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Sammanfattning 

I takt med att EU:s makt har ökat har lobbyorganisationerna i Bryssel blivit fler. Idag finns det ungefär 

15 000 lobbyister i Bryssel. Ett EU-beslut kan få negativa eller positiva konsekvenser för olika företag 

och organisationer. Genom lobbyverksamhet har de en möjlighet att påverka besluten.  Även inom 

EU:s institutioner finns ett intresse av ett samarbete. Lobbyorganisationerna ses som en viktig 

kunskaps- och informationskälla för att kunna fatta bra beslut. Lobbying är dock kontroversiellt och 

har sina förespråkare och motståndare. Vilka demokratiska och ekonomiska effekter kan lobbying 

innebära? 

Lobbying kan enligt olika perspektiv vara bra eller dåligt för demokratin. Förespråkare menar att 

lobbying ger fler möjligheter till att påverka politiken och anser att en bra politik skapas av ett 

samhälle som är öppet för många olika intressen och idéer. Kritiker hävdar att lobbying leder till icke-

demokratiska beslut och beslutsprocesser. Detta beror på att lobbyingens resultat i hög grad är 

beroende av resurser och inte av antal röster, allmänhetens insyn i lobbyorganisationernas påverkan 

är begränsad och lobbying verkar för ett särintresse. Enligt kritiker lyckas även lobbyorganisationer 

att skaffa ett politiskt inflytande på allmänintressets bekostnad. 

Enligt ekonomisk teori kan lobbying orsaka en ineffektiv resursallokering och leda till ett 

resursslöseri. Lobbying är en form av rent-seeking som innebär att man tillskansar sig resurser utan 

att skapa något nytt värde. Det är konkurrensen om det politiska inflytandet som ses som en 

grundorsak till den ineffektiva resursallokeringen. Becker är dock en ekonom som menar att 

konkurrensen mellan lobbygrupper resulterar i att den grupp som lobbar för den mest effektiva 

policyn är den grupp som får mest inflytande, vilket leder till att den effektivaste policy 

implementeras. Konkurrensen om politiskt inflytande innebär dock att betydelsen av de ökade 

investeringarna i påtryckningar går mot noll och lobbyorganisationerna har därför hamnat i ett 

socialt dilemma. En ytterligare investering är tilltalande för den enskilde lobbyorganisationen men är 

ofördelaktig för hela gruppen av lobbyorganisationer.  

Vilka samhällsekonomiska effekter innebär detta för EU? Bör lobbyverksamheten regleras 

ytterligare? För att kunna svara på detta har jag använt mig av andrahandsdata om 

lobbyverksamheten i EU – hur verksamheten har växt fram och hur den verkar och fungerar idag – 

samt andrahandsdata om beslutsprocessen inför en EU-lagstiftning och ett EU-program.  

Analysen av de ekonomiska och demokratiska effekter som lobbyverksamheten i EU innebär leder till 

slutsatsen att en ökad reglering av lobbyverksamheten är önskvärd.  
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Abstract 

As EU’s authority increased the number of lobbies in Brussels grew. Today there are approximately 

15 000 lobbyists in Brussels. EU decisions and EU directives can have a huge impact on companies 

and organizations. They can however influence these decisions and directives through lobbying. The 

EU institutions also have an interest in cooperating with lobbies. Organizations and companies are 

regarded as important providers of knowledge and information. Lobbying has its advocates and 

critics, and is often debated. Which democratic and economic effects can lobbying imply? 

 According to different perspectives lobbying can have either negative or positive effects on 

democracy. Advocates think that lobbying imply more opportunities to influence policies and that 

good policies are created in a society open to all kinds of new ideas.  Critics claim that lobbying 

creates non-democratic decisions and non-democratic decision-making processes. This is due to the 

fact that lobbying performance is more dependent on resources rather than the number of votes, 

there is a lack of transparency and that lobbies pursuit a special interest.  According to critics lobbies 

often obtain a political influence at the expense of the general interest.  

Economic theory states that lobbying can cause an inefficient allocation of resources and imply a 

waste of resources.   Lobbying is regarded as rent-seeking - an attempt to capture existing wealth 

instead of creating new wealth.  The competition for political influence is regarded as the main cause 

of inefficient allocation of resources. Becker, however, has a different view and states that the 

competition for political influence will result in an implementation of efficient policies. Governments 

will favor the politically powerful lobbies, and these lobbies are politically powerful because they 

lobby for efficient policies. The lobbies’ investments in producing pressure will however be wasteful. 

One pressure group’s increased expenditure on political pressure will force other pressure groups to 

increase their expenditure on political pressure and both groups will thus maintain their influence, 

the same influence they had before the increased expenditures. The lobbies are in a social dilemma – 

an additional investment is rational for the individual lobby but disadvantageous for the whole group 

of lobbies.  

Which socio-economic effects will this imply for the EU? Is there a need for increased regulations on 

lobbying?  In order to give an answer I have used second-hand data on lobbying in the EU – how 

lobbying has grown and how it works today – together with second-hand data on the decision-

making process for an EU legislation and an EU programme.  

The analysis of the economic and democratic effects, that lobbying in the EU implies, shows that 

there is a need for increased regulations on lobbying in the EU. 
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1. Inledning 

 

Vad är lobbying?  

Ordet lobbying har beroende på vem man frågar lite olika betydelser. I Sverige har ordet lobbying 

fått en negativ klang. Nationalencyklopedins definition av lobbying är ”… bearbetning av 

beslutsfattare för att åstadkomma ett beslut i en viss riktning.” 1 Även nationalencyklopedin hjälper 

till att skapa en negativ klang kring den svenska definitionen genom att skriva ”Gränsen mellan 

lobbying och otillbörlig påverkan, t.ex. via mutor, är ibland svårdragen och oklar. Kritiker har hävdat 

att det hotar demokratin genom att inflytandet i alltför hög grad blir beroende av kontakter och 

ekonomisk styrka.”2 På grund av den negativa innebörden ordet har fått i Sverige är det många 

organisationer som försöker fly från ordet lobbying. De vill istället använda ord såsom 

samhällskontakt, intressebevakning, informationsrådgivning, påverkan eller opinionsbildning.3  

En ganska generell definition på ordet lobbying är att det är en metod för att påverka politiken och få 

inflytandemakt. Vid en definition av ordet lobbying kan det dock även vara nödvändigt att klargöra 

vem som lobbar och med vilket syfte. 

Demokrati har enligt nationalencyklopedin ”den språkliga betydelsen folkmakt och folkstyre”4. Frågan 

är på vilka sätt folket ska styra? I en demokrati ska folket styra och påverka politiken genom allmänna 

val. Det går dock även att påverka politiken på andra sätt. Även mellan de allmänna valen ska folkets 

åsikter och röster höras. Olika intresseorganisationer påverkar politiken mellan de allmänna valen 

och lyckas ofta skaffa sig ett inflytande. En lobbyverksamhet kan generellt innebära att en 

intresseorganisation försöker påverka beslutsfattare för att förhindra att nya regler och lagar stiftas, 

förorda nya lagar och regler eller helt enkelt försöka upphäva regler och lagar som är gällande.  

Frågan är då vem som bildar dessa intresseorganisationer och vilka som kan definieras som 

lobbyorganisationer? Daniel Naurin konstaterar i sin bok ”Den demokratiske lobbyisten” (2001) att 

aktiva medborgare är bra för demokratin, men frågar sig samtidigt var gränsen går mellan 

allmänintresse och särintresse, mellan lobbyister och aktiva medborgare.5  

Lobbyorganisationer styrs ofta av ett särintresse. En intresseorganisation som verkar för ett 

allmänintresse är inte den typ av lobbyverksamhet som t.ex. företag bedriver. Definitionen på 

                                                           
1 Nationalencyklopedin 2009 (databas online), tillgänglig på: http://www.ne.se/lang/lobbying (2009-02-23) 
2 Ibid. 
3 Johnson (1999), sid. 13-14 
4 Nationalencyklopedin 2009 (databas online), tillgänglig på: http://www.ne.se/lang/demokrati (2009-02-20) 
5 Naurin (2001), sid. 7 
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företagsegen lobbyverksamhet bör på ett bättre sätt omfatta intresseorganisationer som verkar för 

ett särintresse, dvs. gynnar en särskild grupp i samhället snarare än gynnar samhällets intressen. Att 

dra en gräns mellan särintresse och allmänintresse kan dock vara svårt. Dessutom kan 

lobbyorganisationer vid vissa tillfällen hävda att deras särintresse snarare är ett allmänintresse – ett 

särintresse som i slutändan kommer gynna hela samhället. Precis som denna uppsats titel antyder 

ska jag bedöma vilka samhällsekonomiska effekter lobbying medför. Om en viss lobbyverksamhet 

(dvs. en intresseorganisation försöker påverka ett beslut i en viss riktning) innebär positiva 

samhällsekonomiska effekter så får man anse att intresseorganisationen har verkat för ett 

allmänintresse, men det behöver inte betyda att det är syftet med hela deras lobbyverksamhet. 

Syftet med företagsegen lobbyverksamhet är att verka för ett särintresse.  

Lobbying av företag 

Företag producerar varor och/eller tjänster. Alla ekonomiska vinster eller förluster drabbar företaget 

och dess ägare. Företag drivs av ett vinstintresse, vilket man även kan kalla deras särintresse. Alla 

företag måste följa de lagar och regler som gäller i respektive land. I en demokrati kan offentliga 

myndigheter fatta beslut som påverkar företag på olika sätt. Ett vanligt sätt är att skapa olika direktiv. 

Ett direktiv är en tvingande regel och om ett företag inte efterföljer regeln kan oftast någon form av 

sanktion tillämpas.6 Vissa direktiv kan få oerhörda konsekvenser för ett företag, både positiva och 

negativa.  

Företag får inte vara med och rösta i t.ex. val till riksdagen eller europarlamentet, än mindre rösta 

om olika lagar och direktiv i olika lagstiftande institutioner. De kan endast försöka påverka olika 

beslut innan de tas, dvs. påverka utformningen av besluten.7 Detta sker genom olika former av 

lobbyverksamhet där man försöker skaffa sig ett inflytande och påverka besluten i ”rätt” riktning. 

Även myndigheter och politiker har ett intresse av att samarbeta med företagen. I ett demokratiskt 

land med en marknadsekonomi har företagen en central betydelse för tillväxt och välstånd. Inom EU 

anser man att det är viktigt att få ta del av företagens åsikter och få information om hur ett beslut 

kan påverka industrin och marknaden.8 Detta är en anledning till att man tillåter företag delta i 

offentliga beslutsprocesser på olika sätt.  

Definition av företagens lobbying 

En definition som passar bra in på företagens lobbyverksamhet är Anders Johnsons som han 

använder i sin bok ”Rätt att lobba” (1999): ”Lobbying är en uppdragsbaserad, organiserad, icke-

                                                           
6 Jutterström (2004), sid. 2 
7 Ibid. sid. 2 
8 Bern (1994), sid 15 
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korruptiv verksamhet som, genom informella kontakter med politiker och tjänstemän, syftar till att 

påverka det politiska beslutsfattandet i en bestämd riktning.”9 

Johnson kallar denna typ av lobbying för uppdragslobbying. Denna definition utesluter verksamhet 

som ledarskribenter, tankesmedjor och allmänpolitiska debattörer utför eftersom de oftast inte 

utövar sin påverkan genom organiserade kontakter. Om verksamheten är uppdragsbaserad så är 

personligt engagemang inte grunden för aktiviteten. 10 Anledningen till att personligt engagemang är 

viktigt vid en definition av lobbying (med en inriktning på intresseorganisationer med ett särintresse) 

är att det annars är svårt att skilja på om en aktör drivs av en övertygelse eller ett syfte som är av 

allmänintresse eller särintresse. Om det inte är ett personligt engagemang som är grunden för 

aktiviteten, utan det istället är uppdragsgivaren som bestämmer hur lobbyisten ska agera och vad 

syftet med uppdraget ska vara, är oftast relationen mellan aktörerna tillfällig. Johnson menar att 

”Uppdragsformen kännetecknas av relativt lösa och tillfälliga relationer, vilket av en del debattörer 

anses stå i motsatsställning till demokratins idé om ett långsiktigt personligt engagemang.”11 Om en 

uppdragsgivare bestämmer syftet med lobbyingen och relationen är lös och tillfällig så styrs 

lobbyverksamheten av ett särintresse, speciellt om uppdragsgivaren är ett företag. 

1.1 Bakgrund 

När Europeiska Unionen (EU) bildades var den politiska makten inte speciellt stor inom EU - den låg 

kvar hos de olika medlemsstaterna. Genom åren har nya fördrag antagits. Den beslutande makten 

har då successivt vuxit i EU, på medlemsstaternas bekostnad, och EU har ökat sina aktiviteter och har 

nu fler befogenheter.12 Olika EU-beslut kan få stora konsekvenser för företag och organisationer, 

både negativa och positiva. Genom lobbying är det möjligt att få ett visst inflytande över dessa beslut 

och påverka dem i olika riktningar. Det har därför blivit viktigt för företag och organisationer att satsa 

stora resurser på lobbyverksamhet som är riktad mot de olika EU-institutionerna. Även från EU-

institutionernas sida finns det ett intresse av att ha en nära kontakt med de olika 

lobbyorganisationerna eftersom de kan bidra med värdefull information som är nödvändig för att 

fatta bra beslut.13 Europeiska Kommissionen anser att lobbying är en ”legitim” och ”fundamental” del 

av det demokratiska beslutsfattandet.14 Inom EU finns det ca 15 000 aktiva lobbyister15, vilket ger en 

                                                           
9 Johnson (1999), sid. 17 
10 Johnson (1999), sid. 15-16 
11 Ibid. sid. 17 
12 Jutterström (2004), sid. 3 
13 Bern (1994), sid 15 
14Europeiska kommissionens vicepresident Siim Kallas hemsida: 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transp_lobbying_en.htm 
15 Lorentzon (2007), sid. 76 
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fingervisning om det stora intresset hos olika företag och organisationer att påverka besluten i EU 

samt vilka möjligheter till inflytande de har.   

Kritiska röster mot lobbyverksamhen finns det gott om och lobbyverksamhetens starka roll i EU och 

frågan kring deras synlighet och uppförande har aktualiserats. Europeiska Kommissionen lanserade 

ett öppenhetsinitiativ 2005. En del av detta öppenhetsinitiativ är att öka transparensen hos 

intresseorganisationer som försöker påverka EU:s beslutsfattande. Europeiska Kommissionen följde 

sedan upp detta öppenhetsinitiativ genom att, i maj 2008, lansera en uppförandekod för hur 

intresseorganisationerna bör agera när de bedriver sin lobbyverksamhet samt ett frivilligt register 

över intresseorganisationerna.16 Med detta initiativ har Europeiska Kommissionen för avsikt att 

samla kunskap och erfarenheter inför framtiden.  

1.2 Problemformulering 

Lobbying är ett kontroversiellt ämne. Hur man än må förhålla sig till lobbying så är 

lobbyorganisationerna en del av det politiska systemet i alla demokratier och att bedriva 

lobbyverksamhet är en grundläggande demokratisk rättighet.17 Lobbyverksamhetens vara eller icke-

vara är därför en mindre intressant fråga. Huruvida lobbyorganisationer bör ha stort eller litet 

inflytande är en mer relevant fråga, och detta råder det ofta delade meningar om. Generellt finns det 

tre olika problem med lobbying: 

- det snedvrider resursallokeringen 

- det innebär ett resursslöseri 

- det leder till icke-demokratiska beslutsprocesser och beslut 

Lobbyverksamheten har sina förespråkare och motståndare. Det finns olika uppfattningar om vilka 

samhällsekonomiska effekter som lobbying innebär, om lobbying är demokratiskt eller icke-

demokratiskt, hur relationen mellan stat och lobbyorganisationer bör se ut, hur starkt inflytande 

lobbyverksamheten ska få ha och om den bör regleras eller ej. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera olika effekter av lobbying och göra en 

samhällsekonomisk bedömning av lobbyverksamheten i EU.  

Detta ska uppnås med hjälp av följande frågeställningar: 

                                                           
16 Europeiska Kommissionens hemsida, register över intresseorganisationer: 
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do 
17 Bern (1994), sid 15 
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- Vilka samhällsekonomiska effekter medför lobbying? 

- Hur ser lobbyverksamheten ut i EU idag? 

- Vilka samhällsekonomiska vinster, respektive kostnader, skulle en ökad reglering av 

lobbyverksamheten i EU innebära? 

