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Förord

Lobbning varken särskilt företeelse.eller osvensknågon Iär ny
studie sammanslutningarnas roll svensk politiksin i 1870-1910av

beskriver frenesi, förslagenhet,Pär-Erik Back den fräck-rentav
het präglade dåtidens lobbyverksamhet. hycklade. FlerFåsom
betraktade självklar. olikagruppegoismen Om organisatio-som

konfronterades,krav skulle det skapa balans mellan dem.ners en
Back betonar kontinuiteten deras politiska arbetsmetoder.i I ett
hundraårigt perspektiv kan han konstatera året 1967:är-

Flertalet de former för kontakt och samverkan, brukliga iårav som
livligt begagnadedagar, redan före första världskriget.våra var

Sammanslutningar till förändringar och lagar.initiativ Detog ut-
arbetade själva lagförslag och till beslutandede myndigheternasåg att
fick hand dessförarbeten. förintresserade medverkanDe sig iom
kommittéer och deltog viktiga sådana; de medlemmarna ochi utsatte
statliga sakkunnigutredningar för påtryckningar allehanda slag. Deav
eftersträvade bli och blev anlitadestundom remissinstanser.att som
Back, Sammanslutningarnas roll politiken Lund:P-E: i 1870-1910.
Studentlitteratur 2161967, s.

finnsdag det goda skäl lobb-diskutera vad kallasåterigenI att som
Forskningsläget emellertid bekymmersamt och kanning. inteär

utesluta mediebilderna kan vilseledande. Egentligenatt vetvara
väldigt litet omfattning,lobbningens vilka indragna iärom som

eller vilken framgångden den har. gäller lobbning alla poli-Det
tiska nivåer.

Forskarna har knappast alls börjat granska villkorvems nya
IT-tekniker och webbkampanjer föranvänds på-e-postsom
tryckning. har dock pionjärarbete området nyligenI Norge ett
avslutats. titel- kildene byr till dans avslöjarDess Når opp -



FÖRORD

vilken mekanism undersökts, nämligen PR-byråernas samspelsom
med journalistiken Allern, /eildene byr till dans. Oslo:S.: Når opp
Pax 1997.

Demokratiutredningen har fått uppdrag analy-regeringens att
lobbningen, eftersom den den demo-representativautmanarsera

funktionssättkratins Dels kan den reduceraåtminstone två sätt.
offentligheten de deltar sätteratt argumenterar,genom som upp

offent-dagordningar och fattar beslut ligger utanföri rum som
lighetens räckvidd. Dels kan påtryckarverksamheten skapa eller
förstärka ojämlikhet ifråga politiskaen om resurser.

har haft särskild hearing kommittén. VidVi sidan denien av
debattskriftenhär behandlar flera de forskarantologieritemat av
utkommer början hösten kommeri I att utsom sommar. av ge

forskarrapport avkorporativism och medlobbyismen om nya
empiriska svenska undersökningar grund. Ledamöterna isom
Demokratiutredningen kommer sedan politiskasingöra vär-att
dering verksamheten slutbetänkande sluteti sitt i år 1999.av av

denna småskrift låter först med skildaI två utgångs-personer
punkter erfarenheteroch komma till tals och berätta sinaom er-
farenheter lobba och lobbning. Med ellersinatt synav mer
mindre konventionella metoder arbetar den huvudsakligenena

följandenationellt, den andre huvudsakligen globalt. därpå bidragI
anläggs statsvetenskapligt betraktelsesätt amerikansk,ett euro-
peisk och svensk lobbning. det bidraget diskuteras lobb-sistaI

juridiskt med hurningen perspektiv sidoblickar lobb-i iEU ett
regleras och europeiska länder.ning i USA några Sammantaget ger

fyra mycket olika infallsvinklar fenomen,detuppsatserna som
omväxlande kallas lobbying och lobbning.

Ledamöterna Demokratiutredningen har ställningi inte tagit
artiklarnastill innehåll.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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svenskLobbying en-

tradition

SundströmAnnika

Inledning

ibland tillmätsden betydelserelativt och har inteVi är som
debatten.i

Ändå harprofessionella lobbyisterhävda inslagetvill jag att av
roll.fyller oviktigför och Omkommit inteattatt stanna, en

det bättre ellerförnya strukturer tillroll sedandenna givnaär att
försvar för det bestående,bromsklossar tillfungeraatt somsnarare

fråga.besuttna,och de är en annan
lobbyismen ochAftonbladet fjol, debattenledare i iI när omen

fart, idemokratin hade börjat situationen USAäsägsta propos
för hurriksdag finns reglerföljande: ingai Sveriges"Men
detta."dagslobbyister får jobba. Det något åtgöraär att

försökaståndpunktenhur genomtänkt den AttFrågan är.är
lobbyister skulletill exempelreglera lobbying registreraattgenom

effekt. kader lobbyisterskulletroligen bara Vimotsatt en
fått tillståndmarknadsföring hänvisa till dekani sin attattsom

korridorer.riksdagensvistas i
handhur journalisterparallell möjligenintressantEn är tas om

Presskonferenser. blixt-Rosenbad. Ackreditering.till exempel Såi
information medmedpolitiker harbelyses det intresse nåatt utav

bokyrkeskår. skriverhjälp Weiss i sin Fram-Larsav en annan
följande:lobbyingarbete,gångsfällan, "DetTV4:sâ egetpropos

Politikernanyhetschefen dessa kontakter.kloktansågs ärtogom
beroendeväl kanske också tilläggasvid och måste avvana --

nyhetsfolk.



LOBBYING EN SVENSK TRADITION-

Beslutsfattare har alltid för påverkan olika slag. Olikautsatts av
framförintressegrupper förslagsynpunkter blandi annat

remissform; det och har ochvarit viktig accepterad del denär en av
svenska demokratin. dag finns professionella aktörerI även

de definieradMen När Demo-är vagtarenan. senare en grupp. nu
kratiutredningen väljer söka klargöra begreppen definieraochatt
vad med lobbying det därför välkommet.ärsom menas

lobbyist deltarSom jag den diskussionen.i väljerJaggärna att
beskriva försök definieramina begreppet lobbyistattegna samt
diskutera vilka och hur arbetar syftei påverka det poli-är att
tiska accepteradKommer och viktig delsystemet. att vara en av
morgondagens svenska demokrati Det återstår Vi är ännuatt se.
bara början.i

Begrepp

En vinterdag i Stockholm

knappt sedan träffar Bertil Ekerlid, förlagschef,För år jag ochtre
Sundling, skriver för tidningenJanne talarViResumé.som om

möjligheten bok lobbying. Eller användningenäratt utge en om
ordet efterhandskonstruktion Kanske använder endastav en

begreppet opinionsbildning.
Tillsammans vill uppmärksamma lobbying påverkans-som

eftersom lobbyingi Sverige allt viktigare inslag iärprocess ett
svensk opinionsbildning. gäller högre grad vidgarDet i än om
perspektivet till omfatta Bryssel.att

kommer Idétorgets opinionsbildar-Nu överens attom
bestårregister, omkringSveriges viktigaste opinions-1 500som av

bildare, ska boken där professionellaingå i lobbyister böräven
räknas Boken ska marknadsföras blandupp. annat som prenume-
rantgåva.

har förstaVi viktigttagit det gäller föranärett steg att upp
debatten samhällspåverkan dagordningen.om

Bokidén faller sedan, tanken skapa debattattmen en om
lobbying lever vidare. finns flera aktuella slagetDet såsomämnen

tjänstebilsskatten, de svenska bryggeriernas förkampanjom att
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jägareförbundets lobbyverksamhetölskatten Svenskasänka samt
fria fjällen.för behålla den småviltjakten iatt
tillsammans halvda sseminariumVi att ettenas om arrangera årets -

Opinionsbildardagen. väcks tanken Opinions-Så utseatt
undvika ellerbildare. hur ska PerssonGöran någonMen att

utanförpartiledare vill kretsenvinnare Vi nåutses som avannan
ledande politiker. bli Skatvingar precisa: semina-Det attoss mer

Årets Lobbyistkallas Lobbyingdagen Skariet utses
har bitVi nått väg.ännu en

pekfingrar höjsVarnande

Åretskunna Lobbyist naturligtvis tvingadeFör är attatt utse
försöker definitionbegreppet. hittaytterligare jagprecisera När en

begreppet lobbyist använder blandjag mig Ennätet.annatav av
träffar sköljer Eftersom det engelsktsvallvåg mig. äröver ettav

får tiotusentals träffar för del bommar.ord minjag Jagärsom rena
hamnar nätverk, lobbyistregister, handböckeri Det äretcetera.

framkomliginte väg.en
finnaEftersom ordet lobbyist heller Svenskaiinte står att

Akademiens ordlista väl begreppet lobbying väljermen att
använda formuleringjournalisten iBo Petterssonsoss av

påtryc/eareMånadens Affärer nämligen lobbyister äratt som
försöker politiker fatta beslut för derasäratt gynnsammasom
uppdragsgivare.

diskvalificeras, bland dem Persson.Detta många Görangör att
har utanför kretsen politiker. Målgruppen heltVi nått är enav

försökerden påverka politiker.annan grupp som-
riksdagsledamöter ellerFormuleringen innebär varkenatt

företrädare för idéburna lobbyisterorganisationer inteär om
förlorar väljarkårenbegreppet ska bli det skärpa.vitt sin Omså att

medlemmarna betraktas uppdragsgivare kan allaeller snartsom
omfattas. Lobbyisten ska verkaförsök påverka samhällsbeslutatt

för uppdragsgivarens personligtintressen. Ett ärengagemang
professionellt för-alls uteslutet, detnaturligtvis inte är ettmen

hållande förutsätter sker betalning.vilket detatt en
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övertygad de flesta lobbyister har starktJag är att ettom av oss
politiskt och sällan politisk erfarenhet.intresse, inte innebärDet

respekterar politiken fram-och politiker. skulle aldrig haViatt
gjorde det. Och skulle knappast resultatgång inte nåom om

trodde den uppdragsgivare eller den idé jobbade för.inte
uppmärksamhet för frågaoch gehör duvinnaFör måsteatt en

både väl och engagerad. har därför oftaLobbyisterinsattvara en
relativt välkänd politisk hemvist.

viftar pekfingrettalar med avvärjande medjagInte så som
Åretsberättar avsiktenjag Lobbyist. vill bliVemnär att utseom

kallad lobbyist enligt rimliga definitionerPersoner som
lobbyister tillhör denna kategori hävdar med emfas de inteatt

lobbying. Eftersom fåttordet breda kretsarsig i negativåtägnar en
klang, finns det också tendens fly från lobbyiststämpeln.atten

Själv kallar PR-konsult. dock försökjag mig inteDet är ett att
mörka, titel har bredd täcka ocksåutan attsnarare en som nog
arbetsinsatser handlar marknadsföra organisation,attsom om en

företag, produkt, eller idé. kampanj kan omfattatjänst Enett en
allmän opinionsbildning artiklar och kontaktergenom annonser,
med journalister.

lobbying innebär alltid politikerkontakter AvsiktenMen att tas.
politiskapåverka beslut.är att

Blågul påverkan

Vilken betydelse har det använder det främmandeatt oss av
ordet lobbying för försvenskadestället det lobbningi Genom

tala lobbying och lobbyister verksamheten främmande.görsatt om
främmande fåglar frånPåtryckarna långt den svenskases som

folkrörelsetraditionen.
det lobbying bidrasvensk tradition. vill tillSom jag Viärser en

frågor frånbelyses olika håll. formulerar ståndpunkter.Vi Viatt
faktabidrar till egentligen uppgiftDet äratt presenteras. samma

har den svenska modellen. villintresseorganisationen i Vi attsom
färremöjligt del debatten. Och alltiså många när ärtarsom nu

fast föranställda stället arbeta uppdragsbasis, projekt-i iatt

10
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anställningar egenföretagare,eller det bara naturligtär attsom
denna utveckling också slår påverkansbranschen.igenom i

skriver Aftonbladetartikeli iBengt Göransson 1996 atten
lobbyismen den offentliga åsiktsbildningens stalinis-variantär av

skriver med anledning LobbydagenStoraHan ägerattmen. av rum
därpå. inbjudan hardagen skrivit "den blågule lobbyistenI att

har blivit och ombudsmannens plats maktensövertagit irumsren
korridorer". talar lobbyister fifflare.Han om som

från därförväljer bortse seminariet justHan att att arrangerar
strålkastarljus behövs för granska lobbyismen. Och hanatt att att

själv, chef för Folkets har sulorna maktens korri-iHus, nöttsom
fördorer mycket möjligt bidrag tilli organisationen.såatt som

gjorde uppgift.han hansDet Deträtt var
Varför det legitimt LO-anställd ochskulle viaattvara mer vara

facket slåss för högre a-kasseersättning anlitasän att sammaav
för försöka förändringunder tid tillorganisation att en samma

stånd företag och ned informa-drarorganisationerNär nu
tionsavdelningarna och högre grad tidigare köperi in tjänsterän
vid behov borde det rimligen effektivt ibland köpamest attvara
förstärkning form lobbyister.i av

har den korporativa påverkansmodellen baraDessutom inte
kritiserats också till del brutit hosviss Legitimitetenutan samman.

för medlemmarnas ställningintresseorganisationer räkning iatt ta
rad, sällan politiska, frågor har ifrågasatts. Remissför-inteen

farandet har effektivtbara också slutet.inte varit Mångautan
och aspekter får komma till tals.svårt attgrupper

professionellövertygad lobbying präglasJag är störreattom av
öppenhet den traditionella korporatismen.än

Och längre blågula. Med internationalisering ochinte såär
individualisering blir samhället allt mångfasetterat och för-mer

friareänderligt. hierarkiska strukturerGivna ersätts av samman-
slutningar, nätverk. Enskilda individer journalister och såav -

fårkallade kändisar får genomslag. Mediernaminstinte ett stort-
ökad betydelse. spegling demokratin hela tidenDet är atten av
påverkas. former påverkan fram.Nya växerav

Journalister dessutom allt utsträckningsig iägnar större att
granska lobbying, vilket välkommet. Specials artikelserieDNär

11
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bilbeskattningen starkt bidrog till lyftavåren jag1998 tror attom
fram Aftonbladetslobbying påverkansmetod. artikelseriesom

förtjänst.hade lobbyisten ansikteDenstor ett atten gav genom
fotografier.publicera tidningsartiklar böckeri iDet är änsnarare

behandlas.lobbying i Sverigesom

Arbetsmetoder

Verbal tradition

Vad det då lobbyister pratglada,Inte såär gör ärsom ossav
uttrycker väl, målar bilder. Kontakten med både uppdrags-sig i

beslutsfattarna förmåga.och vilar denna verbalagivaren Det är
viktig framgångsfaktor eftersom det talade och skrivnadeten

ordet också politiken, och journalistiken, centralt.i i är
Eftersom försvagats finnspartidisciplinen har det ett utrymme

för, och behov former påverka beslut. Allt fler aktörerattav, nya
lobbar för sak. handlar sällan samtal.sin inte initiera ViDet attom
skapar mötesplatser, bör såväl angelägna attraktiva.som vara som

brett kontaktnät självklart fördel. detta sammanhangEtt Iår en
som annars.

för fråganavgörande dagordningenMen är nästanatt upp
alltid den media. Politiken mycket opinionskäns-i äratt syns mer

beslutsfattare därfördag tidigare. till kani viaVägenän
media. förklaring bekräftelsesäkert detEn är är sättatt ett att -
din åsikt uppmärksammas och du blir därmed bekräftad som
person.

offentligadelta det samtalet blir allt viktigare. skriver,i ViAtt
eller har synpunkter utkast till debattartiklar och pressmedde-på,

nyhetschefer.landen. kontaktar debattredaktörer ochVi Genom
lyfts fram,debattartiklar och opinionsundersökningar problemett

och hot och möjligheter tydliggörs.
Och tydlighet och det fram-inteA O. Jagär ärattmenar

hot otydliggångsrik lobbying påverkan. Enår ett utansom
lobbyist bör de beslutsfattare eller journalisteröppet, gentemot

för. Medkontaktas, redovisa hon eller han arbetar detsom vem

12
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kravet tillgodosett lobbying påverkansmetod, vid sidanär en av
andra, har kommit för att stanna.som

Korridorsamtal

Ibland blir lobbying med genomslag. Och förenkling. Såsynonymt
frågar debattör nyligen vilkensig lobbyist fick bra betalten som
för liknelseninpränta "Robin Hood journalistkåren deni näratt

förredogör utredningsförslaget beträffande kommunal skatteut-
jämning.

Alfvén skriver här tänkerInger i jagså Närromanen
pengar:

festCharlies gigantiskt sammanträde, kamouflerat medettvar
damernas dekorativa och erotiskt stimulerande älskvärd-närvaro,
heterna och flörten, talen och de utbringade skålarna.småpratet,

knöt kontakter, utövade lobbyverksamhet, formadeHär man
kotterier, och bestämdesammansvärjningar positioner.

Bilden fiktiv, säkert eller ovanlig.sig Miljönär än ärom vare osann
fjärrandock från vardag.min

lobbying frånlär komma den hotellobby,Begreppet the Willard
Hotel, i närheten huset ditVita president Ulysses Grantav
brukade komma för1870-talet röka för-cigarr. Det sägsatt en

bland följande honom Althoughnätet:resten annat om a man
of scrupulous honesty, President accepted handsomeGrant as

from admirers.presents
Aftonbladets artikelserie lobbying och lobbyister fjolI iom

talas "korridormaffian". lobbying medinteMen är synonymtom
korridorsamtal.

lobbying arbetsmetod harDet deninspireratsägs vara som som
svenska scoutrörelsen förnya förbundsstämman vadatt genom

kallas påverkanstorg inflytandepunkter.och här beskrivsSåsom
diskussionsformdenna Internet:

vanli lördaStämman medåö tppnas som g p gsmor gonen en
Direkt efter förbundsstämmans öppnande finnsceremoni. ett

påverkanstorg där alla förekommande ärenden finnsstämman

13
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observa-och där alla närvarande delegaterrepresenterade som-
före-har delta diskussionerna.i Varje stämmanrätttörer att-

stämmolokalerna därfysisk platskommande ärende tilldelas i enen
inflytandepunkt.finns. kallareller Deansvariga Dettatvå an-

efter förslag förbundsstyrelsen. Delega-väljssvariga stämmanav av
kandidater, vilka då ställskan föreslå andrastämman motter

Syftet med inflytandepunkterförbundsstyrelsens kandidater. är att
framåt-ska kunna koncentrera arbete tillförbundsstämman sitt
demokra-jämka synpunktersträvande åtgärder, såettsamman

fram,får kommamöjligt där alla åsiktertiskt sätt utrymme attsom
med och påverka.ska roligtdet attsamt att varavara

"Mellomman"

ochkontaktytor mellan politikerfinns det naturligaTyvärr
och bevekelse-Förståelsen för näringslivets villkornäringslivet.

villkoren skiljerbättre. Och de politiska sig integrunder kan bli
från näringslivets.sällan

korsbefruktning sker, därDärför finns behovdet ett attav en
synpunkter, och därbeslutsfattare del näringslivets närings-tar av

verklighet ochföreträdare får del politikernas visioner.livets av
från där till exempelbort positionskrigetbehöver kommaVi ett

Debatt vilket egentligenhundratal direktörer till attack DNgår
och finnersocialdemokratiskaresulterar det partiet LObara i att

förutsätter bådaKonstruktiva lösningarvarandra igen. att parter
ömsesidig respekt.visar

målandebegreppet "mellomman" beskrivernorskaDet ett
olikaroll. mäklareden professionella lobbyistens Visätt agerar av

kontaktlänken mellan politikoch kan den viktigaintressen vara
fråga, kanske därmed blir be-beskriveroch näringsliv. Vi en som

det betraktafrån tidigare okänd sida. Självklartlyst är att somen
partsinlaga.en

för redovisabeslutsfattarehar skäl vända tillsigFöretag attatt
sällan harför politikerna, ringahinder tillväxt. inteFörst när som
drivkrafterfår vilkaerfarenhet från näringslivet, kunskap om

bedömarelevanta kan de självarespektive hinder upplevs somsom
bedrivas.vilken politik börsom

14
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Okunskapen finns också den andra sidan. Näringslivsföre-
trädare har alltidinte bild politikens villkor. kanskeDeen sann av

känner till beslutsgången.inte kanske förstår detDe inte politiska
språket.

lobbyisterSom tolkar det politiskaöversättare. Viagerar
språket. paketerar faktaVi och kanVi spelreglerna. Viargument.
lyfter fråganin omvärldsanalys.i analyserar hotVi och möjlig-en
heter. pekarVi meningsmotståndare och meningsfränder.

Välkända från håll uppmärksammas också.oväntatargument ett
Liksom det Oväntade allianser får störstmotsatta. upp-
märksamhet, det visade kampanjeninte inför folkomröst-minst
ningen EU-medlemskapet där Carl Bildt, Carlsson ochIngvarom

PaulsenMarit förargumenterade ett

Svart på vitt

påtryckareSom du företrädare för intresse-äroavsett om en-
organisation eller lobbyist du tydlig medmåste vad du vill,vara-
och kunna din ståndpunkt.motivera

Därför det inte med förmåga.muntlig ocksåDuär måstenog
dokumentera ditt formulera dig skrift.iattresonemang genom

inte sällanDet avslöjande. svepande formulering avslöjas.Enär
också vadDetta Anell, tidigareLars regeringsrådgivare ochär

svensk EU-ambassadör i Bryssel, han främst bidrog medattmenar
han lämnade den politiska sfären för näringslivet. bländan-när Hur

de föredragningdin kommer den bleknaså du lämnarän är näratt
För du skriva faktaspår ned ochmåstegörarummet. att argument

fler kan del hurså duatt ta av resonerar.
Volvos chefslobbyist också tiotal andra råd hannärettgav

talade i samband med Lobbydagen. förtjänarStora De att upprepas
eftersom de väl sammanfattar hur vilken roll spelarresonerar,
och de råd uppdragsgivare:vårager

kliniskt saklig.Var Analysera alla sidor frågan, allaav argu-
från de enklaAvstå poängerna.ment.
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för-dulångsiktiga relationer.trovärdigt. OmUppträd Bygg
grund detfalska ellermedsöker ärövertyga argument svag

idé du återkommer gång.ingen nästa
motståndarens bästadigLär argument.

lösning.konstruktiv. Klaga visainte,Var utan en
detskriftlig dokumentation. DetLämna är är sattsom

byråkratin.förs vidare in ipränt som
och förslag.dina avsikteroch tydligklar iVar

hot.Framför aldrig tomma
ocksålogisk din presentation.enkel och i FastVar acceptera

förenkla hurfrågorkompliceradefinns inte gårdet attatt som
helst.långt som

uppdragsgivare.dinalltidTala ärsomom vem
vill påverka.för den durespektHys10.

