ved å omtale aktiviteten som 

indirekte lobbyisme eller «outside lobbyism» (Kollman, 1998).  

Enkelte trekker fram betydningen av at lobbyister produserer såkalte «legislative 

subsidies» (Hall & Deardorff, 2006). Da brukes en vid definisjon som ikke bare omfatter den 

direkte uformelle kontakten mellom lobbyister og politikerne, men også undersøkelser som 

skal understøtte, informere og hjelpe forberedelsen av politiske forslag før lobbyister 

presenterer dem for lovgivere og beslutningstakere (Dinan & Wesselius, 2010). Amerikansk 

lovgivning bruker en slik tolkning. Det å utarbeide lovforslag, fraksjonsmerknader og 

utredninger anses i mange sammenhenger nettopp blant de viktigste innflytelsesmetodene 

som aktører har (Culpepper, 2011). 

Med et empirisk perspektiv på hva lobbyister gjør, blir det også klart at arbeidet kan 

anta en systematisk karakter, det vil si, være en kampanje der aktørene tar i bruk mange 

virkemidler og kanaler. Mediedekning og direkte aksjoner kan være en viktig bestanddel, og 

det gir liten mening å ignorere slik virksomhet dersom målet er å forstå den endelige politiske 

avgjørelsen og hvordan den er kommet i stand. Derfor mener vi det er grunn til å følge for 

eksempel Europakommisjonen når den bruker en vid definisjon av lobbyisme som inkluderer 

«all activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and 

decision-making processes of the European institutions» (Europakommisjonen, 2006:5). 

Dette omfatter også forberedelser som utredninger og utforming av lovforslag og andre 

innspill til politiske beslutningsprosesser.  

I tråd med dette vil vi forstå lobbyvirksomhet som kontakt med, samt aktiviteter rettet 

mot, beslutningstakere med det formål å påvirke offentlige myndighetsbeslutninger 

(Gullberg, 2008a). Med andre ord betrakter vi lobbyisme som en svært sentral aktivitet for 

politisk kommunikasjon slik det ble definert i innledningskapittelet. På tross av dette, er ikke 

litteraturen om lobbyisme spesielt stor innen feltet politisk kommunikasjon. Søk i tidsskrifter 
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som Political Communication og The International Journal of Press/Politics gir heller ikke 

mange treff. I neste avsnitt gir vi imidlertid oversikt over den litteraturen som faktisk finnes.  

Litteraturen om lobbyisme 

Litteraturen om lobbyisme kan deles inn fem hovedkategorier (vi tar ikke for oss 

«rent-seeking» retning innen økonomifaget [Tullock, 1989]): For det første finnes det en 

rekke praktiske håndbøker som gir råd til lobbyister (f.eks., Hegelund & Mose, 2013; Libby, 

2011), samt en akademisk litteratur som teoretiserer hvordan lobbyister bør gå fram. For 

eksempel heter det her at den ideelle lobbyisten må utvikle sin evne til å lytte, samle 

informasjon, og bygge relasjoner gjennom en opptreden som er både tillitsvekkende og 

høvisk (McGrath, 2006). Jaatinen (1999) har lansert en modell der lobbyister oppfordres til å 

velge taktikk som gjør at de kan bevare et godt forhold til interessentene i det lange løp. 

Lobbyister bør etterstrebe vinn–vinn-utfall. Liknende normative perspektiver finner en i 

litteraturen som forsøker å utvikle etiske standarder for lobbyisme (f.eks., Brooke Hamilton 

III & Hoch, 1997; Mack, 2005; McGrath, 2007). 

Den andre litteraturkategorien er den kritiske og gjerne praktisk, kampanjeorienterte 

(f.eks., Burley, Dinan, Haar, Hoedeman, & Wesselius, 2010). Denne litteraturen kritiserer 

hvordan eliter og privilegerte næringsinteresser styrker sin makt gjennom lobbyisme. Bøkene 

peker på nettverk og ulike strategier som lobbyister bruker for å framstille særinteressene 

som noe som vil tjene fellesskapet. Dette er også noe som er framhevet i norsk akademisk 

litteratur (Rommevedt, 2002). 

