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1Mer makt 
med pengar

Kapitalets makt i EU-systemets 
korridorer
Europeiska Unionens grundproblem är de allvar-
liga och systematiska demokratibristerna och den 
ständiga centraliseringen av makt från medlems-
länderna till EU:s institutioner.
 
EU-kritiker av olika kulör brukar lyfta fram byråkra-
tins dominans och de folkvaldas svaga ställning 
inom systemets ramar. Detta är viktigt, men inte 
tillräckligt, för att ge en allsidig bild av hur syste-
met fungerar.

Därför har vi i denna rapport valt att peka på lob-
byisternas och storföretagens ställning. Dessa 
krafter har ett påtagligt inflytande över unionens 
utveckling. Även över de lagar som alla medbor-
gare inom EU blir underställda. Byråkratin och 
kapitalintressena är djupt sammanflätade med 
varandra.

Lobbyism – inget nytt påfund
Inom EU har lobbyism praktiserats under lång tid. 
Den kanske mest inflytelserika lobbygruppen som 
funnit kallades för ”Aktionskommittén för Europas 
förenta stater”. Den var till stor del finansierad av 
amerikanska intressen och har haft ett påtagligt 
inflytande över EG/EU:s utveckling. Kommittén, 
som under hela sin existens leddes av USA-vän-
nen och EG-grundaren Jean Monnet, avvecklades 
1979. Gruppen sysslade inte främst med frågor 
som hissdirektiv och bestämmelser för traktorer. 
De hanterade större ekonomiska och framför allt 
politiska projekt, som till stor del nu är förverkli-
gade. Bland annat avhandlade de EMU, militari-
seringen och den inre marknadens överordnade 
roll.
                                                                                

En annan välkänd grupp är European Round Table of 
Industrialists, som under några år leddes av förre Volvo-
chefen Pehr G Gyllenhammar. Gruppen var särskilt aktiv 
i samband med den inre marknadens snabba utveck-
ling under 1980-talet och framåt. Spåren från gruppens 
arbete kan vi se i de omfattande vägprojekt och ringle-
der som vuxit fram med hjälp av EU-anslag i Europa till 
förfång för miljön och för klimatet. 

I slutet av 1980-talet fullständigt exploderade andelen 
lobbyister inom EU. Under senare år har ”Round-Table-
gruppens” 40 storbolag med 4 miljoner anställda och 
9000 miljarder i ryggen lobbat intensivt för att närings-
livets konkurrenskraft ska ges företräde inom unionen. 
Begreppet konkurrenskraft genomsyrar numera lagtex-
ter, strategidokument och domstolsavgöranden.
  
Mycket pengar i potten
Det är lönsamt att påverka EU-beslut. Ofta rör det sig 
om tekniskt komplicerade regler som beslutsfattarna 
har svårt att sätta sig in i. Om en lobbyist lyckas så kan 
hans uppdragsgivare vinna värdefulla konkurrensför-
delar på marknaden. Det kan gälla bestämmelser och 
regler för motorcyklar, lastbilar, gräsklippare, kemikalier 
etc. Eftersom marknaden är transnationell så är det inte 
enbart europeiska företag som lobbar. Även den ame-
rikanska handelskammaren och USA-bolag är mycket 
aktiva. EU:s institutioner beslutar inte endast om lagar. 
De bestämmer även om upphandlingar, bidrag, över-
trädelser och utfärdande av böter. Även utgången 
av beslut i dessa frågor handlar om pengar, mycket 
pengar.
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Växande betydelse 
& kontroll

2

Lobbyismens växande betydelse  
Bryssel är i dag jämte Washington lobbyismens huvudstad 
i världen. Enligt EU-kommissionen uppskattades antalet 
lobbyister till 15 000 år 2005. Denna siffra kan ställas i 
relation till att EU-kommissionen har 24 000 anställda. Det 
lär finnas 2500 lobbykontor i den belgiska huvudstaden. 
Ingen vet med exakthet eftersom lobbyisterna inte behö-
ver registrera sig. Och ju mer makt som flyttas till EU desto 
fler lobbyister kommer det till Bryssel.