Överväg offentlig debatt.medsakendet11. engagnarom
radio och TV.direktsändningStäll endast ii12. upp

opinionköpaAtt en

Är beslutköpa" idet iblandmöjligtdet då påstås ettatt som
lobbyister,det anlitadag kostarVisstSverige i sättatt samma

ellerreklambyrå,arbeta med revisorerdet inte gratisär att ensom
kostardel anställa.Eller för den Detorganisationskonsulter. att

anlitakronoroch i timmensällan mellaninte 000500 21 att en
lobbyist.

uppdrags-vilken möjligberoende vinst vårbetaltinteVi tar
svårighetsgradenbedömerhem.komma räkna Vikangivare att

förbaraoffererar därefter.och intetidsåtgången Detoch är att
jobbavill riskerakritik beror inteundvika att utanattutan

frånavförs denanledningellerfråganersättning annanom av ennu
ofördel-uppdragsgivareförellerpolitiska dagordningen vårtar en

aktig vändning.
opinionsundersök-Falkemark hävdarGunnarStatsvetaren att

bliviteftersom de harbegränsasförbjudas ellerbörningar sättett
påverkansarbetet.stöd i Jagför lobbyister köpa opinionatt somen

riskfinns verkligenhanvaddet ligger i Detnågot säger. enatttror
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frågor kan ställas det intryck förslagså haratt att att ettges av en
stark bakomopinion docksig. företeelseDet inte enbartär en som
förekommer bransch.i min

Nya verktyg

politiska fårDen organisationen använda Internetattgenom en
snabb och billig kontakt med aktivister. ska exempelJag ettge par

framgångsrika amerikanska e-postkampanjer.
Clipper Chip-kampanjen ägde för sedan. lag-år Ettettrum par

förslag skulle alla e-postanvändare tillgång till krypteringstek-ge
nik. Med chip skulle krypteras den skulleintesåett e-post att
kunna läsas obehöriga. Clipper Chipet hade emellertidav en
medveten skavank, vilken gjorde den amerikanska regeringenatt

helst skulle kunna läsa meddelandena. Clipper Chipetnär som
skulle tillämpas formall elektronisk kommunikation.av

mängd frågor VadEn regeringen Visårätt görarestes: attger
har länge kunnat kryptera meddelanden, införsvåra men nu en
teknik säkerställer avlyssningsmöjlighet.regeringens Dettasom
lagförslag förkastades främst grund Internetanvändareattav
skrev meddelanden till regeringen. alla reaktionerDen ochsåg
förslaget försvann.

Communication Decency Act exempel.CDA är ett annat
Lagförslaget, innebar skulleinte använda obscenaattsom man
uttryck elektronisk kommunikation,i röstades framförned allt
grund det frånmassiva motståndet Internetanvändare. Såav
skedde första förslaget presenterades kongressen.gången i

Vid det tillfälletandra förslagetingick betydligti störreen
reform. Enda förslaget denna gångsättet att stoppa att stoppavar
hela lagförslaget, vilket omöjlig uppgift. domstolenHögstavar en
sköt förslagetdock sank, med hänvisningi till yttrandefriheten.

de båda fallenovanstående har beslutsfattareI ändrat sina
ställningstaganden grund massiva e-postkampanjer ochav
namninsamlingar mobiliseraInternet. Det går sympatier viaatt

amerikanskeDen politiska konsulten Phil Noblenätet. såsäger
här:
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kande verktygen. Vide villkoren. DettaDetta ärär nyanya—
bli styrda demdem, ellerlära bemästraantingen göratt somavoss

det.
fram Jody Williams ochledde också tillkampanjteknikNy att

fick fredsprisetlandminor,Internationella kampanjen ICBL,mot
metoder och tek-inte minsthar sigICBL1997. använt nyav nya

arbete.nik i sitt
kampanjen,Rädda iCarl på-BarnensEssen, representantvon

samarbete med devikt vid regeringarpekar de har lagt stor somatt
hemsidorelektroniskMed samtallandminor. viaär post,emot
hålltstelefonkonferenser haroch organisationernainternet sam-

dag.framgångsrik lobbying iSå utserman.
enkla medellyckas med medVerkligenorganisationEn attsom

beslutsfattaresjälva aktivt påverkamedlemmarmobilisera äratt
International.Amnesty

föreslå nyligentidning konkreta insatseri sinGenom att som
Zambiasbrev tillmedlemstidningen ijag inär att ettuppmanas
avskrivs.M’membeanklagelser Fredpresident kräva alla motatt

därför tröskeln låg.Självklart det, minst såjag inte ärgör att
fullständigförsett med bådehar nämligen migOrganisationen

textförslag.liksomadress och e-postadress ett

á HollywoodLobbying

efter det kalla kriget.rollfilmen "Armageddon" NASAI ges en ny
förstöraasteroid hotarform gigantiskhot, iEtt attyttre somenav

form. Willisunderhållningmålas medjorden, Brucesomupp
avancerad teknikkallas rymdäventyr i actiontempo visasin. I ett

och hjälteinsatser.
Är form påverkafilmenstids lobbying vårdetta Att ivår

denför politiskt syfte lurasKonspiratoriskt ivärldsbild. iatt som
the med Dustinpolitiskaamerikanska satiren Dog"Wag

megabudgetfilmenHoffman Robert deNiro, elleroch isom
fylla.rollhar viktigförArmageddon påvisa NASA attattatt en

för den.Och det kostsamt sigär att rustaatt
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Produktplacering filmer och effektivti är sättteve ett att ut
och marknadsföra produkt allmänheten. Produktergentemoten
visade bio del handlingen har högre trovärdighetsom en av en

de skulle reklam.visas iän om
du produkt filmi det den duHar kommerärsett en en som

förstihåg du ska handla. redan ha produktenGenomnär att sett
film får konsumenterna förstärkningpositiv vilket skaparav varan

känsla varumärkeslojalitet. Produkterna filmens hand-visas ien av
ling. kan komma undan demDu inte hoppa demöverattgenom

tidningar, spola förbi demi du kan medgörasom annonser som en
videofilm eller mellan förkanalerna slippa reklamen.attzappa

säljs produkter. hur bärSå du dig du vill säljaMen om en
uppfattning, idé, beslut Kanske det tolka utveck-ärett atten
lingen alltför dramatiskt hävda mäktiga skulleintressenatt att ta

Hollywood och den breda biopubliken föromvägen över att
politiker Washington förståi vikten NASA.att att satsaav

omöjligt det Touchstoneinte. filmMen PicturesIär
Armageddon vilar för beslutet hur världens undergångansvaret
ska undvikas NASAs VD Trumans axlar.Dan

Phil Noble förberättar finnsmig det föri begreppUSAatt ett
hur fråga fås den gräsrotsföreteelse. Ut-äratt uten se som om
trycket astro-turf", vilket det amerikanska företagär är namnet

tillverkar konstgjort gräs.som
begrepp hämtat från lobbaEtt USA grass-tops,ärannat att

syftarvilket mobilisera elit Måletän äratt en snarare massorna.
reda kongressledamot kan till: hansinte nejsägaatt ta vem en

främste bidragsgivare, hans kampanjchef, politisk mentor.en
Lobbyisten försöker sedan denne uppdragsgivarensövertyga om
ståndpunkt. metoden fungerar kommer kongressledamotenOm
kanske aldrig den kontaktar honom hari sinveta att tursom
blivit kontaktad. lobbyist.Av en

Påtryckaren annorlunda dag Och påverkani i går.änutser om
blir otydlig, kan vilka aktörerinte medvetetom ana som
försöker manipulera eller vilket syfte, utvecklingeni äross
olycklig. bara då.Men
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Aktörer

och mutandelobbyister har den myglande mani-Bilden varitav
med otillbörlig påverkan.Lobbyist blirpulatören. Mensynonymt

beslutsfattan-försöka påverka det politiskahar allavisst rätt att
medborgerligsjälva bestämmer rättig-det det Det ärsätt en

korruption.ska det självklart skehet. inteDäremot genom
Carlberg, tidigare maktutredningen, sadeJournalisten Ingrid

hennes bildmedverkade Lobbydagen,hon i Storanär att av
faktaspäckade. Nidbildende ambitiösa ochlobbyister ärär att av

felaktig.visade heltkontokort ochkorruption, sprit sig vara
förutsättning för lyckas medkunskapgedigenKravet är atten

framförhållning ochunderbyggdalobbying. Väl argument, per-
kontakter arbetsverktygen.sonliga är

detfinns antal professionella lobbyisterdetVisst ärett men
informa-ochdet finns talskrivaremärkligare writers,än att copy

tionschefer
svenska branschorganisationen FöreningenPRECISDen

medlems-Konsultföretag hadePublic Relations i Sverige 351997
kommunikationsföretag hade dåochföretag. Dessa PR- 511

"intäktspersoner. Branschenbetecknasanställda, 402varav som
Endast fåtalifrån lobbyister dock.alla PR-Långtväxer. är ett

dessutom sällan eller aldriglobbying.konsulter sig Detåt ärägnar
heltidssyssla.en

finns, Såvälden heterogen.Påverkansbranschen, ärom nu
och landshövdingarorganisationsföreträdare, politiker PR-som

opinionsbildning.konsulter sigägnar

Förnyare

lärorikt undersåvältycker det har intressantvaritJag attatt som
Årets och höratill Lobbyistdel nomineringarnanågra år attta av

konsult-harhur respektive jury Förvånansvärtresonerat.
lobbyist Vadlista.har återfunnits respektivelobbyister Vem är

det handlarhar påverkatsframgångsrik lobbying Valet inteär om
taxfree-lobba för bibehållensak kangod Duså säga.attom en
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tobakslag-försäljning. kan också lobba för restriktivDu en mer
stiftning.

bland andra Hobohm, i juryn.Susanne Expressen,årEtt satt
hadegranskade vilken utsträckning de nomineratsiHon som som

Nyheter eller underskrivit eller omskrivits i Dagens Expressen
bild olika påverka. Kenthtydligåret. Detta sätt attgav en av

förbund, denHandelsanställdas toppade listaPettersson, som
fram. och media.Hobohm iSusanne Han tar, utrymmetog ges,

hade däremot huvudThalén, Burson-Marsteller,Lars över taget
figurerat tidningarna.inte i

Årets Lobbyist.fjol Henrik Westander tills JurynsutsågsI
lyder här:motivering så

Skiljedomsföreningen,Freds- och harHenrik Westander, Svenska
följd jobbat oförtrutet med lobby-under lång svåråren av en

affärs-uppgift. har hela tiden haft mäktiga och politiskaHan
researcharbeteMed skickligt journalistiskt isig.intressen emot ett

skaffat trovärdighethar Henrik Westanderbotten sig stor som
media-debattör.vass

svenskuppfattning Henrik Westander drivitjurynsDet är att
konsekventrestriktiv riktning. tålmodigt ochi Ettvapenexport

frukt.intresselobbyist har buritarbete som

utifrån föl-de föreslagna lobbyinsatsernavalde värderaJuryn att
metod, vilketdet handlar unik idé ellerjande kriterier: om om en

frågan fått, har resulteratmedialt genomslag har kampanjen iom
resultat och slutligen graden motstånd ellerkonkreta ointresseav

för frågan.
Årets Lobbyist. lobbyis-tillMartinutsågs Borgs Han1997 är

framgång lokalradioutredningensmed drev kampanj motten som
förslag. lyckades med överbrygga politiskaMartin Borgs mot-att

fick uppmärk-låta andra han densättningar. utåtGenom att agera
behövdes för politikersamhet och det genomslag att attsom

förslag. politikervad gällde lokalradioutredningensändra sig Unga
fram-förstå bådar förtycks samverkan resultat. Detatt gottger

tycker sakfrågan.tiden. vad iOavsett
för gifta ochbar han då ihopsig SSUMUFHur att

skickade mejl, sade Borgs.-Jag ett
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riradiokampanjen gjorde det politiska likaF engagemanget
enkelt mellan tv-kanaler. Med klick räddadeatt ettsom zappa man

radiostation.sin politics. fungerar. rådInstant Det Martin Borgs
till lobbyist handlar bland detta. kanaler-Draannat nyttaen om av

Reklamradion E-mail och andra elektroniskaär vägarna. en. en
annan.

Också Helena Karlén tidigare Rädda ECPATBarnen, nu som
Åretstill Lobbyist, till ha överraskandeutsågs såg i1996 att ett ess

rockärmen. arrangerade konferenser, skrev debattartiklar ochHon
spelade de politiska varandra.partierna harinsatserHennesut mot

alltid applåderatsinte Räddainom Barnen.
Helena Karlén har svårslaget svenskt rekord:ettnumera en

grundlagsändring förbjuder all befattning med barnporr, ochsom
för länder har åtgärder för122representanter enats att stoppaom

sexuellt utnyttjande barn.av

Älgjakt

Johan Bobert, och TheoMartin Borgs Martin i intervju isäger en
lobbyism hemliga mellan gubbarResumé inte slipsiär mötenatt

och tjocka magar.
Icke desto mindre det medelålders sällan harinteär män som

makt. Påverkansbranschen domineras skiljer denDet intemän.av
från reklambranschen eller konsultvärlden deti ärstort, men en

ensidig individer vad målgruppen formuppsättning iänmer av
politiken och media visar upp.

lobbyister sällan medelålders. beroDessutom inte kanDetär
förstdet då du har brett kontaktnät erfarenhetoch denäratt ett

krävs. skulle också kunna förklaras medDet att motpartensom
låterinte konsultersig imponeras inte åtminstone jämn-ärav som

åriga.
Lobbydagen ägdeStora älgjakten. hademitt i inte1996 Jagrum

tanke det, blev hur viktig denna tradition inteären men varse
näringslivet kontaktade ledandeminst i jag näringslivschefernär

för eventuell medverkan. Kjell Nilsson, då vd Trelleborg, avböjde
vänligt bestämt:men
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älgjaktspremiären Storaberedd bytainteJag är tyvärr motutatt
till medönskar lyckaLobbydagen Dig programmet.men

mängddär, älgpassen,naturligtvisverket detsjälvaI som envar
manliginformell miljö.fattades.fördes, och beslut Ensamtal En

miljö.

företagetDet goda

möjlighetföretags samhällsansvaraspektEn är attatt gerannan
exempel Volvofråga. tillför ellergehör När nuannanensenare

gläder väl dettalokal kulturflera valtharsedan år att sponsra
GöteborgsVolvoJohanssonrimligen NärGöran operasponsrar

rimligen hasymfoniorkester vill Volvo någotoch Göteborgs
Åtminstone Skrivetfungerarsikt. sponsring.tillbaka. såFör

kontrakt och motprestation.
företagetsomedvetet resultatdetta baraMöjligen är ett av

fall helstvilketkanskedet naivt Iär att tro. somengagemang, men
och politikerdirektörerdet leder tillövertygadjagär attattom

kommahar lättare umgås, överens.attatt
social ochpräglasförsta hand projektVolvo i avsomsponsrar

geografisk närhet.
skahela välden. VisaTendensen tydlig, Företagenär ettrunt- Även väl,bidra till själenssamhället.socialt i sägerengagemang

det villför Volvos,ansvarig ABHans Renström, sägaärsom
kulturellahuvudkontorets, engagemang.

förändring kulturenInnebär detta FöretagenKnappast.aven
till aktieägarnakunder ochtill potentiellamed hänsynär, som

valmycket konservativa i sitttill kapitalet,skjuter av sponsor-
objekt.

gårtidenMen

struktur medkorporativistiskhaft tydligtharSverigeI etten
tillcentralorganisationermäktigabegränsat antal som genom
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exempel medverkan i statliga utredningar och styrelser blev
involverade det offentliga beslutsfattandet.i

förändras.tiderna ArbetsmetoderMen och begrepp likaså.
Debatten lobbying handlari Sverige sällaninte ideo-om om en
logisk strid, bryta det gamla det svensktatt mot att ettnya,
perspektiv bryts europeiskt, folkrörelsetradi-gammalmot ett att

brytstion tid. Och och de fackligapartiernaävenmot en ny
organisationerna använder ökad utsträckningi själva de nya
metoderna, och lägger uppdrag professionella företag.ut

Bill Erlandson, Handels, sade föri intervju sedanåretten par
opinionsbildning lika viktigminst strejkkassan.är "Menatt som

det börjar bli dyrt med alla pressklipp.
Tomas Johansson, Riksförbund,Lärarnas tippad bliattvar

Årets Lobbyist fjol.i har fåttOrganisationen uppmärksamhetstor
föri media lobbyarbete,sitt underinte minst valrörelsen. För-

bundet använde delar strejkkassan för föra lärarnas svåraattav upp
situation den politiska dagordningen. Syftet förnya, ochattvar

fackets verktyg. konflikthotet längre framstårNär intevässa, som
blir det faktaså stället ochi sak.itungt argument

omskriven fackligEn påtryckarprocess gäller tjänstebils-annan
beskattningen.

Påskhelgen ägnade metallarbetarna Christian Thostemar1996
och Hinrichs vid VolvoLars i Köping planera lobbyingkam-att

för sänktpanjen skatt förmånsbilar. Dittills det bilindustrinvar
bedrivit kampanj fördoldadeti behövdes det litesom men nu

folklig vrede och facklig kamp för jobben. Annandag påsk startade
de namninsamling och medieintresseten stort.var

slutInnan hade de båda metallarna framfört sinasommaren var
krav till statsråd, riksdagsledamöter3 och politiska20över 27
tjänstemän i regeringskansli och riksdag. Enligt uppgift det intevar
Volvodirektörerna Metallkampanjen vändeutan som en
skattehöjning till skattesänkning miljard kr.en en

väljer företagSå organisationer och sina intressen ivärnaatt
Sverige. sällan det alltså fortsatt fackligaInte organisationerär som

den svenska modellen förändras.Men Aktörerna fler iäragerar.
dag.
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Författarpresentation

Annika föddSundström seniorkonsult, lobbyist och1958 in-är
ledningsgruppen för lobbyföretageti IdéTorgetgår harAB. Hon

ekonomexamen med internationell inriktning från Göteborgsen
universitet och kommer från till där honJA Europanärmast var

Dessförinnanvice har hon bl.a. arbetatVD. ochMGruppen
förnyelsemed offentligaden sektorn.Invent Q Annikaav

Sundström har lobbying, opinionsbildning ochår PR,20ägnat
konceptutveckling.
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Lobbying i en

globaliserad värld

Dennis Pam/in

lntroduktion

Ökandedag inför klyftori rad globalaVi utmaningar. inomstår en
och mellan länder, marginaliserade Ökad maktkon-minoriteter,

och gränsöverskridande miljöproblem klimatför-centration t.ex.
överfiske,ändringar, hormonstörande och minskad biolo-ämnen

gisk mångfald.
kulturella, tekniska och ekonomiska globalisering,Den isom

utsträckning orsakar dessa problem, beskrivs oftastor som en
naturlag alla till. globaliseringen intemåste Men äranpassa oss
slumpmässig. rad fora formulerasinternationella de reglerI en som
länder företag följa.och skall Hittills tycks dock de flesta dessaav

haregler resulterat mindre, problem. anled-i inte Enstörre, av
till detta med sannolikhet, resursstarkaningarna är, stor att

föranvänder lobbying de internationella regel-sig attgrupper av
verken skall utformas deras smak. förstället regelverki I ut-som
formas föroch medborgarna riskerar därmed att ett systemav

främst resursstarka intressen.värnarsom gruppers
frågordenna artikel används aktuella konkretaI två som exem-

hur utformaspel internationell lobbying till då regler i inter-går
nationella fora; för internationella och åtgärderregler investeringar
för förhindra globala klimatförändringar.att

Uttrycket "världens ekonomiska enheter används istörsta som
syftarartikeln de länder och företag dominerar världensom

ekonomiskt. återfinnslista dessa bilagaiEn över
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Lobbying olika perspektiv-

finns huvudsak lobbying.sig AntingenDet i två sätt närmaatt
från aktörsperspektiv lobbyisten, ellerutgår så utgårettman

från perspektiv lobbying.strukturelltettman
aktörsperspektiv innebär lobbying endast betraktasEtt att som

förmedlamellan vill lobbyistennågotmöteett en person som
och beslutsfattare. detta perspektiv lobbyingMed självklarären en
del fungerande demokrati. diskutera begränsningarAttenav av
lobbying blir det begränsa demokratin. Denattsamma som

sammanhang äldrelobbying talar dessa liknar denisom man om
formen lobbying.‘traditionella av

Problemet med aktörsperspektiv det harinte såärett att
flestamycket med den verksamhet bedrivs dag.i Degöraatt som

företagen har dag genomarbetade där helaväli strategierstora
verksamheten och olika syften för stärka varandra.integreras att

föra fråga,politik etablera varumärkesin i vissAtt ettut nytten
förbättra sker kampan-och politiska kontaktersina inte i separata

olika aktiviteter.jer integreras iutan
Perspektivet innebär också lätt rad viktigamissaratt man en

frågor. samtalet föras Vilken öppenhetskall det demokratiskaVar
skall råda inför olika beslut får tala med centrala besluts-Vem
fattare varför befinna fora där beslutoch har råd desig iVem att
skall fattas, eller förberedas Samtliga dessa frågor viktigaär omav

framdet den demokratiska- leder till detär processen som
slutliga beslutet intresserarsom oss.

strukturellt perspektiv innebär lobbying betraktasEtt att som
syftar organiseradeden verksamhet vilken till insatser,att, genom

vilja utanför den demokratiska diskus-igenom särintressesett
Fokus de förutsättningar formar beslutsunder-sionen. är som

enskilda lobbyinsatserna.lagen och beslutsprocessen, deinte Detta
det perspektiv kommer använda för studera denjagär att attsom

internationella lobbyingen/PR-verksamheten.