Den tredje kategorien omfatter den forskningsbaserte litteraturen om lobbystrategier, 

og har en amerikansk og en europeisk grein. Den førstnevnte har røtter på 1950-tallet, og 

fokuserer på interessegruppers strategier (Truman, 1951) og lobbyister i Washington DC 

(Milbrath, 1963). Debatten om hvorvidt lobbyister kontakter politiske allierte eller politiske 

motstandere – og hva som er mest effektivt – går tilbake til denne litteraturen (Milbrath, 
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1963). Nok et viktig tema i den klassiske amerikanske litteraturen, er forholdet mellom 

lobbyister og beslutningstakere. Matthews (1960) og Milbrath (1960) fokuserte begge på den 

gjensidige avhengigheten mellom lobbyist og beslutningstaker. Dette er et tema som seinere 

har stått svært sentralt i litteraturen som omhandler lobbyvirksomhet i Europa og i EU.  

Mens den amerikanske litteraturen lenge dominerte, begynte antallet bidrag fra 

Europa å stige raskt fra midten av 1990-tallet. Andersen og Eliassen (2001) framhever at de 

første arbeidene i stor grad var case-studier av spesifikke saker eller fokusert på store 

næringslivsaktører (f.eks., Coen, 1998). Et komparativt perspektiv har imidlertid fått stadig 

større oppslutning, og forskere har blant annet analysert forskjellene mellom 

lobbyvirksomhet i Brussel og i Washington (Woll, 2006). Videre har europeisk forskning 

framhevet utfordringene og mulighetene som ligger i å påvirke beslutninger i et 

flernivåsystem som EU. Systemet er krevende å manøvrere i, men det er samtidig en fordel 

av det finnes mange ulike inngangsporter til beslutningstakerne (Coen, 2007; Mazey & 

Richardson, 2006).  

Ettersom det er vanskelig å måle innflytelse, har en stor del av den europeiske 

litteraturen fokusert på interessegruppers og lobbyisters adgang til EUs institusjoner 

(Chalmers, 2013; Gullberg, 2011), men det finnes etter hvert flere bidrag som ser på 

lobbyisters innflytelse og som dessuten forsøker å måle denne (Dür, 2008; Klüver, 2013).  

Coen og Richardson (2009) har sammenfattet 20 år med forskning på 

lobbyvirksomhet i EU. De konkluderer med at interessegruppers deltakelse i EU i dag kan 

sammenlignes med hvordan interessegrupper tradisjonelt har deltatt i land som USA, 

Storbritannia og Norge. Fokuset på EU som et særegent system er dermed tonet ned i løpet av 

de siste årene.  

Den fjerde litteraturkategorien er den spillteoretiske, statsvitenskapelige litteraturen 

hvor lobbyvirksomhet modelleres som strategisk informasjonsoverføring mellom en 
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informert lobbyist og en relativt uinformert beslutningstaker. Disse bidragene ser på ulike 

lobbystrategier og studerer gjerne hvordan beslutningstakere kan kontrollere informasjonen 

som gis av lobbyisten (Austen-Smith & Wright, 1996; Potters & Van Winden, 1992).  

Den femte litteraturkategorien konsentrer seg om lobbyismens plass i demokratiet, og 

forholdet mellom lobbyisme, korporatisme, pluralisme og saksnettverk. I den europeiske, og 

ikke minst nordiske litteraturen, blir lobbyisme som nevnt gjerne kontrastert med 

korporatisme. Christiansen og Rommetvedt (1999) hevder at deltakelse gjennom den 

korporative kanal er redusert, mens deltakelse gjennom lobbyisme har økt. Dette gjelder 

særlig den lobbyvirksomheten som retter seg mot parlamentene. Lobbyisme betraktes da som 

et alternativ til den korporative kanal. Lobbyisme kan imidlertid også ses som et supplement 

til deltakelse i den korporative kanal. Funnene fra den forrige makt- og demokratiutredningen 

tyder nemlig på at aktører med tilgang til den korporative kanalen, også deltar gjennom 

lobbyisme. I EU anses interessegruppers deltakelse gjennom lobbyisme som en 

grunnleggende demokratisk rettighet som dessuten bidrar med informasjon til en relativt 

underbemannet administrasjon i Kommisjonen. Her analyseres da gjerne lobbyisme som et 

bytteforhold, hvor lobbyister bidrar med informasjon – om saker og ulike interessegruppers 

posisjoner, mens beslutningstakere bidrar med adgang til og informasjon om 

beslutningsprosesser (f.eks., Pappi & Henning, 1999).  