1.4 Metod 

Jag ska utföra en normativ ekonomisk analys av lobbyverksamheten inom EU. Detta innebär att jag 

utreder vilka samhällsekonomiska effekter lobbyverksamheten innebär för EU – huruvida den är 

samhällsekonomiskt effektiv eller inte. En kort definition på samhällsekonomisk effektivitet är att ”… 

det inte existerar en alternativ ordning i ekonomin sådan att alla individer får det bättre.”18 Detta 

innebär att samhällets resurser utnyttjas på sådant sätt att samhället maximerar sin välfärd. En 

sammanvägning av individers nyttor är en definition på välfärd som ofta används inom ekonomisk 

teori.19 Om positiva och negativa effekter av olika åtgärder kan värderas i pengar är en 

samhällsekonomisk kalkyl lämplig.20 Då lobbyverksamhetens effekter är svåra att värdera i pengar 

avser jag att istället göra en samhällsekonomisk bedömning av de olika effekterna. Jag kommer då 

att uppskatta de olika effekternas storlek och värdera dem grovt. Min bedömning kommer att bestå 

av att värdera effekterna av att behålla status quo, vad gäller en reglering av lobbyverksamheten i 

EU, och jämföra det med en ökad reglering av lobbyverksamheten – är en ökad reglering 

samhällsekonomiskt effektiv? 

Olika teorier kring lobbyverksamhetens samhällekonomiska effekter är centrala i denna uppsats, och 

jag har valt ut de ekonomiska teorier som jag anser vara de mest relevanta. Jag har även valt att 

använda mig av statsvetenskaplig teori eftersom lobbying påverkar demokratin. Ett status quo eller 

en ökad reglering av lobbyverksamheten har olika effekter på vår demokrati och det politiska 

systemet. Även dessa effekter kan påverka den sammanvägda nyttan hos individer och således 

påverka den samhällsekonomiska effektiviteten.  Det är därför viktigt att även väga fördelar och 

nackdelar med lobbying och eventuella regleringar ur ett statsvetenskapligt perspektiv. 

Min empiriska undersökning kommer att bestå av andrahandsdata om lobbyverksamheten i EU samt 

andrahandsdata om beslutsprocessen inför en EU-förordning och ett EU-program där lobbyisterna 

har varit särskilt aktiva. Detta för att få en inblick i lobbyverksamhetens strategier och inflytande. 

Mitt val av EU-förordning och EU-program grundar sig på min egen subjektiva bedömning av hur pass 

                                                           
18 Dufwenberg (2000), sid. 4 
19 Lindvall (1999) , sid. 1 
20 Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Rapport 2005:5, Den samhällsekonomiska kalkylen, sid. 7 
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stor betydelse de har för olika intressen samt hur lättligänglig informationen har varit om 

lobbyverksamhetens aktiviteter kring de två beslutsprocesserna. 

1.4.1 Svårigheter 

Det finns en hel del litteratur om lobbying. Det finns många olika åsikter och synpunkter kring ämnet 

vilket även avspeglar innehållet i litteraturen. Information om lobbygruppernas arbete kring vissa 

beslut är knapphändig. En av anledningarna kan vara att lobbyverksamheten är dynamisk och 

lobbyisterna ofta hittar nya vägar och sätt att skaffa inflytande för att kunna påverka olika beslut. 

Ofta agerar lobbyverksamheten i det dolda och det är därför svårt för allmänheten att veta exakt 

vem som har lobbat, hur de har lobbat och hur pass stort inflytande lobbyverksamheten har haft. 

Detta har inneburit vissa svårigheter för min empiriska undersökning. Vissa lobbygrupper vill inte 

synas och de har t.ex. motarbetat det förslag som EU-kommissionen lade fram för att öka 

transparensen och öppenheten kring lobbygrupperna. Att undersöka hur effektiva lobbygrupperna är 

när det gäller att påverka beslut är också svårt eftersom lobbyister har en benägenhet att överdriva 

sitt inflytande, speciellt om ett beslut har gått deras väg. Samtidigt vill politiker tona ner 

lobbyisternas inflytande.21 

Att uppskatta och värdera lobbyverksamhetens samhällsekonomiska effekter är svårt. Att göra en 

sammanvägning av individers nyttor är nästintill omöjligt, speciellt eftersom att det är enbart den 

enskilde individen som kan avgöra sin nyttonivå och hur den påverkas av olika åtgärder. 

1.5 Avgränsningar 

Lobbying är ett brett ämne. Det finns ett otal olika slags lobbygrupper och de kan kategoriseras 

beroende på deras organisationsstruktur, vad de lobbar för och vilka som är deras uppdragsgivare. 

För att kunna utföra en samhällsekonomisk bedömning är det nödvändigt att utreda vad lobbying är, 

vem som lobbar och varför. Jag har valt att fokusera på lobbygrupper som verkar för särintressen, 

och då främst lobbygrupper som har olika företag som uppdragsgivare, dvs. de lobbar för 

producentintressen. Detta på grund av att det finns ett klart syfte med deras lobbyverksamhet. Den 

typen av lobbyverksamhet kan innebära tydligare samhällsekonomiska effekter jämfört med 

lobbyverksamhet som bedrivs av t.ex. tankesmedjor eller frivilligorganisationer. I den inledande 

delen har jag därför valt att använda mig av en definition på lobbying som främst innefattar 

lobbyverksamhet som verkar för företag och deras särintressen. Jag kommer inte att gå in närmare 

på deras organisationsstruktur och kategorisera dem efter vilka uppdragsgivare de har.  

                                                           
21 Europeiska Kommissionens generaldirektorat för Forskning, ”Lobbying in the European Union: Current rules 
and practices”, sid. 1: http://ec.europa.eu/civil_society/interest_groups/docs/workingdocparl.pdf 
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1.6 Disposition 

Efter uppsatsens inledande kapitel följer teorikapitel med ett statsvetenskapligt och ekonomiskt 

perspektiv på lobbying. I det första teorikapitlet redovisas den statsvetenskapliga litteraturens syn på 

lobbying och olika strategier för hur en stat bör bemöta lobbyverksamheten. Även argument för och 

emot lobbying samt olika förslag på regleringar tas upp. Därefter behandlas lobbying ur ett 

ekonomiskt perspektiv och förklarar på vilka sätt lobbying kan innebära ett resursslöseri samt vilka 

konsekvenser konkurrensen om politiskt inflytande kan innebära. I uppsatsens empiriavsnitt 

presenteras andrahandsdata om lobbyverksamheten inom EU och andrahandsdata om 

beslutsprocessen inför en EU-lagstiftning och ett EU-program. Därefter följer ett kapitel som knyter 

ihop teorin med empirin och analyserar lobbyverksamheten i EU ur ett demokratisk och ekonomiskt 

perspektiv. I det avslutande kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser.  
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2. Ett statsvetenskapligt perspektiv på lobbying 
 

I en demokrati ska folket styra och påverka politiken genom allmänna val. Även mellan de allmänna 

valen ska folkets åsikter och röster höras. Att låta medborgarna fritt få framföra sina åsikter är en 

självklarhet i en demokrati, likaså att fritt få bilda organisationer och att i en grupp kunna framföra 

sina åsikter, dvs. utföra lobbyverksamhet. Den statsvetenskapliga litteraturen har lite olika syn på 

lobbying. I följande kapitel ges en beskrivning av det statsvetenskapliga perspektivet på lobbying, hur 

intresseorganisationer ska bemötas och vad en reglering av lobbyverksamheten kan innebära.  

  

2.1 Demokratiska problem med lobbying 
Enligt ett samhällsperspektiv är lobbying bra för demokratin eftersom att det ger utökade 

möjligheter till att påverka politiken och fler röster och åsikter kan uttryckas.22 Detta bidrar till den 

demokratiska debatten. Lobbying medför dock även olika demokratiska problem. Dennis Pamlin 

sammanfattar dessa problem i tre punkter:23  

- Lobbyingens resultat är till hög grad beroende av resurser och inte av antal röster 

- Lobbyverksamhetens påverkan sker inte i det öppna 

- Lobbying verkar för ett särintresse 

Dessa problem gör att lobbyorganisationernas frihet att påverka beslutsfattare och beslutsprocesser 

inte är helt självklar. Hur bör relationen mellan stat och intressegrupper se ut i en demokrati? Hur 

stort inflytande ska de tillåtas ha? Bör lobbying regleras, och i så fall på vilket sätt? 

2.2 Hur kan intresseorganisationer bemötas? 
Det finns fem olika strategier som diskuteras i den statsvetenskapliga litteraturen vad gäller hur 

intresseorganisationerna ska bemötas och hur deras relation till det politiska systemet i en 

demokratisk stat ska se ut. Dessa strategier kan i sin tur delas in i tre olika kategorier: mottaga, 

motverka och påverka.24 

Enligt pluralismens syn på politiken är det viktigt att det politiska systemet och 

intresseorganisationerna har en nära relation, och politikerna ska ha en mottagande strategi 

gentemot intresseorganisationerna.  Det finns dock många skeptiker mot den pluralistiska strategin 

                                                           
22 Bergström (1998), sid. 92 
23 Pamlin (1998), sid. 57-58 
24 Naurin (2001), sid. 18 
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och de är mer misstänksamma mot organiserade intressen. Skeptiker anser att man ska motverka 

intresseorganisationernas inflytande och två strategier nämns. Den ena strategin innebär att man ska 

isolera politikerna från intresseorganisationernas påtryckningar. Den andra strategin går ut på att 

politikerna enligt lag ska förbinda sig att ”undvika fördelningspolitik från det gemensamma till 

specifika grupper”25. Detta är ett sätt att reglera lobbyverksamheten. I den tredje kategorin, påverka, 

finns två strategier. Denna syn på intresseorganisationerna är lite mer positiv, samtidigt som man är 

medveten om de möjliga negativa effekterna. Det politiska systemet har möjlighet att styra och 

påverka intresseorganisationerna i önskad riktning. Enligt detta synsätt kan man använda en strategi 

som innebär att man försöker balansera inflytandet hos intresseorganisationerna eller en strategi där 

man försöker ”forma deras preferenser och krav”26. Staten kan balansera intresseorganisationernas 

möjligheter att påverka politiken. Det går att balansera inflytandet genom att tillåta de större 

organisationerna delta i beslutsprocesserna. Strategin att balansera kan även innebära att staten 

stödjer de grupper som har svårare att organisera sig och skaffa ett politiskt inflytande. Man anser 

att en fri konkurrens inte skapar en politisk jämlikhet. Staten kan även sätta olika villkor för deras 

deltagande. På detta sätt kan staten forma intresseorganisationernas preferenser och krav. Genom 

att förmå intresseorganisationer att ta hänsyn till allmänintresset och andra grupper kan politiker 

skapa en ökad legitimitet för sin politik.  Olika sätt att forma intresseorganisationernas preferenser 

och krav är att styra dem genom bland annat skatter, regler och subventioner. 27  

Något som ligger nära strategin forma deras preferenser och krav är korporativism. En definition på 

korporativism är ”… vissa organiserade intressen ges en särställning genom att staten 

institutionaliserar sin kontakt med just dessa och därmed upphöjer dem till legitima deltagare i den 

offentliga beslutsprocessen.”28 Syftet med att staten bjuder in vissa organisationer till den offentliga 

politiken är att få dem att bli mer samarbetsvilliga och forma deras krav.29  

2.2 Argument för och emot lobbying 
De starkaste förespråkarna faller inom kategorin mottaga.  Som tidigare nämnts är det den 

pluralistiska synen på politiken och lobbyverksamheten.  Enligt denna syn skapas en bra politik av ett 

samhälle som är öppet för många olika intressen och idéer. En konkurrens mellan organiserade 

intressen kommer att leda till ”rättvisa jämviktslösningar”30. Om konkurrensen fungerar som den ska 

                                                           
25 Naurin (2001), sid. 20 
26 Ibid. sid. 23 
27 Ibid. sid. 23 
28 Hermansson (1999), sid. 11 
29 Naurin (2001), sid. 87 
30 Ibid. sid. 18 
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kommer ingen samhällsgrupp bli alltför dominerande.31 Genom att inte på något sätt reglera 

lobbyverksamheten kommer alla medborgare ha samma möjlighet att påverka. Allmänhetens 

önskemål kommer på så sätt att tillgodoses genom den mottagande politiken.  

De starkaste kritikerna och skeptikerna anser att man måste motverka lobbyverksamheten – 

politiken bör utformas utan något inflytande från särintressen. Politiker borde gynna allmänintresset 

och inte lobbyverksamhetens särintresse. Kritiker tror inte att en konkurrens mellan 

intresseorganisationerna leder till rättvisa jämviktslösningar och man menar att det är omöjligt att få 

intresseorganisationerna att förvandla sina särintressen till ett allmänintresse. Om 

intresseorganisationerna får ett inflytande kommer det att leda till ineffektivitet, snedvriden politik 

och resursslöseri.32 Andra argument mot lobbyverksamheten är att det gynnar de starka och 

resursrika, politiken blir mer sluten - lobbyisterna påverkar nyckelpersoner bredvid den politiska 

beslutsprocessen - och vi får en debatt med aktörer som inte agerar med en politisk övertygelse eller 

ideologi utan snarare styrs av pengar.33  

2.3 Reglering av lobbyverksamhet 
Pluralismens enbart positiva syn på lobbying hade starkast fäste under 1940- och 50 talet.34 Det fanns 

dock kritik mot denna syn och 1946 antogs ett regelverk i USA som innebar att en lobbyist i den 

amerikanska kongressen måste vara registrerad.35 Numera är det få som anser att 

lobbyverksamheten ska vara helt fri. Frågan är inte om lobbyverksamheten ska regleras eller ej utan 

snarare på vilket sätt och hur mycket.  

Det är oftast registrering, ekonomisk redovisning och redovisning av andra uppgifter som är de 

former av regleringar som diskuteras och ibland implementeras. Krav på registrering kan vara ett 

hjälpmedel för att kontrollera lobbygrupperna och minska den asymmetriska informationen mellan 

beslutsfattare och lobbyister.36 Dessa regleringar inriktar sig alltså inte direkt på lobbyverksamhetens 

aktiviteter utan ska snarare se till att deras verksamhet ska vara öppen och offentlig.37 Inom 

begreppet reglering finns även etiska regler, dvs. regler för hur en lobbyist ska uppträda.38   

Det finns samtidigt en kritik mot registrering av lobbyister. En registrering kan fungera som en 

legitimation för lobbyister som ger dem ett exklusivt tillträde till beslutsfattare. Gustav Ahlsson 

                                                           
31 Naurin (2001), sid. 54 
32 Ibid. sid. 111 
33 Johnson (1999), sid. 56 
34 Naurin (2001), sid. 18 
35 Johnson (1999), sid. 83 
36 Ainsworth (1993) sid 52 
37 Naurin (2001), sid. 129 
38 Ahlsson (1998), sid. 161 
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menar att det finns vissa demokratiska problem med en registrering. ”Detta kan innebära att den 

demokratiska rättigheten att försöka påverka politiker urholkas, i och med att kravet på att vara 

registrerad kan verka hämmande för människor som önskar försöka påverka men inte är 

registrerade. Motsvarande finns det en risk för att politikerna endast lyssnar till de registrerade 

lobbyisterna.”39  

Daniel Naurin framför en annan typ av kritik mot en registrering av lobbyister i sin bok ”Dressed for 

Politics – Why increasing transparency in the European Union will not make the lobbyists behave any 

better than they already do” (2004). Frågan som Naurin ställer är om en ökad öppenhet kommer att 

förmå lobbyister att argumentera snarare än att förhandla/köpslå. Detta är kopplat till den 

deliberativa demokratiteorin som betonar argumentationens och samtalets betydelse för 

demokratin40 och det sätter sig ofta i ett motsatsförhållande till den ekonomiska 

demokratiuppfattningen som menar att politik är en maktkamp mellan olika intressen och skapas 

genom förhandling.41 Naurin studerade företagsegna lobbyister och deras beteende i den icke-

offentliga politiken och jämförde hur de betedde sig i den offentliga politiken. Slutsatsen var något 

oväntat att nivån av egenintresse i de argument som de företagsegna lobbyisterna använde i den 

offentliga politiken var högre jämfört med de argument de använde i den privata och icke-offentliga 

politiken.42 Det visade sig även att de företagsegna lobbyisterna använde sig av argumentation 

snarare än förhandling i privata möten med statstjänstemän.  För att förhålla sig på god fot fanns det 

också en norm i privata möten med statstjänstemän att man bör anta rollen som en konstruktiv 

partner snarare än en motståndare som utövar påtryckningar. Naurin hävdar att det inte är en ökad 

öppenhet som orsakar detta. Det är snarare den demokratiska politiken i sig som tvingar lobbyister 

att ”uppföra” sig.43 

                                                           
39 Ahlsson (1998), sid. 187 
40 Statens offentliga utredningar (SOU 2000:1), Demokratiutredningens betänkande, ”En uthållig demokrati! – 
Politik för folkstyrelse på 2000-talet”, sid. 22 
41 Naurin (2004), sid. 15 
42 Ibid. sid. 170 
43 Ibid. sid. 173 
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3. Ekonomisk teori om lobbying 
 

Lobbyverksamhetens effekter på den allmänna välfärden har intresserat många ekonomer. Lobbying 

anses ofta leda till resursslöseri. En fråga som många har ställt sig är om den ”osynliga handen”44 

även fungerar på en fri politisk marknad - om det leder till en rättvis och bra politik? De allra flesta 

ekonomiska modellerna och teorierna pekar på att lobbyverksamheten/intressegrupperna innebär 

negativa effekter för den allmänna välfärden, och de avvisar idén om att den ”osynliga handen” 

fungerar på den politiska marknaden. Det finns dock några få ekonomer45 som skiljer sig från den 

gängse uppfattningen.  