1 maktensLobbying det personliga ansikte ansikte imötet, motsom
beslutsfattare.korridorer, mellan ochsärintresseett en
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oftastrukturella perspektivet användsDet resurssvagaav
med internationella frågor. Anledningenarbetar ärgrupper som

de oftade vill kritisera lobby/PR-verksamheten,inte ävenatt om
försöker skaffa bild dedet, de intres-sig tungagör utan att en av

försökeroch frågorna behandlas. detta de ökaPå sättsenterna var
händer ochmöjligheter med vadsin versionsina nåatt ut av som

de bör hända.vad anser
Behovet perspektiv har också ökat och medstrukturellt iettav

massmedia. har utsuddade mellanutvecklingen inom Där gränser
ökadnyheter/ underhållning/ reklam, Ökat annonsberoende, ägan-

för produktplacering och höjdadekoncentration, Ökad acceptans
lobbying/PR-företagmöjligheter föravkastningskrav skapat nya

sek-med budskap Samtidigt andraintegrerassinanå ävenatt ut
förmedlandet information. Hamburgerkedjor arbetaritorer av

företag producerar både nyheter och teck-tillsammans med som
film för effektivare skall med budskap.nad båda sinanåatt ut

förstaNedanstående frågor bild den lobbyingger en av som
förolika områden. centralt probleminom mångapågår Ett resurs-

förkunskap/ be-de sällan harär attatt resurser nogsvaga grupper
frågorna tillfredsställande. detta krävs all-För göra nästanattsvara

tid arbetattid lobbyist, eller under långnågon näraen som
journalist/uppdragsgivare.lobbyisterna politiker/

Frågor fråganFrågor de olika fora därrör de olika aktörerna rörsom som som
diskuteras:deltar:

foraut Vilka vill ändra utformningen deHur vill de utfallet skallatt avse- - fråganfrågan flyttaVilka har de där diskuteras, ellerresurser- fåfå för deltaHur försöker de igenom sina Vad krävs att--önskemål Hur antal möten,ut,ser processen-
Vilka har intressen undergrupper, etc.gemensamma- fattasVar dagordningen och närsätts-

besluten

formerovanstående frågor brukar olikabesvaras tvåNär av
delkanlobbying kunna urskiljas. sinDe två sägas representera var

spektra verkligheten ofta bedrivs parallellt.iettav som

2 McChesney 1997a
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Krishantering

första formen lobbying, och den märksDen kris-ärmest,av som
hantering/ skademinimering. lobbying bedrivs ofta inomDenna

begränsat område under väl avgränsad tid. Arbetet rörett en
främst oväntade händelser olyckor, publicitet ellernegativt.ex. ett

politiskt beslut. Snabba krävs och lobby/insatser PR-oväntat
kallas för hanterain och planera kam-situationenexperter att en

panj.
Anledningen formtill denna lobbying märks aktö-äratt attav

flestade fall villi vilkor. massmediasina Attren synas, egna
används detta arbete skall tolkasi inte det råder öppenhet.attsom
Akademiker uttalar journalister skriversig, ochreportagesom som
ledarskribenter tycker till tillsammans med del iärsom annonser

förkampanj där det utomstående omöjligt deären att veta vem av
Ännufrågan påverkade lobby/PR-arbete.sig i äryttrarsom som av

mindre chansen reda vad det långsiktiga syftet medär att
kampanjen är.

klimatfråganglobalPå nivå exempel krishantering. Därär ett
fossilindustrinstod införplötsligt "överraskande" internatio-ett

nellt beslut sänka koldioxidutsläppen.att

Agendasättande

formenandra lobbying, mindreDen synlig allvarligav men mer ur
demokratisk synvinkel, den "agendasättande/ aktivaär pro
lobbyingen. verksamhet syftar till minska behovetDenna att av
kortsiktiga och förständiga olikainsatser möten övertygaatt
beslutsfattare. stället ökar inflytandesittI maxi-attman genom

kontrollen beslutfattandet och inflytandet dag-över övermera
ordningen.

Vad agendasättande lobbying handlar institutiona-är attom
lisera påverkan. olika fora behandlar frågornasin skallDe utgåsom
från värderingar, folk skallvissa plats,sittarätt rätt gärna rep-

från den finnasorganisationen och det skall godaresentanter egna
möjligheter tidigt reda viktiga hotas. Olik-intressenatt om
tänkande skall helst informationtillgång till då frågornainte

30



DENNIS PAMLIN

fördiskuteras och besluten bör fattas offentlig diskussionutan
maximal effektivitet.

för fram fakta och besluts-Grunden med tillnåatt argument
fattarna förmåga långsiktigt goda relationer ochdenna byggaär att
skapa förståelse för företagets förutsättningar och villkor hos poli-

beslutsfattare. förtiker, myndigheter och andra kallarDetta
affairs. fungerande affairs-verksamhet minskarpublic väl publicEn

lobbying-insatserbehovet akutaav

för utformaglobal näringslivets arbete internationellaPå nivå är att
föroch regler exempel agenda-institutioner investeringar ett

sättande lobbying.
lobbying flera parallellt och inkluderar radsker nivåerAtt en

olika verksamheter det naturligtvis drasvårt gränsernagör att
frånmellan lobbying/ och verksamhet.PR Genom utgåattannan

fall försvinner del denna osäkerhet.konkreta dock storen av

framförhållningKompetens

bygga kompetens och det möjligt delta desin iFör göraatt attupp
formas lobby/sammanhang där dagordningen det vanligt PR-är att

firmor rekryterar har goda kontakter. dettaFörepersoner som
journalister och politiker populära. kallas engels-Fenomenetär

för och folk från olika centralaka revolving door innebär att
lagstiftare, beslutsfattare och massmedia skallpositioner, som

från gamlaallmänhetens byter plats.intressen sinaDe gårvärna
arbetsplatser till företag företräder ekonomiska särintressensom
och kontaktar sedan gamla arbetsplatser roll.sina i en ny

för kontakterna ochCentralt alla lobbygrupper de politiskaär
förmågan de själva vill uppmärksamhet media.inäratt - -

3 från lobbyföretaget hemsida www.jkl.seCitat det svenska PR/ jKLzs av
Anders konsult under rubriken "VadLindberg, delägare och JKL är
lobbying egentligen"
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lobbyister har själva bakgrund politiker ellerMånga en som
beslutsfattarna faktajournalister. Lobbyisten bearbetar med och

underlag

formabästa kunna och kontrollera budskapsittFör sättatt
fora,krävs också långsiktigt arbete alla centrala både däriett

människor lär tolka symbolerna, dit människor vänder då desig sig
osäkra hur skall tolkas och där symbolerna förmedlas.någotär

arbetar lobby/PR-byråer olika deHär sätt, ärstoramen som
aktiva global verksamma följande fyranivå åtminstone inomär
områden: skolor, arbetsplatser och massmedia.universitet,

lobbying betraktas personligaAtt måste iän möten ärsom mer
lagstiftningdag självklart och till och med anlägger del-USA:s ett

strukturellt perspektiv då de skall definieravis lobbyism:

Lobbyism inkluderar kontakter med den lagstiftande församlingen,
avdelningscheferkongressledamöter eller höga olika myndig-inom

heter. inkluderar förockså arbetet stödja dessa kontakter,Det att
inklusive förberedelser, planering, koordinerad verksamhet, forsk-

och bakgrundsarbete.ning Lobbying DisclosureUr: Act:annat
1995.

de följande kommer framförexemplen det alltI äratt attse
förberedelsen planering, koordinerad verksamhet, forskning och

bakgrundsarbete det centrala lobby/PR-verksam-iärannat som
heten och det personliga endast liten del verk-mötet äratt en av
samheten.

första investeringsfrågan. finnsexempletDet Härrör exem-
frånpel utåtriktade verksamheter näringslivets sida, ställeti

hanteras problem agendasättande lobbying. avsnittetIgenom ges
exempel hur näringslivet lyckats institutionalisera påverkan.sin

andra exemplet klimatfrågan och har flera inslagDet rör ut-av
åtriktade verksamheter från fossilindustrins Oförmågasida. att
kontrollera innebär deinstitutionerna bemötatvingasatt argument
från foramiljörörelsens sida och delta de kontrollerar.i intesom

4 från det svenska PR/lobbyföretaget Idétorgets hemsidaCitat
www.idetorget.se
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de exempel studeras kommer endast näringslivets,I två som
respektive fossilindustrins, lobbyverksamhet behandlas An-att
ledningen de flesta deltar villigaÖvrigaär äratt attgrupper som

redovisa syften och beslutsfattare.‘sina med Deöppet möten
sprider information bl.a. avdela för infor-att attgenom resurser

journalister, medlemmar och allmänhet verksamhet.sinmera om
syftarArbetet till förhandlingarna för allmänheten ochöppna upp

öka möjligheten för delta. verksam-Dennaattresurssvaga grupper
het faller därmed utanför definition förden här användssom
lobbying.

investeringarGlobala förregler

globala förregler har lång historia.Frågan investeringar Enom en
del de problem dag diskuteras aktuella under denistor av som var

konferensenekonomiska Woods, skapa-i innanBretton året FN
des. Nationalencyklopedin beskriver avtalet från denna konferens

följande "avtal från rörande internationellt samarbete.1944sätt:
Woods Hampshire,i juli mötesplatsBretton USA, iNew 1944var

för konferens,internationell lade grunden till den världs-en som
ekonomiska ordning efterkrigstiden."präglatsom

Under konferensdenna det tänkt skulleinstitutioneratt trevar
skapas. världsbank, internationell valutafond ochEn IMFen en
internationell handelsorganisation tankar låg bak-ITO. De som

5 Näringslivet och fossilindustrin klart avgränsadeinte iär grupper, men
den löpande exempel företrädare. Företrädare i mångatexten ges som
fall får signifikant del direkt, eller indirekt från desinaen resurserav
företag bilagainämnssom
6 Undantag finns och till finns flertal miljö-lobbyorga-USAt.ex. ettser

frågor har dånisationer i genomslag, bl.a. det gällervissa ett stortsom
naturvård. hotar demokratinDessa organisationer sättsamma som
andra lobbyorganisationer. dessa behandlas dennainte iAtt grupper

beror deras, liksom kärnkraftsindustrin klimatför-genomgång it.ex.
handlingarna, relativt marginella roll, deras syften.inte
7 Informationen kommer detta från Pamlin däri avsnitt 1998a, annat
anges.
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dessa mycket hög utsträckning prägladeinstitutioner i avom var
företagoch bemöttes med skepsis intemångaKeynes stora somav

kontrollerad politiker, särskilt han-ville verksamhetsin intese av
fördeln. skulle omfatta nämligen bara reglerinteITODet var

full arbetsrätt,varuhandeln också sysselsättning,avsnittutan om
råvaruavtal, ochinvesteringar tjänster.

ITONäringslivet stoppar

lobbying amerikanska kongressledamöter,intensivGenom mot
bidrag från olika företag för kunnaberoendeär attstorasom av

företagen förslagetbedriva valkampanjer, stoppadesina i USA att
fördes alla deskapa Under den debatt diskuteradesITO. som

frågor handeldag aktuella. Vad skall ochi investeringarärsom
företagensyfta till frihandel egenvärde starka kanHar Hurett

bli hota demokratin påverkar handel och investe-Hurutan att
frågorandra arbetslöshet och demokratiringar som

resulterade världen stället fick Generali GATTnej iUSA:s att
Tariffs and Trade. regelverk institutionAgreement Ett utanon

bildats.tänkt provisorisk lösning till dess ITOattsom var som en
förhand-efterUnder utvecklades GATT varjeår50nästan som ny

fick frånlingsrunda utökat mandat. organisationDenett som
efter lång för-början endast arbetade med tullar kom slutligen en

handlingsrunda, Uruguayrundan omvandlas till1986-93, att en ny
UnderVärldshandelsorganisationenorganisation, WTO. större

delen denna tid deltog kritiska debattenorganisationer i omav
utformas. företagen,hur skulle direktGATT De på-stora som

verkades besluten, dock närvarande från början och bidrogvarav
med underlag och uppvaktningar koordinerades internatio-som
nellt.

WTONäringslivet stödjer

godkändes formellt Marrakech, Marocko, april ochWTO i i 1994
började verka Skillnaderna ochjanuari ITO1995.1 ärmot stora

företagen för skulledenna bedrev lobbying ländernagång att
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skriva under. Bildandet de händelsernaW IO är störstaav en av
den internationella EU-inträde bidrog tillSveriges attarenan, men
diskussionen försvann här.iW I O sättstortom

Fattiga länder NGO:soch kritiska

diskussionen överhuvudtagetAtt investeringar nådde störreom en
publik utsträckning felbedömningi resultatet frånstorvar av en
företagens och de rika ländernas sida Under förstaWTO:s

deministermöte i Singapore rika länderna och de1996 mötte
transnationella företagen hårt motstånd då de skulle lobbaoväntat

de investeringsreglerigenom de ville ha. Flera länder utanför den
rika världen förslagen hot deras nationellaansåg att ett motvar

och skulle omöjliggörasuveränitet och demokratisköppenen
diskussion. Anledningen förslaget innehöll regler bl.a.attvar som
innebar konflikter kring företagens skulle lösasinvesteringar iatt

internationell domstol, vald företaget. domstol insynEnen utanav
och där handlingarna skulle hemliga.vara

från Syd reagerade häftigt detta hävdadeochRepresentanter
detta skulle innebära demokratin försvann från län-mångaatt att

der den etablerats. Resultatetinnan frånorganisationer34attvar
Syd skrev under där krävde investeringsfråganett attupprop man

skulleinte behandlas WTO.’inom

8 Avtalet hade förmodligen kunnat konflikter,igenom störreutan
kanske vid företaginte i Singapore de länder ochmöte,ettmen senare om

haville avtalet lite tid lobbying beslutsfattarna iägnatsom mer av
Indien, Tanzania och Malaysia. nämligen de ledande blandDessa ettvar

frånantal länder Syd månad konferenseninnan gicki Singapore utsom en
offentligt och investeringsfrågor skulle behandlassig detimotsatte att
första ministermötet.
9 finns helhet KhorUppropet i sin i 1997 29-37.p.
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flyttasDiskussionen investeringsavtalettom

Konflikten kunde kommainnebari Singapore inte överensatt man
flyttadesfrågan investeringsavtal till särskild arbets-och ettom en

för vidare bearbetning. FörespråkarnaWTO insåginom attgrupp
för de länder kritiska.det krävdes åtgärder varitövertygaatt som

ske bilaterala kontakter, det krävdes ock-skulleDetta mengenom
samordning de industrialiserade länderna. Dennaså större aven

forsamordning skulle ske Economicinom OrganisationOECD
där skulle framand DevelopmentCo-operation ta ett egetman

syftetMAI. uttalade deinvesteringsavtal, kallat Det attvar
förstindustrialiserade länderna skulle komma ochöverens att av-

till omfatta de fattiga länder-talet sedan skulle expanderas ävenatt
na.

hade diskussioner internationellt investe-OECDInom ettom
och löpt parallellt med arbetetringsavtal påbörjats redan 1988

parallella arbete ofta sker då detinom GATT/WTO. Detta som
frågor förekonomiska detgäller internationella svårtgör resurs-

utanför försöka kommade skallstår att vetasvaga grupper som var
kritiska till den nuvarande ekonomiskain. Organisationer ärsom

det sker genombrott ochordningen har svårt näratt veta var
pressmeddelandenbeslut skall fattas. Läckta dokument ochviktiga

ofta enda reda vad händer.de Deär sätten att som represen-
hellerfrån och näringslivet deltagit har interegeringartanter som

förhandlingarnaöppenhet betraktatvisat någon större utanprov
affårshemligheter. det enligt internationellDetta trots attsom

med,samtliga påverkas skall justpraxis såär att parter som vara
för undvika bl.a. lobbying.att

Både och knutna till näringslivets organi-WTO OECD är tätt
ibland den slutar och denoch detsationer svårtär att veta var ena

diskussionerna ofta skerandra börjar. Samarbetet innebär in-att
följa utvecklingenformellt vilket det för utomståendesvårtgör att

frågor. samarbete behöverolika detta inte närings-Genom näraav

1° för MultilateralMAI står Agreement Investment.on
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kraft krishantering,livet stället kan bedrivai sinägna man
lobbying aktivt "konsultationer.pro genom

exempel näringslivets samarbete med theEtt OECD är
and Industry AdvisoryBusiness skapadesCommittee BIAC som

samtidigt konsulteras regel-OECD. Organisationen1962, som
bundet både formellt informellt.och består arbetsgivar-BIAC av

deorganisationerna olika länderna. Flera de riktigt före-i storaav
också med individuella medlemmar Shell,ärtagen t.ex.som

General Electric och involverat mellan ochBASF. BIAC 1991var
då förarbetet genomfördes för MAI-avtalet.1995

MAI-avtalet blir publikt

de kritiskaorganisationer till och de globa-Några WTOärav som
investeringsfrågorna fick dock reda diskussionernaatt som

fördes hade kommit februarii långt ochOECD i måna-1997, tre
der avtalet planerat fickinnan undertecknas, iatt tag ettvar man
utkast informella kanaler. utkast publiceradesDettagenom

och spreds flera med dis-organisationerInternet intensivav en
kussion resultat. analyserna avtalets potentiella kon-Dåsom av
sekvenser började cirkulera började flerInternet grupper som
arbetat med olika frågorinternationella vilket hot derasmotse
arbete innebar. dessa hade under lång tid arbetatMAI Många av
med olika FN-konventioner bland diskuterat hur in-annatsom

skulle denvesteringar hänsyn till miljöaspekter,såstyras att tog
kvinnors rättigheter, etniska ochminoriteter mänskliga rättig-
heter.

n Naturligtvis det dåligt med konsultationer. endastinte Då vissaär grup-
har möjlighet bli konsulterade skapas det dock obalans. Omattper en

konsultationerna lång tid utvecklas dessutom lätt värde-pågår över en en
förståelsegemenskap och mellan de träffas andragrupper som som

delar.integrupper
12 flesta MAI-kritiker hade under lång tidDe arbetat med de olika inter-
nationella finansiella institutionerna och de transnationella före-IFI:s

förroll hållbar utveckling. dessa skapadeFör MAI-tagens en grupper
frågan möjlighet de problem rådervisa dessamånga inomatten av som
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problemetolika kritiska uppmärksammadeorganisationerNär
näringslivet kanske kunde problem. försöktedeinsåg Deatt

förhandlarna förolika påverka demsina att attgenom organ
skullesnabbt till beslut oönskade tillägginteså göras.att

Alla industrigrupperna involverades. Internationellade stora
handelskammaren CouncilEuropean-American BusinessICC,

foroch World Council Sustainable DevelopmentBusiness
arbetsrätt och miljökrav skullegick och krävdeWBCSD ut att

utanförhållas avtalet.

fråganviII flyttaNäringslivet

skulle bli snabbt beslut klar-näringslivet detinsåg inteDå att ett
flyttas Eftersomgjorde de frågan borde till de har godWTO.att

fora frågankontroll de olika där hanteras behövde de inteöver
för vilket nödvändigt.skapa ställetopinion, varit Iut att annars

flyttade de fokus till fora och kunde dettaöver sättett annat
fortsätta verka aktivt.pro

fokus från tillsvängning i institution in-Denna ären en annan
eftersom den näringslivets långsiktiga arbetevisar i in-tressant

vesteringsfrågan. konkret exempel detta arbete kanSom ett
Round Table och tillsammansERT ICCEuropeannämnas att

förhandlingarnamed UNCTAD, december dåi i OECD1997
från Sydbörjade ordnade med ambassadörer25trögt, möteett

och direktörer från multinationella företag. Under be-25 mötet

föraförespråkarna ville detaljdiskussionerinstitutioner. Då MAI-av-om
försvaradetalets olika delar och med redansig vissa principeratt eta-var

blerade andra delar ville kritikerna diskutera dessaWTO just prin-i av
med resultat diskussionerna prägladesciper, många gånger ömse-att av

kundesidig oförståelse. MAI-förespråkare kritikerna inteansåg någotatt
investeringsfrågor och MAI-kritikerna förespråkarna inteansåg attom

följt diskussionen andra forainvesteringar i sinaänom egna.
13 PehrNäringslivsorganisation bildades bl.a. Gyllenhammar ochsom av

förUmberto Agnelli för bättre kunna påverkaVD Fiat 1983 att ut-
vecklingen EU.av
14 ConferenceUnited Trade and Development.Nations on
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företrädarna från näringslivet hur de ländernarättade ansåg att
hadeskulle uppföra de villesig investeringar. Detta möteom

diskussionerna med demycket medinte i OECDså göra,att utan
framtida förhandlingarna WTO.i

foraMed institutionaliserad samtliga centralainärvaro som
investeringsfrågan och flyga människorhanterar inattresurser

från världens alla hörn och med löften framtida belöningar harom
näringslivet möjligheter då de önskar, tveksamma be-ävenatt,
slutsfattare tid och lyssna.sigatt ta

tvåTanke handling, skilda ting

oftacentral del den aktiva lobbyingen bildandetEn ärav pro av
"think tanks. denna verksamhet bl.a. produktioningårI av
material används debatten. med mellan-i jämnaNågot somsom

resulterar förvecklingar. publiceradei intressanta 1996 t.ex.rum
relativt nyanserad bok bl.a. investeringar,WBCSD en om

Nedanstående eftersomChange"Financing citat intressantär
kunna kopia alla kritiskadet princip skullei någonen av avvara

avfärdades.sedanrapporter som

utländska portföljinvesteringarna de kortsiktigadeDrivs0 av
möjligheterna exploatera undervärderade tillgångar som t.ex.att

ochohållbart accelererar ökande investe-naturresurser sättett
de planer långsiktigdenna Eller drivsringar process mer av en

tillväxt

Ökar utlandsinvesteringar föroreningar att uppmuntra0 genom
förorenande områden med lagarutbyggnad industrier i svagaav

förEller bidrar det med välbehövligt kapital de investeringar som
förbehövs minska miljöproblemenatt

Ökar klyftornautlandsinvesteringarna de sociala att0 genom
framför allt de rika ökat välstånd Eller hjälper det en merge

15World for Sustainable DevelopmentCouncilBusiness WBCSD,
för miljö- och utvecklings-think tank skapades diskutera1992 attsom

frågor näringslivsperspektiv.ettur
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generell utveckling inkluderar kvalitetsarbeten och fram-som nya
medelklassväxten av en

utländska portföljinvesteringar det nationella kapitaletGör0
och utvecklingsländer kortsiktigtinvesteringarna i attmer genom
fokusera frånspekulation ochsig småtar t.ex.som resurser
medelstora företag Eller bidrar det till finansielllångsiktigen
utveckling

skulle vilja besvara dessa frågor, kan medVi inte. Fenomenetmen
utländska den nuvarande omfattningeninvesteringar är ett nyttav
fenomen okända.och de långsiktiga konsekvenserna är

ordförandenkunskap dessa problem skickadeTrots i WBCSD,om
fax till JohnsonBjörn Stigson där han rekom-Don i OECDett

frågormenderade sociala och miljöaspekter skulle inklu-inteatt
deras avtalets bindande Avsaknaden forai gjorde detöppnatext. av
omöjligt för MAI-kritiska höll med degrupper, som om
ovanstående kräva WBCSD.att ettresonemangen, svar av

Svenskt näringsliv

nationellt perspektiv agerandet hos näringslivets lobby-Ur ärett
eftersom de består rad svenska företagintressantgrupper av en

handinte skulle stödja demokrati- och miljö-såsom egen en
fientlig lobbying. Flera de svenska företagen lär hat.ex.av en mer
nyanserad den föruttryck debattplatsICC iänsyn som gav
Svenska Dagbladet den under rubriken Viktigtmaj MAI28 att
skyndas sade Helmut Maucher, verkställandepå". Där O ICC:s
direktör och ordförande Nestlé bl.a. förhandlarna ageradei att
felaktigt fördedå de frågor arbetsvillkor och miljö, vilkaom
alltför ofta föranvänds rökridå dölja protektionistiskaattsom
tilltag. ..