Även EU-kommissionen har upptäckt att den växande 
påtryckningsverksamheten innebär en del problem för 
unionens legitimitet. Varifrån kommer förslagen? Vem 
beslutar i praktiken? Men också det faktum att antalet 
lobbyister har ökat kraftigt med åren. Vilket gör det svå-
rare att hålla reda på dem när de klampar runt i korrido-
rerna.

Frivillig registrering
Kommissionen har presenterat en grönbok (strategidoku-
ment) och ett så kallat meddelande utifrån reaktionerna 
på grönboken om lobbyismen, men förslagen är begrän-
sade. Till exempel är registrering och uppförandekoder 
frivilliga, men frivilligheten kan innebära en konkurren-
snackdel för dem som registrerar sig. De oregistrerade 
kan verka i det dolda och behöver inte tala om vilka de 
är, vilka de jobbar för och hur mycket de får betalt. Sedan 
frivilligheten infördes har 500 lobbygrupper anmält sig 
till registret enligt tidningen European Voice (november 
2008). Men det saknas uppgifter om vilka lobbyister som 
arbetar inom grupperna och det saknas dokument som 
protokoll och diarier mellan lobbyisterna och beslutsfat-
tarna. Det gör registret lika oanvändbart som en tele-
fonkatalog utan telefonnummer. Den som vill kolla vilka 
grupper som registrerat sig kan dock använda länkarna 
http://blog.brusselssunshine.eu/ och https://webgate.
ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do .

Kontrollen bättre i USA 
EU och dess medlemsländer har dålig kontroll över 
lobbyverksamheten. Tyskland utgör ett undantag. 
Där måste lobbyisterna registrera sig om de öns-
kar påverka politiken i Bundestag (riksdagen).  I 
USA finns sedan 1995 krav på registrering i Lobby-
ing Disclosure Act. För att bli godkända krävs en 
genomläsning och ett godkännande av 600 sidors 
bestämmelser och de måste redovisa budget för 
lobbyverksamheten och vilka deras uppdragsgivare 
är. Var tredje månad måste lobbyisterna i Washing-
ton fylla i en fyrsidigt formulär där de uppger vilka 
som jobbar med dem och hur mycket pengar de 
har avsatt på kampanjer. Även Kanada och Austrai-
len har striktare regler än EU. Enligt en rapport som 
EU-parlamentet gjorde 2003 klassades Sverige som 
det EU-land som hade sämst koll på sina lobbyister 
(Constitutional Affairs, AFCO 104).
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3EU-parlamentets syn på 
lobbyism

EUs definition på lobbyism
Med lobbyister avses enligt EU-kommissionen ”aktörer 
som försöker påverka beslutsfattarna genom påtryck-
ning”. Aktörerna inbegriper till exempel företrädare för 
privata och offentliga intressen, konsulter, advokatfirmor, 
icke-statliga organisationer, tankesmedjor, branschorga-
nisationer, fackförbund, arbetsgivarorganisationer, kom-
munförbund och lantbruksorganisationer.

Organisationer som regelbundet granskar lobbyverksam-
heten, till exempel Alter EU och Corporate Europe Obser-
ver (CEO), har uppskattat att lobbyisterna till närmare 80 
procent domineras av företagarintressen. Aftonbladets 
ledarskribent Mats Engström, som skrivit boken ”Makt-
kamp Europa”, gör liknande uppskattningar.  

Parlamentets uppfattning om 
lobbyverksamheten
För närvarande finns drygt 3000 lobbyister registrerade i 
EU-parlamentet. Det innebär att det går nära fyra lobbyis-
ter på varje EU-parlamentariker (enligt Lissabonfördraget 
754 ledamöter). Det finns till och med exempel på fall där 
företag finansierar personal för enskilda EU-parlamenta-
riker och som kan därmed kan verka i ledamotens namn 
direkt i EU-parlamentet. EU-parlamentet har en regel för 
lobbyister som innebär att de måste fylla i ett ansöknings-
formulär för att få ut ett passerkort. De måste där försäkra 
att de inte har för avsikt att muta parlamentsledamöterna, 
men personliga gåvor likställs inte med mutor. Den enda 
påföljden vid missbruk är att lobbyisterna stryks ur regist-
ret. Men det går ändå bra att ta sig in i byggnaden. Det 
krävs bara att någon anställd lotsar dem genom kontrol-
lerna. 