 

3.1 Lobbying: ett resursslöseri? 

Lobbying och rent-seeking 

Begreppet rent-seeking introducerades av Gordon Tullock och syftar bland annat på en del av de 

negativa effekter som lobbying innebär.46 Inom ekonomisk teori är rent-seeking ett sätt att tillskansa 

sig resurser utan att skapa något nytt värde. Detta kan ske på många olika sätt. Några exempel på 

rent-seeking är en fackförening som kräver högre löner utan att erbjuda en ökad produktivitet, en 

kartell som höjer priser på sina varor/tjänster eller intressegrupper som lobbar för att få vissa 

fördelar som till exempel subventioner eller gynnsamma regleringar. Det sistnämnda exemplet på 

rent-seeking innefattar företag som använder stora resurser på lobbyverksamhet som skapar 

ineffektivitet och snedvridningar på marknaderna. Den allmänna välfärden blir på så sätt en ”dubbel 

förlorare”47.  

Tullock ger, i boken ”Den politiska marknaden” (1976), ett förenklat exempel på rent-seeking och 

förklarar även varför det uppstår. Exemplet48 är ett stålbolag som förlorar pengar på grund av en 

hård konkurrens från stålbolag i andra länder. Stålbolaget står då inför valet att satsa pengar på en ny 

och bättre stålfabrik som skulle kosta 100 miljoner dollar, eller att satsa på lobbyverksamhet och 

påverka politikerna att skydda den inhemska stålindustrin genom ett skydd mot import från de andra 

                                                           
44 Ett begrepp som introducerades av Adam Smith i bland annat ”Nationernas välstånd”. Smith menar att under 
en fri konkurrens kommer en individs beslut som syftar till att maximera sitt egenintresse indirekt leda till en 
nytta för samhället. (Nationalencyklopedin) 
45 Gary S. Becker är en ekonom som har dragit slutsatser som skiljer ut sig från andra ekonomers slutsatser när 
det gäller lobbyverksamhetens effekter på välfärden och politiken. Mer om Beckers  “A theory of competition 

among pressure groups for political influence” under 3.2.2 
46 Tullock (1976), sid 116 
47 Naurin (2001), sid. 67 
48 Tullock (1976), sid. 118 
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stålproducerande länderna. Om lobbyverksamheten kostar mindre än 100 miljoner dollar kommer 

stålbolaget att satsa på lobbying.49 Om stålbolaget lyckas med sin lobbyverksamhet kommer det 

innebära (minst) två negativa effekter för samhället: ett högre stålpris50 och ett resursslöseri på 

grund av att det kapital som skulle kunna ha använts för att producera stål istället har använts för att 

producera ett skydd mot import.  

3.1.1 Lobbyister – slöseri med talang? 

Ett bra sätt för ett land att öka sitt välstånd är att få de mest talangfulla individerna att välja de 

viktigaste jobben, dvs. man måste få rätt talang till rätt jobb som ger högt mervärde.  Många av 

kommunismens kritiker menar att det är just detta som Sovjet misslyckades med. I Sovjet placerades 

de mest talangfulla individerna på jobb inom den centrala statsmakten och den centrala byråkratin. 

Marknadsekonomier har lyckats mycket bättre genom att låta individer bestämma själva över vilken 

karriär de ska sträva efter.51 Oftast väljer individer det yrke som efter förmåga ger dem högsta 

möjliga ekonomiska avkastning. De som inte har någon särskild talang men som är intelligenta och 

energiska kan oftast bli duktiga i en rad olika yrken, såsom entreprenör, ingenjör, advokat eller någon 

typ av tjänsteman. Ju duktigare man är inom dessa yrken desto större ekonomisk avkastning kommer 

man att få. De yrken som ger störst ekonomisk avkastning efter förmåga kommer att vara de mest 

attraktiva.52  

I artikeln ”The Allocation of Talent: Implications for Growth” (1991) har Kevin M. Murphy, Andrei 

Shleifer och Robert W. Vishny försökt att ge ett svar på varför många talangfulla individer väljer att 

bli lobbyister och hur detta yrkesval kan påverka tillväxten. Många individer väljer yrken som inriktar 

sig på rent-seeking när det finns en stor lönsamhet i denna aktivitet.  Anledningen till att det är så 

lockande att syssla med lobbyverksamhet och till exempel påverka och influera den amerikanska 

kongressen är att den har makten att omfördela stora resurser.53 Detsamma gäller för många andra 

lobbyverksamheter i andra länder. När det gäller individers yrkesval kommer rent-seeking konkurrera 

ut entreprenörskap när det gäller att locka till sig talangfulla individer om det finns mer resurser att 

tillgå genom rent-seeking.54   

                                                           
49 Exemplet är förenklat vilket Tullock påpekar. Kostnadsstrukturen är mycket mer komplicerad, men exemplet 
ger ändå en fingervisning om hur lobbyverksamhetens rent-seeking fungerar.  
50 Det vill säga ett stålpris som är högre än det pris som skulle ha uppstått vid en konkurrens från andra 
stålbolag. 
51 Frank, Cook (1995), sid. 7 
52 Murphy, Shleifer, Vishny (1991), sid. 503-504 
53 Ibid. sid. 519 
54 Ibid. sid. 520 
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Vilka samhällsekonomiska effekter innebär det? 

Givet att lobbyist är ett attraktivt yrkesval som konkurrerar ut många andra yrkesval på grund av dess 

lönsamhet, så kommer det att bli konkurrens mellan olika individer för att få ett jobb som lobbyist. 

När talangfulla individer börjar ansluta sig till yrken inom rent-seeking kommer de dessutom att 

utöka, utveckla och förbättra den sektorn.55 De som får de attraktiva jobben kommer att vara de som 

är mest talangfulla och förmodligen utför sina jobb väldigt bra. Om de som jobbar inom rent-seeking 

utför sina jobb väldigt bra så kommer de effekter som rent-seeking medför att bli starkare. 

Yrkesvalet hos talangfulla individer har en påverkan på ett lands tillväxt. Individer som startar företag 

och bidrar till innovation – entreprenörer och ingenjörer – gynnar tillväxten, och individer som blir 

”rent seekers” – till exempel lobbyister och advokater– omfördelar resurser och minskar tillväxt.56 

Ekonomisk teori har länge erkänt entreprenörskap som en viktig del av ekonomisk tillväxt.57 När de 

mest talangfulla individerna väljer att bli entreprenörer kommer de att organisera produktionen och 

förbättra den teknik som finns. Tillväxten är oftast stark i ett samhälle där de mest talangfulla 

individerna väljer att bli entreprenörer.58 När man jämför länder som har haft en stark tillväxt, med 

länder som har haft en stillastående tillväxt, är det viktigt att ta hänsyn till tillgången på talangfulla 

entreprenörer och de mekanismer som driver deras motivation.59 Murphy, Shleifer och Vishny menar 

att om de mest talangfulla individerna väljer yrken inom rent-seeking istället för att bli entreprenörer 

så kommer tillväxten i landet att påverkas negativt.  

3.1.2 Innebär rent-seeking alltid negativa effekter för samhället? 

Att lobbyverksamhet är rent-seeking är det få som ifrågasätter. Det finns dock kritik mot de som 

hävdar att de resurser som spenderas på lobbyverksamhet är ett slöseri av samhällets resurser och 

får negativa samhällsekonomiska effekter. Enligt Knut Anton Mork kan lobbying leda till att 

beslutsfattare skapar en policy, som annars inte hade skapats, som ökar välståndet eller tillväxten. 

Att unisont säga att lobbying enbart leder till resursslöseri är inte helt korrekt enligt Mork. En viss 

policy som skapar tillväxt skulle ha ökat välståndet mer om den kommit till utan någon 

lobbyverksamhet, men många gånger kan lobbyverksamhet fungera som en bra informationskälla för 

policyskapare.60 De resurser som används till lobbying kan vara nödvändiga för att vissa beslut ska 

                                                           
55 Murphy, Shleifer, Vishny (1991), sid. 521 
56 Ibid. sid. 503 
57 Baumol (1968), sid. 65 
58 Murphy, Shleifer, Vishny (1991), sid. 510 
59 Baumol (1968), sid. 66 
60 Mork (1993), sid. 604 
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fattas överhuvudtaget61, och denna lobbyverksamhet kan vara önskvärd om det leder till beslut som 

har positiva effekter som är större än de negativa effekter som lobbying innebär. 

En annan ekonom som ifrågasätter kritiken mot lobbyverksamheten och dess slöseri av samhällets 

resurser är D.G. Hartle.  Precis som Mork anser Hartle att lobbying kan vara nödvändigt för att skapa 

en policy som ökar välståndet eller tillväxten. Att fördela resurser på bästa sätt är en konst. Konflikt 

över resurser är ett mänskligt tillstånd. Enligt Hartle kan lobbying ses som ett sätt att lösa problemet 

med att fördela resurser på ett bra sätt. Han anser att det är fel att enbart avfärda lobbying som rent-

seeking och resursslöseri.  Man bör istället fråga sig om det finns bättre sätt att lösa problemet med 

resursfördelning.62 Den ekonomiska marknaden måste anpassa sig efter förändrade omständigheter 

och dessa anpassningar är sällan kostnadsfria. Olika lagar kan behöva förändras för denna 

anpassning. Enligt Hartle är det problematiskt att säga att de resurser som används för att försöka 

påverka och förändra lagar är resursslöseri och jämställer det med att säga nej till institutionell 

anpassning. Tanken med lobbying är att maximera vissa individers nytta. Genom lobbying sker denna 

maximering indirekt och bör inte skiljas från sedvanligt arbete eller investeringar. 63 

3.2 Konkurrens om politiskt inflytande 
Ofta ställs olika företags intressen mot varandra, dvs. de måste konkurrera om statens resurser - hur 

de ska fördelas - och de gör detta genom lobbyverksamhet. Hur resurserna - det politiska inflytandet - 

fördelas bestäms av konkurrensen mellan olika lobbygrupper. Vad konkurrensen om politiskt 

inflytande innebär råder det delade meningar om. I detta avsnitt redogörs olika synsätt på 

lobbyorganisationernas konkurrens om politiskt inflytande och vilka effekter konkurrensen ger.  

3.2.1 Bildandet av organiserade intressegrupper 

En grundläggande aspekt som har betydelse för konkurrensen om inflytande och hur de politiska 

besluten formas är logiken bakom bildandet av organiserade intressegrupper. Mancur Olson har 

utvecklat en logisk grund för hur individer ansluter sig till en grupp för att skapa privata nyttor, och ej 

kollektiva nyttor, och varför vissa lyckas bättre än andra.  

För att kunna utöva påtryckningar och få inflytande bör grupper av individer handla gemensamt – de 

bör bilda en intressegrupp och handla kollektivt. För att kunna svara på hur det politiska inflytandet 

fördelas bör man först fråga sig varför vissa organiserar sig? Varför väljer individer att bli medlemmar 

i intressegrupper? Olsons teori grundar sig på begreppet rationalitet. En individ handlar efter 
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62 Hartle (1983), sid. 553 
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egenintresse. En intressegrupp som skapar en kollektiv nytta64 bildas enbart på grund av att 

medlemmarna i denna grupp kan erhålla en privat nytta. Dessa organisationer måste kunna erbjuda 

en privat nytta för sina potentiella medlemmar och denna nytta måste vara större än kostnaden för 

medlemskap. Om de enbart producerar en kollektiv nytta finns det inga incitament att vara medlem. 

De grupper som är framgångsrika är de som självmant lyckas organisera sig och verka för sina 

gemensamma intressen.65  

Olson hävdar att det är lättare för relativt små grupper med vissa särintressen att skapa en 

inflytelserik intresseorganisation jämfört med större grupper. De små grupperna har en fördel 

eftersom medlemmarna har starkare incitament att bidra till gruppens syfte – det finns en starkare 

koppling mellan insats och belöning för den enskilde medlemmen. Ju större gruppen blir desto 

svagare blir denna koppling. I en större grupp kommer inte varje medlem kunna påverka besluten i 

lika hög grad vilket leder till att man inte anstränger sig lika mycket. Den kollektiva nyttan kan vara 

stor i den större gruppen, men den privata nyttan för den enskilde medlemmen är mindre jämfört 

med mindre grupper.66 Det finns därför en tendens att små välorganiserade grupper kan få ett större 

politiskt inflytande och därmed kan tillgodose sina särintressen i högre grad jämfört med den större, 

ofta inaktiva och oorganiserade, gruppen.67  

3.2.2 Syftets betydelse 

I artikeln ”A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence” (1983) har Becker 

analyserat hur olika grupper av individer konkurrerar om det politiska inflytandet, vad konkurrensen 

om politiskt inflytande innebär och hur detta kan påverka politiska beslut. Beckers teori kring 

fördelningen av politiskt inflytande grundar sig på vad olika grupper lobbar för. Antag att vissa 

individer (och företag) tillhör olika grupper som försöker använda sitt politiska inflytande för att öka 

medlemmarnas välstånd – en grupp som lobbar för lägre skatter och en grupp som lobbar för större 

subventioner. Hur skatter och subventioner utformas, dvs. hur det politiska inflytandet fördelas, 

bestäms av konkurrensen mellan dessa olika grupper.68 Det är skatter som finansierar subventioner. 

Ett ökat inflytande hos lobbygruppen för lägre skatter kommer att innebära sänkta skatter. Detta 

leder till att det finns mindre pengar över för subventioner till andra grupper. Om de grupper som tar 

emot subventioner får ett ökat inflytande måste detta finansieras genom skatter. Därför måste ett 

                                                           
64 Den viktigaste egenskapen hos en kollektiv nytta är icke-rivalitet som innebär att en individs konsumtion av 
nyttigheten inte minskar andra individers möjligheter att konsumera nyttigheten. En annan egenskap är icke-
exkluderbarhet som innebär att det är omöjligt, eller innebär stora kostnader, att förhindra andra att 
konsumera nyttigheten när den väl har producerats (Nationalencyklopedin).   
65 Olson (1971), sid. 126-127 
66 Ibid. sid. 57 
67 Ibid. Sid. 144 
68 Becker (1983), sid. 372 
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ökat politiskt inflytande hos en grupp betyda ett minskat inflytande hos den andra gruppen. Det 

aggregerade politiska inflytandet är därför noll.69 En grupps påtryckningar kan öka samtidigt som den 

andra gruppens påtryckningar ökar. Effektiviteten i påtryckningarna är därför viktig för att få mest 

inflytande. Ett ökat inflytande beror på effektiviteten i en grupps lobbande för lägre skatter i relation 

till effektiviteten i andra gruppers lobbande för subventioner.70 

De olika allokeringsförlusterna som framkallas av olika skatter och subventioner har enligt Becker en 

stor effekt på gruppernas konkurrens för politiskt inflytande. En skatt innebär en allokeringsförlust. 

Statsinkomsten från varje extra skattekrona - en skatteökning - minskar på grund av skattens 

påverkan på effektiviteten i t.ex. produktionen.  En ökad skatt leder till exempel till mindre arbetade 

timmar och mindre investeringar. Subventioner innebär en kostnad för staten. En ökad subvention 

kräver en ökad skatt. En ökad skatt innebär ökade allokeringsförluster. Därför innebär även en ökad 

subvention ökade allokeringsförluster, det vill säga ökade kostnader för att tillhandahålla denna 

subvention. På grund av de allokeringsförluster som skatter och subventioner medför är det den 

grupp av företagare som påverkas mest av skatter som har en fördel i att lobba, jämfört med den 

grupp av företag som mottar subventioner.71 Med denna fördel menas att skattebetalarnas lobbying 

kommer att leda till lägre allokeringsförluster och därmed kostnadseffektivare subventioner. 