.Under debatten tydliggjordes också ytterligareMAI tvåom
fenomen då detintressanta gäller näringslivets samarbetsorgan.

förstadet det näringslivet finnsinom ekonomiskaFör att stora

16Schmidheiny 1996
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skillnader och företag Volvo eller Electroluxsmå inteatt som
har mycket till då Shell och har önskemålExxon, GMsägaatt om

hur den internationella handeln skall Företag Exxonut.se som
har helt möjlighet bedriva koordinerad internsättett annat att
lobbying de olika industriella fora finns.i har ocksåDe möj-som
lighet helt de frågaorganisationer till-att starta nya om anser en
räckligt viktig, klimatfrågan.nedan underse

det andra drabbas näringslivets samarbetsorgan fenome-För av
Oftastandarden. har de före-"sämst minst progressivasätternet

förlora de formartagit vilketäntagen att ett stegmer som par
politiken fora.dessa försökti före med klor-Företag t.ex.som
fritt eller kylskåp freoner, fåtthar känna hurutanpapper,
branschen behandlar de det faktiskvisar "omöjliga ärattsom
möjligt. det gäller demokrati- och miljöfrågorDå det dessutomär
väldigt sällan företag ekonomisktvinner drivanågra attsom

frågor.dessa där företagensituation riskerar medI sigstötaatten
andra företag,transnationella ekonomisktvinna någotutan att
det, oddsen för aktivitet goda.inte såär

företagsvenska befinnerAtt dennasig i situation i internatio-
nella sammanhang lobbyingen i riksdagSveriges intressantgör
eftersom företag driver frågorvåra de självamånga gånger som
inte vinner Samtidigt har massmedia mindre förnågot på. intresse
frågan eftersom det hitta enkla konflikter. de flestasvårt Attär att
kritiker harinte skicka "lobbyister" de ville tillattresurser ens om

forade där besluten frågan mindre komplex.integörtas

En för MAI-kritikerpyrrusseger

MAI-avtalet harFrågan utmålats förvissaom storav som en seger
folkr6relserna och hur roll kanå Internetett storsom exem P p

förspela demokratin. detta harTrots ovanstående genomgång

17 det gäller förroll utbyta informationDå MAI-fråganInternets äratt
knappast unik. Frankrikes nedrustningsavtaletprovsprängningar,senaste

förCTBT, regler genmanipulation, klimatfrågan exempelnågraär
frågor där och det utbyta informationInternet varit, primäraär, sättet att
och samla stöd för olika framtida roll dockInternets ärupprop.
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framgångsrika arbetetberört det organisationerknappt runtav
framgångarnaAnledningen till detta inte,världen.i är att merom

förinternationella arbetetmycket marginellt, påverkat detän att
förutveckla globala regler investeringar.

informationen från kritikernavärderingarna ochinteDet var
förOrsaken till dettaresulterade avtalet skötsi att varupp.som

undantagdedet första svårigheter mångaEU:s att acceptera av
och kanskeoch oviljaville ha USA:s EU:sUSA accepteraattsom

framför Frankrikes position.allt
fördet andra slutet MAI i OECD,För sett ovan,somvar

m.fl.önskade. uttaladenäringslivet ICCnågot t.ex. att mansom
med arbetsrätt ochintresserade avtal inom OECDinte ettavvar

frågan flyttades tillbättreinkluderat detmiljö att attutan var
WTO.

mycket frånhar dag skiljer situatio-sig intesituation iDen
finns kvar bådeföre diskussionen i OECDMAI. Fråganomnen

till den kritikförs hänsynoch diskussioner inteWTO. De tarsom
offentliggörs kommerframförts, utkastäven nästa somsom om

frågantidigare drivitoch arbetsrätt. imiljö Denämnaatt som
denfortsatt till investeringsavtal iockså positivaSverige är ett

förhandlats.form som
Även för alla arbetat dedet smickrande inomär som orga-om

betydelseförsökt tillskrivasMAInisationer ärstorstoppa attsom
efter-farligt bidra till falsk beskrivning situationen,det att en av

fåttidagoch helt klartdiskutera mångaintressant är attatt personer
informationskälla.tillgång till ytterligare en

18 analyseradsällan kon-anledning utsträckning beroriEn stor ensom
ochskyddade hemmamarknaderflikt företagens vilja ha samti-mellan att

konflikt finns mellan demarknader.kunnadigt Enöppna somupp nya
oberoendeföretagen, speci-verkligt transnationella principi är av ensom
hemmamarknadföretag harfik hemmamarknad, och övriga somsom en

de värnar.
19 investeringsfrågan möjligt iUtrikesdepartementet vill in så snart som

rekommenderaroch Kommerskollegium Dnr 117-2536-98WTO att
förhandlings-investeringsfråganförsöka WTO:sskall iSverige nästa

runda.
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det då lätt skapas bild diskussionerna har inneburitattsom en av
förändring.reellen

detta sammanhang viktigt skilja det långsiktigaDet iär att
arbetet med de globala förreglerna handel och ochinvesteringar en
politisk/ medial debatt. det gäller det långsiktiga arbetet resul-Då
terade förarbete endastorganisationernas iMAIatt stoppa en
krusning det gäller den massmediala och politiskaDåytan.
debatten lyckades dock braovanligt medMAI nåatt ut.om man

de MAI-kritiska bidrog till, ochorganisationernaDet som som
absolut förringas, konfliktenskall mellan olikainte attvar per-
spektiv utveckling blev konflikttydlig. resulterat iEn attsom
olika har förstått den globala utvecklingen ödes-inte ärattgrupper
bestämd. förmodligenbidrog arbeteSverige organisationernasI
också till inte sig i investerings-att engageratpersoner som annars
frågor detta områdeinsåg viktigt. ochSeminariumäratt rapporter
hjälpte bl.a. politiker, journalister och olika organisationer att en

investeringsfrågananalys den tillhanda-OECDänannan av som
höll.

arbete kan sikt resultera omfattande förändringar,Detta i
här finnslångt det mycket tyder dettainteså ärattmen som

förestående.nära

Tur skicklighet

kan konstatera framgångarVi de de MAI-kritiska organi-att som
hade då det gälldesationerna med budskap beroddesittnåatt ut

blandning föroch skicklighet. Skicklighet ärtur atten av man
duktig koordinera de förhar. Tur situa-småatt attresurser man
tionen den gjorde. hände då avtalet läcktesåg Detut utsom som

väldigt speciell uppstod där nyckelelementsituation tvåattvar en
viktiga.var

första faktum förhandlatsdet innebar det avtaletFör så såatt
länge konsultation med andra paradoxalt för-utan grupper nog en
del, eftersom fannsdetta resulterade språket "tydligt".i Däratt var

försök aspekter utanföringa de ekonomiska.snävtatt taens upp
försökte inkludera sociala och miljömässiga aspek-Då man senare
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frågorna.gjordes detta all hast och kunskaperi istörreter utan
uppmärksammandes bl.a. där miljödepartementeti SverigeDetta

efteranalyserade det utkast kritiken.OECD presenteratsom
Slutsatsen tydlig och höll med de organisationer somvar man

medförtkritiserat avtalet detta utkast inte någraattom nya
miljöfrågornaväsentliga förändringar... i princip på-utan att

klistrats avtalsutkast grundeni inte varit integ-attett avsettsom
samhällsintressen medmiljöskydd och andra investerings-rera

skydd.2°
från offentligtdet andra perioden det avtalet blevsåFör attvar

tillräckligt kort förtill dess det skulle skrivas under mångaattatt
sysslar med investeringsfrågororganisationer intesom annars

skulle kunna detta arbete känna arbetsbördanprioritera utan att att
för frågablev det aktuell gjorde också in-Att så attstor. var en

för frågan hos politiker och massmedia.relativt Dåstorttresset var
först läckte februari planernaavtalet i i OECD1997 attut var

förlängdes tidunderteckna avtalet april Sedan dennai år. ettsamma
förlängning dramatik vilket gynnadeskapade vissår. Denna en

uppmärksamheten massmedia.i
Hade avtalet uppenbart negligerat miljö- och utveck-inte så

lingsfrågor, eller haft längreläckt tidigare/ut mansenare, en
planeringshorisont hade med sannolikhetsituationen stor sett

fortfarandeannorlunda dag.i Att någotInternetut ses som
spännande bidrog också till skapa för frågan.intresseatt

investeringsfråganiLobbyarbetet

investeringsfrågan sammanfattas följandeLobbyarbetet kani i
punkter:

med andra värderingar näringslivetOrganisationer iän är stort
investeringsfrågornautestängda från de fora där agendan försätt

formas, bjuds för diskutera olika de-ibland inäven attom man
taljer. har resulterat del MAI-kritikernas tidiDetta att storen av

försöka frågor ochtill hitta vilka diskuteras igått att som var,

20Ebbesson 1998
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stället för diskutera de grundläggande frågorna hur reglernaatt om
för utformas.investeringar skall

övergripande arbetet med investeringsfrågorDet pågår i° stort
oförändrat, relativt livlig debatt. Debatten har intesätt trots en

inneburit med avvikande perspektiv möjlighetgivitsatt grupper att
delta de fora frågornai där förbereds utformas.och

Situationen möjliggjorde för organisationer° attsom resurssvaga
debatt unik. Tiden till avgörande beslut, bredstarta en var en

mobilisering, språket och nyhetsvärde bidrogi Internetstexten
tillsammans till massmedia intresserade försig komplexatt en
fråga.

har för utvärdera kring dessaIngen interna-° attansvar processen
frågortionella demokratiskt perspektiv, det önsk-ettur men vore

till börja kartlägganågon initiativ diskussionenvärt tog attom
kring förhandlingsrunda.WTO och dess hanterar detHurnya
parlamentariska detta, vilka företag frågor,driver vilkasystemet
vad folkrörelserna, vilken roll har massmedia och sist integör men

hurminst påverkade MAI-diskussionen arbetet

växthusgaserGlobala regler för utsläpp av

andra fråganglobala skall studerasDen denna artikel kli-i ärsom
matfrågan och de försök genomförts begränsai regiFN:s attsom
utsläppen växthusgaser. Diskussionerna förts åtgärderav som om
för undvika potentiell klimatkatastrof har resulterat iatt en ett

från fossilindustrin saknar motstycke miljöfrågansigensvar som
historia.

beror denna kraftiga reaktion detta förstaFrämst äratt
internationell miljöfråga, kräver långtgåendegången som en som

förändringar det västerländska samhället för lösas, skallattav
bindande regler med straffmekanismer."

21Informationen kommer detta från Pamlin b ochi avsnitt 1998 Rampton
där1997 annat anges.

22 information ChambersFör 1998.mer se
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frånagendan redaninvesteringsfrågan därskillnad frånTill
klimatfråganföretag harvärldensformadesbörjan stora enav
form lobby/helt PR-resulterat ihistoria vilket annan avenannan

hurdetinvesteringsfrågan. intressantaarbete Denna gångi ärän
till.krishanteringen gått

dagordningenpå internationellaMiljöfrågan den

klimatfrågankonflikten kring måsteförstå denFör storaatt
den förstagenomfördes, Sverige, FN-itilltillbaka Detta år1972.

resulteradeKonferensen i tvåmiljöproblem.konferensen om
genombrott.viktiga

industrialiserade världenfast dendetförsta slogsdetFör att
blandformyttradeutvecklingsproblem sig ihade annatavsom

betrak-problemrika världenshade denTidigaremiljöförstöring.
kundeförändringarmarginella åtgår-medtekniska,tats somsom

utvecklingsproblem ochhadevärlden defattigadas. Den somvar
de rikautvecklingde skulle kunnafrågan hur somsammaom

skulleWoods-institutionernabl.a.fråganländerna Brettonsomvar
lösa.

demokratiskgenombrottkonferensendet andra blevFör ett ur
hadefrämst miljöorganisationer,olikaradsynvinkel. En grupper,

det be-alla tyckteochkonferensen intevidsamlats även omom
hurdiskussionensjälvklar itill sluttraktades dessa art omåtgärderensom

förvidtogsskulle lösas.miljöproblemende globala att
ochfortsatta arbetetdetperspektivmed olika iinkludera grupper

delta.chansintresseradealla attenge

samfundetinternationellaEn spricka i det

internationelladetspricka iskapadegenombrottDessa två storen
deochWoods-institutionernaflestasamfundet. inom BrettonDe

denproblem,transnationella företagen ingasåg än att nu-mer
institutionerför långsamt. såggick Dessavarande utvecklingen

förankring.demokratiskeffektivitettillockså hellre än
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Under lång tid konflikten akademisk fråga efter-mestvar en
de flesta frågorinternationella för eller specialiseradesmåsom var

för mellan de kulturerna dettvåspränga i internatio-gränsernaatt
nella samfundet. 1980-taletPå blev dock konflikten oundviklig;
den internationella handeln och investeringarna snabbtväxte sam-
tidigt allt fler globala miljöproblem uppmärksammades.som

Klimatfrågan blir politisk

klimatfråganDå dök den politiska sluteti 1980-talet,scenen av
efter torka och värmeböljor i detUSA, förstod vilkenvar som

utmaning mänskligheten stod inför. Politiska initiativ komenorm
snabbt och krisen för fossilindustrin klimatfrågani kan dateras till

höllsDå den första1988. internationella konferensen atmos-om
färsförändringar där politiker och vetenskapsmän tillsam-möttes

med miljöorganisationer och fåtal näringslivsrepresen-mans ett
tanter.

Vid stod det klart framtida klimatförändringar främstmötet att
kommer drabba fattiga och nuvarande generationeratt attgrupper

deni industrialiserade världen minska utsläppsinaär tvungna att
för orsakainte problem för framtida generationer. Därmedatt var
det uppenbart västerländska fossilsamhällevårt där bådeatt trans-

och energiproduktion baserade olja,sig kol och inteporter gas
hållbart. undvika denFör möjliga katastrof forskarnaär att som

beskrev beslutade minska utsläppen växthusgaser medattman av
till20% 2005.

Fossilindustrin reagerar

drastiskaDetta beslut resulterade i åtgärder från fossilindustrins
sida. skapade sammanslutning1991 amerikanska företag, bl.a.en av
National Coal theAssociation, FuelsWestern Association och
Edison Electrical Institute, PR-grupp kallades fören som
"Information Council for the Environment ICE. Denna grupp
lanserade kampanj för dollar inkluderade500 OOOen som annonser
och olika PR-åtgärder. Målet fast budskapetatt trummavar att
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PR-byråfakta.bara inte Denteorier,"klimatförändringarna är
och iden-opinionsundersökningaranvände sigskötte ICE avsom

informations-aktivalågutbildade inte"äldre,tifierade ärmän som
målgruppen.inkomst"med lågoch kvinnorsökare somunga

budskapetförderadio.använde DärMediet sig utmanav varman
dome-åtgärdervilloch vetenskapsmänpolitikerde varsom seatt

utvecklingen ochekonomiskadenvilledagsprofeter stoppasom
stenåldern.tillåtergå

kallasVetenskapsmän

skapadeforskare.behövdestrovärdighet ICEöka ICE:sFör att
ställt sigforskarebestodpanelvetenskapligdärför somavsomen

sinaförändra klimatetskullemänniskantillskeptiska genomatt
defrågadeläckte sigbrevkoldioxid. interntutsläpp I utett somav

skullevetenskapenhurbeställtindustriföreträdare ICEsom
antalochefter dennakollapsade PMsälja. Kampanjen ettatt

nåddeliknande till slut pressen.
de kändaVirginia,från iMichaels universitetetPatrick en avvar

företagens in-efter detlämnadeklimatskeptikef ICE attsom
uppenbaraupprörd derassade sigläckt HanPM överut. varaterna

underhanvisade det sigupprördhethansoärlighet. Trots 1995 att
fossilindustrin,fråndollarfem mottagitde åren 000165senaste

flitigt iChange"World Climatebokförbl.a. sin använtssom
debatten.

GCCBurson-Marsteller

eftersom detrollspelademisslyckades intedelvis såICEAtt stor
"Globalfrämsta dagkvar. iandra organisationer Denfanns otalett

redanskapades Burson-CoalitionClimate GCC 1989 av
PR-byråer. Deltagare i GCCvärldensMarsteller, ärstörstaaven

23 tillNAFTA-avtalethaft säljaBurson-MarstellaruppdragAndra är att
oljekatastrofenmeduppstod ochikrisernabefolkning, hanteraUSA:s som

Bophal.och gasolyckan iValdesExxon
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bl.a. Texaco, Chevron, Exxon, American Petroleum Institute,
Ford, ochGM andra företag huvudsakligen40 från fossilindustrin.

genomförs historiens1992 FN-konferens dei Riostörsta
Janeiro. slogsDär det fast denåter nuvarande utvecklingen äratt
ohållbar och krafttag behövs. Fossilindustrins krafttag inomatt
klimatområdet innebar dock inteUSA accepterade bindandeatt
utsläppsmål, sköt denna fråga framtiden.utan

inslagEn klimat-lobbyingeni efter Rio-konferensennytt är
BCSD Business Council for Sustainable Development. Organi-
sationen bildades för de transnationella företagenatt grönge en
profil under Rio-konferensen. Till början organisationenen var
relativt progressiv och de förstamånga intern-PM produ-av som
cerades och läckte speglade demånga tankar miljö-utsom av som
rörelsen hade. Tyvärr accepterades dettainte flera de företagav av

ingick i BCSD. Organisationen döpte tillsigsom senare om
därWBCSD, för World.W står I WBCSD bl.a.ingår Shell,

Monsanto och ABB.
företagGenom inte miljöfrågan allvar ingår iatt som tar

och dessaWBCSD företag dessutom verksamma i organisa-äratt
tioner lobbyingsig för alla förslagägnar redu-som att stoppa att

utsläppen minskar WBCSD:s trovärdighet. konkretaDetcera
resultatet organisationen främst fungerarär fasadatt grönsom en

deåt minst delarnaprogressiva industrin.av
ökaFör sin trovärdighet skulle kunnaWBCSD kritisera deatt

motarbetar bindande åtaganden för minska koldioxidut-som att
släppen. Men i GCC, sedan miljon1994 använtt.ex. översom en
dollar förår motverka åtgärder för sänka utsläpp koldi-attper av
oxid, ingår WBCSD-medlemmar och samarbetspartners. De
kampanjer genomförtGCC har dessutom koordinerats med andra
kampanjer där medlemmar i WBCSD ingår. betalde1993 t.ex.
American Petroleum Institute API Burson-Marsteller 1,8
miljoner dollar för genomföra datorgenererad brev- ochatt en
telefonkampanj för förslag till skatt fossilaatt stoppa ett
bränslen.