När EU-parlamentet uttalade sig om lobbyism under våren 
2008 så ville en majoritet - i motsats till EU-kommissionen 
- att registreringen borde vara obligatorisk för såväl kom-
missionens, ministerrådets och parlamentets lobbyister. 
Kommissionen ville att lobbyisterna endast skulle behöva 
registrera sig i en av de tre institutionerna och därmed 

automatiskt få tillträde till alla de tre organens lokaler. 
Obligatoriet är endast ett förslag från parlamentet. Det 
är kommissionen som bestämmer om reglerna för sin 
egen institution, som är den viktigaste för påtryckarna. 
Parlamentet menade också att det ska anges i olika lag-
förslag vilka lobbygrupper som varit inblandade under 
processen. Däremot avslog parlamentet ett förslag om 
att offentliggöra vilka som sitter i kommissionens expert-
grupper och som har ett stort inflytande över lagstift-
ningsarbetet (se nedan).

Lissabonfördraget innebär att EU-parlamentet tillsam-
mans med regeringarna får fler frågor att fatta beslut om 
(kallas medbeslutande).  Parlamentet får med det nya 
fördraget makt inom viktiga områden som jordbruk, utri-
keshandel, juridiskt samarbete, straffrätt, hälsa, turism, 
bistånd, regionalpolitik, avreglering av vissa sektorer, 
energi, gränskontroller, invandring, asyl, polissamarbete 
samt en större del av EU:s budget. När Lissabonfördraget 
träder i kraft så omfattar EU-parlamentets rätt till med-
beslutande sammanlagt 86 politikområden. Tillväxten av 
lobbyister kommer då att öka lavinartat. För att kolla upp 
vilka som registrerat sig i parlamentet kan ni använda er 
av länken: http://www.europarl.europa.eu/parliament/
expert/staticDisplay.do?language=EN&id=65

 



Den organiserade lobbyismen
EU-kommissionen tar i viktiga fall själv initiativ till att 
skapa grupper där de viktiga aktörerna finns med. Ett 
exempel på en sådan mycket mäktig grupp är Transat-
lantic Business Dialogue som består av företag från båda 
sidor av Atlanten. Den har också lobbat för att EU och USA 
ska skapa en gemensam marknad och för en harmonise-
ring av de ekonomiska lagarna.

Konsult- och PR-firmor (Public Relations) har blivit allt 
vanligare. Dessa är väl integrerade med storföretagen och 
dess intressen. De största är de USA-anknutna grupperna 
APCO,  Fleischman-Hillard, Wheber Shandwick, Burson-
Marsteller och Hill & Knowlton. De två sista är ökända för 
sin verksamhet i början av 1990-talet då de arbetade för 
att övertyga allmänheten om nödvändigheten att starta 
krig mot Irak. Trots att de har kontor i Bryssel med mer än 
50 anställda vardera har ingen av dem registrerat sig.
 
En annan maktgrupp är COPA som organiserar lantbruks-
organisationer på europeisk nivå. För den ekonomiska, 
inre marknaden, återfinns bland andra CEFIC (kemiindu-
strin), EFPIA (läkemedel), CEA (försäkringar), EURELECTRIC 
(el) och ACEA (motorfordon). Alla dessa grupper har var 
och en mer än 50 anställda som är placerade i Bryssel.

En växande och viktig aktör är advokatlobbyisterna som 
både påverkar lagstiftningens uppbyggnad och domsto-
lens utslag.

Den mest omtalade svenska lobbygruppen är KREAB, 
som är relativt mäktig och styrs av expolitiker från den 
svenska högern.
 
Tankesmedjorna som etablerats i Bryssel är i huvudsak 
högerinriktade. Ett exempel på en sådan är European 
Enterprise Institute, en nyliberal sammanslutning som till 
och med bekämpat det harmlösa Kyotoavtalet. 