Subventionsmottagarnas lobbying kommer att leda till ökade kostnader för att tillhandahålla 

subventioner på grund av de ökade allokeringsförlusterna. Dessutom kommer ökade 

allokeringsförluster innebära starkare incitament för skattebetalarna att lobba.  

3.2.3 Vilka effekter innebär konkurrensen? 

Enligt Becker kommer en policy som ökar effektiviteten på marknaden att ha större sannolikhet att 

implementeras än en policy som innebär en lägre effektivitet. Detta beror bland annat på att 

konkurrensen mellan lobbygrupper kommer leda till en mer effektiv beskattning. De som mottar 

subventioner vill att subventionerna ska finansieras genom en skatt som betalas av så många som 

möjligt eftersom detta minskar allokeringsförlusten som skatten innebär. En policy med subventioner 

som är billiga – innebär låga allokeringsförluster - har större chans att implementeras än en dyrare 

subvention. Således ligger det i båda dessa gruppers intresse att lobba för effektiva skatter då det 

sänker allokeringsförlusterna, vilket innebär att marginalkostnaden för subventionerna sjunker och 

marginalkostnaden för skatter sjunker. Konkurrensen kommer därför att gynna den effektivare 

policyn framför den ineffektivare policyn. Konkurrensen mellan de olika grupperna tar således 
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70 Ibid. sid. 380 
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hänsyn till snedvridningar på marknaden och beslutsfattarna kommer att ge fördel till den grupp som 

förespråkar en policy som rättar till dessa snedvridningar.72 

Skatter som betalas av många innebär en lägre skatt för var och en. Det innebär lägre 

allokeringsförluster och leder till att skattebetalarna kommer att producera mindre påtryckningar. 

Därför kommer grupper som mottar subventioner föredra att de finansieras av lägre skatter 

fördelade på ett större antal skattebetalare, även om det inte minskar skattebetalarnas effektivitet i 

påtryckningar. De som mottar subventioner vill samtidigt att deras egen grupp ska vara liten 

eftersom en större grupp leder till mindre subventioner till var och en. Detta leder till att de grupper 

som är politiskt framgångsrika och som mottar subventioner oftast är mindre än de grupper som 

beskattas för att möjliggöra subventionerna.73  

3.2.4 Oekonomisk konkurrens och winner-takes-all-marknader 

All konkurrens är inte bra konkurrens. Ett exempel på dålig konkurrens är två länder som kapprustar. 

De båda länderna skulle ha högre nytta om ingen av dem rustar upp sitt försvar, men det är lockande 

att investera i försvaret eftersom det värsta scenariot är om det andra landet investerar i sitt försvar 

samtidigt som man själv väljer att inte göra det.74 Detta är en form av fångarnas dilemma som är en 

metafor inom modern social teori som matematikern A. W. Tucker formaliserade.75 Det är ett 

dilemma som belyser problemet med att vissa handlingar som förefaller tilltalande för den enskilde 

individen kan vara ofördelaktiga för hela gruppen.76 Denna typ av situationer brukar kallas sociala 

dilemman.77 

Oekonomisk konkurrens och sociala dilemman uppstår ofta i en så kallad winner-takes-all-marknad. 

Typiskt för en winner-takes-all-marknad är att det inte är den absoluta prestationen som spelar roll 

utan det är snarare den relativa prestationen och att små skillnader i utförande/prestation resulterar 

i stora skillnader i ekonomiska belöningar. Ett annat utmärkande drag för en winner-takes-all-

marknad är att belöningarna brukar koncentreras till ett fåtal personer.78 För att vinna i en sådan 

marknad gör de olika deltagarna investeringar som kan förbättra deras chanser att vinna. När små 

skillnader i utförande/prestation resulterar i stora skillnader i ekonomiska belöningar finns det starka 

                                                           
72 Becker (1983), sid. 384 
73 Ibid. sid. 384-385 
74 Frank, Cook (1995), sid. 127 
75 Exempel på fångarnas dilemma: Två fångar sitter i separata celler för ett brott som ingen av dem begått, och 
de kan inte kommunicera med varandra. De båda får ett erbjudande. Om båda erkänner brottet får de avtjäna 
ett straff på fem år vardera. Om den ena erkänner, och den andra nekar, får den som erkänner inget straff 
samtidigt som den andra får avtjäna ett straff på tjugo år. Om båda nekar får de avtjäna ett år vardera. Båda 
fångarna bör erkänna, trots att det inte ger optimal nytta för gruppen.  
76 Frank, Cook (1995), sid. 126-127   
77 Kollock (1998), sid. 183 
78 Frank, Cook (1995), sid. 24 
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incitament att göra investeringar som förbättrar utförandet/prestationen. När antalet konkurrenter i 

en winner-takes-all-marknad blir många kommer de sammanlagda investeringarna att snabbt närma 

sig det totala värdet på priset som vinnaren erhåller.  Investeringarna som ökar deltagarnas odds att 

vinna kommer att vara motvikter som jämnar ut varandras betydelse och investeringarna kommer 

att vara socialt ineffektiva.79 Det finns dessutom en tendens hos individer att ha en övertro på sin 

egen förmåga och tur. Detta resulterar i att man inte alltid gör socialt optimala val när man väljer att 

delta och investera i en tävling. En winner-takes-all-marknad lockar således ofta till sig för många 

deltagare. Med för många deltagare menas att samhällets totala inkomst skulle vara högre om vissa 

av deltagarna valde andra sysselsättningar.80  

Oekonomisk konkurrens är ett relativt vanligt fenomen och det finns många regleringar mot sådan 

typ av konkurrens. Exempel är restriktioner för hur många timmar en anställd får arbeta, hur länge 

affärer får ha öppet eller olika begränsningar inom sportens värld - t.ex. en begränsning för hur 

många spelare ett lag får ha på sin lönelista.81  

Nackdelar med konkurrens mellan lobbygrupper 

Även konkurrens mellan lobbygrupper kan vara oekonomisk och Becker belyser detta i sin artikel. Ett 

samarbete är nödvändigt för att förhindra ett slöseri av de resurser som används för att utöva 

påtryckningar på politiker som inträffar vid konkurrens för politiskt inflytande.82 De olika 

lobbygrupperna skulle vinna på om man använde mindre resurser för att utöva påtryckningar på 

politiker. De skulle ändå ha samma inflytande.  Följande figur kan illustrera detta: 

                                                           
79 Frank, Cook (1995), sid. 130-131 
80 Ibid. sid. 102-103 
81 Ibid. sid. 15-16 
82 Becker (1983), sid. 388 
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Figur 183 – Indifferenskurvor för inflytande84 

”Påtryckningar av s” är nivån av påtryckningar som utövas av subventionsmottagarna och 

”Påtryckningar av t” är nivån av påtryckningar som utövas av skattebetalarna. I grafen finns positivt 

lutande indifferenskurvor för politiskt inflytande. De har en positiv lutning eftersom ökade 

påtryckningar hos en lobbygrupp minskar inflytandet hos den andra gruppen, samtidigt som 

minskade påtryckningar från båda grupperna ger dem samma andel inflytande.85 Om effektiviteten i 

subventionsmottagarnas påtryckningar ökar kommer indifferenskurvan för inflytande att röra sig till 

höger och det krävs då mer resurser för påtryckningar av skattebetalarna för att de ska uppnå 

samma inflytande som innan. 

Med figur 1 visar Becker att om de olika lobbygrupperna inte samarbetar så spenderar de mycket 

resurser på att producera påtryckningar för att nå en jämvikt i inflytande. Om de samarbetar och 

tillsammans minskar sina påtryckningar på de politiska institutionerna kommer lobbygrupperna att 

minska sina kostnader och samtidigt bibehålla sitt inflytande. Det finns en pareto-optimal punkt, e*, 

där en lobbygrupp inte behöver producera påtryckningar överhuvudtaget och samtidigt ha samma 

politiska inflytande.86 

                                                           
83 Becker (1983), sid. 387 
84 I figuren representerar ”Is2” en indifferenskurva där ”påtryckningar av s” har blivit effektivare jämfört med 
”Is1”, samtidigt som ”påtryckningar av t” har samma effektivitet. 
85 Becker (1983), sid. 387 
86 Ibid. sid. 388 
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I en modell med två lobbygrupper – en som lobbar för lägre skatter och en som lobbar för ökade 

subventioner - kommer mer resurser att satsats på påtryckningar så länge lobbygruppernas kostnad 

för att producera ytterligare påtryckningar är mindre än nyttan av lägre skatter eller högre 

subventioner som påtryckningarna leder till.87 Konkurrensen mellan de olika lobbygrupperna 

kommer därför att leda till att de ”slösar” resurser på påtryckningar.  

Becker menar att en reglering eller övervakning av de olika lobbygrupperna är ett instrument som 

kan användas av de politiska institutionerna för att åstadkomma ett samarbete mellan de olika 

grupperna.88 

3.3 Lobbying och ineffektiv allokering av resurser 
Till skillnad mot Becker anser Filipe R. Campante och Francisco H.G. Ferreira att konkurrensen mellan 

lobbyorganisationer kan leda till ineffektiva politiska beslut. De har analyserat vad lobbying i en 

produktionsekonomi innebär för allokeringen av resurser om åtaganden inte fullföljs.  Enligt 

Campante och Ferreiras modell kommer allokeringen av resurser att vara ineffektiv eftersom den är 

snedvriden till fördel för den lobbygrupp - dvs. företaget - som har den lägsta 

marginalproduktiviteten av privat kapital.89 

I Campante och Ferreiras modell finns det två grupper av företag som använder olika tekniker för att 

producera sin vara. De kombinerar sitt privata kapital med offentligt kapital som behövs för de olika 

teknikerna. Det offentliga kapitalet som delas ut finansieras genom en skatt som har fastställts innan 

beslutet om fördelningen av resurser tas. Staten bestämmer hur mycket offentligt kapital varje teknik 

ska få vilket ger upphov till intressekonflikten mellan företagen.90 När två företag konkurrerar om 

statens resurser kan en beslutsfattare med fullständig information maximera överskottet genom en 

effektiv allokering av resurserna. Företagen måste kunna övertyga beslutsfattaren om att deras 

företag kommer att kunna kompensera för de kostnader som staten får genom utdelningen av 

resurser. Tid blir en viktig variabel i denna modell. Det går inte att ha tillgång till producerade 

tillgångar innan de har producerats. Den effektiva allokeringen av resurser är då beroende av att 

företagen fullföljer sina åtaganden.91  I en perfekt värld fullföljer alla sina åtaganden och 

beslutsfattaren har fullständig information. Ett exempel kan vara en perfekt kreditmarknad där 

långivare och låntagare fullföljer sina åtaganden genom kontrakt som alltid kan genomdrivas, och 

man kan då ta framtida resurser som givna. Så är dock inte fallet, och detsamma gäller åtaganden 

                                                           
87 Ibid. sid. 390 
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89 Campante, Ferreira (2007), sid. 995 
90 Becker (1983), sid. 1002 
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mellan den politiska beslutsfattaren och företagen.92 I en modell där man tar hänsyn till tid och 

produktion kommer icke-perfekta åtaganden att skapa en resursallokering som är ineffektiv.93   

Enligt Campante och Ferreira beror den ineffektiva allokeringen av resurser i deras modell på att 

lobbying snedvrider två viktiga beslut: 94 

- hur staten fördelar sina resurser  

- de privata företagens investeringsbeslut, dvs. hur mycket de ska satsa på lobbyverksamhet 

och hur mycket de ska satsa på produktion 

En effektiv allokering av resurser innebär att staten jämställer marginalprodukten av offentligt kapital 

mellan de olika företagen.95 Detta kommer att maximera statens totala output under statens 

budgetvillkor. Om företagens skillnader i produktion endast var beroende av hur de använder 

offentligt kapital skulle statens allokeringsval kunna ge en jämställd marginalproduktivitet av 

offentligt kapital mellan de två företagen. Produktionen är dock beroende av både offentligt och 

privat kapital. Dessutom kan allokeringen av offentligt kapital påverkas genom lobbyverksamhet. 

Företagen måste använda resurser till lobbyverksamhet för att erhålla offentligt kapital och detta 

beslut är beroende av hur mycket resurser företaget beslutar att använda till 

produktionsinvesteringar. Om företagens marginalproduktivitet av privat kapital är lika kommer 

deras investeringsval, vad gäller lobbying och produktion, att vara lika. Är företagens 

marginalproduktivitet av privat kapital olika kommer företagen att göra olika investeringsval vad 

gäller lobbyverksamhet och produktion. De olika investeringsvalen kommer att snedvrida beslutet 

över resursallokeringen givet att lobbyverksamheten ger ett politiskt inflytande. Allokeringen av 

offentligt kapital kommer då att misslyckas med att jämställa företagens marginalproduktivitet, och 

allokeringen är därmed ineffektiv.96 

3.3.1 Komparativ fördel för det ineffektiva företaget 

På grund av icke-perfekta åtaganden kan inte överskottet av den framtida produktionen användas 

vilket gör att valet mellan produktion och lobbying blir ett investeringsval för företagen.97 Detta val 

beror på de olika företagens marginalproduktivitet av privat kapital. Campante och Ferreira antar i 

sin modell att företag 2 har en större marginalproduktivitet av privat kapital än vad företag 1 har 

under en jämviktsallokering av resurser. Detta gör att företag 2, som är det ekonomiskt mest 

                                                           
92 Ibid. sid. 1000 
93 Ibid. sid. 994 
94 Ibid. sid. 1004 
95 Ibid. sid. 1003 
96 Campante, Ferreira (2007), sid. 1004 
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produktiva företaget, kommer att specialisera sig på produktion i relation till lobbying. De har en 

absolut och komparativ fördel i produktion. Företag 1 kommer att specialisera sig på lobbying för att 

de ska kunna konkurrera med företag 2. Företag 1 har mer att tjäna på en effektivare 

lobbyverksamhet, dvs. en komparativ fördel i lobbying. Företag 1 kommer på så sätt att snedvrida de 

offentliga besluten till sin fördel.  

Detta behöver inte innebära att företag 1 erhåller större andel offentligt kapital i absoluta tal. 

Företag 2 kommer dock att erhålla mindre andel offentligt kapital än vad det hade gjort vid en 

effektiv allokering.98 Lobbyverksamheten leder därför till en ineffektiv resursallokering. 

 

                                                           
98 Ibid. sid. 1005 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras andrahandsdata om lobbyverksamheten i EU - hur verksamheten har växt 

fram och utvecklats, samt hur verksamheten fungerar och verkar idag. Även andrahandsdata om 

beslutsprocessen inför en EU-lagstiftning och ett EU-program med innehållande direktiv, där 

lobbyverksamheten har varit särskilt aktiv, kommer att presenteras. 

 

4.1 Lobbyverksamheten i EU 

Intresset hos företag och deras intresseorganisationer att få inflytandemakt i EU:s beslutsprocesser 

är stort. EU:s beslutsmakt har ökat och det är EU-lagstiftningen som är det stora skälet till att 

lobbyorganisationerna bör skaffa sig ett starkt inflytande. Den nationella rätten är inom många 

områden underställd EU-rätten.99 Ett EU-beslut kan därför få stora konsekvenser för olika företags 

framtid. 

4.1.1 Lobbyverksamhetens framväxt i EU 

Det fanns till en början ett svagt intresse från både företagens sida och EU:s sida att ha något 

samarbete när EU bildades – dvs. efter att den Europeiska Gemenskapen (EG) bildades genom att 

man formade Europeiska kol- och stålgemenskapen år 1951. Det var först under 1970-talet, med 

hjälp av kommissionären för industrifrågor, Étienne Davignon, som EU:s intresse för ett samarbete 

med företagen ökade. På grund av 1970-talets konjunkturnedgångar ville Davignon att företag skulle 

vara med i EU:s utvecklingsprogram vars syfte var att minska dessa konjunktureffekter. Han ansåg att 

EU behövde företagen för att kunna fatta bra beslut. För att EU ska ha en väl fungerande ekonomi 

behöver man konkurrenskraftiga och välmående företag och det är viktigt att de rätta 

förutsättningarna finns.100  

Ett direktivförslag som skulle ge arbetstagare mer inflytande i företagens utveckling kom 1980 och 

kallades ”Vredelinginitiativet”. Detta förslag fick företag att inse att EU kunde fatta beslut som kunde 

få negativa konsekvenser för dem och de började därför engagera sig i EU, och framförallt organisera 

sig, för att motarbeta detta förslag.101   

Skapandet av EU:s inre marknad tog fart på allvar när EU antog ”the Single European Act” (SEA) år 

1986. Syftet med den inre marknaden är att skapa en fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 
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människor.  Beslutet som togs 1986 innebar att medlemsländerna fråntogs sin vetorätt när det gäller 

beslut i Ministerrådet som var nödvändiga för att skapa den inre marknaden. Den inre marknaden 

realiserades 1993.102 Detta innebar att företagen inte längre kunde stoppa förslag genom att påverka 

sin nationella regering. Det blev nu viktigare att söka inflytande på europeisk nivå. Företagens 

intresse och närvaro i Bryssel ökade markant.103  

4.1.2 Lobbyverksamheten idag 

År 2000 fanns det enligt beräkningar ungefär 2600 intressegrupper med permanenta kontor i 

centrala Bryssel.104 Under åttiotalet blev det alltmer tydligt att företag hade mycket att vinna på att 

erhålla information om beslutsfattandet inom EU. Även intresset från EU:s sida blev starkare. Under 

åren mellan 1985 och 1997 valde över 35 000 företag105 att utveckla en europeisk lobbyverksamhet.  