24Burson-Marsteller förövrigt med och skapade W BCSD.ävenvar
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länder behövsFler

skulle iåtaganden Kyoto 1997bindandebeslutDå tasett om
Införfossilindustrin.frånPR-verksamhetenintensifierades lobby/

ochframför allt GCClobbygrupperna,konferensen ansåg
behövde stödUSACEI,InstituteEnterpriseCompetititive att

landlämpligtvaldesAustralienländer.från andra attettut som
Edelman’s,PR-firmorflestalobbyverksamhet Debedriva

etableraderedanm.fl.Knowlton,HillBurson—Marsteller, 85 var
frågor.näraliggandemedarbetatoch hadedär

deltagaredärhögkvarteri CEI:shölls strategimöte1996 ett
blev bl.a. serieResultatetdeltog.olika fossilintressenfrån en

ocksålyckadesföreAustralien Mankonferenser Kyoto.i
ekonomiskaförstödda institutstatligtAustraliens attprognoser

förskulledyrt dethurvisadeantalsläppa vararapporterett som
kändekoldioxid. NågotutsläppenminskaAustralien somatt av

donationföretagdessalästetill motatt enrapporter varsom
den styrkommittéplats iköpakunde sigdollar000 ut-50 somen

kostnaderna.beräkna Iföranvändesmodellervecklade de attsom
Statoil.ochMobil,ingick bl.a. Texaco, Exxondenna styrgrupp

flera kam-ochdockinvesterades i USADe största resurserna
Global Climatethegenomfördes. Gruppeninförpanjer Kyoto

oljebolagenflestadebeståendeInformation Project GCIP av
vändasopinionendollarmiljonersatsade 13 mot ut-attatt

budskapmed olikaradioreklamochTVsläppsbegränsningar.
allvarligklimatfrågan intebudskapetdärpumpades ärattut var

åtgärder.vidtaböroch inteUSAatt
underAustralien,ochUSAkampanjdennaResultatet attvarav

bekämpadehårdastländerde tvåkonferensen i Kyoto, ettsomvar
länderna.rikaför deutsläppsbegränsningarbeslutklart om

industrigruppernasde olikauppmärksammaförsökI attett
FoE25Earthof theFriendsgenomförde omröst-delaktighet en

företag/detinbjödskonferensendär allaning röstaatt

miljon25 medmiljöorganisationdemokratiskaVärldens största enca.
klimatkonferensernaUnderländer.verksamhet äroch imedlemmar 59

debrukarochmed W WPtillsammans Greenpeacedet FoE mestvarasom
framträdande.
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organisation hade förstörtansåg klimatförhandlingarnasom man
företagFörutom och fannsABB lobby/PR-0rga-Exxonmest. som

nisationer listan. allaFörst i omröstningen kom, föga över-av
raskande, GCC.

Resultatet i blev den framgångKyoto inte miljö-mötetav
organisationerna hoppats och de flesta frågorna flyttadessvåra
till konferens i Buenos Airesnästa 1998.

Fossilindustrin införsatsar avgörande konferens

Inför klimatkonferensen i Buenos Aires samlade fossilindustrinsig
för slutligen kunna omdefiniera klimatfrågan och därmedatt
kunna kontrollera den bättre. Nedanstående utdragär ur en
strategi läckte från American Petroleum efterInstitute,som ut

i Kyoto.mötet

"Aktionsplan
då:Seger

media "förstår" osäkerheterna kring klimatforskningen.-
mediatäckningen kritikenåterger "den etablerademot-

sanningen vederhäftig.som
vanliga medborgare "förstår" osäkerheterna kring klimat--

forskningen.
de stödjer Kyotoprotokollet framstår verklighets-som som-

främmande.

ochStrategi taktik:
Taktiken kommer användas från dagi tills klimatmöte inästaatt

föreslagnaBuenos Aires. De åtgärderna kommer genomföras såatt
fort planen godkänd och finansieringen klar.är är

Identifiera, rekrytera och fem oberoendeträna ett team—
forskare skall användas för media. skallDessa ha deltagitinte isom
den offentliga debatten förut stödja de forskare redan ärutan som
skeptiska.

Utveckla globalt presskitt för massmedia. denna skall detI in-ett-
kritik forskarrönen stödjer klimatförändringen. Kittetav som

26 återfinnsStrategin helheti sin Hamiltoni 1998 62-68.p.
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med-media ochinformationenkelinkluderaocksåskall som
förstår.borgarna

vetenskapsreport-förforskaremediatränadebriefingsframTa av- radionyheterUtvecklamediamarknaderna.viktigastede 20rar
forskareerbjudaochlandethelaforskareinkluderar över somsom

igäster programmen.
tillinformationkontinuerligdistribueraochProducera veten--

e-mail.fax ochviaskapsreportrar
tidningarolikadirekt tillsyndikat ochdistribuera viaProducera,- undertecknadeledarsidanoch brev tilldebattartiklarkontinuerligt

forskare.av
JohnÖvertyga TV-journalisternanationella t.ex.de storaen av- osäkerheterna iundersökerproduceraStossel ett somatt program

Kyotoprotokollet.förgrundtillliggerforskningen som
gräsrotsorganisationergenomförstöd ochOrganisera, engenom- delstaternaviktigastede tiodebatter iföreläsningar/serie möten/

oktobertillperioden augusti 1998.under
ochskolordirekt tillutbildningsmaterialDistribuera genom—

gräsrotsorganisationer.

Utvärdering:
beslutsfattareochamerikanareantaletUndersökningar över som- gällerdå detosäkerhetervetenskapligafinnsdet storaattanser

klimatproblemet.
etableradedenifrågasättermassmediaartiklarantalet iMäta som-

klimatforskningen.
materialtillfått tillgång vårtkongressledamöterAntalet omsom-

klimatforskningen.
från deraskongressledamöternatillkommunikationMängden-

klimatfrågan.Valkretsar om
deltar.klimatskeptikerradio därshows"talk iAntalet-

material.harelever vårtAntalet lärare/ som-
utbildats och återgettvetenskapsreportrarAntalet somsom-

klimatfrågan.kringosäkerheterna
ochradio TVtidningar,människormängdenTotala som genom- klimatfrågan.kringosäkerheternainformationfått om
reklam-dollarnovemberfram till 000budget 2 000Total 1998: +

utgifter
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Inför och under kundei Aires miljörörelsen baraBuenosmötet
konstatera fossilindustrins lyckats väl.strategi Trots diverseatt att
dokument liknande det offentliggjordes miljörörelsenovan av
tycktes detta påverkainte massmedias Därför kanrespons. nu-

svenskai media höra hur journalister talar möjliga klimat-mera om
effekter. Mellan de konferenserna kunde ocksåtvå radse en
klimatskeptiska artiklar. klimatfråganDetta deärtrots att ett av
områden där det råder vetenskaplig enighet. frånFörsökenstörst
olika diskutera etiska frågor, oljeexploateringens andraattgrupper
problem, möjliga alternativ och vad forskaremajoriteten av anser
har alla varit mindre lyckade.

Fossilindustrin lyckas

bakgrund detta det kanske förvånandeMot inte iär mötetav att
Aires resulteradeBuenos inte beslut kommeri leda tillattsom

minskade utsläpp. med lite god vilja skulle kunnaOm Kyoto
beskrivas potentiellt genombrott det kallasvårtärettsom att

föri Aires konkretBuenos sammanbrott.någotmötet änannat ett
resultat de drastiska förändringarSom fossil-ett av som

industrins verksamhet inneburit klimatfrågani höll Christoffer
frånFlaving, World Watch under konferensenInstitute iWVVI,

Aires specialinsattBuenos där miljörörelsenseminarium bjödsett
för diskutera huruvida miljöorganisationerna bör lämnaatt

klimatförhandlingarna och tillinitiativta ett en ny process
parallellt med den nuvarande.

krishanteringen har fossilindustrinGenom lyckats flytta
frågan. ha främst frågaFrån varit etisk det främstäratt en nu en
ekonomisk fråga där det centrala problemet hur fossilbolagenär

27 vanlig jämförelse gäller frågan genmanipulation.En deMångaom av
företag lobbyorganisationernaingår i till åtgärdernegativaärsom
klimatområdet samtidigt tillpositiva introducera grödorär attmen nya

den vetenskapliga oenigheten konsekvenserna mycketärtrots att storom
och talar potentiella katastrofer.många det skulle krävas likaOmom stor
enighet genfrågani då det gäller klimatfrågan skulle drömmaingensom

introducera genmanipuleradeattom varor.
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billigagenomföra ochländerna skall kunnaoch de rika små åt-så
möjligt.gärder som

konferen-lobbyingen underkomma ihågviktigtDet är attatt
och den relativtisbergbara närvaronär storatoppen ett avserna

ibland uppmärk-och människorättsorganisationer,miljö- som
felaktig bild det verkligamassmedia, lätti ger en avsammas

styrkeförhållandet.
tydlig under deSyd blir dockSkillnaden mellan Nord och stora

fattiga länderna har mindredeinternationella Många änmötena. av
frågorfölja alla olikafyra vilket det omöjligtdelegater, gör att som

hjälpsmed hela staberRikare hållerdiskuteras. nationer sig som
har också kon-diskuteras.följa alla de olika områden Deatt som

informationförser dem med underhemmatakt med kollegor som
konferensen.

Också Sverige svänger

har inneburit Sverigeinternationella svängningenDen ävenatt
klimatfrågan. har krävtpolitik inteändrat i Det någrasin stora

internationellafrämst resultatet dennationella insatser ärutan av
högre utsträckningfrågan internationellt alltlobbyingen. iDå

flyttas frånfler de centrala delarnahandelsfråga har alltblivit aven
finans- och näringsdepartementet.miljödepartementet till Inom

medkonfronteras debehöver industrindessa departement inte
ställetdepartement ibland ställer.frågor andraobehagliga Isom

ekonomiskafinans- och näringsdepartementet sinaanlägger ana-
bör dockde skall perspektivproblemen,lyser Dettagöra.somav

och ekologiska, då detperspektiv, socialaunderställas andra t.ex.
klimatfrågan.omfattande konsekvenserfrågor medgäller så som

vetenskap-där demiljörörelsens sida publicerasFrån rapporter
förslagochpolitiska spelet analyserasdiskuteras, detliga rönen

olikafullt hemsidor analyseraråtgärder Internet är somges. av
massmedia och den poli-klimatfrågan. Genomslagetaspekter iav

tillhuvudsakligendock liten och inskränker sigtiska debatten är
uppmärksamhetFN-konferenserna dåför visstiden de åtstora ges

frågan.
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lobbyinsatser industrin bidragit med hari Sverige varitDe som
utförtrelativt och de har endasti princip rutinmässigasmå upp-

vaktanden och överskickande fax och brev koordineratsav som av
framstötningar förinternationella kampanjer. Mindre kunnaatt
genomförts,delta den politiska hari inga störreprocessen men

Lobbymaterialet produceras kopierat fråninsatser. USA.ärsom
frågornainnebär de moraliska behandlas och deinteDetta att

förbigårlångsiktiga målen med tystnad. stället klargörI attman
möjlighet köpa fria detindustrin ochsigmåste att attges av-

görande problemet utvecklingsländerna medinteär äratt
profil flera faktorer,Anledningen till denna låga beror men

främsta förmodligenden industrin bedömer rollSveriges iär att
frågan marginell. aktuella aktörerna skulle bedrivaDesom som
lobbyingen har dessutom fokuserat kärnkraftsfrågan under lång

eftersom fråntid. Internationellt detta lobbyarbetetintressantär
klimatfråganindustrin till början utnyttjade retorik,i sinen men

sedan tid sällan använder detta jämföraallt Attargument.en mer
klimatargumentet parlament, ledarsidor, debattsidor ochi

fleranyhetsplats tid länderi intressant.över vore
förmodligen kommer påverka alltproblem Sverige iEtt attsom

högre utsträckning kommersialiseringen politiken. Genomrör av
underkongressen de skeptiska till skrivai USA ärattatt sagt att

det protokoll resulterade har demo-iKyotomötet svårtettsom
kratiskt problem för länder tydliggjorts. valsystemmånga Genom
baserade dyra med hjälppersonval och kampanjer massmedia,i

lobby/ PR-företag, blir allt fler världens demokratiskt valdaav av
för kunnaledamöter beroende ekonomiskt starka attav grupper,

bedriva politiska kampanjer. Storleken detta stödsina svårtär
eftersom bidragen former.uppskatta kommer olikai mångaatt
beräkningar bara donationernaKonservativa visar i USA,att en-

från fossilindustrin,bart handlar miljoner dollarminst 53om
mellan 1991-96.

28Edin 1999
29 Siffrornas från federal ElectoralHamilton rådata "US1998 ärursprung

Till detta bör tilläggas de oljebolagen mellanCommission. nio störstaatt
och spenderade miljoner dollar källa.samma1991 96 992,8 annonser
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klimatfråganLobbyarbetet i

klimatfråganLobbyarbetet kan sammanfattas följandei punkter:i

Sedan då beslutet sänka utsläppen växthusgaser19880 attom av
dök kris för fossilindustrin har de arbetat intensivtupp som en
för förhindra åtgärder och frågan.överatt ta

mellan de konferenserna det arbetet sker.Det intensivaär0 stora
för förhandlingarnaBåde de politiska arbetet förinom ochramen

skapa miljöorganisationer har råd följa alla dis-opinion. Fåatt att
kussioner och de har definitivt råd "informera" journalisterinte att

forskareeller köpa annonstid och det fossilindustrinsätt som
gor.

Fossilindustrins lobbyarbete har skötts delvis dem själva0 av men
också med hjälp världens lobby/ PR-byråer.några störstaav av

Industrins arbete har skett lång rad olika Sponsringsätt.0 en
forskare,skeptiska kontakter med vänligt inställda journalister,av

kontakter formandetmed sponsrade politiker, olikaav grupper
jobbar med frågan, etc.som

ha krisfråga kan fossilindustrin tillvaritFrån övergå0 att en nu
arbeta med agendasättande verksamhet klimatfrågan.iävenatt mer

Huruvida frågan kommer förmöjlighetåter att ge resurssvaga
föravill perspektiv företagseko-in detänett annatgrupper, som

nomiska, höras beror hur väl politiker, vetenskapsmän,att
journalister, lärare, opinionsbildare, miljögrupper och andra med-
borgare lyckas med andra perspektiv det fossil-nå änut som
industrin sprider.
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Lobbying försvagar demokratin

företagen,De kunder, vettskrämdavåra för miljörörelsenärstora
har deDe anledningingen företagen endastJagatt tror attvara.

behöver obetydliga områden. Anledningen före-ärge upp att
för starka, de etablissemanget.är ärtagen

De internationella frågortvå beskrivits har högi utsträckningsom
påverkats lobbying. frågan regler förI investeringar harav om
näringslivet lyckats befästa inflytandesitt forade frågani där han-

det andra foraså i kräver formaktiv lobbyingteras att som en av
denna frågai sker konsultationer och institutionaliseradgenom

påverkan. detta inflytandeGenom kan de fortsätta utanföragera
det demokratiska samtalet då deras politik ifrågasätts.även

klimatfrågan har fossilindustrinI lobbyingintensivgenom
sedan skapat situation1988 med hjälp politiska/en som, av ,mediala kontakter och opinionsbildning, demgivit goda förut-

försättningar omdefiniera vad denmånga störstaatt anser vara Jglobala miljöutmaningen.
exemplenDe beskrivitstvå endast exempel, liknan-ärsom men

de scenarion utspelas frågornai biologisk mångfald, socialom
utveckling, Världsbankens energipolicy, IMF:s strategi ochi Asien
frågan liv. fallsamtliga kanI de demokratiskapatentom pro-
blemen med lobbying sammanfattas i punkter:tre

Resursberoende. lobbying gällerFör inte röst,en person en
resultat.utan pengar

30"The big corporations, clients, scared shitless of theour are
environmental The corporations about that. Imovement... are wrong
think the will havecompanies give only insignificant levels.to at

theBecause companies they’re the establishment... Franktoo strong,are
Mankiewicz, Vice-Chairman, Hill Knowlton StauberPR8a 1995.ur

kanVi Makiewitcz analys omfattar de flesta andra organisationeranta att
och harinte företagen hur samhället skallgrupper som samma syn som
utvecklas.
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förställetkorridorer iPåverkan sker iöppenhet.Utan
torg.

sällan, förmycketaldrig, ellerskerLobbyingsärintresse.För ett
bästa.det allmänna

Resursberoende

mycketbedrivits varitlobbyingfallen har denstuderadedeI som
fåttproblemdettaklimatfrågan harresursberoende. I extrema

ländernade rikasteföretag ochVärldensproportioner. ärstörsta
koldioxidut-sänkningförlorariskerarde mestatt avensom

Bangladesh,människorfattiga idetSamtidigtsläppen. är t.ex.
Ö-stater förlora klimat-harochHonduras mest attsom

tydlighet. dettamed allhar Attkatastrofer, vilket redan visats
omdefinierafossilindustrinförmöjliggjortstyrkeförhållande att
företagfåtalnekar till. Ettfrågan det inte mångaär somsomnog

ochfortaremycketkoordinerasocksåkansitter stora resurser
central-intekoncentreratfrågordriva sina ärän grupper sommer

ochbakgrundkulturellinfallsvinklar, olikahar olikastyrda, som
lobby/PR-företagjournalister,betala politiker,har små attresurser

och forskare.
hurmindre tydligtinvesteringsfrågan detdet gällerDå är stora

skeralla dedeltaanvänds, bara i mötenatt sommenresurser som
långttillhandahåller liggerproducera deoch rapporter som man

ekonomiska Deflesta kritikersdebortom stora resursernaramar.
lyckatsvälinvesterade och dådock redannäringslivetfrån är man

likainflytande krävs inte Förinstitutionalisera sitt stora resurser.
dockinflytande krävsdettavillaktörer sum-enormautmanasom

dettalobbyinganvända så måstedessa skulle sigoch avommor
fora.andrafrågan tilllyftaske överattgenom

31 drabbas intede kommerproblemYtterligare värstär att ensattett som
sannolikhetmeddessutomkommerKlimatförändringarfödda. störstaär

ekonomiskharför djurarter. ingenkatastrof Dessainnebära mångaatt
hänsynstaganden.moraliskabarastyrka kan representeras genomutan
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Utan öppenhet

Öppenheten de frågornai har liten. klimatfråganvarit hartvå I
fossilindustrin mycket, den arbetat efterstrategisynts men man
har hemlig och devarit diskussioner förts har förvarit svårasom
intresserade medborgare följa. investeringsfrågan har det inteIatt
varit öppenhet tala alls. det överhuvudtagetnågon blevAttatt om

diskussion frågan kani arbetet frånmiss inärmasten ses som en
näringslivets sida.

För särintresseett

det tredje, vilket kanske det allvarligasteFör sikt, deär agerar
olika aktörerna endast tillfällen finnssärintressen. därFåsom
dessa får träffa de fårsärintressen betala för derasprisetsom

kan hellerDessa särintressen ställas till då"segrar". inte derassvars
inflytande olika beslut falli oklart.många är

En fungerande demokrati

Ovanstående unkter sammanfaller med Robert McChesneP Ys
de centrala värden hotadegenomgång samhälle,vårtärav som 1

krävs för fungerande demokratkmen som en

får finnas föralltDet inte inkomstskillnader och ägandetstora
spritt.måste vara

finnas fungerandeDet politisk kommunikationmåste en som
inkluderar dialog samhällets utveckling.en om

finnas känslaDet gemenskap och detmåste iblandatten av
finns behov delvis hålla tillbaks tillsitt egenintresseett attav
förmån för samhället.övriga i

Diskussionen lobbying får dock begränsasinte till dessaom pro-
eftersomblem verksamheten ofta syftar till omforma hela detatt

ramverk det verkar Lobbyismen förstärker därmed också desom

32McChesney 1997
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särskiltdendemokratiförsvagande element utnyttjar. Detta ärsom
regelverk hållereftersom justallvarligt global nivå många nu

stukturerfinns demokratiskautformas och det inte några somatt
företagens styrka.transnationellabalansera dekan

investeringsfrågan.tid tydliggörs dåProblemet över ser
Även utveck-arbetar medochorganisationer somgrupperom

vetenskapliga underlagoch harlingsfrågor debattervinner som
frågorna behandlas.de fora därstöd de till Genominte innår att

formas blirdagordningenutanför diskussioner därställas de
demokratiskt samtal.skådespeldiskussionerna än ettettmer

7/ bör betraktasPR-verksamhetenSlutsatsen Lobby/är ettatt som
deteffekt verksamhetendemokrati.hot vår En är attmot av

samhällsut-och stället stödsdemokratiska samtalet iträngs ut en
tillskansahar kan sigveckling där de redan mer.resursersom

likadiskuterarförsvinner där olikasituationerDessutom parter
utvecklas. Allt detta sker irespekt för olika värderingarvillkor och

vilka aktörernahar möjlighetdär medborgare att seprocessen
ar.

Rekommendationer

Även problem finnsinternationella lobbyingenden är ett stortom
minskaskulle kunnaåtgärder omedelbartdet enkla som

exempelinflytande. Avslutningsvislobbyingens någrapresenteras
möjlighetintresserade medborgaresförslag skulle stärka attsom

utformas.skallhur det globala regelverketdelta samtaleti om
för ökad öppenhetskulle kunna påbörjaåtgärderDessa en process

samhällsdebatten.i

Riksdagen

främstaden aktörenfortfarande nationalstatenDet ärär som
framför olikadet allt härinternationella ochden är somarenan

diskussionernamöjlighet deltahar iatt omresurssvaga grupper
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internationella regelverk. åtgärder skulle deras del-Genom tre
aktighet stärkas.

Dokumentera lobbyism riksdag och myndigheter.i Registrering-
lobbyister det väsentliga medborgarnainte harär utan attav en

möjlighet hur deras väljer spendera tid.sinatt representanter attse
anförs gränsdragnings-De registrering,argument mot t.ex.som

problem, krävande administration och integritetsproblem, går att
lösa med relativt enkla åtgärder.

Stödja möjligheter delta dei internatio-attresurssvaga gruppers-
nella diskussionerna. skall för dessaDet avsättas resurser grupper,

bara för delta konferenser,inte viktiga för kontinuer-iatt utan att
följaligt kunna dessa frågor.