Moderaternas gruppledare i EU-parlamentet, Gunnar 
Hökmark, har under parlamentets innevarande mandat-
period varit smedjans vice ordförande.
 
Men det finns även miljöorganisationer, kultursamman-
slutningar, konsumentorganisationer, biståndsorganisa-
tioner, religiösa grupperingar, fackliga branschorganisa-
tioner etc. som bedriver lobbyverksamhet.

De frivilliga icke-statliga organisationerna, så kallade 
NGO, har under senare år beviljats bidrag från EU-kom-
missionen. Detta för att de ska ges mer rimliga villkor 
i konkurrensen med näringslivets lobbyister. Men det 
innebär samtidigt att ett beroendeförhållande mellan fri-
villigorganisationerna och EU-byråkratin växer fram.

Olika strategier 
Lobbygrupperna arbetar med olika strategier. Några 
använder sig av en mycket aggressiv taktik, som exem-
pelvis hot om utflyttning av företag, ökad arbetslöshet 
om beslutsfattarna inte gör som lobbyisternas uppdrags-
givare önskar. De brukar producera rapporter som inte 
sällan hotar med katastrofer. Deras uppgifter har dock i 
regel visat sig vara mycket överdrivna och har avfärdats 
av seriösa forskare. 

Andra lobbygrupper presenterar sig gärna som veten-
skapliga och miljöinriktade organisationer. Ett exempel 
är Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. De säger sig vilja värna 
miljön, trots att de jobbar för de stora jordbrukarnas och 
de agroindustriella koncernernas intressen. De motsätter 
sig starkt att jordbruksstöden åternationaliseras.

Vanligtvis så lyssnar borgerliga politiker mer på industri-
intressena än vad arbetarrörelsens representanter gör. De 
borgerliga anser att industrins intressen nästan alltid sam-
manfaller med allmänintresset. Men i många fall är det 
helt och hållet nationella intressen som ligger bakom. 
Spanska, franska och portugisiska politiker oavsett parti-
färg vågar sällan sticka upp mot de mäktiga fiskerilobby-
isterna, olivoljeproducenterna eller bönderna. 
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�Lobbyismen i 
parlamentarikerns vardag

Exempel på lobbyism i en EU-parlamentarikers 
vardag
Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker från vänsterpar-
tiet, berättar följande historia: 

”Ferrero (inte biltillverkarna utan de som gör Kinderägg, 
massor med olika sorters choklad m m) kom jag i kontakt 
med av en slump. Det är ett italienskt företag och kolle-
gan Louisa Morgantini i GUE-gruppen från Italien ringde 
mig och frågade om jag kunde träffa en reprensentant 
från företaget i cirka 5 minuter. Hon hade bokat tid med 
dem men fått förhinder och så föreslog hon mig som 
ledamot i IMCO. Ärendet var - förstod jag vid mötet - att 
förebygga eventuella beslut om förbud att ha leksaker i 
livsmedel eller godis p g a kvävningsrisk.”

” Jag sa okej till Louisa att visst kan jag träffa dem 5 minu-
ter. Gjorde så och de beskrev företaget och produkterna 
kort och så var det bra med det. Trodde jag. Tre månader 
efter mötet så närmade det sig tidsmässigt advent och 
jul. När jag kom hem till Växjö ringde ett leveransföretag 
till mig och undrade om jag var hemma för de hade en 
stor leverans till mig.”

”Leveransen kom och det var en oerhört stor låda som 
inte kunde transporteras i en vanlig bil eller combi. Det 
behövdes en mindre lastbil. Min förundran över denna 
låda var stor tills jag öppnade den och såg överst ett kort 
från företaget. Sedan var hela denna låda fylld med alla 
sorters choklad, kakao, fruktkakor bland annat. Jag fick 
problem. Klart en muta även om jag aldrig skulle drömma 
om att engagera mig i detta företags lobbyarbete. Men 
vad skulle jag göra? Skulle jag i min tur behöva hyra en 
lastbil, betala återfrakt för att slippa denna påverkan. Jag 
kände inte för allt detta arbete utan bestämde mig för 
att dela ut allt bland grannarna och deras barn. Sedan 
glömde jag bort det.” 