Det finns idag ungefär 15 000 aktiva lobbyister106 inom EU. 

I och med att EU-kommissionen har lanserat ett frivilligt register över lobbyorganisationer i EU finns 

statistik över dessa tillänglig. Detta register uppdateras ständigt och den 16 mars 2009 fanns det 

1180 organisationer med i registret. De olika organisationerna har delats upp i följande kategorier:107 

- Specificerade konsultföretag och advokatbyråer som bedriver lobbyverksamhet vid EU:s 

institutioner: 67 st. 

- Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer som sysslar med 

lobbyverksamhet: 714 st. 

- Icke-statliga organisationer och tankesmedjor: 302 st.  

- Andra organisationer: 97 st. 

Lobbygrupper som lobbar för företag eller vissa bransch- eller yrkesorganisationer är en klar 

majoritet bland de registrerade lobbyorganisationerna. Av 1180 registrerade organisationer finns det 

714 lobbyorganisationer som faller inom den kategorin.  

                                                           
102Europeiska Kommissionens hemsida för den inre marknaden: 
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_2_en.htm 
103 Jutterström (2004), sid. 46 
104 Europeiska Kommissionens generaldirektorat för Forskning, ”Lobbying in the European Union: Current rules 
and practices”, sid. III 
105 Ibid. sid. 12 
106 Lorentzon (2007), sid. 76 
107 Europeiska Kommissionens hemsida – Register över intresseorganisationer, Statistik: 
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/consultation/statistics.do 
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4.1.3 Hur lobbar företag i EU?  

Trots att företag inte får vara med vid det formella beslutsfattandet kan de ändå ha relativt stort 

inflytande. Oftast är det utformningen av en lag eller ett direktiv som har störst betydelse för vilket 

beslut som fattas och inte det formella beslutsfattandet. En beslutsprocess är inte helt okomplicerad. 

Dessutom har dessa beslutsprocesser förändrats, speciellt efter olika fördrag som har antagits efter 

EU:s bildande. En hel del makt har flyttats från de nationella staterna till EU. Detta innebär att 

beslutsprocesserna har blivit mer komplicerade och antalet aktörer/deltagare har blivit fler.108 Det 

krävs mycket kunnande och olika tillvägagångssätt för att ett företag på ett effektivt sätt ska kunna 

påverka beslut. 

Generellt finns det tre vanliga tillvägagångssätt för en lobbygrupp att påverka ett beslut:109 

- Publika aktiviteter 

- Skrivet material 

- Personliga möten 

Publika aktiviteter är ett sätt att få fokus på en viss sakfråga, samt att marknadsföra sitt företag. 

Syftet är att nå ut med information till så många som möjligt, att frågan diskuteras och synliggörs, för 

att senare ha möjlighet att bli en del av EU:s agenda.110 EU brukar lansera så kallade öppna 

samråd/konsultationer där det är möjligt att framföra åsikter och synpunkter på kommande 

lagstiftning/direktiv.111 Detta är öppet för alla medborgare, vilket då även inkluderar de olika 

lobbyorganisationerna. Här kan företag och lobbyorganisationer skicka in ”positionspapper” där de 

kan framföra sina synpunkter på olika lagförslag på ett tidigt stadium.  

EU består av olika institutioner som har olika uppgifter och olika arbetsmetoder. Företagen måste 

anpassa sig efter detta och de olika institutionernas syn på lobbyverksamheten påverkar även deras 

möjligheter till inflytande.  De olika påverkansformerna varierar därför beroende på om man ska 

utöva lobbying mot Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Ministerrådet, opinionen eller 

media.112  

De olika påverkansformerna har en sak gemensamt: lobbygrupperna måste, på ett eller annat vis, 

argumentera för eller emot olika alternativ. Att enbart framföra en åsikt räcker inte långt. Ett vanligt 

sätt för företag att argumentera är att försöka visa på vilka effekter ett visst beslutsalternativ kan ha 

                                                           
108 Jutterström (2004), sid. 3-4 
109 Lorentzon (2007), sid. 75 
110 Ibid. sid. 75 
111 Europeiska kommissiones hemsida: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_sv.htm 
112 Förklaras närmare i avsnitt 4.1.4 
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för företagets verksamhet, eller andra företags verksamhet – vilka effekter olika direktivförslag eller 

lagförslag kommer att generera.113 Att även inkludera effekter för andra företags verksamhet är ett 

effektivt sätt att argumentera eftersom argumenten då får en större tyngd. Detta kräver att 

företagen har stor kunskap om sin egen och andras verksamhet och hur den påverkas av olika 

beslutsalternativ. Genom att samordna sina påverkansförsök kan företagen bli effektivare. Detta 

kräver både tid och resurser från företagens sida samtidigt som de måste vara snabba i svängarna 

eftersom de bör vara tidigt ute i beslutsprocesserna för att kunna vara effektiva i sin påverkan.114 

Inför varje beslut bör lobbyisterna observera och överväga vilka sakfrågor som är av intresse, vilka 

aktörer som är involverade, hur lång tid man har på sig och framförallt överväga på vilket sätt de kan 

påverka beslutsprocessen effektivast. Det finns ingen permanent bästa praxis115 vilket gör att det ofta 

krävs ny kunskap och insikt i hur man påverkar på bästa sätt.   

Expertgrupper 

Europeiska Kommissionen är en av de EU-institutioner som aktivt bjuder in intresseorganisationer att 

ge synpunkter på och bidra med information till olika lagförslag. Detta sker genom så kallade 

expertgrupper.116 Det finns även ett register över dessa expertgrupper som skapades efter att 

Europeiska Kommissionens ordförande José Manuel Barroso gav ett löfte om detta till 

Europaparlamentet i november 2004.117 Inom dessa expertgrupper har vissa företag en bra möjlighet 

att ge synpunkter på lagförslag i ett tidigt skede. 

Exempel på lobbyingstrategier 

Lobbyingstrategierna är många. Några exempel på strategier gav en före detta lobbyist som heter 

Chrissie Kimmons. Han leder en konsultfirma för lobbyverksamhet - Kimmons & Kimmons.  Under en 

lobbyingutbildning listade Kimmons fem olika strategier118 som företag använder: 

- The Gunship: Denna taktik används som en sista utväg och är en aggressiv lobbyingstrategi. 

Företagen kan bland annat hota med att flytta sin produktion från Europa om inte beslutsförslaget 

ändras eller läggs ner.  

                                                           
113 Jutterström (2004), sid. 177 
114 Ibid. sid. 180 
115 Europeiska Kommissionens generaldirektorat för Forskning, ”Lobbying in the European Union: Current rules 
and practices”, sid. 20 
116 Europeiska Kommissionens hemsida, ”Expert groups explained”: 
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/faq/faq.cfm?aide=2 
117 Europeiska Kommissionen Hemsida, ”Register of expert groups”: 
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/ 
118 Wesselius, Erik, Corporate Europe Observatory, “High time to regulate EU lobbying”, Consumer Policy 
Review Volume 15, Nr. 1 (2005). Sid 13-14 
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- The Kofi Annan: Taktiken innebär konstruktivt engagemang från lobbyorganisationens sida och 

erbjuder en kompromiss som båda parter kan komma överens om.  

- Good cop, bad cop: Om en lobbygrupp tar en kompromisslös och hårdför ställning i en fråga kan 

andra lobbygrupper med samma mål ta en mindre radikal ställning i frågan. Oftast finns det andra 

lobbygrupper med motsatt mål. Den mindre radikala ställningen framstår då som en 

kompromisslösning.  

- The dentist: Om en lobbygrupp ogillar ett förslag på lagstiftning kan de välja en taktik där de lobbar 

stenhårt mot en viss detalj i förslaget. Sedan återkommer man för att fortsätta urvattningen av 

förslaget. Likt en tandläkare drar man ut den värsta tanden först för att sedan komma tillbaka efter 

resten.  

- Third party: Förhandling med frivilligorganisationer och fackförbund för att hitta en lösning på en 

omtvistad fråga. 

- Green washing: Lobbyorganisationen utger sig för att vara något de egentligen inte är, till exempel 

en miljöorganisation.119   

4.1.4 Regler för EU-institutionernas kontakt med lobbygrupper och andra regleringar 

Ett sätt att reglera lobbyverksamheten är att sätta upp regler för hur europaparlamentariker och 

tjänstemän på de olika institutionerna ska förhålla sig till lobbyister. I europaparlamentets 

arbetsordning (”Rules of Procedure”) finns det en regel som säger att en parlamentariker inte får 

förbinda sig på något sätt gentemot en lobbyist. Ett exempel är att det är förbjudet för en 

parlamentariker att rösta på ett visst sätt i utbyte mot vad en lobbyist har att erbjuda.120 Enligt 

lobbyisterna är europaparlamentet och EU-kommissionen ungefär lika ”öppet” för lobbyisterna. 

Däremot är ministerrådet mycket svårare att lobba mot. Vad gäller arbetsordningen och hur stora 

möjligheterna är för lobbyisterna att påverka beror mycket på vilken beslutsfattare man försöker 

påverka. Europaparlamentarikerna är till exempel olika tillmötesgående gentemot lobbyisterna.121  

Uppförandekod och register för intresseorganisationer 

Europeiska Kommissionen lanserade ett öppenhetsinitiativ 2005. Ett delsyfte med 

öppenhetsinitiativet är att öka transparensen hos intresseorganisationer som försöker påverka EU:s 

beslutsfattande. Europeiska Kommissionen följde sedan upp detta öppenhetsinitiativ genom att, i 

                                                           
119 Cogito, ”Bossarna i Bryssel – referat från EU-seminarium i Göteborg den 9 oktober, 2006”: 
http://www.cogito.nu/fristaende/bossarna-i-bryssel/ 
120 Europeiska Kommissionens generaldirektorat för Forskning, ”Lobbying in the European Union: Current rules 
and practices”, sid. 33 
121 Ibid. sid. 35 
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maj 2008, lansera en uppförandekod för hur intresseorganisationerna bör agera när de bedriver sin 

lobbyverksamhet, samt ett frivilligt register över intresseorganisationerna.122 Om en 

intresseorganisation väljer att delta i registret ålägger den sig att följa uppförandekoden som 

omfattar sju regler för hur intresseorganisationer ska bedriva sin intressebevakning. Dessa sju regler 

är:123 ” 

1. De ska uppge sitt namn och namnet på den eller de enheter som de arbetar för eller 

företräder.  

2. De ska inte ge en missvisande bild av sig själva vid registreringen som kan vilseleda tredje 

man eller EU-personal.  

3. De ska uppge vilka intressen, och i förekommande fall klienter eller medlemmar, de 

företräder.  

4. De ska svara för att all information de lämnar så vitt de kan bedöma är opartisk, fullständig, 

aktuell och inte vilseledande.  

5. De ska inte använda oärliga metoder för att skaffa, eller försöka skaffa, information eller 

påverka, eller försöka påverka, beslut.  

6. De ska inte försöka förmå EU-personal att bryta mot de regler och uppförandenormer som 

gäller för dem.  

7. När de anställer tidigare EU-anställda ska de respektera de regler och konfidentialitetskrav 

som dessa är bundna av.” 

4.2 EU-direktiv och påverkan från lobbygrupper 

Nedan presenteras och sammanfattas utformandet av en EU-lagstiftning och ett EU-program: 

REACH-initiativet och Auto-oilprogrammet. Presentationen och sammanfattningen ger en inblick i 

lobbyverksamhetens inflytande och påverkansformer. 

4.2.1 REACH – Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals 

REACH är en ny EU-förordning för kemikalier som antogs i december 2006 och började gälla i juni 

2007. Syftet med REACH är att tillverkare, importörer, och nedströmsanvändare124 ska bära ansvaret 

                                                           
122 Europeiska Kommissionens hemsida, register över intresseorganisationer: 
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do 
123 Citerat från Europeiska Kommissionens hemsida, ”Uppförandekod för företrädare för 
intresseorganisationer”: 
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/infos/codeofconduct.do?locale=sv#sv 
124 ”En nedströmsanvändare är en fysisk eller juridisk person som inte är tillverkare av ett ämne eller importör 

av ämnen och beredningar och som använder ett ämne antingen som sådant, eller ingående i en beredning (en 
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för att de kemiska ämnen som de använder, säljer eller tillverkar inte ska vara skadliga för miljön eller 

hälsan.125  

Utformandet av REACH 

Under den senare delen av 1990-talet uttalade ministerrådet och Europeiska Kommissionen ett 

flertal gånger att det var nödvändigt att skapa en ny policy med huvudsyftet att skydda miljö och 

hälsa. Under åren 1998 till 2001 började arbetet med att ta fram regleringar och olika aktörer bjöds 

in att delta. Europeiska Kommissionen antog en vitbok126 den 13 februari 2001 – ”White Paper on a 

Strategy for a Future Chemicals policy”. Denna vitbok innehöll ett nytt system för 

kemikalieanvändning som fick namnet REACH.127  

Vitboken granskades av ministerrådet och Europaparlamentet som båda ställde sig positiva till 

förslaget, men de krävde ändå vissa ändringar.128 Kemikalieindustrin började nu komma med 

invändningar mot förslaget och CEFIC (the European Chemical Industry Council) började utöva 

påtryckningar. CEFIC består av både nationella kemikalieorganisationer och olika företag såsom BP, 

Bayer, Dow, DuPont, ExxonMobil, Novartis, Shell, Solvay, Total och Unilever.129 CEFIC hävdade att de 

stödde syftet med REACH men att systemet inte skulle kunna fungera i praktiken och att det skulle 

skada den europeiska kemikalieindustrins konkurrenskraft. De började med att utöva påtryckningar 

mot Europaparlamentet som i slutet av 2001 skulle rösta om vitboken. CEFIC lanserade en egen 

version av REACH där industrins krav var tillgodosedda. Man anordnade även seminarier, workshops, 

möten, besök på fabriker, ringde till europaparlamentariker och gjorde brevutskick. CEFIC varnade 

för att produktionen skulle skadas och att många jobb skulle förloras i länder med stora 

kemikalieindustrier.130 Även frivilligorganisationer – såsom EEB (The European Environment Bureau), 

Friends of the Earth, Greenpeace, och WWF (World Wide Fund for Nature) – försökte skaffa sig ett 

inflytande i debatten om REACH. Dessa organisationer ansåg att vitbokens förslag var för smala och 

tog alltför mycket hänsyn till kemikalieindustrins särintressen.131 Kemikalieindustrin lobbade mot 

Europeiska kommissionens generaldirektorat för Näringsliv och lyckades på så sätt få en splittring 

                                                                                                                                                                                     
blandning av olika ämnen), i sin industriella eller yrkesmässiga verksamhet.” Källa: KEMI 
(Kemikalieinspektionen) http://www.kemi.se/templates/Page____4684.aspx 
125 KEMI – Kemikalieinspektionen, ”Det här är REACH”, http://www.kemi.se/templates/Page____4676.aspx 
126 En vitbok är ett dokument med förslag till gemenskapsåtgärder inom ett område. Källa: Europa – ordlista, 
http://europa.eu/scadplus/glossary/white_paper_sv.htm 
127 Lind (2004), sid. 61-62 
128 Ibid. sid. 71 
129 Corporate Europe Observatory (CEO) “Bulldozing REACH – the industry offensive to crush EU chemicals 
regulation” http://www.corporateeurope.org/lobbycracy/BulldozingREACH.html 
130 Corporate Europe Observatory (CEO) “Bulldozing REACH – the industry offensive to crush EU chemicals 
regulation” The chemical industry enters the stage: 
http://www.corporateeurope.org/lobbycracy/BulldozingREACH.html 
131 Lind (2004), sid. 78 
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inom kommissionen. Även den amerikanska regeringen och de amerikanska 

kemikalieorganisationerna ACC (American Chemistry Council) och ICCA (International Congress & 

Convention Association) utövade påtryckningar mot REACH.  