Klargöra politiken internationella fora.i samlad redogörelseEn-
för hur och de olika politiskaregeringen partierna Sverigesser
roll olika internationella fora offentliggöras.i bör redo-Denna

börgörelse också inkludera kommentarer till den aktuella utveck-
lingen olika fora.i sådan sammanställning skulle också andraI en
aktörers kunnapositioner inkluderas vilket skapar förincitament
andra redovisaorganisationer ståndpunkter.sinaöppetatt

Massmedia

främstaMassmedia den informationskanalen för mångaär
människor. Exempel åtgärder olika redaktioner skullesom
kunna förvidta bidra till ökad öppenhet äratt att:

Utveckla där artiklar högi utsträckning möj-såett system som-
ligt har källhänvisningar.

debattartiklar förklargöra skribenten arbetar.I vem-
Undersöka och redovisa hur mycket användsöppet resurser som-

för låta komma till tals och hur delatt storresurssvaga grupper av
hetsmaterialet färdi bearbetat olika särintressen.ärn Y som g av

möjlighet komma till tals derasGe attresurssvaga grupper-
vilkor. Direkt anslutning till ordinarie nyheteri skulle olikaegna
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kunna perspektivmed mellanrum, sinajämna gegrupper,
händelser.aktuella

Skolan

frågan för demokratin hurförmodligen den ViktigastesiktPå är
full-utformas. där har rådutbildningen samhälle allaEtt att en

grundförutsättning. jämställdavärdig och jämlik utbildning är en
efteroch hur de skall söka material,medborgare vet somsom var

möjlighet forma detill hur olika harkänner intressegrupper att
förmedlas hur de själva kan påverkabudskap och ärvetsom som

förför levande demokrati. åtgärderden bästa Två attgaranten en
dennapåbörja är:process

undersökning lobbying skolorna.sponsring/ iInitiera aven-
fram bildmaterial där olika sinTa intressenett ger av sam--

det till och vad dehälls åverkan. Hur år nästaattg anserp
får information från olika håll.bör tänka då de n u ucgeneration

sammanhangLobbying i störreett

lobbying kanOvanstående exempel hur problemen medär
tillräckliga. kommaminskas, de naturligtvis inte åtFörär attmen

omfattandebetydligt arbete,problemen krävs inte minstett mer
lobby/PR-fråganinternationellt. kan inteDet poängteras attnog

svaghetersammanhang. Lobbying utnyttjar iimåste störreettses
förstärkerdet demokratiska och dem, inteärsystemet men ensam

politiskaorsaken till de eller består. Det måsteuppstår systemetatt
där detmaktkoncentrationen diskuteras,över, arenorses nya

föras och rolldemokratiska samtalet kan utvecklas skolans som
för demokratiska medborgare klargöras.stöd utvecklingen av
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Författarpresentation

PamlinDennis pamlin@telia.com arbetar med kommunika-
tionsfrågor och makten begrepp. har bl.a. studerat fråganHanöver

hur regelverk internationella fora utformas. Fokus dettai iom
arbete har relationen mellan de internationellavarit organ som
utvecklar regelverk för ekonomin och de och institutionergrupper

arbetar för socialt och ekologisk hållbar utveckling. Upp-som en
dragsgivarna framför allt nationella och internationella organisa-är
tioner engagerande miljö- och rättvisefrågor.iärsom

det gäller klimat- och investeringsfrågorna har Pamlin bl.a.Då
arbetat för Diakonia, Syd, Friends of the EarthForum

MiljöförbundetInternational, Jordens ochGreenpeace, Vänner
Naturskyddsföreningen.
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Bilaga. ekonomiska enheterVärldens

År C02Namn Inkomst %iNr.
miljarder fattigdom per
$ US/EU def. capita

1 995
14/USA 1351 95 19 19,41
12/6 10,32 Tyskland 755 96
4/ 12 9,23 Japan 528 96

Storbritannien 95/96 13/14 9,24 422
2/italien 416 96 6.5 7,35
12/Frankrike 250 96 7.5 5,96

7 Exxon/ 98 FMobil 182,4 -
General F7 Motors 178,2 97 -

F153,6 978 Ford Motor -
DFMitsui co 142,7 979 -
F10 DaImIer-Benz/Chrysler 132,7 98 -
DF10 Mitsubishi 128,9 97 -

Dutch/ShellGroup F11 Royal 128,1 97 -
126,6 DF12 Itochu 97 —

FExxon 1244 9713 -
IWai-MartStores 119,3 9714 -

21/Spanien 113 95 10,4 5.915
DF16 Marubeni 111,1 97 --

14/Holland 107 95 6,7 8,817
F18 BP/Amaco 104,0 98 -

Sumltomo DF1 102,4 97a -
95/96 8/Australien 96 13 16,119

F20 Toyota 95,1 97 -
95/96 6/ 14,721 Kanada 94 11

GeneralElectric 90,8 97 DF22 -
Sverige budget 5/6,7 5,123 84.5 98
Nissho Iwai 81,9 97 DF24 —

IIBM 78,5 9725 -
l26 NipponTelegraph 77,0 97 -Telephone
lAXA 76,9 9727 --
F28 Daimler-Benz 71,6 97 --
DFDaewoo 71,5 9729 -
l30 NipponLife Insurance 71,4 97 --Company
F31 BP 71,2 97 -
IHitachi 68,632 97 —-
F33 Volkswagen 65,3 97 --

Någraandraexempel:
Nigeria 16,1 95 0,7xxx
Peru 8,5 96 1xxx
Ecuador 3,6 97 1,8xxx
Nicaragua 0,4 96 0,7xxx
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Källor
Länderna: The World Factbook, CIA, förutom1998, Sverige, budget OBS1998 det
är statsinkomster, inte BNP.
Företagen: Fortunes Global 500, Fortune kursiverade1998 sammanslagningar
under 1998.
Fattigdom: UNDP Human Development Report 1998; USA $def 14.40 dag;per
EU/OECD def antal under 50% medianen för den korrigerade disponiblaav
inkomsten.
C02-utsläpp: Carbon Dioxide Information Analysis Center, För1998; företagen F:
Verksamhet baserad på fossila bränslen, DF Stor del baserad på fossila bränslen,
I Liten del baserad på fossila bränslen.
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Från Magna Charta till
Motionerna

Om lobbning USA, EU/Europai och——
Svefige

Henrik Bergström

1. Kartans vita fläck

Tottenham Football Club hired Profile PublicIn Hotspur1985
Relations help persuade amendPPR ministers lawto to a new

the availability of alcoholrestricting grounds Baggottat sports
sidan 162.1995,

För den läsaren och alla andraupptagne

de viktigare områdena för statsvetenskaperna försökaEn ärav att
förstå förhållandet mellan och samhälle. dessaEtt mötenstat av
mellan och samhälle de organiserade påverkanintressenasärstat
beslutsfattarna. dessa påverkansmetoder lobbning, vilketEn ärav

det behandlas i bärande tankenDenär ämne ärrapporten. attsom
läsarna skall kunna förstå och analysera lobbning, organiserade
intressen och pluralism delar det politiska Upp-systemet.som av

läsare hoppar efter kapitlet direkt till slutordet ellertagna samman-
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mycket Alla andrafattningen är attupptagen. uppmanasom man
fortsätta och vända bladläsa

Smörgåsbordet

förklara lobbning poli-syfte beskriva ochUppsatsens är att som
specifikasåväl generella iakt-tisk företeelse samt somgenom

svensk lobby-amerikansk, europeisk ochtagelser beskriva EU
utvecklingslinjergenerella iakttagelserverksamhet. Med överavses

specifika detaljer stödjer och be-tid. Med iakttagelser avses som
förstå poli-fokus lobbningrikar helheten. Uppsatsens är att som

företeelse, olika politiska miljöer. Lobbning Sverigetisk ii tre
kommer naturliga skäl Dåägnasatt mest utrymme. uppsatsenav

flera och har flera parallella ochbestår exempel samman-av
god liknelse,skådespelaren Järrels ordhängande Stigspår, är atten

för stort.2smörgåsbord kan aldrig blie tt
med.finns fler lobbning påverka politikenGivetvis sätt än att

parlamentariskaaktioner påverkan denLegala och illegala viasamt
bortkanalen metoder bör glömmaseller korporativa inteär som

studeras lobbning och till delläses vissHärnär uppsatsen
enbart tillskriva lobbning antalopinionsbildning. Att ett egen-

utifrånskaper och diskutera det självt låtersig sig inte Upp-göras.
bredaperspektiv, särskilt denbör in i störresättas ett motsatsen

och lämpligenDemokratiutredningen har, inne-vägaansats som
politikenhållet andra delarmot av

1 Kraftsamlingenprofessor Jacobsson bokTack till sinBengt som genom
forskningfick det finns intresserade läsaremig inse1994, att att menav

ocksåde ibland är upptagna.att
2 TV-programmetjárrel färreUr 1998.om

Öberg3 påverkan68f. exempel politisksidorna Ett1997, ärannat
Rachel de bety-litteratur. TystCarsons 12år1962, är mesten avgenom

oftaföretag läromedel ochdande miljöinläggen någonsin. När sponsrar
det opinionsbildning denslutet läroböckerna,i av ärpresenteras av

högre skolan.
4 beslutsfattareUtredningsdirektivet angående lobbning a1997:101 är: tt

detför olika slagpåverkan inte något Snarareär ärutsätts nytt. enav
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används intresse, intressegrupp, intresseorganisa-Här termerna
lobbygrupp, lobby/organisation och påtryckningsgrupption, mer

eller mindre de andraVissa taxonomier,ärsynonymt. att attmenar
de har skilda betydelser och tredje det inte äratten grupp av-
görande vilka används läsvänlighetsskäl ingaAV görstermer som
åtskillnader. Materialet huvudsak anglosaxiska ochiutgörs av
svenska studier lobbning, ochintresseorganisationer opinions-om

pressreferenser frånbildning. viktig källa pågåendeEn ärannan en
studie bland behandling lobbning.‘ Iannat tarsom upp pressens av

förekommer antal harintervjuutsagorävenuppsatsen ett som av-
identifierats och stället uppträder löpande grundi i På på-text. av
gående arbete med studie vill skalljag inte atten annan personerna
kunna identifieras.

Iobbning7Kartritning introduktion tillen-

fjärde de röstberättigade till skolor,Vart år går merparten av
bygdegårdar med för kommunal- ochlägga sin iröstattmera
riksdagsvalet. Betydligt färre till valurnorna för deltasig itar att
EU-parlamentsvalens tiden däremellan, det vill all övrigMen säga
tid, vad händer då Politik bekant mestadels mellanäger som rum
val. Vill då påverka skeenden och händelser bör enligt den här
logiken enbart till vallokalen. Medborgare ochinte organisatio-

bara kan och bör, delta politiken de villinte imåsteutanner om

viktig del den demokratiska Flera företag ochi organisationerprocessen.
använder professionell för påverkaexpertis Kommitténattnumera . ..skall söka klargöra begreppen och definiera lobbying. uppdraget ingårI
också kartlägga och sammanfatta erfarenheter från länderandraatt samt
eventuellt förslaglämna till åtgärder området.
5 exempelvis och Leech Bäck och MöllerSe Baumgartner 1998; 1995;

Richardson WilsonPross 1986; 1993; 1990.
6 Kommande.Bergström
7Resterande inledningskapitletdelen väsentligt omarbetatutgörs ettavav
utdrag Bergström 1998.ur
8Jämför sidan liknande kring deltagande ochGrant 1995, som resonerar
val Storbritannien.i
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förmed och påverka samhället. Särskilt gäller organisationer,vara
de främjar medlemmars bästainte sina intressen sättatt som

finns fleratenderar under motverka undergångFöratt att
utomparlamentariska påverkanskanaler, till exempel lagliga ellervia
olagliga aktioner. de intressanta utomparlamentariskaEn merav
påverkansmetoderna, mindre studerade, bedrivaär attmen
lobbning. brittiske parlamentsledamoten MitchellsAustinDen
fixering vid det viktigt studera lobbning, verkaräratt att vara en

ofgod utgångspunkt: hat need the study lobbyinginw we
light, light and still light.".°more more

Under har särskilt medierna uppmärksammat, tillårsenare
exempel med artikelserier drakarna Nyheter ochi Dagens Göte-

Aftonbladet flerborgs-Posten aktörer och tilli1997 1998,samt att
del aktörer börjar delta politiken och försökerviss i på-även nya

Ävenverka politiska beslut lobbning och opinionsbildning.genom
statliga utredningar påtalas lobbning verkar ha ökati i Sverigeatt

de forskningen eftersatt. vid mening,åren, Iärsenaste attmen
har lobbning alltid funnits.

Korporatism och pluralism

politiska geografin har alltså förändrats och fläckDen viten
kan forskningkartan skådas. Statsvetenskaplig brukar beskriva det

från korporativt till pluralistisktSverige är vägatt ett ettsom
eller post-korporativt samhälle. följer uppmärksamhetDärav
formandet politiska strukturer och företeelser, vilkeniav nya
lobbning kan Förändringarna resultatet långaingå.sägas är av

där flertal faktorer påverkar. strukturellaNågraettprocesser
förklaringar medborgarnas individualisering, medlem-Sverigesär
skap kommittéväsendets minskade politiska roll och deti EU, mer
lättrörliga kapitalet. förklaringaktörsinriktadEn SAF:särmer

frånutträde de statliga styrelserna.

9 exempelvis Olson sidanSe 1971,
1°Mitchell sidan1991,
1 Kronvall SOU1996; 1990:44.
12 exempelvis där studeras.Se SAFBergström 1997,
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har sedan längeSverige betraktats korporativt land, iettsom
jämförelse fleramed andra länder. harSverige politiskavissa
områden, till exempel arbetsmarknadspolitiken, betraktats som
starkt korporativt. Under de decennierna har forskare,senaste
både och utanföri landet, börjat skönja uppluckring deten av
korporativa korporatismens nedgång talasI ställetisystemet. om
uppkomsten pluralistiskt Vad då korporatism ochärett system.av
pluralism korporativa modellen kan beskrivasDen att statensom
ingick partnerskap med vissa intresseorganisationer. Organisa-

framför allt detioner, arbetsgivare, fackföreningar ochstora som
andra organisationer representerade beslutsprocesserna,ivar

bland medsitta statliga styrelser.i erhöllStatenattgenom annat
flexibilitet och legitimitet genomförandeti politiken utbyteiav

inflytande.organisationerna de för-Närmot att ge nu ser
ändringar jag och både frivilligtorganisationernanärtog upp ovan
och ofrivilligt lämnar styrelsernarepresentation i med ersättsmera,
modellen med flexiblare och nätverksbetonat funktionssättett mer

politiken, kallas pluralistiskt.av som
Kortfattat den pluralistiska modellengår organisatio-ut att

deltar politiken utanföri institutionerna och de relativtärnerna att
oberoende Beslutsfattandet blir informellt,staten.av mer
opinionsbildning och lobbning blir vanligare och viktigare sätt att
påverka politiken. Centralt pluralistiski teori intressegruppernaär
och deras agerande, särskilt de och starka. Enligt pluralistiskstora

eller borde offentligteori politik resultatet konkurrensär vara av
mellan olika idéer och intressen. politiska makten såledesDen är
spridd och sprids mellan konkurrerande aktörer och Lobb-staten.

följaktligenning både effekt och pådrivareär mot etten av en
pluralistiskt Med detta utvecklingensystem. att mot ettmenas
pluralistiskt funktionssätt politiken påverkar lobbningens ut-av
veckling. Lobbning i sin påverkar det politiskatur systemets
funktionssätt.

3 Rothstein 1992.
Den amerikanske Robert Dahl, exempelvisA. 1961, ärstatsvetaren se en
de inflytelserika pluralistiska forskarna.mestav
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antalbehäftade medalla andraPluralistiska teorier är ettsom
kortkan alltsåBedömningen intenackdelar. ävengöras utan att

alltförnackdelar, ipluralistiskadiskutera teoriers stor ut-som
empiriska. Vidareochidealmodeller intesträckning anses vara

och ideo-generell, abstraktförbeskylls pluralismen snävtatt vara
plan förempirisktocksåkritiseraslogisk. Pluralismen ett mer

fårfåtal till-endastpolitiskaden öppen,är ettattatt menarenan
Särskilt bakom-maktförhållanden kritiseras.Analysenträde. av

delvis förklassrelationerfunktioner ochliggande strukturer, tas
deYtterligare kritikden pluralistiskagivna i är attansatsen. som

Makt-till det politiskagod tillgånghar olikahar tillgång, systemet.
kritikerna.snedvrids,samhälletfördelningen i anser

riktasden kanmed kritiken i principintressantaDet är motatt
medvarfördemokratimodeller finns, jag nöjer migde attsom

också riktasdelviskritiken pluralismenkonstatera motmotatt
också baraoch lobbningandra modeller. Intressen är en, men

Fokusmodellen.den pluralistiska iviktig, delrelativt uppsatsenav
eller plura-Varken korporatismochdock lobbning intressen.är
politiskade detbetecknartillstånd;docklism någraär varsnarare

indikatorer.mindre godamed ellerväg,ärsystemet mer

lobbningVad är

samhällsvetarenden norskelobbning enligtTraditionellt har
betyttHarald Espeli att:

för och lobbyismstället lobbying15 valt lobbningtill iAnledningen jagatt
lobbyist,engelska och lobbyism översättninglobbying ärärär avatt en

vålddå detuteslutet,Lobbyismlobbying.inte göraär attvoreav
svenskspråkigauttala.detsamtidigtsvenska språket svårt Iär attsom

och låtersvensktförmodligenanvänds lobbning,Finland är mermersom
tillnaturligtVidare anknyterkorrekt lobbyism. sättän etttermen
lobbaVerbetutländska ordbilda språksvenskans översätts.närsätt att

finns rikssvenskan.finlandssvenskan, ianvänds Bergströmi ävensom
och Haldjämför LundgrenEspelijämför 1997.bilaga 1994; även1998,
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"kjøper" fra yrkeslobbyister fortjenester disse skalman at
forsøke påvirke de besluttende til fatte vedtak fordelå tilåorganer
for klientersine Espeli sidan 399.1994,

klassisk definition ’lobbying’En has been used...är attannan
often refer face-to-face individual betweenmeetingsmost to to

legislators and ofrepresentatives interest.."’ fråninteJag utgåran
definitioner.dessa förändrasstället dessa klassiska, traditionellaI

förklaringar, för lobbning bättre skall kunna förstås samtidaiatt
politisk kontext. Lobbning föruttryck högst fredligär ett en
aktivitet utförd utomparlamentariska aktörer, med poli-av som
tiska medel söker överföra oftast begränsadesin vilja tillegen
beslutsfattarna.