Hva er kunnskapsstatusen nasjonalt og internasjonalt? 

Det er forholdsvis lite forskning om lobbyisme i Norge. Det finnes et knippe 

hovedfag-/masteroppgaver (Berrum, 2000; Gullberg, 2002; Holte, 2011; Kværna, 2011a; 

Sandvik, 2001), men den til nå mest omfattende norske studien er Lobbyvirksomhet på 

Stortinget av Harald Espeli (1999). Viktige funn fra denne litteraturen og den internasjonale 

forskningen kan grupperes etter hva som blir sagt om omfang, kontaktmønstre, innflytelse, 

strategier, og åpenhet.  
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Omfang: Espeli (1999) konkluderte at moderne lobbyvirksomhet fikk sitt 

gjennombrudd i Norge på 1970-tallet da selskaper som Hydro og Statoil i større grad 

systematiserte sin kontakt med Stortinget. Den kommersielle delen, eller 

oppdragslobbyismen, økte for alvor i omfang på 1990-tallet. Forrige maktutredning kunne 

vise til at av 1725 norske ledere og samfunnstopper sa 71 prosent at de hadde engasjert seg i 

lobbyvirksomhet det foregående året. Blant de spurte i privat sektor var tallet hele 94 prosent 

(Gulbrandsen, 2002). I tillegg hadde drøye 30 prosent av næringslivsledere benyttet seg av 

profesjonelle lobbyister (Gullberg, 2002).  

Det hevdes gjerne at omfanget av lobbyvirksomhet har økt, men også at 

lobbyvirksomheten går på bekostning av den korporative kanalen omtalt i forrige avsnitt 

(Østerud, Engelstad, & Selle, 2003; Rommetvedt et al., 2012). Fordelene ved å være 

deltakere i den korporative kanalen har blitt redusert og aktørene må være med proaktive enn 

før, det vil si, drive lobbyvirksomhet mot så vel regjering som Storting. Ting kan imidlertid 

tyde på at de som allerede befant seg innenfor, også har klart overgangen best (Rommetvedt 

et al., 2012). Med andre ord er aktører som NHO, LO, og landbruksorganisasjonene, også 

aktive som lobbyister. 

Innflytelse: Lobbyismens omfang sier imidlertid ikke nødvendigvis noe om 

innflytelse. I den siste maktutredningen svarte 37 % av de spurte stortingsrepresentantene at 

de profesjonelle lobbyistene hadde meget eller nokså stor innflytelse, men langt flere (58 %) 

la vekt på innflytelsen til arbeidstakerorganisasjonene (Gullberg, 2002). Amerikansk litteratur 

har på sin side fokusert mye på innflytelsen som øves via økonomisk støtte til 

enkeltkandidaters og partiers valgkamp. Til nå har dette vært langt mindre aktuelt i europeisk 

politikk. Fokuset på betydningen av ressurser, deles imidlertid av amerikansk og europeisk 

forskning (f.eks., Baumgartner et al., 2009). I en studie av amerikansk politikk finner 

Ainsworth (1993) at lobbytaktikk teller, og at ressurser ikke er tilstrekkelig for å påvirke. 
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Dette er også et funn som gjenspeiles i annen forskning hvor det påstås at problemet heller er 

at temaene og verdiene som lobbyistene vektlegger ikke samsvarer med verdiene i 

befolkningen (Baumgartner et al., 2009). I europeisk forskning finner noen at ressurser er av 

betydning (Klüver, 2010), andre hevder det motsatte (Beyers & Kerremans, 2012). Gullberg 

(2009) konkluderte imidlertid at det i europeisk klimapolitikk er slik at næringslivsinteressers 

økonomiske ressurser åpner for bruk av langt flere strategier sammenlignet med 

miljøorganisasjonene. Næringslivsinteresser kan dermed rette lobbyvirksomheten både mot 

politisk allierte og politiske motstandere (Gullberg, 2008a), og drive lobbyvirksomhet i 

konkrete saker, samt mer generell langsiktig lobbyvirksomhet (Gullberg, 2008b). 