”Till det blev dags för påsk. Då kommer en lika stor 
låda igen- denna gång fylld med samma innehåll men 
i ”påskförpackning”. Jag begrep att jag måste på något 
sätt meddela företaget att jag inte ville ha deras lådor. 
Ringde och bad om att bli struken på ev lista över per-
soner som skulle uppvaktas jul och påsk. Blev lovad så 
men nästa jul kom lådan igen, samma sak med förnyad 
kontakt, men även nästa påsk levererades ny låda.”
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Färdiga ändringsförslag från lobbyister
När EU-parlamentet antar nya lagar görs det i form av 
betänkanden/rapporter. Varje rapport har en rapportskri-
vare, ”en rapportör”, som är en EU-parlamentariker. Andra 
EU-parlamentariker som vill ändra innehållet i en rapport 
kan lägga ändringsförslag till rapporten. Här kan lobbyis-
terna vara mycket kreativa i att helt enkelt skriva färdiga 
ändringsförslag som EU-parlamentariker lägger i sitt eget 
namn.

Jens Holm, EU-parlamentariker, vänsterpartiet, berättar:  

”Det finns mängder med exempel där industrin har skrivit 
ett ändringsförslag som en EU-parlamentariker skriver 
under som sitt eget. När vi förhandlade om flygindustrins 
utsläpp talades det om Air France-ändringsförslaget. När 
vi förhandlade om bilarna hade Volvo och Saab lagt ett 
förslag som skulle ge stora fördelar för deras etanolbilar. 
Gunnar Hökmark (m) lämnade in detta i sitt eget namn 
och det gick faktiskt igenom till slut, tyvärr. När vi skulle 
rösta om klimatpaketet i miljöutskottet hade en tysk och 
finsk EPP-ledamot lagt fram förslag för att urvattna hela 
klimatpaketet. Kruxet var bara att förslagen hade skrivits 
av den europeiska stål- och järnlobbyn, Eurofer, . ”

”När vi förhandlade om utsläppskrav för personbilar 
hade den italienske socialisten Guido Sacconi föreslagit 
att biltillverkare som producerar färre än 13 000 bilar 
per år skulle undantas. Som av en slump var det just det 
tak som det italienska bilföretaget Ferrari hade för sin 
produktion.”

Lobbyister från livsmedelsindustrin utarbetar 
underlag för EU:s kostråd
EU håller på att se över sina näringsrekommendationer. 
Svenska Dagbladet redogör för spelet bakom kulisserna 
den 20 maj 2008.. EU-kommissionen har anslagit 123 

miljoner euro till ett så kallat nätverk, Eurreca, för att ta 
fram underlag till EU:s livsmedelsmyndighet EFSA, som 
sedan ska utarbeta kostrådsrekommendationer för alla 
medlemsländer. Underlagen kan få stor betydelse och 
leda till konsekvenser för framtida cancersjukdomar, dia-
betes etc. Deltagandet i nätverket är inte öppet för alla på 
lika villkor. Vissa storföretag har vikta platser i nätverkets 
styrelse.  
 
Eurecca startades på initiativ av organisationen ILSI (Inter-
national Life Siences Institute) som grundades redan 
1978 av Coca-Cola, General Foods, Heinz och Procter & 
Gamble. 
I dag backas ILSI upp av flera hundra storföretag inom 
läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. ILSI har bland 
annat utmärkt sig som starka kritiker till Världshälsoorga-
nisationen, WHO:s, rekommendationer att minska kon-
sumtionen av socker och läskedrycker.

Jens Holm berättar om hur vissa delar av livsmedelsindu-
strin har lättare att påverka än andra: 

”Efter en debatt med en av de svenska företrädarna för 
köttindustrin berättade han att han tyckte att det var så 
lätt att påverka i Bryssel. Vad bra för dig, svarade jag. 
Men det är nog inte min erfarenhet. Vad är det som är så 
lätt?, frågade jag. Han tyckte särskilt att kontakten med 
EU-kommissionen var utmärkt. I den europeiska köttlob-
byorganisation där han var medlem fanns nämligen inte 
bara representanter från köttindustrin, utan kommissio-
nen deltog alltid med minst en hög tjänsteman på kött-
industrins möten. Det blir en direktkontakt som gör att 
det blir lätt att påverka, berättade han. Efter det förstod 
jag bättre varför EU betalar ut marknadsföringspengar 
för kött, exportbidrag, stöduppköp och andra köttsub-
ventioner.”
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�Hårdhänt lobbyism- 
vilka är onda & vilka är goda?