Lobbning offentliga och aktörerprivata med legalaär när
medel söker påverka beslutsfattare syftei och ellerutnyttjaatt
förändra förhindraeller förändring lagstiftning och ellerav
regelsystem.

kan lobbaAntingen direkt beslutsfattare, exempelvismotman
eller indirekt påtryckningar medborgar-möten,genom motgenom

eller opinionsbildning. Med offentliga aktörer ävenna attmenas
företrädare för myndigheter, statliga företag, verk fleramed kan
lobba och det också. Lobbning kan också, nämndesgör som ovan,
vidtas för förhindra beslut eller försöka förhindra frågoratt att ens

det politiska dagsljuset, frågornår skall kommainteatt upp
dagordningen. förhindra uppkomst frågorAtt den politiskaav
agendan torde mycket företag flera studier,svårt ävenettvara om
särskilt i det förUSA, visat god sökastrategiutgöratt atten
behärska agendan frågan ändå dagordningen. Tillnårsenare, om
exempel har västvärldens lantbruks- bondeorganisationeroch varit

6 och Leech sidanBaumgartner 1998, 33.
7 Milbraiths hypotes, iWright sidan från 1960-talet1996, ...att most
lobbying simply reinforces but does alterrepresentatives’ positions not
them. beskriver del problematiken. icke-beslut, hålla bortOm atten av
frågor från agendan, skriver framför allt Bachrach och Baratz 1970;
Crenson 1971.
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frånförhindra andraförsökamycket aktiva arbeteti attatt grupper
frågan jordbruksstödrädsla förjordbrukspolitiken,delta ii att om

debatt.skulle till Öppentas upp
ochFrankamerikanskaEnligt de BaumgartnerR.statsvetarna

för verksamhetenfyra förutsättningarLeech krävs detBeth L. att
första lobbningenlobbning. detskall kunna kallas måsteFör

och eller regler,offentliga beslut, lagar inte privata.involvera För
påverka offentliga beslut,syfta tillandra lobbningendet måste att

lobbningendet tredjelagar och eller regler. måsteFör genom en
medborgareellermellanhand, organisation. En somannanegen

ellerlobbning, endaståsiktuttrycker intesin närär orga-gruppen
beslutsfattarepåverkanenskilda individersdet.nisation Närgör av

för enkelt. det sällanFörvissoexkluderas det något ärgörs en-
debeslutsfattare,påverkarsystematisktskilda individer attsnarare

förbeslutsfattareofta kontaktarsporadiskt och då kanske rätt att
förslag eller liknande.hjärtas Däremotsitt mening ärsäga ettom

har lobbatenskildafullt och det har häntdet möjligt att personer
för ellerstarkamed ekonomiskt iibland intressen ryggen en

förenklarfråga. utesluta individerAtt menresonemangen,annan
faktiskt behöver organise-till lobbning intehänsyninte atttar vara

Även irad eller utgöras än resonerarperson. omav mer en
alltiddet politikhandling, betyderpolitisk inte äratt entermer av

utförs dock lobbningdelenhandling. Till allrakollektiv största av
fjärdedetföretag, ochföreträdare för organisationer. Förgrupper

vilketkommunikation,innehållalobbningmåste momentett av
behandlas nedan.

från lokala tillinstitutionellabedrivs alla nivåerLobbning
förmodligenfrekventa, minstinternationella. Den mest upp-men

företagenskilda,lokallobbningen sker nivå.märksammade Att
politiskaoch tillskriver lokalaställer kravoch andra organisationer

den allra viktigas-ovanlighet. Kanske bedrivsingeninstitutioner är
Lokalpolitiken berör ochlokal intresserarlobbningen nivå.te

infrastruktur-,rikspolitiken. Kommunaltill exempelänmer

8 Richardson sidan1993,
19 sidanoch LeechBaumgartner 1998, 34.
2°Jämför Espeli 1994.
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kultur- och miljöpolitik föreningsbidrag exempel frågorärsamt
utsträckning föremål föri lobbning lokal nivå. An-ärstorsom

ledningen till härefterjag berör den kommunalai princip inteatt
detnivån enkla skälet det finnsinte någontingär nästanattav

skrivet lobbning kommunal nivå.om
Generellt det lobbning det handlarinteär närsett om man

bygger nätverk, dock kan viktig förutsättning försom vara en
framgångsrik lobbning eller har rutinkontakter med be-när man
slutsfattare. Allmän påverkan politiker och tjänstemän integörav
heller verksamheten till lobbning.

definitionsproblemEtt sammanhanget,iär värt nämnasattsom
studier lobbning sällan eller aldrig använderär att om samma

definition. här breda definitionen uppfattaskan denDen attsom
egentligen då den kanskeinte inkluderar dennågot,säger änmer
exkluderar. Definitionen exkluderar handlingarinte automatiskt
och aktiviteter definitionentill den. harMengränsar ävensom
fördelar. förstadet anknyter den till de klassiska amerikanskaFör
lobbydefinitionerna, och mycketi gäller dagmångt i iänsom
USA. det andra definitionenmedger jämförelserFör mellan olika
länders politiska det definitionentredje verkarFör isystem. vara
linje med flera svenska beslutsfattares och ledande lobbyistkonsul-

definitioner eller uppfattningar lobbning. detFörters av om
fjärde inkluderar definitionen sådan lobbning ganskaäven ärsom
svårfångad, till exempel icke-beslut söka hindra frågaatt nåratt en
och eller de politiskt beslutande församlingarnaitas samtupp
indirekta aktiviteter opinionskampanjer och användandetsom av

kapitel femtePAC:s det tillåter definitionense två För även
analys beslutskedjor mellan ellersig olika be-rör överav som
slutande politiska lokal,nivåer regional, nationell och internatio-

2‘ Espeli sidan nätverksansatsen exempelvisOm Comparing1994, 399. se
Policy Networks 1998.
22Espeli sidan skriver mtalen lobbying International" i1994, 398, 0att av
Encyclopedia Social viktig referanseSciences ogsåsom er en er
sterkt påvirekt amerikanske forhold.".av
2’ kommer undersökasDetta i Kommande.Bergströmnärmareatt

Jämför Espeli 1994.
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definition då hanEspelisnell, vilket till exempel inte gör, ute-
definition säker-den nationella.sluter andra Att minnivåer än

lobbningvad vardagsbrukinkluderarligen iän anser varamer man
jämföra studieobjektenför kunna desäkert. Menär att trenog
definitionen lämplig.och SverigeUSA, EU/ Europa är

intresselobbninglobbninglobbyist kan bedrivaEn eget
Lobbyisterkontraktslobbning.eller uppdrag i organisa-annans

huvudsak-för denarbetar med lobbning inomtioner ramensom
finnsintresselobbyister.verksamheten, kallasliga Det även

med lobbningofta PR-konsulter, arbetarlobbyister, kallade som
kallade kontraktslobbyister.andra,åt så

mycketbara deras målPåtryckningsgrupperna inte många, ärär
till exempelenbartdiversifierade. nivåVissa nästan enopererar

andra arbetar fleraendimensionella medannationell grupper,
lobbyistensamtidigt flerdimensionella Omnivåer grupper. age-

karaktär:frågan och dess kaneller flera bestämsnivåeren avrar
frågan sådant slagbeslutsnivå ellerden påverkas ärän avmer en

Även detflera beslutsnivåertill och med behandlasdenatt om
fattas enda kan detformella beslutet endast nivå, strate-varaav en

delobbning andragiskt riktigt bedriva nivåer, såäven attmotatt
kan påverka besluts-beslutsfattare blir lobbade nivå,som en

fattare en annan.

Varför Iobba

beslutsfattare.påverkasyftet med lobbninghuvudsakligaDet är att
och hand-kunskaper, värderingarPåverkan kan delas in i typer:tre

syftar till förändra denform påverkanlingar. enklareEn attav

25Jämför Espeli 1994.
26 frånfinns lobbyistkonsulter, kallade medicinmänDet även

the dog,till exempel den utmärktaengelskans doctor. satirenspin Se Wag
beslutsfattare, särskilt politiker. politiskahjälper partier tagitAttsom

Medicin-förpacka politiska budskap välkänt.hjälp medicinmän ärattav
socialdemokratiskaanlitades till exempel den regeringen 1994-män av

kringpensionsreformen och samband med diskussionernavid i1998
övertäckningen Estonia.av
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lobbades kunskapsbas. andra, värderingar och handlingarDe två är
svårare påverkauppnå. Det handlasvårare iäratt att atten person

riktning definitivtviss och förändra värderingar,atten en persons
tillföra henne kunskap. Kombinationer dessaän att tre typerny av

bådegivetvis möjliga, eftersträvansvårda.troliga och inteKanär
lobbyisten förändra handlande eller värderingar dag, kan nytill-i
förd kunskap lägga grund för framtida förändringar värderingari

Ävenoch eller handlande hos beslutsfattarna. det svårtär attom
observera förändringar, torde det lättare observeraså attvara
förändrat handlande, förändrade värderingar och förändrad kun-än
skapsbas. förändringarna beror lobbningOm eller andra aktivi-

frågai viss varför lobba huvudsvårt säga. Menär överteter atten
taget

det första kan samhällsutvecklingenFör förklaring. Ser0 vara en
politiken hundraårigti perspektiv har den politiska domä-ett

helt klart blivit det 1990-tals-istörre,nen ettmen ser
perspektiv det det motsatta." politiska beslutNärär snarare

fattas blir komplicerade, blir lobbyverksamhetsom mer en
reaktion förändringarna. det skulleInte så attens om vara
färre beslut och mindre politikernas händergårpengar genom

det säkert lobbning skulle mindre betydelse ellerär att
minska omfattning.i

det andra kan lobbningFör naturlig handling för0 attses som en
påverka samhället.

det tredje kan lobbning effektivFör metod på-0 attses som en
verka. Olika metoder påverka politiken olika effektiva iäratt
olika skeden de politiska kan lobbningDåav processerna. ses

dessa verktyg. det kan lobb-Men såettsom av attsnarare vara
bra förning internlegitimera verksamheten sinaär att mot

huvudmän, handlingskraft.visaatt
det fjärde det,För önskar, möjligt växlasåär0 attom man

mellan synlighet den offentligai debatten och osynlighet när

27Wright sidorna 15f refererar David Truman lanserade1996, som en
varför"störningsteori" uppkommer.intressegrupper Trumanom attmenar

bildasorganisationer förintressen oorganiserade ekonomiska,när störs av
sociala, politiska eller teknologiska förändringar.
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bytalobbar det lättarelobbning bedrivs. någotNär är attman
exempel korporativavid tillstrategier, än arrangemang.

Villkamelvändning.dockStrategivalet revideras inte i en
strategival ochblir bra, skersäkra detlobbyisterna attvara -

överläggningar.efterbyten noggranna
marknadsföra organisatio-femte lobbningdetFör sättär attett0

skälet kanskedet här intepolitiskaden även omarenan,nen
härexempel vill organisationer Visavanligaste. Tilldet ärär att

för. Lobb-och den eller dendet här kan stårvi, ärnyttan
biprodukt övrigaalltid organisationensning är nästan en av

förlobbaaldrig det huvudmålverksamhet. Sällan eller är attett
Lobbandeellerhuvudmän medlemmar ägare.organisationens

huvudsyften.andrafyller alltidorganisationer nästan

väckaopinionsbildningochsällan handlar lobbningInte attom
denredan finns, liktdeneller mobilisera opinionopinion somsom

alkohollobbynalkoholpolitiken, därdelarfinns i avsynen
Ävenopinionshantering. organisationlyckats väl i sin somen

ochbudskap mediernai såhar bravaritGreenpeace att ut
hand-Lobbningmobilisera och opinioner.kunna skapa, vinnasätt

framgångsriktpolitiska budskapkommuniceralar ettattom
förutomgenerelltgod lobbning krävsbedrivaFörsätt. sett,att

fråga önskarför denoch goda på-god kunskap i argument man
goda kun-envishet, godgod tajming,verka, organisation,även

fall godaochpolicyprocessen, kontinuitet i vissaskaper om
finansiella resurser.

opinionsfora.de bästa28 radio ochNyheter,Sverige DagensI tv varaanses
tidning TheThe GuardianFinancial ochdet Times EU:sI EU är samt

radio- kanalernarikstäckande ochdet deOfficial Journal. USAI är tv-
JournalWalloch Yorkbäst Times, Streeti Newär samtattsom synas

rikstäckandebegränsaddock mycketharWashington Post. USA press.en
29 sidanexempelvis ProssSe 1986,
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Proaktiv och reaktiv lobbning

hypotes framgångsrikEn lobbning den genomförsärom att van-
ligen den fråga vill påverka inte fråga proaktiv:när ärman ens en

själv fråga eller hålla den borta från agendan, självatt ta upp en att
söka frågan, dess utveckling och karaktär, detgörastyra samt

fråganinnan blivit del den dagspolitiska agendan. Ien av upp-
startandefasen det viktigt samtidigt till organisationenär att attse
har den politiska kompetens krävs för driva frågan vidare.attsom

frågaAtt rampljuseti måhända alltidinte så svårt,ärupp en men
därefter gäller det behärska Till det krävs andraatt scenen.
talanger, vilket delvis diskuteras nedan.

andra ändenI beslutsrepet de politiska insti-av reagerar man
tutionernas beslut eller avsikter fatta beslut och det denäratt

Överhuvudmindre väl genomförda lobbningen reaktiv. taget
tycks all lobbning reaktiv karaktär. Tillmerparten av vara mer av
exempel flera lobbyistkonsulter de anlitas, det oftanär äranser att
ganska deni politiskasent processen.

Lobbning instrument kommuniceraattsom

aspekt lobbningEn den kan kommunikations-är attav ses som en
vilken fungerar bäst tvåvägsmässigt. Kommunikations-process,

initiativet kommer från lobbyisterna, sändarna, där beslutsfattarna
tvåvägskommunikationNågon ideal betydelseiär mottagarna. är

det alltså frågainte kommunikationsprocessenI överföran-ärom.
informationdet den centrala smidigtAttpoängen: sättav ett

överföra information till beslutsfattare och dem linjeiatt agera
med det lobbyisten förespråkar, reda vad beslutsfattarnasamt ta
tycker och tänker. Vad slags information handlar det då om

3° exempelvisSe Wright sidorna för mindre fallstudie.1996, 53-65 en
3 exempelvisSe och RichardsonMazey sidan1996, 208.
32Jämför Espeli passim.1994,
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sakfrågeinformation sakanalys.första detdetFör är0
sociala,ekonomiska,vilkainformationandra detdetFör är om0

medförärendetflera konsekvenserpolitiska med som
konsekvensanalys.

för respektiveinformation vilkadetdet tredjeFör ärär somom0
ställningstagandefrågan ocheffektervilkasaken, ettsamtemot

analys.politiskvalmanskårenkan ha

arbete,och mödosamtoftast långsamtlobbaAtt är processett en
ochibland decenniertid, måste enträgetgöras genomtar somsom

sleeps".Dennisarbete, vilket rustHopperär att neversasom
telefonsamtaltelefonsamtal lag.exempel ingen MenTill gör ettett

viktigt.i Attnågotbörjankan något utsenare mynnarsomvara
tid,politiskafrämst detid berorlobbning taratt processernatar

Budskapenlobbning tid.förberedandeäven tar somatt avmen
utformade.skall Väl Lejonpartenföra framlobbyisten ämnar vara

särskilt informa-bakgrundsarbete,arbete bestårlobbyisters avav
nämnda analyser-genomföra detionsinhämtning och treatt ovan

lobbning,bedrivadel arbetetEndast ringa går ävenattavenna.
lobbning.informationsinhämtandet i sigdel ären avom

låterLobbning illa

förrventilerats såväldå det harbaraproblem jagEtt nämner,som
aktivite-låter illa Somlobbning i mångas öron.är omattsom nu,

verk-ondskefulltill och medlagstridig ellerfelaktig,ten vore en
bestickning,sällan medförknippassamhet. Lobbning inte mutor,

former börsådanaverksamheteneller liknande.korruption Om tar
lobbyverksamhetdetdå inteockså beskrivasden så, är utanmen

fram-korruption.och Sverigesbestickning Enjust mermutor, av
1 obbyingEmilssonlobbyistkonsulter Pejeträdande attmenar

sidanjämför33 DavisWright sidorna 98.1994,88-113;1996,
spelar hippien34 Flashback där Dennis Hueykomedin HopperUr 1989,

Walker.
sidan35 och Leechexempelvis 33.1998,Se Baumgartner

3‘ sidanEspeli 1994, 406.
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har ingen klang..’7positiv Emilsson har detta. lobbyisteri Dårätt
handlar oacceptabelt verkar det sällaninte resultera isätt,ett

rubriker. Självklart skall lobbning skärskådas, detävenstora men
uteslutande de sidorna kommer fram.negativanästanär som

Mycket sällan eller aldrig media och forskaredelnämner även en
lobbningens fördelar. Helt klart nackdelarna med lobbningär att

låter definierasinte sig bort, det tillrådligttvärtom ärutan att
diskutera lobbnings för- och nackdelar integrerat.

Samhällsvetaren Robert Salisbury gick till och med långtså att
han ville avskaffa användningen lobbning lobbying, dåtermenav
den infekterad vardagsspråket,så lobbningär av som ger en
mycket betydelse.negativ

Endast parentetiskt, alls, diskuteras i media allaattom ens
faktisktorganisationer kan lobba och de flesta organisationeratt

utåtriktade det. Hellre belyses ochär görsom pengarna pengarnas
roll, vilken nedan kommerjag mycketvisa begränsad iär som att
Sverige. Eller används populäraså stämplar "taxfreelobbyn"som

"tobakslobbyn"eller nedlåtande eller beskrivs deras lobby-så
verksamhet förklenandei ordalag. Tänk stället skulleiom man
skriva "handikapplobbyn eller kvinnolobbyn vilket epitetär ett

har och sambandi med dessa fällaanvänts nedlåtandeepitetsom
kommentarer uppenbart problem balanseradeEtt är att
framställningar lobbning säljer.om inte skriverier verkarDessa
således tillbaka förstå sensationslystna ochmer upp-
seendeväckande.

Lobbning underinte bordet, mygel eller duperandeär pengar av
beslutsfattare. heller tjänar lobbningInte och lobbyis-någon att

beskrivs det enskildaDe ochsättet.ter personer, grupper orga-
nisationer, vilka kan alla arbetar med oetiskasorters,vara som
metoder eller duperar beslutsfattare skall kritiserasgivetvis och om
lagen tillåter, införställasså alla de andra då, denMenrätta.

37 sidanPettersson 1996, 44.
38 exempelvisSe Ternström 1998.
39Salisbury i och LeechBaumgartner sidan1998, 33.
‘° Aspekten medias inställning till lobbning kommer undersökasatt

i Kommande.Bergströmnärmare
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finnsuppenbart smitto-Heltmycket majoritetenstora tysta en
för-fast andrakletar vid allalobbning,effekt dålig somsomav

beslutsfattare,Därför åligger detbra jobb.söker göra ett
försöka balan-och lobbyisterforskare, journalister attett ansvar

mytbilder bidrar tillschablon- ochändra dessaeller på somsera
svårbegriplig.och den"myglifiera" politiken För-göraatt mer

luktdel den unknavädrakanhoppningsvis utuppsatsen somen av
företeelse be-lobbning. Lobbningdel skriverier somomomger en

fram-tidigarevad gjorts,framställas balanserathöver än sommer
förhoppningsvisbelyserframställningenför media. härallt i Den

betrak-automatisktföreteelsensådant intelobbning sättett att
förståallsidigt kanstället läsarenondamed det iögat, attutantas

lobbning.och analysera

IobbningDirekt och indirekt

be-Lobbning kanhuvudkategorier.delasLobbning kan i två
indirekt. direktdirekt ellermetoder:medelst olika Idrivas två

de vanligasteanvändas. Följandeantal teknikerlobbning kan ärett
medinformellaformella ochlobbning: personliga,direkti möten

och telefon.fax,brev, telegram, Debeslutsfattare, skriva e-post
opinionsbildandelobbningteknikerna indirektvanligaste i är

insändare och ellermediaanvändandetaktiviteten genomav
riktad politiskolika former litteraturdebattartiklar; samtav

Även informellaoffentliga ochsådantreklam. att arrangerasom
utredningar,tekniker,direktavilka kanske göraärmöten

indirekta tekniker.räknasmediareklamtelemarketing samt som
opinionsbildningbedrivaeffektiv lobbyteknikvanlig ochEn är att

DN-debatt.hamnaeffektivast dåoch allra sägs attvara
ochfrågans karaktärantal faktorer:Metodvalet beror ett

struktur;dess ochsjälv;magnitud; organisationen resurser
reaktioner.förväntadeoch derasbeslutsfattarnaopinionsläget;

4 VaverkaexempelvisSe 1995.
Lundgaard42 passim.Jämför Asp 1998,1996; ävense

finnsdetfaktorerna,43 deKollman primärapassim. Dessa1998, är men
fler påverkar.som
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här faktorerna får lobbning verkaDe rationell verksam-att vara en
het. Lobbning delvis rationell verksamhet och byggerär en
överväganden politisk vilja, och utsikter fram-näattom resurser

sällan verkar lobbninggång. inte handla legitimeraMen denattom
organisationen dess företrädare synliggör den föregna attgenom

beslutsfattarna. amerikansk forskning påtalas särskilt frånI att
organisationernas sida handlar oftadet politi-att taom grepp om
ken och hörd. Beslutsfattarnasin däremot uppfattargöra stämma
kontakterna värdefulla informationskanaler mellan dem ochsom
opinionen, väljarna organisationernafsamt

förändratexempelEtt metodval användandetett attvar av
handskrivna och personliga brev till beslutsfattarna, kom be-att
tyda under förtrycktameri 1980-talet,USA massbrev,än som
protestlistor, vilka bara undertecknade. här metodenDenär upp-
fattades till början Efterinte rationell. blev metodenett tagen som
betraktad rationell, då lobbadeorganisationer märktesom attsom

oförargligt förändringar metodernanästan kunde ha effektsmå i
policyutfallet. detta fall använda handskrivna ochI att person-

liga brev stället för förtrycktai massbrev.