Miljøorganisasjonene har på sin side mindre tilgjengelige ressurser, og begrenser seg til 

lobbyvirksomheten rettet mot politiske allierte i konkrete saker. Dette kan forklare at 

næringslivsinteressene oppnår større innflytelse. Liknede resultater finner man hos Dür og De 

Bièvre (2007) som peker på at næringslivsinteresser og ikke-statlige organisasjoner (NGOer) 

begge har adgang til beslutningstakere, men at det er næringslivet som oppnår innflytelse. En 

omfattende dansk studie av organisasjoners innflytelse i politikk var også entydig på 

betydningen av generelle ressurser som penger, medlemmer og medarbeidere (Binderkrantz, 

Christiansen, & Pedersen, 2014). Samme studie peker dessuten på en kumulativ effekt – lett 

adgang på en arena, gir lett adgang på andre. Noen ressurssterke organisasjoner har adgang til 

så vel parlament, forvaltning som mediearenaen. Til gjengjeld representerer de fleste av disse 

organisasjonene brede interesser. I sum gjør dette at de danske forskerne beskriver 

situasjonen som preget av privilegert pluralisme. 

Noe litteratur poengterer at lobbyister har størst innflytelse gjennom sin ekspertise og 

utnytting av denne i den forberedende fasen til for eksempel et lovforslag (Bernhagen & 

Bräuninger, 2005). Det er også de som legger vekt på hvordan den politiske dynamikken er 

ulik i saker med mye og lite offentlig oppmerksomhet. I forhold til den sistnevnte typen, for 
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eksempel regulering av næringslivet, har lobbyister større innflytelse. Innflytelsen øker som 

nevnt når sakene er komplekse og politikerne mangler kunnskapen som er nødvendig for å 

forstå årsakssammenhenger, premisser og konsekvenser av ulike forslag (Culpepper, 2011).  

Strategier: En studie har poengtert hvordan lobbyister bør basere sine argumenter på 

fakta og vitenskap, effektivitet eller rettferdighet i fordelingsspørsmål (Vining, Shapiro, & 

Borges, 2005). Spesielt det siste poenget har tangeringspunkter med det som kanskje er den 

viktigste strategien, iallfall i norsk sammenhengen: Det Rommetvedt (2011) har kalt 

«politikkens alminneliggjøring. Det er om å gjøre å vise at ens forslag er til alles beste 

og/eller at en deler interesser med sine konkurrenter (Rommetvedt, 2011). Når oljebransjen 

ber om skattelette, så trekker den fram forholdene i leverandørindustrien og hvordan 

skattelette kan føre til økt leteaktivitet og økt produksjon. Dermed kan et skattetap 

kompenseres og vel så det (Ihlen, 2007). Når Bilimportørenes landsforening tar til orde for 

nedsetting av bilavgiftene, er det hensynet til sikkerhet som poengteres. Med lavere avgifter 

har folk råd til å kjøpe nye og sikrere biler. Et argument i den skalte konebilaksjonen var 

dessuten at husholdninger skulle kunne ha råd til å ha to sikre biler. Byrået bak kampanjen 

forsøkte å knytte an til kvinnesak ved å snakke om «konebiler» og at disse gjerne var av eldre 

årgang og dermed ikke like trygg (Allern, 1997).  

Opinionsbygging gjennom tradisjonelle og sosiale medier er viktige virkemidler. 

Opinionsbygging blir imidlertid ofte sidestilt som en påvirkningsstrategi på linje med 

lobbyisme. Disse strategiene vil i praksis utøves i nært samspill (se også kapittel 3). Spesielt i 

kommunikasjonsbyråene legger de vekt på hvor dyktige de er til å bruke mediene og til å lese 

det politiske spillet. Ikke alle har denne kompetansen påpeker de: 

Det er forskjellige måter å dramatisere budskap på, og det er ikke alltid at den beste 

måten og få medias og politikeres attention på, er å sende inn et godt høringssvar. Det 

går hundre på dusinet av dem. Så du må jo skille deg ut, og noen ganger er det riktig å 
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bruke litt dramatiske virkemidler for å få fokus på noe. De som er mest uerfarne på 

det, er jo de som møter opp med noen sånne shitty plakater på Eidsvolls-plass, og så 

står de foran Stortinget og snakker for nobody. Det er typisk amatørenes aften da når 

man holder på den måten der (Lars Erik Grønntun, Gambit H & K; sitert i Kværna, 

2011b:83).  