Kemiindustrins kamp mot 
”De svenska häxorna” 
EU:s kemikalieförordning, REACH, är ett intressant exem-
pel på så kallad hårdhänt lobbyism. Kemikalieindustrin 
är den största europeiska industrin och den globalt mest 
expansiva. Förkortningen Reach står för registrering, 
utvärdering och godkännande av kemikalier. Beslutet om 
Reach togs gemensamt av regeringarna (rådet) och EU-
parlamentet. Det är svårt att hitta någon annan fråga där 
lobbyisterna varit så framfusiga i som just denna.
 
På uppdrag av tyska Industriförbundet utarbetade kon-
sultföretaget Arthur D. Little ett scenario där 2 350 000 
jobb i Tyskland skulle försvinna om kemikalielagen gick 
igenom. En siffra som var groteskt överdriven, men som 
ändå fick avgörande betydelse för att försvaga förord-
ningen.

Den mäktiga tyska kemiindustrin förmedlade budskapet 
till europeiska medier att det rådde kemikaliefobi i delar 
av Europa. Detta trots att Reach i grunden bygger på en 
FN-strategi som alla länder ställt sig bakom.
 
Flera svenska kvinnor var inblandade i processen. Från 
kommissionens Margot Wallström, som var miljökommis-
sionär på den tiden, till Inger Schörling, mp, och Lena 
Ek från centern, som representerade EU-parlamentet. De 
kvinnliga svenska aktörerna hängdes ut i den tyska press-
sen som ”DE SVENSKA HÄXORNA”. Alla tre har vittnat om 
hur illa berörda och hotade de kände sig av de hårdföra 
lobbyisterna som helt oinbjudna klampade in på deras 
kontor och försökte få dem att mjukna. (Och de lyckades.) 
Reachförordningen blev urvattnad till slut. Det blir färre 
tester av kemikalernas inverkan på cancer och påverkan 
på foster än ursprungsförslaget. Kemikalier i en mängd 
under 10 ton behöver inte testas alls.  

”Reach är ett klockrent exempel på ett lagförslag som 
ursprungligen var ganska bra, men som industrin, 
genom sina lobbyister, lyckades vattna ur till oigen-

kännlighet. När vi var inne på de sista veckorna av för-
handlingar om Reach kunde man märka för varje gång 
lobbyisterna hade träffat de stora partigrupperna, PSE 
(socialdemokraterna) och EPP (konservativa-kristdemo-
krater). För varje gång togs ett steg bakåt”, berättar Jens 
Holm som förhandlade om Reach för vänstergruppen 
GUE/NGLs räkning.
 
Lobbyisternas inverkan på tjänstemannastyret
EG/EU har alltid varit tjänstemannadrivet. När EG-grunda-
ren Jean Monnet utarbetade sitt utkast till Kol- och Stålu-
nion 1950 (EUs föregångare) ville han överhuvudtaget 
inte se några politiker i organisationen. Det räckte med 
en tjänstemannakader och en domstol, menade han. Han 
fick dock vika sig och det inrättades ett rådgivande, makt-
löst parlament och ett menlöst ministerråd.
 
Trots att mycket har förändrats under årens lopp så är 
den grundläggande balansen mellan byråkrati och politik 
densamma. Genom bristerna i demokratin och öppen-
heten i EU så kan det vara svårt för allmänheten att se 
var besluten egentligen fattas. Endast kommissionen har 
rätt att utarbeta förslag till lagar. Ingen direkt folkvald har 
denna rätt.