Europeiska kommissionens utkast presenterades i maj 2003 och kraven på kemikalieindustrin var inte 

lika hårda som i vitboken. Även detta utkast diskuterades och en hel del kritik framfördes från 

kemikalieindustrin, regeringar i Asien, den amerikanska regeringen och statschefer från 

medlemsländer i EU. FECC (the European Federation of Chemical Distributors) manade på sina 

nationella förbund i Frankrike, Irland, Tyskland och Italien att skriva brev till sina respektive 

statschefer. FECC uppmanade de olika regeringarna att vidta åtgärder mot REACH.132 

Lobbyorganisationer från alla möjliga håll (fackliga organisationer, konsumentorganisationer, 

djurrättsorganisationer och handelsorganisationer) utövade påtryckningar för eller mot REACH.  

Den 29 september 2003 antog den Europeiska Kommissionen det officiella förslaget på regleringar 

som nu innehöll färre krav på kemikalieindustrin.133 Detta förslag skickades sedan till 

Europaparlamentet och Ministerrådet för granskning och beslut. Lobbyorganisationernas fokus 

hamnade nu på europaparlamentet och ministerrådet. Frankrike, Tyskland och England oroades över 

hur EU:s konkurrenskraft skulle påverkas av REACH och Tony Blair, Jacques Chirac och Gerhard 

Schröder skrev den 20 september ett öppet brev till Europeiska Kommissionen där de varnade för att 

den europeiska kemikalieindustrins konkurrenskraft skulle skadas.134 

Olika studier kring vilka kostnader och fördelar som REACH kan innebära blev lobbyorganisationernas 

verktyg för påtryckningar fram tills den slutliga versionen av REACH antogs. Europeiska 

Kommissionen lät utföra en rad olika konsekvensbedömningar av REACH.135 Många av dessa 

konsekvensbedömningar utfördes av olika uppdragstagare. Europeiska Kommissionen utförde dock 

på egen hand en konsekvensbedömning136 som publicerades i oktober 2003 där man uppskattade 

olika kostnader för industrin och olika hälsofördelar. I rapporten fanns även olika fördelar för 

industrin och detta ledde till starka påtryckningar från CEFIC och UNICE (Union of Industrial and 

Employers’ Confederations of Europe). Europeiska Kommissionen kom senare överrens med 

industrin att man tillsammans skulle utföra fallstudier med konsekvensbedömningar för företag. En 

arbetsgrupp med olika aktörer etablerades för att få stöd för dessa konsekvensbedömningar. 

                                                           
132 Lind (2004), sid 81-84 
133 Ibid. sid 96 
134 Ibid. sid. 88-89 
135 Europeiska Kommissionens generaldirektorat för Miljö: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/background/i_a_en.htm#ia 
136 Europeiska Kommissionens generaldirektorat för Miljö, ”Extended Impact Assessment”: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/background/docs/eia-sec-2003_1171.pdf 
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Arbetsgruppen skulle övervaka studiernas utveckling.137 Industrin beställde då en rapport från 

konsultationsfirman KPMG.138 Två medlemmar i arbetsgruppen, WWF och EEB drog tillbaka sitt stöd 

eftersom de ansåg att rapportens trovärdighet skulle skadas av att industrin utförde fallstudien.139 

Den första läsningen i europaparlamentet startade först efter juni 2004 då ett nytt europaparlament 

hade röstats fram och de antog sin första lagstiftningsresolution för REACH den 17 november 2005. 

Representanter från Europaparlamentet och ministerrådet förhandlade fram en slutgiltig version av 

REACH i december 2006. Efter att europaparlamentet godkände förslaget efter en andra läsning 

kunde ministerrådet slutligen anta REACH-lagstiftningen den 18 december 2006. Den nya 

lagstiftningen140 trädde i kraft den 1 juni 2007.  

4.2.2 AUTO-OIL 1 

Auto-oilprogrammets direktiv var ett försök att få bukt med fordonsutsläppen. Man ville förändra 

kraven på bränslen och även få fram en effektivare motorteknik, och på så sätt minska vägtrafikens 

utsläpp.141 Auto-Oilprogrammet första del resulterade i två nya direktiv – 98/69/EEG och 

98/70/EEG.142  

Det hela började 1992 med att Europeiska Kommissionen inledde ett samarbete med 

branschorganisationen för bil- och lastbilstillverkare ACEA (Association des Constructeurs Européens 

D’Automobiles) och oljeindustrins branschorganisation EUROPIA (the European Petroleum Industry 

Association). Tanken var att dessa branschorganisationer skulle få bidra med information till arbetet 

med att skapa ett direktiv.  

Hur formades direktiven inom Auto-oilprogrammet? 

Europeiska Kommissionens avsikt var att skapa direktiv för bränslen och motorteknik. Parallellt med 

arbetet att ta fram ett bränsledirektiv arbetade Europeiska kommissionen fram ett förslag för ett 

utsläppsdirektiv. I juni 1996 lade Europeiska Kommissionen fram förslag på direktiv. Den generella 

uppfattningen bland medlemsstaterna var att förlaget innehöll lite väl slappa krav.  Oljeindustrin och 

                                                           
137Europeiska Kommissionen, “Note on the studies undertaken in the framework of the memorandum of 
understanding on further work concerning the impact assessment of REACH”: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/background/docs/memorandum_of_understanding.pdf 
138 Corporate Europe Observatory (CEO) “Bulldozing REACH – the industry offensive to crush EU chemicals 
regulation” Flawed Business Impact Assessment: 
http://www.corporateeurope.org/lobbycracy/BulldozingREACH.html 
139 EEB och WWF, “Business impact assessments and the work by KPMG for UNICE and CEFIC”: 
http://assets.panda.org/downloads/kpmgeebwwfjan05.pdf 
140 Europeiska Unionens officiella tidning: http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML 
141Jutterström (2004), sid. 83 
142United Nation Environment Programme (UNEP), “Fuel quality strategy”, sid. 20, 
http://www.unep.org/pcfv/PDF/Mongolia-PCFVPrstn-FuelQualityMgmnt.pdf 
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bil- och lastbilsindustrin var även de kritiska och menade att kraven var för hårda.143  ACEA och 

EUROPIA hamnade i en konflikt och motarbetade varandra. Konfliktorsaken var att om kraven för 

utsläppen från bensinmotorer skärptes så skulle inte kraven på bränslen behöva skärpas så mycket 

för att få ner vägtrafikens utsläpp.144 Det fanns även splittringar inom organisationerna. Inom 

oljeindustrin var till exempel raffinaderier i södra Europa mer kritiska jämfört med raffinaderier i 

norra Europa.145 De olika branschorganisationerna började utöva påtryckningar mot Europeiska 

Kommissionen. När ACEA och EUROPIA kom fram till en kompromiss började företag inom ACEA på 

egen hand utöva påtryckningar för att få fram ett bränsledirektiv som var mer gynnsamt för dem. De 

lobbade då mot europaparlamentet som sedan föreslog förändringar av Europeiska Kommissionens 

förslag. EUROPIA svarade genom att lobba mot ministerrådet. Deras lobbyingstrategi bestod av att 

skrämma Medelhavsländer att de skulle flytta sin tillverkning till Nordafrika. På så sätt fick 

oljeindustrin gehör för sina krav i ministerrådet.146 Vidare skedde påtryckningar från de olika 

branschorganisationerna genom att de lade fram rapporter som talade för deras krav. Slutligen kom 

ett beslut om ett bränsledirektiv (98/70/EEG) och ett direktiv om utsläpp från personbilar och lätta 

lastbilar (98/69/EEG). Dessa direktiv ledde till hårdare krav jämfört med vad Europeiska 

Kommissionen hade föreslagit.147  

Europeiska Kommissionens generaldirektorat för Industri bad ACEA att ta fram ett förslag på ett 

direktiv för utsläpp från tunga lastbilar.148 Anledningen till detta var att man ansåg sig behöva hjälp 

från industrin med djupare kunskap i sådana frågor. I Europeiska Kommissionens förslag på direktiv, 

som lades fram i december 1997, använde man i stor utsträckning det underlag som ACEA hade tagit 

fram. Nu skulle europarlamentet yttra sig kring förslaget och en tysk socialdemokrat, Berndt Lange, 

utsågs till rapportör. Lange visade sig vilja föreslå en skärpning av direktivet och ACEA började då 

utöva påtryckningar mot honom.149 Man menade bland annat att Langes förslag skulle kräva en 

teknisk lösning som gynnade tyska företag. Lange ändrade sig inte. Ministerrådet och Europeiska 

Kommissionens generaldirektorat för Miljö gick inte på Langes linje, och hans stöd i 

Europaparlamentet började svikta. Europaparlamentet röstade ner Langes förslag.150  

                                                           
143 Wettestad (2006), sid. 3 
144 Jutterström (2004), sid. 91 
145 Wettestad (2006), sid. 4 
146 Jutterström (2004), sid. 92-93 
147 Ibid. sid 95 
148 Ibid. sid. 99 
149 Ibid. sid. 106-109 
150 Ibid. sid. 122 
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5. Analys 

Detta kapitel knyter ihop teorin med empirin och analyserar lobbyverksamheten i EU ur ett 

demokratiskt och ekonomiskt perspektiv. 

 

5.1 Lobbying och demokrati 

Lobbying har både positiva och negativa effekter på demokratin. Detta innebär att EU måste ta 

ställning till hur man ska bemöta lobbyorganisationerna. På vilket sätt bemöter EU 

lobbyorganisationerna, vilken strategi använder man sig av och varför? Hur påverkar EU:s strategi 

och struktur lobbyorganisationernas strategi?  

5.1.1 EU:s strategi 

Inom den statsvetenskapliga teorin nämns olika strategier för hur lobbyverksamheten bör bemötas 

och dessa strategier delas in i kategorierna mottaga, motverka och påverka. EU:s syn på och 

förhållande till lobbyverksamheten är lik de strategier som faller inom kategorin påverka, dvs. 

balansera intresseorganisationernas möjligheter till att påverka och forma intresseorganisationernas 

preferenser och krav. Till en början fanns det inget behov av att lobba mot EU eftersom EU inte hade 

makt och befogenhet att fatta beslut som kunde påverka europeiska företag nämnvärt. Varken från 

EU:s och företagens sida fanns det ett intresse för ett samarbete. När EU:s makt ökade ansåg 

företagen att det var högst nödvändigt att påverka EU:s politik eftersom den kunde innebära stora 

konsekvenser för olika företag.  Detta har nu utvecklats till att EU och företagen har ett gemensamt 

intresse av att utbyta information. Europeiska Kommissionen anser även att lobbyverksamheten är 

en legitim och fundamental del av det demokratiska beslutsfattandet. EU är alltså inte enbart 

negativt inställda till lobbyverksamhet och motverkar därför inte lobbyorganisationernas möjligheter 

att påverka politiken, vilket är tydligt bland annat med tanke på det stora antalet lobbyister i Bryssel.  

EU har möjlighet att forma lobbyorganisationernas preferenser och krav, vilket de till viss del gör. 

Faktum är att lobbyorganisationer kan påverka EU:s politik på grund av att EU tillåter dem göra det. 

Europeiska Kommissionen är den EU-institution som mest aktivt har bjudit in intresseorganisationer i 

beslutsprocesserna. Ett exempel är att man vid utformandet av REACH och Auto-oilprogrammet lät 

branschorganisationer utföra studier eller komma med egna förslag på direktiv. Europeiska 

Kommissionen brukar även låta representanter från olika intresseorganisationer eller industrin delta i 

olika expertgrupper där de kan ge synpunkter på lagförslag. Dessa experter kommer från både privat 

och offentlig sektor. Eftersom att det är Europeiska Kommissionen som bestämmer vilka som får 

tillhöra dessa expertgrupper så har de en indirekt kontroll över dem. Experter från industrin kan 
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därmed inte utöva påtryckningar på samma sätt som lobbyister utövar påtryckningar mot t.ex. 

europaparlamentariker inför ett lagförslag. Deras inflytande är dock inte marginellt. I 

expertgrupperna har industrin möjlighet att tidigt ge synpunkter på lagförslag och på så sätt påverka 

dem i ”rätt” riktning. De får då även i ett tidigt skede information om vilka lagförslag som är på gång 

och vad de innehåller. Viktigt för analysen av expertgrupperna och deras påverkan på lagförslag är 

fördelningen av privata och offentliga aktörer i dessa grupper. Detta ligger dock utanför denna 

uppsats ramar. 

EU-maskineriet – bra eller dåligt för lobbygrupperna? 

Innan ett beslut fattas har det formats och genomarbetats av de olika EU-institutionerna som 

samtidigt har rådfrågat medlemsländer, expertgrupper, olika kommittéer och ibland även 

allmänheten. De komplexa beslutsprocesserna ger lobbygrupperna ett stort antal vägar och 

möjligheter att försöka påverka beslut. Att lobbygrupperna har så många olika möjligheter att 

påverka bör vara positivt för dem på många sätt. Detta kan dock även ha sina nackdelar. EU-

kommissionen menar att det stora antalet aktörer som försöker påverka besluten och den komplexa 

beslutsprocessen gör det nästintill omöjligt för en enda intressegrupp att på egen hand få ett starkt 

inflytande.151 EU-maskineriet har därför en balanserande effekt på lobbygruppernas 

påverkansmöjligheter.  Man ska dock samtidigt inte underskatta företagens inflytande. Det kan vara 

mycket som står på spel och de gör säkerligen allt som står i deras makt för att påverka ett beslut i en 

gynnsam riktning. Att det finns så många olika vägar att skaffa sig ett inflytande är nog inget som 

hindrar dem. Hur effektiva de är och hur stort inflytandet de har är svårare att veta. Det stora antalet 

intressegrupper och företag som försöker påverka ett beslut kan vara ett problem om de alla har 

olika intressen, vilket gör att en enskild intressegrupps inflytandemakt inte kan vara alltför stort i alla 

olika beslutsprocesser. Om de lyckas samordna sina intressen och påtryckningar kan dock deras 

inflytande bli starkt. 

Regleringar 

För att kunna påverka lobbyorganisationerna krävs ofta olika regleringar. Ett sätt att reglera 

lobbyverksamheten är att sätta upp regler för beslutsfattare och tjänstemän vad gäller deras 

interaktion med lobbyister. Det finns till exempel regler för europaparlamentariker och deras kontakt 

med lobbyister (”Rules of Procedure”). Europaparlamentet påverkar lobbyorganisationernas 

påverkansmetoder genom att förbjuda europaparlamentariker att rösta på ett visst sätt i utbyte mot 

vad en lobbyist har att erbjuda. Lobbyorganisationernas inflytande får därför inte innebära en policy 

                                                           
151 Europeiska Kommissionens generaldirektorat för Forskning, ”Lobbying in the European Union: Current rules 
and practices”, sid. 16-17 
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som skapats genom förhandling. Denna regel syftar till att åstadkomma en policy som skapats genom 

argumentation och samtal, vilket är viktigt enligt den deliberativa demokratiteorin.  

Det kan dock vara svårt se till att dessa regler efterföljs. Det är upp till parlamentarikerna att följa 

dessa regler. Det är mycket som står på spel för lobbyisterna och det finns alltid en risk att vissa tar 

till drastiska metoder när de försöker påverka. Att ha regler för parlamentariker och tjänstemän är 

självklart nödvändigt, men det är även viktigt att reglera på andra sätt och att även de andra EU-

institutionerna har regleringar.  

En reglering som påverkar lobbyorganisationerna är det register som Europeiska Kommissionen har 

lanserat där en uppförandekod för lobbyisterna ingår. Detta register är dock än så länge frivilligt. 

Syftet med registret är att öka öppenheten. Det finns dock kritik mot vad ett register kan innebära. 

Gustav Ahlsson menar att det finns en risk att registrering leder till minskad öppenhet. En 

registrering kommer att ge vissa lobbyister exklusiva påverkansmöjligheter. Det finns då en risk att 

beslutsfattare lyssnar alltför mycket på de registrerade lobbyisterna jämfört med de vanliga 

medborgarna. Europeiska Kommissionen har exempelvis försökt att ge ett ökat tillträde till ett 

mindre antal lobbygrupper. Detta har lett till att de redan etablerade lobbygrupperna har fått ett 

ökat inflytande samtidigt som mindre och nya lobbygrupper har fått det svårare att skaffa ett 

inflytande.152 Denna strategi ligger nära korporativism. De större branschorganisationerna som 

Europeiska Kommissionen har försökt lyfta fram har dock i de flesta fall misslyckats samordna sina 

intressen. Många företag och deras lobbyorganisationer agerar ofta självständigt och går ibland emot 

sina branschorganisationer, vilket lobbyverksamheten under Auto-oilprogrammet är ett exempel på.  