Et relativt ferskt eksempel på samspillet mellom sosiale medier, tradisjonelle medier 

og organiserte interesser, finnes i motstanden mot å innvilge landets fastleger reservasjonsrett 

mot henvisning til abort. Her snudde regjeringen etter stor motstand som blant annet kom til 

uttrykk ved rekordhøy oppslutning om 8. mars-toget. Flere kommentatorer trakk spesielt fram 

betydningen av sosiale medier (f.eks., Simonsen, 2014, 26. april). Samtidig er det klart at 

diskusjonen i de sosiale mediene må løftes inn på den politiske arenaen av de tradisjonelle 

mediene (se også kapittel 17).  

For å få økt gjennomslag søker dessuten aktørene sammen og bygger allianser. En 

særlig interessant analyse av slike lobbystrategier gis av Barley (2010) som tar for seg 

framveksten av institusjonelle felt der aktører inngår allianser, finansierer tankesmier og 

utredninger, og driver påvirkning direkte og indirekte (se også kapittel 10). Som nevnt er det 

også en vanlig lobbystrategi å trekke på sin ekspertise og tilby hjelp til å forberede lovforslag 

og annet. Også i Norge er det funnet eksempler på hvordan lobbyister foreslår argumenter og 

tekstutforming til politikere med liten tid og liten dybdekompetanse (Røyseng, 2014). Dette 

skulle, iallfall potensielt, kunne gi større gjennomslag for lobbyisten. Igjen mangler vi 

imidlertid systematisk kunnskap utover enkeltcase og studier av disse. 

Åpenhet: Åpenhetsproblematikk og regulering er diskutert av flere forskere, og det er 

pekt på at større åpenhet kan føre til at lobbyistene og politikerne tvinges til å argumentere 

mer ut fra offentlighetenes interesser (f.eks., Chari, Hogan, & Murphy, 2012). Espeli (1999) 

konkluderte med at Stortinget viste stor åpenhet overfor lobbyister, men at offentligheten 
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ikke fikk noe særlig innsyn i det som skjer. Stortingsrepresentantene og lobbyistene er likevel 

enige i at lobbyisme bør synliggjøres (Rommetvedt, 2005). Spørreundersøkelser i forbindelse 

med den siste norske maktutredningen viste at 88,4 % av stortingsrepresentantene og 85,2 % 

av lederne øvrig var helt eller delvis enige i at profesjonell lobbyisme bør synliggjøres, og 

79,8 % av stortingsrepresentantene og 70,8 % av andre ledere var helt eller delvis enige i at 

offentlige fullfinansierte virksomheter ikke skal kunne kjøpe profesjonelle lobbytjenester 

(N=138 og N=1572) (Gullberg, 2002). 

På tross av at «alle» ønsker at lobbyvirksomheten skal bli mer synlige, har Stortinget 

ved en rekke anledninger stemt ned forslag om registreringsordninger. Våren 2014 var saken 

oppe for femte gang. Blant motstandernes argumenter har vært at et lobbyregister ikke kan 

fange opp alt som skjer, og at det vil føre til en unødig byråkratisering. Flere politikere har 

også ment at registrering av lobbymøter på Stortinget, vil føre til at slike møter flyttes ut for å 

unngå registrering. Kronargumentet er likevel at politikerne bør gis tillit til å håndtere 

særhensyn opp mot samfunnshensyn (Espeli, 1999; Gullberg & Helland, 2003). I sin 

masteroppgave viste Ervik hvordan mange representanter ser på lobbyvirksomhet som en 

kjærkommen informasjonskilde og at de har stor tro på sin egen evne til å håndtere slik 

informasjon rasjonelt (Ervik, 2012). Heller ikke det offentlig utvalget som foreslo to års 

karantenetid for regjeringsmedlemmer har vunnet fram. Stoltenbergs andre regjering (2005-

2013) skrinla disse planene, og Solbergs regjering (2013-) fulgte anbefalingen.  