Expertgrupper och andra tjänstemannagrup-
per
Men innan lagförslagen läggs fram så samlas kommissio-
nens expertgrupper. De är handplockade från medlems-
länderna och består av personer från företag, myndighe-
ter och forskare. Det finns närmare 1200 expertgrupper, 
som i många fall har ett stort inflytande över lagarnas 
utformning. Expertgrupperna domineras enligt organi-
sationen Alter EU (Alliance for Lobbying Transparency & 
Ethics Regulation) av företagarintressen. Alter EU består 
av 160 organisationer, däribland Greenpeace, Jordens 
vänner i Europa och Europeiska journalistfederationen.

De flesta expertgrupperna är hemliga



Ursprungligen var expertgrupperna helt hemliga. Men 
efter påtryckningar från EU-kritiker lämnade kommissio-
nens till slut ut en lista innehållande närmare 1200 expert-
grupper. Denna går idag att hitta på: http://ec.europa.
eu/transparency/regexpert/. Fortfarande går det inte att 
veta den högst relevanta uppgiften, nämligen vilka som 
sitter där och vilka de representerar. Hemlighetsmakeriet 
kring expertgrupperna kritiserades av EU-parlamentet 
i februari 2008 (resolutionen ”Transparency in financial 
matters”). Parlamentet krävde bland annat att kommissi-
onen måste ha ett öppet och inkluderande förfaringssätt 
för hur man utser ledamöter till expertgrupper.

Några exempel på expertgrupper  
Kommissionens direktorat för industrifrågor har 127 
expertgrupper, varav endast 19 har redovisat vilka som 
sitter där. 97 grupper finns inom forskningen, men bara 
17 är offentliga. På energisidan finns det 36 grupper, 
varav 3 är offentliga. Inom hälso- och sjukvård är 70 grup-
per stängda, medan endast 8 är öppna. Miljödirektora-
tet har 95 slutna grupper och 3 som är offentliga. Detta 
redovisas i LO-tidningens nätupplaga i augusti 2008. 
LO-tidningen ställer också frågan om de grupper som 
förbereder arbetsrättslagsstiftning också domineras av 
industri- och arbetsgivarintressen. Ingen vet. Grupperna 
är hemliga.

Till detta ska läggas kommissionens kommittéväsende, 
som också verkar i hemlighet och som arbetar med själva 
genomförandet, uppföljningen och verkställandet av lag-
stiftningen. I alla dessa sammanhang finns lobbyisterna 
med och har koll på vad som händer, i motsats till allmän-
heten.

Inom ministerrådet finns också tjänstemannagrupper. 
Dessa kommer från ländernas myndigheter. Uppskatt-
ningsvis så avgörs 6 av 10 frågor av rådets arbetsgrupper. 
EU-ambassadörerna (Coreper) och ministrarna bestäm-
mer resten. Även här har lobbyisterna möjlighet att 
påverka.

Tjänstemannastyret är ett stort demokratiskt problem. 
Lagar är centrala för folkstyret. Innan Sverige gick med 
i EU så var riksdagen enligt grundlagen folkets främsta 
företrädare och ensam lagstiftare.

Gränsdragningsproblem mellan folkrörelser 
och lobbyism. 
Det vore naivt att tro att lobbyismen under kapitalismen 
kan stoppas endast genom registreringsregler. Ibland kan 
det också finnas gränsdragningsproblem om vad som ska 

betraktas som lobbyverksamhet eller utomparlamenta-
riskt arbete.  Om en kvinnoorganisation samlar in namn 
för fri abort och överlämnar den till EU-styret så är det 
svårt att klassa det som lobbyism. Eller om en facklig orga-
nisation gör uppvaktningar för att regeringen ska värna 
kollektivavtalen.
Föreningsverksamhet i många länder har utan tvekan 
varit ett viktigt inslag i det demokratiska samhället. Det 
starka föreningslivet kombinerat med en stark offentlig-
hetstradition i Sverige har utgjort en stark motkraft mot 
lobbyism och korruption, men tiderna förändras. Enligt 
den statliga rapporten ”Föreningsliv, makt och integra-
tion” från 2004 så tappar föreningslivet, inklusive de poli-
tiska partierna och fackföreningarna snabbt medlemmar. 
Många föreningar har ersatt det demokratiska kollektiva 
handlandet med anställda lobbyister och informations-
sekreterare. Därmed flyter många folkrörelsers arbete 
samman med lobbyismens och tjänstemannastyrets ode-
mokratiska inslag. Det politiska ansvarsutkrävandet, där 
väljarna ges sista ordet när de på valdagen kan byta ut en 
majoritet av de folkvalda ställs åt sidan.