Ett register är dock nödvändigt för att beslutsfattare ska kunna få information om lobbyisterna så att 

de vet vilken organisation de företräder. En lobbystrategi som man har haft problem med, och som 

förhoppningsvis kan åtgärdas med registret, är att lobbyister ger felaktig information om vilken 

organisation de företräder. Ett exempel på en sådan strategi är ”Green Washing” (se 4.1.3). 

Ett enbart positivt register är registret över expertgrupper som skapades av Europeiska 

Kommissionen. Ett demokratiskt problem med dessa expertgrupper var att allmänhetens insyn var 

begränsad, ett problem som man får anse vara åtgärdat. 

5.1.2 Lobbyorganisationernas strategi 

Hur EU bemöter lobbyorganisationerna påverkar i hög grad hur dessa lobbyorganisationer utövar 

sina påtryckningar. Naurins undersökning av hur företagsegna lobbyorganisationer skaffar sig ett 
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politiskt inflytande är ett bevis på att EU till viss del har lyckats med att forma 

intresseorganisationernas preferenser och krav. Enligt Naurin använder företagsegna lobbyister ofta 

ett argumenterande tillvägagångssätt snarare än förhandling i privata möten med statstjänstemän.  

Enligt den deliberativa demokratiteorin, som betonar argumentationens och samtalets betydelse för 

demokratin, är detta positivt. Även Jutterström belyser vikten av att lobbyorganisationer 

argumenterar för sin sak för att få ett inflytande. Orsaken till att företagsegna lobbyister ofta 

använder sig av argumentation är enligt Naurin den demokratiska politiken. Genom den 

demokratiska proceduren i EU har lobbyorganisationer tvingats att anpassa sina metoder att påverka 

politiken. 

Ett bevis för att EU inte helt har lyckats forma intresseorganisationernas preferenser och krav är 

öppenhetsinitiativet där Europeiska Kommissionen belyser olika problem med 

lobbyorganisationerna. Registret över intresseorganisationer, som är en del av detta initiativ, är än så 

länge frivilligt. De intresseorganisationer som går med i registret förbinder sig att följa vissa regler. 

Detta är ett försök att styra lobbyorganisationerna och bör ha kommit till på grund av att man anser 

att vissa lobbyorganisationer använder sig av tvivelaktiga tillvägagångssätt vid sina påtryckningar. 

Exempel på metoder som Europeiska Kommissionen anser vara problematiska är lobbyorganisationer 

som ger EU-institutionerna manipulerade uppgifter om olika ekonomiska, sociala eller miljömässiga 

konsekvenser av lagförslag och att man startar masskampanjer mot eller för ett lagförslag utan att 

EU-institutionerna har möjlighet att kontrollera om åsikterna i kampanjen speglar EU-medborgarnas 

åsikter (se 4.1.4). Det finns även andra exempel på tvivelaktiga strategier som den före detta 

lobbyisten Kimmons har listat (se 4.1.3). Ett av dessa exempel är ”The Gunship” som är en av de 

aggressivaste lobbystrategierna.  Branschorganisationen EUROPIA använde sig av just denna 

lobbystrategi mot ministerrådet när man var missnöjd med förslaget på Auto-oilprogrammet.  

Strategin bestod av att skrämma Medelhavsländer att oljeindustrin, som EUROPIA företrädde, skulle 

flytta sin tillverkning till Nordafrika. 

5.2 Rent-seeking och yrkesvalet hos talangfulla individer 

De flesta ekonomiska teorierna menar att rent-seeking innebär negativa samhällsekonomiska 

effekter. Inom ekonomisk teori är rent-seeking ett sätt att tillskansa sig resurser utan att skapa något 

nytt värde. Ett exempel på rent-seeking är intressegrupper som lobbar för att få t.ex. subventioner 

eller gynnsamma regleringar. En sådan rent-seeking innebär att företag använder stora resurser på 

lobbyverksamhet som enligt teorin skapar ineffektivitet och snedvridningar på marknaderna.  

Varför väljer talangfulla individer att ägna sig åt lobbyverksamhet inom EU, och därmed ägna sig åt 

rent-seeking, och vad innebär det för ekonomin? 
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Att påverka beslutsfattare och få inflytande vid beslutsprocesser är ofta svårt. Beslutsprocesserna 

inom EU är komplicerade och det finns många olika tillvägagångssätt för att påverka politiken. Den 

effektivaste lobbyingen kan se ut på lite olika sätt beroende på vem lobbyisten försöker påverka. 

Beslutsprocesserna förändras och det finns därför ingen permanent bästa praxis för lobbying. En 

effektiv lobbying kräver ny kunskap, nya tillvägagångssätt och en förmåga att argumentera för 

organisationens intressen på ett övertygande sätt. Att bli en framgångsrik lobbyist kräver därför en 

bra utbildning och talang.  

När man jämför yrkesvalet hos talangfulla individer i olika länder är det viktigt ta hänsyn till de 

mekanismer som driver deras motivation. I en marknadsekonomi är det individerna själva som får 

göra sina yrkesval, vilket kan jämföras med möjligheten att göra ett yrkesval i forna Sovjet. Det mest 

attraktiva yrket kommer enligt Muprhy, Shleifner och Vishny bero på hur stor den ekonomiska 

avkastningen är efter förmåga. Om det finns stora resurser att tillskansa sig genom rent-seeking finns 

det starka incitament att ägna sig åt en sådan verksamhet, det ligger i människans natur att göra det. 

Det finns självklart andra faktorer som spelar roll vid ett yrkesval, t.ex. utbudet av yrken och andra 

avkastningar som ej är monetära. Det är ändock marknadskrafterna och EU som indirekt bestämmer 

yrkesvalet hos individer. Om det är mer lönsamt för en individ att välja ett yrke inom rent-seeking 

jämfört med att bli en entreprenör, dvs. ägna all sin tid och talang åt att tillskansa sig resurser utan 

att skapa något nytt värde, så är det mest sannolikt att den individen gör det yrkesvalet. Det är 

privata incitament som bestämmer över fördelningen av talanger inom olika yrken och privata 

incitament tar inte hänsyn till allmänintresset eller den allmänna välfärden. Det är upp till 

samhället/staten, exempelvis EU, att ändra på strukturer och lagar så att det blir mindre lönsamt att 

ägna sig åt rent-seeking om man nu finner det vara nödvändigt. Murphy, Shleifer och Vishny hävdar 

att det finns empiriska bevis som pekar på att tillväxten kan påverkas negativt om de mest talangfulla 

individerna väljer ett yrke inom rent-seeking istället för att bli entreprenörer eller något annat yrke 

inom den producerande sektorn.153 Det finns därför en del negativa effekter med ett samhälle där 

lobbyverksamheten tillåts skaffa sig ett inflytande som har stora ekonomiska fördelar för deras 

uppdragsgivare. Att marknadsekonomier låter individer fritt bestämma sina yrkesval och karriärer 

leder inte automatiskt till att individer väljer det yrke som är samhällsekonomiskt effektivast.  

Individer styrs av ett egenintresse och detta egenintresse kan ofta innebära att man väljer ett yrke 

inom rent-seeking.  

5.2.1 Är rent-seeking per automatik negativt? 

Knut Anton Mork och D.G. Hartle är två ekonomer som kritiserar synsättet att rent-seeking enbart är 

negativt. De anser att det är problematiskt att unisont säga att all rent-seeking är icke-önskvärd.  
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Mork hävdar att lobbying kan leda till att beslutsfattare skapar en policy som ökar välståndet eller 

tillväxten, och denna policy hade inte skapats om inte lobbyister hade varit med och påverkat 

beslutsprocessen. Kritiker kan hävda att policyn hade varit mer samhällsekonomiskt effektiv om den 

hade skapats utan någon lobbyverksamhet. Att avgöra vilket slutresultat - med eller utan lobbying - 

som är samhällsekonomiskt effektivast kan vara svårt. Först måste man avgöra hur policyn hade sett 

ut om lobbyverksamheten inte hade fått något inflytande och då avgöra vilka effekter denna policy 

får. Dessa effekter måste sedan jämföras med den policy som skapats med hjälp av 

lobbyverksamhetens inflytande. Om vi antar, precis som Mork menar, att lobbyverksamheten har 

hjälpt till att skapa en effektivare policy så måste man även ha de kostnader som lobbyverksamheten 

innebär med i beräkningen. Dessa kostnader är de resurser som har använts för att påverka policyn 

istället för att användas till produktion. Frågan är då hur stor nytta samhället går miste om när 

företaget väljer att inte satsa resurser på produktionen. För att lobbyverksamheten ska vara 

samhällsekonomiskt effektiv måste lobbyverksamhetens påverkan på policyn resultera i en ökad 

nytta för samhället som är större än de direkta kostnader som lobbyverksamheten innebär. Detta 

kan vara svårt att avgöra. Man bör dock ha i åtanke att ett företag kommer att satsa resurser på 

lobbyverksamhet enbart om man tror att det kan innebära en lägre kostnad för företaget jämfört 

med att satsa resurser på att förändra produktionen. Ett företag drivs av sitt eget vinstintresse och 

bryr sig inte om deras strategi resulterar i samhällsekonomiska kostnader. Ett exempel där 

lobbyverksamheten innebär samhällsekonomiska kostnader är Tullocks exempel154 på rent-seeking. I 

exemplet väljer ett stålbolag att satsa pengar på lobbyverksamhet för att förmå politiker att skapa ett 

importskydd istället för att satsa pengar på att förbättra och anpassa sin egen produktion när det 

utsätts för konkurrens från stålbolag i andra länder. Detta resulterar i att det inhemska stålpriset 

ligger kvar på sin vanliga nivå när det egentligen kunde ha sänkts genom större satsningar på t.ex. en 

effektivare stålproduktion.  

D.G. Hartles kritik mot de som menar att lobbyverksamhet enbart innebär slöseri av samhällets 

resurser grundar sig på hur man på bästa sätt tar ett effektivt beslut vad gäller resursfördelning – hur 

kommer ett sådant beslut till stånd?  Lobbying handlar i grund och botten om resursfördelning - att 

man försöker påverka beslut om hur resurser ska fördelas. Hartle menar att lobbying kan ses som ett 

sätt att lösa frågan hur man fördelar resurser på ett bra sätt vid en viss situation. Hartle är en 

ekonom som vill ha en tillåtande strategi gentemot lobbyverksamheten. Hartles poäng är att det inte 

finns någon statisk regel för hur resurser fördelas på bästa sätt eftersom vi lever i en värld som 

ständigt förändras. För att ett land ska ha en effektiv ekonomisk marknad måste den anpassa sig 

efter förändrade omständigheter, som t.ex. att oljan börjar ta slut. Att komma fram till en bra 
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anpassning som är en rättvis jämviktslösning mellan olika intressen är svårt och inte kostnadsfritt. 

Denna anpassning är dock nödvändig eftersom ett scenario där man inte anpassar sig kommer att 

vara ännu mer kostsamt. Om det är som Mork hävdar, att en viss anpassning inte hade skapats om 

inte lobbyister hade varit med och påverkat beslutsprocessen, så är det fel att hävda att 

lobbyverksamhet – dvs. rent-seeking – är ett resursslöseri. Lobbyverksamhet bör ses som en form av 

rent-seeking som i slutändan kan bidra till samhällsekonomin på ett positivt sätt. Det är därför, enligt 

Hartle, nödvändigt att ha en mottagande politik som är öppen för organiserade intressens påverkan. 

Denna syn på lobbying är lik den pluralistiska synen som säger att en konkurrens mellan olika 

intressegrupper kommer att leda till rättvisa jämviktslösningar.  

EU:s syn på lobbyism är lik Hartles och är tydlig inom den Europiska Kommissionen som har till 

uppgift att arbeta fram olika lagförslag. De är i ett stort behov av kunskap och information och de 

låter representanter från olika sektorer bidra med detta. Inom EU var det kommissionären för 

industrifrågor, Étienne Davignon, som först belyste EU:s behov av företagens synpunkter för att 

kunna fatta beslut som innebar ett konkurrenskraftigt EU. Idag använder Europeiska Kommissionen 

expertgrupper med representanter från både privat och offentligt sektor som en informations- och 

kunskapskälla. Inom EU:s institutioner anser man att det är viktigt att få ta del av olika 

intresseorganisationers syn på olika frågor. Även om de olika intresseorganisationerna har ett syfte 

med sin informationsspridning så kan det vara viktigt att ta del av den informationen.  

Även om anpassning och beslut över resursfördelning inte är kostnadsfritt kommer en anpassning 

genom lobbying vara resurskrävande, speciellt på grund av konkurrensen om det politiska 

inflytandet.  

5.4 Konkurrens om politiskt inflytande 

Enligt Beckers teori kommer konkurrensen mellan lobbygrupper resultera i att den grupp som lobbar 

för den mest effektiva policyn vara den grupp som får mest inflytande, vilket gör att den mest 

effektiva policyn implementeras. Detta beror på att det finns en fördel i att lobba för ett beslut som 

leder till ökad effektivitet. Produktionen hos företagen, som lobbygrupperna representerar, tar 

Becker inte hänsyn till i sin modell. Campante och Ferreira tar däremot hänsyn till relationen mellan 

effektiviteten i gruppernas politiska påtryckningar och effektiviteten i deras produktion av en viss 

vara/tjänst. Campante och Ferreiras har då kommit fram till en lite annorlunda slutsats än Becker. De 

hävdar att lobbyverksamhet leder till en ineffektiv resursallokering, dvs. ineffektiva politiska beslut.   

5.4.1 Konkurrensen kan innebära ett resursslöseri 

Enligt Becker kan konkurrensen mellan de olika lobbygrupperna resultera i ett resursslöseri. Becker 

delar in intressegrupperna i subventionsmottagare och skattebetalare. Man bör då ha i åtanke att 
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subventionsmottagare konkurrerar med varandra. En subventionsmottagare måste övertyga politiker 

och tjänstemän att just deras bransch är i behov av subventioner i en viss storleksordning. En ökad 

subvention till den branschen kan indirekt ske på andra subventionsmottagares bekostnad. En ökad 

subvention behöver alltså inte per automatik innebära en högre skatt. Även de grupper som lobbar 

för skatter konkurrerar med varandra. Politiker och tjänstemän kan välja att beskatta olika varor eller 

tjänster på olika sätt. Om en lobbygrupp lyckas få politiker att sänka skatten på en viss vara/tjänst 

måste detta finansieras på något sätt. Det kan innebära sänkta subventioner, men även ökade 

skatter på andra varor/tjänster. Konkurrensen mellan lobbygrupperna är därför starkare än vad 

Becker visar med sin modell. Konkurrenterna är fler och konkurrensen är större vilket försvårar 

samarbetet och ökar resursslöseriet.  

Ett samarbete skulle vara optimalt för båda grupperna, men det finns incitament hos dem att öka 

sina egna påtryckningar vilket försvårar samarbetet. Lobbyingmarknaden för hur statens resurser ska 

fördelas kan ses som en winner-takes-all-marknad. Det är den relativa prestationen – effektiviteten - 

i påtryckningar som spelar roll och små skillnader i utförande/prestation resulterar i stora skillnader i 

ekonomiska belöningar för branschen/företaget som lobbygrupperna företräder. För att vinna i en 

sådan marknad gör de olika lobbygrupperna investeringar som kan förbättra deras chanser att vinna. 

Ett EU-direktiv kan innebära enorma kostnader för en bransch eller ett företag. Det finns då starka 

incitament att göra investeringar som förbättrar effektiviteten i påtryckningarna. Typiskt för en 

winner-takes-all-marknad är att investeringar som ökar deltagarnas odds att vinna kommer att vara 

motvikter som jämnar ut varandras betydelse och de kommer att vara socialt ineffektiva. Detta är 

samma resonemang som Becker har i sin modell för konkurrens mellan lobbygrupper.  I 

konkurrensen om det politiska inflytandet har de företagsegna lobbygrupperna därför hamnat i ett 

dilemma. En lobbygrupps satsningar på ökade påtryckningar är beroende av hur mycket andra 

grupper satsar på påtryckningar. Om de olika lobbygruppernas inflytande är i jämvikt – 

lobbygrupperna satsar varken mer eller mindre resurser på påtryckningar – så kommer en 

lobbygrupp att tjäna på att satsa mer resurser på påtryckningar. De andra lobbygrupperna bör då 

göra detsamma för att inte förlora inflytande. Om en lobbygrupp satsar mer resurser på 

påtryckningar så kommer detta leda till att konkurrerande lobbygrupper också gör det, vilket leder 

till att man har samma andel inflytande som man hade i början.  

Det samarbete som oftast uppstår är om lobbygrupperna har samma eller liknande intresse vad 

gäller ett nytt lagförslag, men då får man anse att de inte konkurrerar om det politiska inflytandet. 