I den internasjonale litteraturen om registrering av lobbyvirksomhet, legges det først 

og fremst vekt på åpenhet som demokratisk prinsipp (Chari et al., 2012). Forskere poengterer 

hvordan et slikt register kan bidra til et mer balansert forhold mellom interessegrupper ved å 

informere om hvilke saker konkurrentene forsøker å påvirke, og ved å gi beslutningstakere 

informasjon, slik at de kan bidra til balanse i hvilke interessegrupper de møter. I mange land 

har lobbyregister også vært et ledd i korrupsjonsbekjempelse. Chari, Murphy og Hogan 
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(2007) skiller i denne sammenhengen mellom lavt versus høyt regulerte systemer, med fokus 

på disse elementene: Registrering, finansiering, elektronisk utfylling og database, hvorvidt 

det er offentlig tilgang til denne databasen, håndheving av eventuelle brudd på 

registreringsplikten og til slutt hvorvidt det finnes reguleringer som skal begrense 

svingdørsproblematikken.  

Hvordan ser feltet ut i Norge i et komparativt perspektiv? 

Mens mye forskning om lobbyvirksomhet har fokusert på institusjoner, er det mindre 

forskning om kulturelle, historiske, så vel som sosiale faktorer. Ettersom det finnes så vidt 

lite norsk forskning på temaet, tar dette avsnittet mest sikte på å generere spørsmål som bør 

forfølges.  

Lobbyvirksomhet i Norge må ses i sammenheng med det politiske systemet og det 

politiske klimaet etter 1945. Samlingsregjeringen etter andre verdenskrig la fram et felles 

program for gjenreisningen. Ulike betegnelser har blitt brukt på systemet, som for eksempel 

forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon, arbeiderpartistaten, eller demokratisk 

kapitalisme (Hernes, 1978; Østerud et al., 2003; Sejersted, 1993). Systemet hadde også et 

klart korporativt preg og det i mye større grad enn svært mange andre land (Lijphart, 1999). 

På 1980-tallet ble det derimot introdusert reformer i det norske økonomiske og politiske 

systemet (Hernes, 1978; Østerud et al., 2003), og den norske korporatismen endret karakter i 

retning av et pluralistisk system (Rommetvedt, 2005). Dette har som allerede nevnt i sin tur 

gjort lobbyvirksomhet viktigere.  

Den korporative tradisjonen har kanskje også vært en medvirkende årsak til at man 

ikke har sett behovet for å regulere lobbyvirksomhet. Lobbyregister har iallfall typisk stått 

høyest på dagsorden i land som kan karakteriseres som pluralistiske (i motsetning til 

korporative): USA (1946/1995) og Tyskland (1951) var først ute. Seinere har blant annet 

Canada (1989/1995), Europaparlamentet (1995), Polen (2005), EU-Kommisjonen (2008), 
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Makedonia (2008), Frankrike (2010), Slovenia (2010), og Østerrike (2011) innført 

lobbyregistre. I 2011 gikk Europaparlamentet og Kommisjonen sammen om et felles register.  

Landets størrelse bør også trekkes fram som en viktig faktor for å forstå norsk 

lobbyvirksomhet. De største norske selskapene er for eksempel styrt av en sirkel på omtrent 

500 personer, inkludert toppleder og styreleder (Gulbrandsen et al., 2002). Det er med andre 

ord en liten elite, og det ligger dermed til rette for tette bånd innad i eliten.  Dette gjør seg 

trolig gjeldende også på den politiske arenaen. Det kan illustreres ved forholdet mellom 

oljeindustrien og norske myndigheter (f.eks. Nilsen, 2001; Richardson, 1981). 