Finns det onda och goda lobbyister?
Beroendet till uppdragsgivarna måste alltid vägas in i vär-
deringen av lobbyisternas avsikter. Lobbying har inget 
med demokrati att göra. Det finns inga onda eller goda 
lobbyister, trots att man kan hysa olika grad av sympati till 
innehållet i deras förslag. Lobbyverksamheten i Sverige 
och i EU undergräver den parlamentariska demokratin. 
Väljarna har ingen möjlighet att ställa vare sig lobbyister 
eller byråkrater till ansvar. Lösningen ligger inte i att fylla 
på med lika många lobbyister från den progressiva sidan 
för att matcha företagsintressena, som i dag dominerar 
spelplanen. Lösningen ligger i att utveckla demokratin 
och värna folkstyret. 
 
USA inget föredöme  
USA:s omfattande regelverk för lobbyister är heller inget 
föredöme för att motverka kapitalets dominans. Där före-
kommer sponsring av de politiska kandidaterna. Oljeindu-
strin och vapenindustrins satsningar på valkampanjerna 
leder till att miljöpolitiken försvagas och krigen i världen 
tycks permanentas. Israellobbyns starka ställning försva-
gar en lösning för ett fritt Palestina. Amerikanska toppoli-
tiker blir i bästa fall progressiva och miljömedvetna efter 
att de lämnat sina ämbeten.
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�Slutsatser 

Slutsatser från vänstern
Lobbyismens starka ställning undergräver demokratin i 
EU och i medlemsländerna. Företagarintressena har ett 
påtagligt inflytande och är djupt sammanflätade med EU 
institutionerna, dess byråkrati och teknokrati.  Lobbyis-
men och företagarintressena verkar på en transnationell 
marknad. En registrering av lobbyister är inte den enda 
lösningen för att undanröja lobbyismens skadliga effek-
ter. Men en registrering kan göra det lättare att följa för-
slag från ursprungskällan till beslut.  Det är viktigt att det 
införs en ordning som innebär att EU ställer krav på att 
lobbyisterna redovisar sina budgetar och vilka intressen 
de avser att lobba för. Motsvarande öppenhetskrav måste 
ställas på EU:s institutioner. Hemlighållande av personer 
som sitter i expert- och arbetsgrupper under rådet och 
kommissionen måste upphöra. Det ska också framgå i 
dokument och förslag till lagar om vilka lobbyister som 
har varit med och påverkat.
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Vänsterpartiet föreslår
*Obligatorisk registrering av lobbyister med ett register 
som är gemensamt för alla EU-institutioner. Det ska framgå 
vilka frågor lobbyisterna arbetar med. Registret ska inne-
hålla finansiell information, inklusive utgifter för lobby-
verksamhet och vem som finansierar denna verksamhet.

* Uppförandekod för lobbyverksamhet.

* Lobbyister som beter sig oetiskt ska avslöjas offentligt 
och kunna stängas av.

* Dubbel redovisning av gåvor, resor, middagar till tjänste-
män och politiker - både givare och mottagare ska redovisa 
gåvorna. Det ska synas vem som bjudit och vem som låtit 
sig bjudas.

* Offentliggör namnen på lobbyister i kommissionens 
expertgrupper, eftersom de är med och formar lagar. Per-
soner som är jäviga till följd av en intressekonflikt ska inte 
få delta i dessa expertgrupper.

* Tjänstemän inom EU ska inte kunna gå direkt till en lob-
byistanställning med anknytning till sitt tidigare arbete, 
förrän efter en period på två år.

* Offentliggör all in- och utgående post mellan EU och 
lobbyister. Lobbyister ska inte kunna begära hemligstämp-
ling.
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