Ett samarbete skulle dock göra lobbygruppernas påtryckningar effektivare. Ett exempel på ett sådant 

samarbete är lobbystrategin ”Good cop, bad cop”. Strategin innebär att en lobbygrupp tar en 
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kompromisslös och hårdför ställning i en fråga samtidigt som andra lobbygrupper, med samma mål, 

tar en mindre radikal ställning i frågan.  

Ett exempel där ett samarbete hade varit effektivt och mindre resurskrävande för olika lobbygrupper 

var ett samarbete mellan branschorganisationerna ACEA och EUROPIA när förslaget för Auto-

oilprogrammet lades fram. Dessa branschorganisationer samarbetade dock inte trots att de båda var 

kritiska mot auto-oilprogrammet som skulle innebära ökade kostnader för de industrier som de 

företrädde. Lobbyingstrategierna visade sig bli relativt ineffektiva då de olika 

branschorganisationerna hade svårt att samordna sina intressen. Konfliktorsaken mellan 

oljeindustrin och bil- och lastbilsindustrin var att om kraven för utsläppen från bensinmotorer 

skärptes så skulle inte kraven på bränslen behöva skärpas så mycket för att få ner vägtrafikens 

utsläpp. De olika industrierna ville föra över de förväntade kostnaderna på varandra. Även inom 

industrins organisationer fanns det splittringar och företag inom branschorganisationen ACEA 

utövade påtryckningar på egen hand vilket försvagade ACEA:s inflytande. 

REACH-initiativet var till en början ett djärvt lagförslag som skulle ställa höga krav på 

kemikalieindustrin. När lagförslaget lades fram kom därför inte helt oväntat häftiga påtryckningar 

från kemikalieindustrin. Påverkansformerna var många och det visade sig att de skulle vara relativt 

effektiva. En orsak till kemikalieindustrins effektiva påtryckningar var att industrin var samordnade. 

Det fanns inga direkta intressekonflikter inom kemikalieindustrin. 

5.4.2 Beckers modell vs Campante och Ferreiras modell 

I Beckers modell beror jämvikten i resursfördelning på den relativa effektiviteten mellan 

lobbygruppernas påtryckningar på beslutsfattarna. Campante och Ferreira har kommit fram till en 

lite annorlunda slutsats än Becker. De hävdar att lobbyverksamhet leder till en ineffektiv 

resursallokering.  Detta beror på att det mest produktiva företaget kommer att specialisera sig på 

produktion i relation till lobbying. Ett företag som är inte är lika produktivt, och som konkurrerar om 

statens resurser, kommer att specialisera sig på lobbying. Detta leder till att det mindre produktiva 

företaget får en komparativ fördel i lobbying och snedvrider beslutet över hur resurser ska fördelas. 

Ett exempel är de stora subventionerna som ges till de relativt få jordbrukare som finns i EU. 

Jordburkarna är inte tillräckligt effektiva i sin produktion och de är därför beroende av stora 

subventioner. Jordbrukarna och deras företrädare har istället lyckats öka effektiviteten i sina 

påtryckningar. De är dessutom en lagom stor grupp som mottar subventioner.  Detta bekräftar 

Olsons teori som säger att det är lättare för relativt små grupper med vissa särintressen att skapa en 

inflytelserik intresseorganisation jämfört med större grupper. Det finns en starkare koppling mellan 

insats och belöning för den enskilde medlemmen i en liten organisation, och ju större gruppen blir 
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desto svagare blir denna koppling. Det finns samtidigt ett starkt incitament hos 

subventionsmottagarna att deras egen grupp ska vara liten eftersom en större grupp mottagare 

leder till mindre subventioner till var och en. Detta leder till att de grupper som är politiskt 

framgångsrika och som mottar subventioner oftast är mindre än de grupper som beskattas för att 

möjliggöra subventionerna.  

En anledning till att Becker och Campante/Ferreira kommer fram till så olika slutsatser är att de har 

lite olika syn på hur beslutsfattare påverkas av lobbying. Campante och Ferreira anser att ett företag 

som satsar större resurser på lobbying jämfört med ett konkurrerande företag, kommer att ha en 

komparativ fördel i lobbying oberoende av om de lobbar för mer subventioner eller lägre skatter. En 

grundläggande orsak till denna fördel är att det inte finns några perfekta åtaganden vilket innebär att 

ett företag kan övertyga beslutsfattare om att de behöver en större del av de resurser som finns än 

vad som är samhällsekonomiskt optimalt. Genom felaktig information till beslutsfattare kan de skaffa 

sig ett inflytande och tillskansa sig resurser. Detta problem finns inom EU. Europiska Kommissionen 

belyser problemet med vilseledande och inaktuell information som lämnas av lobbyorganisationer. 

Regel nummer 4 i uppförandekoden för intresseorganisationer är ett bevis på att detta problem 

förekommer (se 4.1.4).   

Becker har en starkare tilltro till beslutsfattare. Han menar att den policy som är den effektivaste 

kommer ha störst sannolikhet att få gehör hos beslutsfattarna när intresseorganisationer konkurrerar 

om inflytande.  Det beror främst på att olika företagsegna lobbyister har ett gemensamt intresse i att 

lobba för en policy som sänker allokeringsförlusterna om de båda kan få ta del av den ökade nyttan 

av en sådan policy. I Beckers modell har beslutsfattarna mer information om vad deras beslut 

kommer att innebära jämfört med Campantes och Ferreiras modell. 
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6. Slutsats 

6.1 En samhällsekonomisk bedömning av lobbyverksamheten i EU 

Vilka demokratiska effekter medför lobbyverksamheten? 

Intresseorganisationer behövs för att politiker ska få ett bra beslutsunderlag. Genom att tillåta 

intresseorganisationerna delta i de politiska beslutsprocesserna ger man fler möjligheter till att 

påverka politiken. Fler röster och åsikter kan uttryckas vilket är bra för debatten. Det finns dock olika 

anledningar till att inte ha en mottagande strategi gentemot lobbyverksamheten. 

EU:s förhållande till lobbyverksamheten går ut på att balansera deras möjligheter att påverka och 

forma intresseorganisationerna preferenser och krav. Detta minskar en del av de negativa effekter 

som en helt fri lobbyverksamhet kan innebära. Det finns ändå vissa demokratiska problem med 

lobbyverksamheten i EU. De företagsegna lobbyorganisationerna har ett stort inflytande och detta 

inflytande utövas på allmänintressets bekostnad. Detta beror på att lobbyverksamhetens resultat är i 

hög grad beroende av resurser.  Företag kan välja att satsa stora resurser på sin lobbyverksamhet och 

kan därmed påverka beslutsfattarna på ett sätt som andra grupper i samhället inte har möjlighet till. 

På grund av att EU:s beslut kan innebära enorma kostnader eller vinster för ett företag blir det 

rationellt för ett företag att satsa enorma resurser på lobbying. Detta gör att de ofta lyckas skaffa ett 

politisk inflytande. En anledning till att det är lättare för företag att få ett politiskt inflytande är att 

det finns starkare koppling mellan insats och belöning för den enskilde medlemmen i en mindre 

organisation jämfört med större organisationer.  De som får ta kostnaderna som detta politiska 

inflytande innebär är ofta den stora och oorganiserade gruppen. Detta kan i praktiken innebära att 

små grupper kan tillgodose sina särintressen på den större gruppens bekostnad - ett exempel är 

jordbrukarna inom EU och deras inflytande som ger dem enorma subventioner. Till viss del beror 

detta även på att allmänhetens insyn i lobbyverksamheten är begränsad. Att lobbyverksamheten inte 

sker i det öppna är även det ett demokratiskt problem. Inom EU finns det en vilja att ändra på detta, 

men än så länge finns det ingen tvingande regel för lobbyorganisationerna att registrera sig och 

ansluta sig till den uppförandekod som Europeiska Kommissionen har tagit fram. Kritiken mot 

lobbying, som menar att det leder till icke-demokratiska beslut och icke-demokratiska 

beslutsprocesser, är därför befogad. 

Ett annat demokratiskt problem med lobbyverksamhet är att lobbyister använder sig av demokratiskt 

tvivelaktiga metoder när de påverkar olika beslutsprocesser.  
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De demokratiska problem som lobbyverksamheten i EU medför gör att EU-medborgarnas 

möjligheter att påverka politiken minskar. En mer demokratisk lobbyverksamhet skulle innebära att 

särintressets inflytande skulle minska. 

Ekonomiska effekter av lobbying 

Enligt ekonomisk teori innebär lobbyverksamhet ett resursslöseri på grund av att det leder till en 

ineffektiv resursallokering. Den ineffektiva resursallokeringen beror på att lobbying snedvrider beslut 

över hur staten ska fördela sina resurser och de privata företagens investeringsbeslut – hur mycket 

de ska satsa på produktion och hur mycket de ska satsa på lobbyverksamhet. Lobbying är på så sätt 

en form av rent-seeking som innebär att man tillskansar sig resurser utan att skapa något nytt värde. 

Att lobbying inte skapar något nytt värde finns det en befogad kritik mot. All lobbying leder inte till 

resursslöseri på lång sikt. Lobbying bidrar ibland med kunskap och information som kan vara viktig 

för att skapa en effektiv policy, vilket är det synsätt EU har på lobbying.  

Lobbying resulterar ofta i att ett företag erhåller subventioner eller andra gynnsamma regleringar. 

Man får anta att företag måste försöka bevisa att de kan skapa något mervärde - att det är 

samhällsekonomiskt effektivast att de får dessa subventioner eller gynnsamma regleringar. 

Beslutsfattarna måste göra denna bedömning. Detta sker under en beslutsprocess som företagen 

påverkar. Om beslutsfattarna hade tillgång till perfekt information och om företagen fullföljde alla 

sina åtaganden så skulle den effektivaste policyn alltid skapas – med antagandet att beslutsfattarna 

strävar efter att skapa den effektivaste policyn. Beslutsfattarna har inte tillgång till perfekt 

information och företagen kan inte (och vill ibland inte) alltid fullfölja sina åtaganden, vilket skapar 

incitament för företagen att satsa stora resurser på lobbying. Företagen påverkar därför 

beslutsfattarna och företagens inflytande leder till att många beslut inte innebär en effektiv policy. 

Besluten skulle leda till en effektiv policy om företagens lobbning enbart bestod av att ge 

beslutsfattarna en korrekt och balanserad information om varför en policy behöver se ut på ett visst 

sätt. Så är inte fallet eftersom företagen styrs av ett särintresse och inte ett allmänintresse. Att ett 

särintresse ofta får gehör på allmänintressets bekostnad beror även till viss del på det faktum att det 

är ofta lättare för mindre organisationer - som kan erbjuda en privat nytta för medlemmarna – att 

påverka politiken jämfört med den stora och ofta oorganiserade gruppen.   

Konkurrensen om det politiska inflytandet bland de företagsegna lobbyorganisationerna är en orsak 

till resursslöseriet. Lobbyorganisationerna använder stora resurser för att kunna påverka 

beslutsfattare. Konkurrensen gör att betydelsen av de ökade investeringarna går mot noll. 

Lobbyorganisationerna har hamnat i ett socialt dilemma där en investering förefaller tilltalande för 
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den enskilde lobbyorganisationen men är ofördelaktig för hela gruppen av lobbyorganisationer som 

konkurrerar med varandra. 

Att påverka EU:s beslutsprocesser är komplicerat och kräver mycket kunnande och talang. I och med 

att det finns stora resurser att tillgå genom lobbyverksamhet kommer företag att satsa stora resurser 

på sin lobbyverksamhet. Lobbyist blir då ett attraktivt yrke eftersom att det ger en möjlighet till stor 

ekonomisk avkastning efter förmåga. Att många talangfulla individer gör ett sådant yrkesval är inte 

optimalt för tillväxten.  

6.1.1 Är en ökad reglering av lobbyverksamheten i EU önskvärd? 

En ökad reglering av lobbyverksamheten skulle kunna innebära en del negativa effekter för den 

europeiska demokratin och ekonomin. En aktiv lobbyverksamhet kan ofta vara nödvändig för att 

belysa en fråga från olika sidor och genom en öppen debatt komma fram till en lösning som är 

nödvändig för att anpassa sig till förändrade omständigheter.  Detta är dock en förskönad beskrivning 

av vad lobbyverksamhet innebär. Det är alltid viktigt med en öppen och fri debatt där olika intressen 

får komma till tals. Tyvärr är inte alltid denna debatt så öppen. Inom EU-institutionerna vet man inte 

alltid vilken intresseorganisation eller vilket företag en lobbyist lobbar för. Det finns exempel där de 

ljuger om vilken organisation de företräder och mycket av lobbyverksamheten inom EU-

kommissionen utövas av utvalda organisationer och allmänhetens insyn är begränsad.  

Det är viktigt med expertkunskaper inom vissa områden och det är viktigt att politiker och 

tjänstemän får kunskap från näringslivet och information om hur företag kan påverkas av nya direktiv 

och lagförslag. Den europeiska ekonomin och välfärden är beroende av företagen och deras 

lönsamhet, så det är inte mer än rätt att man är öppen för en viss påverkan från näringslivet. En 

reglering av lobbyverksamheten kan därför påverka den europeiska ekonomin negativt – om 

beslutfattarna inte kan ha samma tillgång till information och kunskap kan det leda till dåligt 

underbyggda beslut. Det är samtidigt oerhört viktigt från ett demokratiskt och samhällsekonomiskt 

perspektiv att denna påverkan sker på ett korrekt och öppet sätt. Lobbyverksamhet i EU använder sig 

av tvivelaktiga metoder när de påverkar olika beslutsprocesser. EU:s institutioner bör göra mer för 

att motverka dessa metoder.  

Politiker och tjänstemän har till uppgift att tjäna folket och detta kan ofta ske indirekt via 

näringslivets egenintressen, men många gånger kan olika intressegrupper och deras inflytande 

snedvrida beslut som i slutändan kan innebära negativa samhällsekonomiska effekter. Att 

beslutsfattare inte ska riskera att bli utsatta för vilseledande och inkorrekt information är viktigt. Om 

en reglering innebär att beslutsfattarna kan få mer fullständig och korrekt information om hur 

företag och samhällsekonomin påverkas av olika beslut så är inte Campantes och Ferreiras teori om 
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ineffektiv resursallokering lika tillämpbar. Istället kan konkurrensen om politiskt inflytande bli mer lik 

Beckers modell där den lobbygrupp som lobbar för en effektivare policy har större fördel att skaffa 

ett politiskt inflytande. En ökad reglering av lobbverksamheten kommer minska den asymmetriska 

informationen och kan därmed minska resursslöseriet. 

En obligatorisk registrering av lobbyisterna och deras organisationer är därför nödvändig. Det är ett 

sätt att spela med öppna kort. Med en registrering vet politiker och tjänstemän vilken organisation 

och vilka intressen lobbyisten representerar och kan således avgöra om de ger tillräckligt med tid och 

möjligheter till lobbyisten att påverka beslutsprocessen. Det finns dock en risk för vissa demokratiska 

problem med registreringar. Grunden till dessa problem är att en registrering ger de godkända 

lobbyisterna större möjligheter att påverka jämfört med vanliga människor som inte är registrerade. 

Dessa problem kan dock undvikas genom att, i de olika EU-institutionerna, ha en jämn fördelning av 

lobbyister från olika sektorer i samhället. En balans mellan lobbygruppernas inflytande kan då 

skapas. En ökad reglering av lobbyverksamheten kan även innebära att det inte blir lika lönsamt för 

företag att satsa resurser på lobbyverksamhet och förhoppningsvis satsar de då mer resurser på 

innovation och produktion. Dessutom kommer en minskad lobbyverksamhet innebära att färre 

talangfulla individer ägnar sig åt lobbying och förhoppningsvis gör yrkesval som ger mer positiva 

effekter på tillväxten.   

Genom att kräva ökad transparens – till exempel genom registrering - hos lobbygrupperna och deras 

arbete kan lobbyisternas incitament att ”uppföra” sig öka. En rationell lobbyist är mån om sitt rykte 

eftersom det kan påverka lobbyistens framtida inflytande. Lobbyister uppför sig inte bra för att de är 

moraliska. Precis som Ainsworth (1993) hävdar är det de institutionella strukturerna som tvingar 

lobbyister att uppföra sig. EU har möjlighet att forma de institutionella strukturerna på ett sätt som 

minskar lobbyverksamhetens resursslöseri. 

De demokratiska och ekonomiska problem som lobbyverksamheten innebär är enligt min 

samhällsekonomiska bedömning större än fördelarna. Om problemen minskar finns det en möjlighet 

att lobbying verkligen blir en ”legitim” och ”fundamental” del av det demokratiska beslutsfattandet i 

EU. En ökad reglering av lobbyverksamheten är därför önskvärd. 
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