Det er iallfall en klar tendens til at om en ikke kjenner dem man forsøker å påvirke, så 

er man gjerne enig med dem fra før. Kontaktmønstrene følger de politiske skillelinjene 

(Gullberg, 2002). I USA har man funnet tendenser til det motsatte, altså at 

lobbyvirksomheten også retter seg mot dem man er uenig med – formålet er da gjerne å veie 

opp for lobbyvirksomheten utøvet av motstandere (Austen-Smith & Wright, 1994). Dette 

forutsetter imidlertid at to grupper med motsatte standpunkter driver lobbyvirksomhet i 

samme sak – og dette er ofte ikke tilfelle (Gullberg, 2009). 

Selv om Norge er lite, er det selvsagt ikke alle som har det nødvendige nettverket og 

her er spørsmålet om kommunikasjonsbyråene nyter godt av dette. En anklage rettet mot et 

byrå som First House går nettopp på at det er nettverket som er gjort til en vare (f.eks., 

Gåsvatn, 2014, 31. mai), noe byrået selv benekter er sentralt (Christensen, 2014, 24. 

september). Deres argument er at nettverk er ferskvare og ikke skaper noen bærekraftig 

forretningsmodell. Amerikansk lobbyforskning tyder imidlertid på det motsatte, nemlig at det 

er nettverket som er sentralt for lobbyister (Blanes i Vidal, Draca, & Fons-Rosen, 2012). 

Et annet viktig trekk ved norsk samfunnsliv er at de regionale sentrene har vært sterke 

og at en dessuten tradisjonelt har hatt en sterk motkultur (Østerud, 2005). Dette ser en også 

utslag av når for eksempel fylkeskommuner eller ordførere bygger koalisjoner for å påvirke 
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Stortinget. En trend av nyere karakter er at kommuner og fylkeskommuner bruker 

kommunikasjonsbyråer for å vinne fram på riksplan. Høsten 2013, fokuserte et NRK 

Brennpunkt-program på hvordan dette hadde skjedde i forbindelse med utforming av ny 

nasjonal transportplan (NRK Brennpunkt, 2013, 3. september). Asker Kommune hyrte byrået 

First House for å få ny E18 gjennom Vestkorridoren inn i Nasjonal Transportplan 2014–

2023. I sin kommunikasjonsplan, la First House vekt på hvordan kommunen burde bruke 

«distriktskortet» og bygge allianser. Følgende strategiske budskap ble utformet og synliggjør 

mye av tenkningen:  

E18 i Vestkorridoren er en flaskehals som gjør at store deler av Sør-Norge forsinkes. 

Tidstapet rammer næringsliv og arbeidsplasser i distriktene, og køene mellom Asker 

og Oslo hindrer fremkommelighet og er miljøødeleggende. En investering i ny E18 i 

Vestkorridoren er en investering som kommer hele Sør-Norge til gode. (First House, 

2012:6) 

Ordføreren i Asker ble foreslått som talsperson for lobbykampanjen, noe som også 

eksemplifiserer hvordan det gjerne er kundene selv som håndterer den direkte kontakten med 

politikere og medier, mens kommunikasjonsbyråene heller opptrer i kulissene. Det er 

imidlertid liten forskningsmessig innsikt i disse prosessene. 

I det sistnevnte tilfellet var mediedekning en sentral del av strategien. Dette er noe 

som gjerne skiller lobbykampanjer i Norge, fra for eksempel kampanjer i EU. Når en ikke har 

noen felleseuropeisk medievirkelighet, blir påvirkning via mediene vanskelig. Isteden er 

rådgivning, gjerne av juridisk art, den viktigste metoden i EU-systemet (Woll, 2006). I et lite 

land som Norge der en faktisk har en sentral medieoffentlighet, blir diskusjonen om medienes 

innflytelse på politikken igjen helt sentral (Aalberg & Jenssen, 2007; Allern & Pollack, 

2009). Snakker man om en bredt anlagt lobbykampanje i norsk sammenheng er mediebiten 

trolig svært viktig sentral, iallfall der det dreier seg om noe annet enn tekniske, kompliserte 
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spørsmål av mer juridisk art.  

Hvilke utfordringer finnes for forskningen? 

Det går an å blinke ut en hel rekke utfordringer for forskning om lobbyisme. Utover 

en del av de spørsmålene som er identifisert over, vil vi for eksempel trekke fram følgende: 

hvordan håndterer man en skjult aktivitet? Hvordan bringer man forskningen videre ved å se 

på ikke bare interessegruppers adgang til ulike politiske institusjoner og på lobbystrategier, 

men også faktisk innflytelse? Dette henger nært sammen med hvordan man studerer en skjult 

aktivitet. Under det tidligere korporative systemet, ble statsvitenskapelige studier gjerne gjort 

ved å fokusere på aktørene som deltok, deres interesser, samt utfallet av saken. I dag kan vi 

stå ovenfor saker hvor vi ikke vet hvilke aktører som deltok i hvilken sak. Dermed kjenner vi 

heller ikke deres interesser eller utfallet av saken. Dette gjør det naturligvis vanskelig å 

studere.  

Åpenhet om lobbyvirksomhet vil gi forskere lang større mulighet til å studere makt og 

demokratisk representativitet. Hvilke aktører har tilgang til deltakelse i politiske 

beslutningsprosesser? Hvilke aktører har innflytelse i politiske beslutningsprosesser? Finnes 

det aktører som har mer eller mindre innflytelse enn de bør ha når politikken utformes? Igjen 

kan en også gjøre poenget med at det er noen politiske prosesser som ikke mediene 

interesserer seg for, og en da ikke kan bruke mediedekning av en spesiell tematikk for å nøste 

bakover. Et lobbyregister vil også være nyttig i en slik sammenheng. 

En annen utfordring for forskningen er hvordan man får studert lobbyvirksomhet i 

Norge, når beslutninger på mange saksfelt i økende grad fattes i Brussel. Dette krever 

selvsagt innsikt utover det norske systemet, og igjen et fokus på for eksempel norske selskap, 

organisasjoner og kommunikasjonsbyråer som er representert i Brussel. Til tross for enkelte 

bidrag (Gullberg, 2015; Holte, 2011), er igjen er situasjonen at det trengs mer forskning.  
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Konklusjon 

Tidligere studier har vist at lobbyvirksomhet har økt i omfang og betydning i Norge. 

Det finnes altså noe forskning om dette og virksomheten er generelt mye debattert. Det 

norske politiske systemet byr både på utfordringer og muligheter for dem som vil bruke 

lobbykanalen. Systemet er åpent og uregulert, og politikerne er vennlig innstilte. I all 

hovedsak er det organisasjonene eller bedriftene selv som har møter med politikerne. 

Samtidig er det iallfall anekdotiske bevis for at politikerne gjerne forventer en viss grad av 

profesjonalitet i møte med lobbyister, noe som nok gir fortrinn for dem som har hatt 

sparringspartnere som kan hjelpe til å spisse argumenter, sette dem inn i den politiske 

konteksten og møte politikernes behov. Alliansebygging og en alminneliggjøring av 

politikken framstår som helt sentralt (Rommetvedt, 2011), sammen med bruk av mediene når 

sakene har offentlighetens interesse. Samtidig som en kan fastslå at det råder liten åpenhet 

om lobbyistenes virksomhet, er det en nærliggende hypotese at lobbyvirksomheten i stadig 

større grad har blitt profesjonalisert. Konsekvensene for maktrelasjonene i samfunnet vet vi 

derimot mindre om. Hvorvidt lobbyisme kan bidra til å kompensere for manglende deltakelse 

i den korporative kanal, eller om lobbyisme brukes av allerede mektige aktører til å øve 

ytterligere innflytelse, bør bli gjenstand for videre forskning. Det er bare på dette grunnlaget 

det vil være mulig å trekke konklusjoner om lobbyismens konsekvenser for demokratiet. Det 

synes imidlertid åpenbart at den utstrakte og kommersialiserte lobbyvirksomheten 

representerer en fundamental endring av det politiske systemet og 

kommunikasjonsstrukturene mellom de organiserte interessene, politikere, og byråkrater. Vi 

trenger mer kunnskap om endringsprosessene og hvilke utfordringer og betingelser de gir for 

demokrati og styring på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Binderkrantz og 

kolleger siterer en eldre britisk lobbystudie i sin oppsummering av hva som behøves: «Light, 

more light» (Finer [1966], sitert i Binderkrantz et al., 2014:223). 
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