Lobbning inget Losec, Prozac eller Viagra-
finnsTyvärr utbredd missuppfattning fort lobbarså såatten man

erhåller inflytande, beslutsfattarna vänder vind-sigattman som
flöjlar efter lobbysiroccon. uppfattningar kundeFå miss-vara mer
visande.° rekommendera lobbningAtt mirakelmedel förettsom

organisation ordinera fel förkur komplicerad åkomma.är atten en
Lobbning alltid,inte kanske ofta, effektiv eller säkerinteär ens en

till politiskt inflytande. allmänna uppfattningarnaDeväg om
lobbning verkar detta avseende fögai med denstämma överens

exempelvis KollmanSe 1998.
‘5 Kollman sidorna 74f.1998,

välrenommeradeDen amerikanske nationalekonomen Olson,Mancur se
samhällsvetare delar journalisternas1971, misstroär en som mot

påtryckningsgrupper; jämför Kollman passim.1998,
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forskningen.etablerade intressegruppernas"Frågan om
utforskadeadekvat aspekteneffektivitet förmodligen den minstär

studiet påtryckningsgrupper, Wyni statsvetarenmenarav
åtanke,faktum bör ha sigGrant. i påstårDetta attvare manman

inflytandet begränsat.inflytande ellerhar mycket ärattgrupperna

finns samband mellan hur mycketdet första ingaFör0 man
fattas. Lobbningde beslutlobbar och resultatet är en avav som

inflytandeflera den politiskadelar Om uppnåsprocessen.av
alltid,inflytandet ofta, absolutmedelst lobbning, inteär men

ofta förstärkande eller för-Lobbyverksamhetinkrementellt. är
fåruppfattningar. Lobbning starkaför beslutsfattaressvagande

får förespråkare blibli osäkra ellermotståndare attatt svaga
kansällan eller mycket sällanstarka och Endastvice versa.
uppfatt-och grundadebeslutsfattare ändra klaralobbning att

det alltid lättockså påpekasbör inte såningar. Det äratt att
grupperna. kaninflytandet från Det ävenmäta ettvara pro-

mål förpåtryckarnas ochblem vad motiv är, attatt veta se om
verkligen sak.lobbat för och fåttdet de igenom är sammasom

dagligadet viktigt skilja intressegruppernasDessutom är att
inflytande.deras reella politiskapolitiska aktiviteter och Det

styrandes verkligadekan svårt avgörasätt attvarasamma
prioriteringar.

samband mellanfinnas säkraandra verkar detdet inte någraFör0
effek-ochvilkenvilka metoder eller organisation ärtyp manav

detlobbningen. organisatio-visar sigDäremot att storater av
fler framgångarför frågor, oftalobbar nårmånga änsomner

för fåtal frågor. Områdetlobbar ellermindre dito, ettsom en
framgångar krävermetoder och politiskakring samband mellan

säkra analyser låterstudier, siginnan göras.mer mer

7 WrightKollmanexempelvis ProssSe 1986; 1996.1998;
48 Författarenssidan översättning.Grant 1995, 127. egen
49 varför127ff diskuterar detsidorna så svårtGrant 1995, är mätaatt
inflytande.
5° sidanWilson 1993, 136.
5‘ sidan KollmanBaggott 1998.1995, 15;
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det tredje lobbning bara flera åtgärder och då lämp-För är0 en av
ligen vidtagen mycket tidigt skede den politiskaett av pro-

själv föraKanske tidigt lobbyisten lyckasså attcessen. upp
Ärfrågan den dagspolitiska agendan. frågan tidigtså äruppe

frågandet alls säkert be-inte organisationen vinner iatt senare
slutsfasen politiska fortsätterden ävenav processen, om man

lobba under hela tiden. Fler faktorer lobbning påverkaränatt
faktiskt politiken. Till exempel media den starkasteanses vara
politiska kraften utanför de politiska och mediainstitutionerna;

god lobbyist också ha förmåga hantera. Attmåste sättaatten
effekterlikhetstecken mellan lobbning och alls lämpligt.inteär

lobbyisten sida, sannolikhetenopinionen sinHar är att
inflytande denne har opinionen sig.större än emotom
Opinionsfaktorn, lokalisera, identifiera, ochatt uppmuntra

blir, och allt viktigare faktorvinna opinioner gott ont, atten
beslutsfattarehänsyn till politiken. media, ochi in-Närta

högre grad förlitar dessa kanallti sig instrument,tressen
börja tala opinionsdemokrati, där beslut och ställ-enom
ningstaganden riskerar efter opinionsundersökningarsrättasatt
resultat. finns uppenbara faror kallat fabricerademedDet så

framtagna beställning allehanda elleropinioner, intressenav
observationen det observerade riktning påverkari negativatt av

den observerades beteende.

det fjärde det finns oftalobbar detFör så någonär näratt ett0
fleraeller pluralistiskt grundantagandemotintressen. Ett är att

det finns kontrolleras ändå deinte motintressen, existeran-om
de potentiella grupper. Konkurrerande lobbninggrupperna av
tenderar varandra. utmärkt exempel där detUSA ärut ettatt ta
ofta, långtifrån alltid, finns mot-lobbyister. kanTvärtommen
kritik finnsriktas det liksomorganisationer i Sverige, imot att

har särställning det gäller lobbyverksamhet.USA, närsom en
får verka lobbyister ochOrganisationerna i institutionernasom

52Jacobsson åskådliggör hur det kan förstå politiskasvårt1994, attvara
processer.
53 exempelvis KollmanSe 1998.
5‘ exempelvis Williamson sidanSe 1989, 53.
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har försprång, mindrei orättvist ochmångas ögonett gentemot
dessa fackföreningarnaExempelorganisationer. iärsvagare

storindustrin och jordbrukslobbynSverige, i iUSA EU. För
beslutsfattarna lobbyister flera för-bara aktörerär en av som
söker påverka dem. Andra söker beslutsfattarnasvinna örasom

exempelvis byråkrater, partiledningar, riks-partier, regering,är
dag, media, den allmänna flera.med lobbyistenopinionen För

beslutsfattarna flera kanaler inflytande.vinnaär atten av
försökerLobbyister påverka andra, till den all-exempeläven

media, den och andraopinionen, organisationenmänna egna
konkurrerande kopplingar börorganisationer. Dessa man vara
medveten mellanhavanden mellan beslutsfattare ochnärom,
lobbyister analyseras.

det femte råder missuppfattning lobbningFör0 atten om genom
köper besluten, kunnavinner inte Attargumenten.pengarna

lägga goda det viktiga och det kan kostaärargumentupp
finnsköper besluten detMen påståatt attpengar. pengarna

för.eller grunder Till exempel har miljö- ochinga konsument-
ofta medelssvaga, från tid tillorganisationer USA, ärsom

effektivavisat väl medsig organisationersåannan vara som
tjock plånbok. Påståendet köper besluten hörs inteatt pengarna
sällan uttryckas, det sällan tillförlitligt kannågonärmen som
bevisa det det varför effek-är sättet,att utsagor pengarsom

effektereller brist beslut delvis bör ifrågasättas. Forska-iter
i internationella relationer Reilly skriverSteve att tren

that buys The usual claimnot to votes.easy prove money
that ‘merely’ buys which particularlyclaim soundsaccess a—
hollow remembers that what bought be sold, andmustone
that selling hardly fits the loudlynationsaccesseven own
proclaimed democratic standards..55 finns snedför-klarDet en
delning vilka verkligen kan lobba, då lobbning kan bliom som

Åtminstonedyrbar verksamhet. fleravill hålla ien om man
och driva långsiktiga kampanjer, till exempel kärn-år isom

krafts- skattetrycksfrågorna.och viktigt instru-Pengar är ett

55Reilly sidan1998, 178.
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och alla har inte ekonomiska lobba.ment, stora attresurser
Därför det ändå lämpligt tillskriva ochviss,är att pengar en
ibland viktig, roll lobbyverksamhet.i Kanske det dock inte såär
illa den amerikanske Mark yttradeHanna 1895som senatorn

here things thatt important politics. Theinatt twoare are
first and remember what the secondI cant is.".money
Klart dock resursskillnader mellan organisationerär att ger
olika förutsättningar välja lobbymetod och lobbyteknik.att

detFör sjätte bara företag lobbar.många detVisst såär0 tror att
de flesta lobbyister, söker och finner dem,änatt var man

näringslivet och det beror företagen deärrepresenterar att
oftastorganisationer har avsättamestsom attresurser pengar,

personal föroch tid lobbning eller utanföri organisationen.
det beror också företagareMen ofta politiska noviseräratt

och således behöver hjälp till exempel intresseorganisa-änmer
tioner, där det oftast finns politisk kompetens bland med-
lemmarna. känner tillFöretagare inte mycket den poli-så om
tiska värld berör dem mycket. Därför de tillsåsom attser
skaffa know-how. Andra oftaharorganisationer godasorters
kunskaper och duktiga medarbetare kan lobba. Däremot ärsom
de inte likajämt stadda vid kassa, vilket innebär mångaatt orga-
nisationer kan lobbainte företag. Emellertidsättsamma som
betyder det de effektivainte inte fåreller genomslags-äratt
kraft.

det sjunde har lobbyisterFör sanktioner till. Påtryckar-0 att ta
hålla väl medmåste sig beslutsfattarna. Lobbyister ellerna vet

borde beslutsfattare demveta ellergått partiatt om emot ett
dem kan de faktisktgången, ändra åsiktröstat nästamot ena

god lobbyist börgång. En diplomat, principenvara som en om
"stiff lip gäller. sak medAtt sin trovärdigaupper presentera

baserade fakta lobbyists ochärargument en a o.

5‘ Från forCenter PoliticsResponsive nätsidor 1998.en av
57Davis sidan1994, 97.
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lobbyisterfungerar,lobbning verkligentalar förVad är attattsom
lobbningAllpolitiskaoch kring de institutionerna.faktiskt finns i

marknadsförande verksam-internlegitimerande ellerkan inte vara
iblandframgångar ochfrån tid tillresulterar ihet. Lobbning annan

Vadbeslutsfattarnainflytande vadhar påtryckarna än tror.mer
korridorernalobbyisterna igörannars

legitimitetLobbning och

och samhälletförhållande till iderasOrganiserade intressen, staten
under lång tid.filosofer ochharövrigt intresserat statsvetare
såledesföreteelser ingaangränsandeLobbning och dess är nya

har fråganforskning. Särskiltsamhällsvetenskapligfenomen i om
och legitimitetkontra särintresseallmänintresserepresentativitet,

filosofpolitisksedan länge diskuterats. Jean-JacquesEn som
exempel-medanorganiseradekritisk intressen,Rousseau motvar

uttrycktTocqueville har sigAlexis depolitiske tänkarendenvis
positivt.mer

populärt,lobbyisterna eller,riktatsKritik har länge mot mer
tillde bara sittblockerar beslut,desärintressena. Att egetatt ser

detslagfält för de starka, in-blirpolitikenbästa, störreattettatt
förfår tillbaka mindre särintressen,samhälleti stå ärsomtresset

vidare.välorganiserade ochskickliga,finansiellt starka, så
utgifterför de tillocksåLobbyisterna kritiseras att statensatt ser

tiden och tillväxtdrarökar, beslutsprocesser samtattutatt
Empiriskamöjligt.taktökar densamhällseffektivitet iinte ärsom

utsträckning.docksaknas iför fyrabelägg dessa sista storutsagor
företeelser,samtligafog för kritiserafinns detVisst taratt men

själv,samtidigtkritik kritiserar sigsvepandetill sådan manman
eller delägare minstmedlemeftersom flesta medborgarede är enav

andra föreningar,kultur- ochlobbar idrotts-,organisation som
kanskevilket inteföretag, fackföreningar med någotmera, är

självfrågor belysningställer iproblem, det vissa om mannymen

deTocquevillesvenska58 nytryck 1835-1840,1994;Rousseau 1762, ny-
tryck svenska 1997.
5 Wright 1996.
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inblandad. Risken dock vid all politisk Verksamhet,är är attsom
aktiviteterna legitima. Eller får förinte organisationernaattanses

inflytande hur det bestäms.°° Politisk legitimitetstort ut-nu
härtrycks det politiska enligt medborgarna,att systemet,som

fattar beslut och också genomför politikenrätt rätt sätt rätt
sätt. flertal problemen med lobbning och legitimitet disku-Ett av

här och kapitlen nedan; till exempeli partiernagörateras att mer
självständiga lagstifta,intressen, genomlysa ochmot uppmuntra
till debatt offentligaoch samtal lobbning.om

det skulle finnas konfliktinbyggd eller motståendeAtt in-en
mellan lobbyister och beslutsfattare verkar intetresse ettvara

gångbart problemet. Generelltsig arbetar intesätt närmaatt sett
lobbyister demokratin. heller vill beslutsfattare förbjudaIntemot

oprofessionellorganisationer dålig eller lobbning.ettsom svar
norske Hilmar RommetvedtDen citerar stortings-statsvetaren en

ledamot intressen stortingsutskotten ...attsom menar ser som
their spokesman Parliament.."2 Konflikten alltså alltin ärown

närvarande. politisk exodus, där andra aktörerNågonän änannat
formellade beslutsfattarna och stället indirekt,iöver rörtar styr

följaktligendet sig deras olika roller. Roll-inte utanom, om
problematiken kan ljuset dels samhällets offentlighetiäven ses av
och sekretess, dels demokrati genomskinligt,ett transparent,som

offentlighetens ljus beslutsfattare rättfärdigaI måste sinasystem.
åsikter. Klart risker finns med minskad policy-insyn iär att

Ävenförekommer.där lobbning till oförargligtettprocesser synes
problem med bakom opinionsundersökning kanstårvem som en

problem. och företag finansi-intresseorganisationerNärettvara
opinionsundersökningar allmänheten fårutan att vetaerar vem

eller vilka bakom för-undersökningen underminerasstårsom
troendet för harde till undersökningen, förtagit initiativsom

genomför dem förorganisationerna och slutänden deisom som
resultaten.presenterar

°°Jämför sidorna 163ff.Grant 1995,
6‘ Beetham 1991.
‘Z Rommetvedt sidan1996a, 14.
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med ellerheltbeslutsprocesserDäremot öppna,är utan
blandheller bör alla beslutsprocesserlobbning. Inte öppna,vara

förhållandet till främ-rikets säkerhet ellermed hänsyn tillannat
del politikenbör dockmande makt. såSträvan att stor avvara

möjligt, medborgarnaskallmöjligt såså öppen attvara somsom
ochtill medverka påverkabara kan iinte även uppmuntras attutan

minskar, tordemöjligheten till intressetpolitiken. insynOm även
politiken minska. Medborgar-delta utformningenaktivt i attatt av

flesta vad dede vill ocksåbara tillhar insyn,inte rätt vetanogenna
folkvalda andra beslutsfattare bestämmer. inteoch Detta vårså att

minskar.möjligheter påverka och itill insynenrätt systemetatt
mörkande.försvåras politisktansvarsutkrävandePolitiskt av

utifrånlobbningdemokratiteoretisk utgångspunkt kanMed ses
förstaLobbning enligt detsamhällsperspektiv.parallellatvå är

får fleroch meddemokratistårkandeperspektivet i att staten
Utifrån andrademokratiska detuttryckta detröster torget.

framför alltdet försvagande, då intresseorganisa-perspektivet är
kanoch godföretag med organiseringinklusivetioner resurser

Perspek-oftast till egenintresset.hörda och desiggöra att ser
eftersom blir både bra ochdikotomier, policiesalltsåtiven inteär

olika olika besluts-dåliga, intresseorganisationer sätt,agerar
tillskriva lobbningdåfattare handlar olika olika situationer.i Att

komple-hoppa galenendera rollen i De ärtunna.att snararevore
politiken.förståelsen lobbnings rollertill varandra, iiment av

beslutsfattare derassökerLikväl organisationer att antasom
beslutsfattarefrågor, försökerståndpunkter och driva deras att

förslag de själva har ochställa deorganisationer att upp som
uteslutandeLegitimitetsaspekten alltsådriver. inteär externen

för beslutsfattarna och derasgrad frågafråga, lika högiutan en
legitimitet.

medborgare ochutgångspunkt organisationerEn är attannan
kanpåverka politiken. Följaktligenbara får, börinte ävenutan

verksamhet, legi-likt demokratisklobbning, anses vara enannan
uppfattas kontak-då hur det sker.aktivitet.tim HurIntressant är

63 OlsonexempelvisSe 1971.
sidorna 106f.Jämför Davis 1994,
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mellan beslutsfattare och lobbyister Uppfattas de legi-terna som
ellertima inte beroendeLegitimiteten hur lobbyister kom-är av

municerar med beslutsfattare, ovillkorligeninte vilka de ellerär
budskapvilka de har. grundläggande däremotprincipEn är att

lobbning bör skeinte enligt de slutna principer. Då ärrummens
risken förtroendet för folkvaldade och för lobbyisternaatt
minskar. förlängningen kommer förmodligenI det politiskaäven

legitimitet minska. fungerar dockteorin lobbningIsystemets att
bäst den sker med begränsad alltsåinsyn, den heltintenär när är
offentlig. antalEtt störningsmoment, till exempel mediasom
och den allmänna kan dåopinionen reduceras, vilket i öppen-ett
hetsperspektiv mycket illa.är

lobbyister talarAtt vilka de och vad de salu-representerarom
för, viktigt för skall möjligt kontrollera,är att systemet att attvara

Lobbyisterna och diskuterasmåsteärsystemet transparent. synas
för skall legitimitet och trovärdighet. Beroendeatt systemet
hur demokratin betraktas får avsändare, budskap ochargument,
beslut olika tyngd. Kanske det demokratinssåär att en av egen-
skaper denjust bara tillåter lobbning,inte förutsätterär att utan
lobbning för fungera infallsvinkel då studera vadEn äratt att som
främjar respektive motverkar demokrati. Särskilt politiken blirnär

företagiserad och företagen politiserade.mer mer
Bedömningen lobbning legitimt eller beror dock fråninteärom

tid till det lobbar. Helt klart be-ansågärannan vem som
slutsfattare det lika legitimt förinte och Svenska Lokal-Satt var
trafikföreningen lobba för höjning förmånsbeskatt-att en av

tjänstebilar,ningen det för bilindustrin lobba förattsom var en
sänkning densamma. detta falloch andra kan det behövasIav
klarare riktlinjer för hur offentliga skallorganisationer vadagera,

lobbning och andra biverksamheter. Till exempel det likaäravser
rimligt ifrågasätta till exempel skall fastigheter.S Attägaatt om

skiljabara bi-verksamhetviss och diskutera förden sig ärut en
bra lösning. Klart dock offentligaingen organisationerär att

bedöms annorlunda och bör beror deså Det justgöras. äratt
offentliga organisationer. skall lobbaAtt andranågra inte,men

5 Jämför Jacobsson kapitel1994,
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munkavleindirektförstå.däremot Detsvårt sättaär attatt vore
regleras,granskas, möjligenLobbningorganisationer. måstevissa

förbjudas.intemen

Sverigeifinns skrivet IobbningVad om

lobbyforsk-påtaladesslutbetänkandemaktutredningens 1990I att
iakttagelsevilket korrektstarkt eftersatt,i Sverigeningen ärär en

offent-harsedan dess i minstdag, då budskapetiän upprepats en
journalistenskrevmaktutredningsrapportligt utredning. I en

forskningen dföljandeIngrid Carlberg i Sverige att enom
obefintlig ochnästintillområdetvetenskapliga litteraturen är

sVirpreciserat.."7ämnet
första hand-den boken Sverige1970-talet korn islutetI avav

lobbning. Handböckernablandbokskaraktär, annat tar uppsom
kritiskaanalyserande ochför läsarenrekommenderas inte av mer

debatt-har skrivitElmbrant intressantalster. Journalisten Björn en
vilken lobbning diskute-tillstånddemokratins i Sverige, ibok om

dokumentfinnskapitel. uppsjösärskilt internetPåi ett en avras
Till exempel skriverstudera vissaoch hemsidor närmare.att

utförligt lobbninglobbyistkonsultföretag eller mindre ommer
hemsidor.sina

företagsekonomi,kandidat- och iFlera magisteruppsatser
genomförtssedan 1980-talet,statsvetenskap har,journalistik och

upprepades6° ObservationenHuvudbetänkande SOU 1990:44. av
Kronvall i SOU 1996:162.

och fallstudier67 tusentals enkät-sidanCarlberg USAI1989, är
Politicalgenomförda området. Science ReviewiAmericcminom Bara är

mellan ochpubliceradeintressegrupper 1995,1950123 uppsatser om
Leech sidornaochskriver 189-196.Baumgartner 1998,

68 och Björkenwalltill Andersson Höögkänner Bernjag 1995; 1994;De är
Lindströmoch LindmarkLindberg Lindmark 1984; 1979;1996;1996;

Stålberg 1988.
69 särskilt kapitelElmbrant 1997,

funnit konsultföretaget Rikta7° nätskriftexempel jagEtt ären
mar/enadhemsida, ManipulationensKommunikation AB:s 1997.
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fleravid svenska lobbning,universitet utskottskontakter medom
lobbyister, intressegrupper, opinionshantering med mera."

här vid årtusendeskiftet den forskningsfrontenSå svenskaser
lobbning korthet följer. Vidi Göteborgs universitetutom som

liksom vid Handelshögskolan Stockholm forskning.i delpågår en
Vid Stockholms har forskareuniversitet varit inneett par om-
rådet. Vid Statsvetenskapliga Uppsala har sedaninstitutionen i
länge politiska institutioner och intresseorganisationer studerats, i
flera projekt. statsvetenskapligt Uppsalaprojekt,Istora ett senare

har antal kortarePISA, lobbning utkommit. An-ett rapporter om
gränsande och pågående forskning handlar till exempel aktions-om

beslutsfattares och kontakter medpartiers utomparla-grupper,
mentariska aktörer, företags roll politiken,i intresseorganisationer,
politiska beslutsprocesser lobbning och tjänstemanna-tarsom upp

Äveninflytande. forskning där lobbning fleratas upp som en av
organisatoriska finns utsträckning,strategier i viss det ärmen
egentligen dem fokus.ingen lobbning isätterav som

kort de hittillsSom summering nämnda ochen termernaav
kort handledning fortsattadet läsandet finnsi tabell sesom en en

nedan med den viktigaste terminologin.

7‘ exempelvis Almén och FloresSe Hallberg Johnson,1992; 1995;
ÅhlströmLandström och Josefson Långsved1984; Krantz1996; 1997;

och Raendi Nordmeyer du till fler,Månström1997; 1984; Känner1998. e-
till henrik.bergstrom@spa.gu.semig på:gärnaposta
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terminologiEnkel översikt viktigareTabell av

tátalspátryckare,engángs- endastellerAd noe-Iobbyist Lobbyist är somsom
påsporadisktellertillfälligttrycker

utanför politiskalLobbyist enbartarbetat deBortaspelare som
nstitutionerna

beslutsfattareexempelvisviaklassiskaLobbningriktaddirektDirektIobbningäven mot
Iobbning möten

nivápá institutionellOrganisation lobbarEndimensione/I som engrupp
pálobbarOrganisationellerIobbyist huvudsakligenEurolobbyist som

EU-nivá
nivåerpá institutionellaOrganisation lobbar fleraFlerdimensionell somgrupp

arbetati depolitiskainstitutionernaLobbyist tidigareHemmaspelare som
viamobiliseringmedborgareexempelvisäven LobbningriktadIndirektIobbning mot av

opinionsundersökningarochFFl-kampanjereffekt-, opinioner.direkt gräsrots-
nylobbningeller

organisationeneller intressenAtt lobbaför denInfresse/obbning egnaegna
intresseför organisationochellerLobbyist arbetarInfresse/obbyist egensom

ellerintressenAtt lobbaför organisationKontraktslobbning annan
organisationochellerintresse.lLobbyist arbetarförKontraktslobbyist som annan

PR-konsulterSverigekallasdeofta
för organisationochellerintresse.även Lobbyist arbetarLobbyistkonsu/t som annan

överlåter organisationensjälv utföraIobbningen.metalobbyist attmensom
kallasiSverigeoftaför FFl-konsulterAvendessa

beslutsfattare lösapolitisktMedicinman Lobbyist anlitas attsom av
kinkigaproblem

OrganisationUSA iActionCommittee. i sättsPAC Political som upp
exempelvissyfte hjälpapartierochkandidater attatt genom

Iobbningsponsra
pá EU-niváFemsärskildalobbyorganisationerSuper/obbyislerna
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Från revolution till2. radikal höger

human beings organized themselvessinceEver into communities,
the of policy has been influenced by lobbyistsgovernmentcourse
deKieffer sidan 2.1997,

Även Donald deKieffer mycket klokare,inte sågör sägsom oss
ändå där politiska finnsinstitutioner och politiska beslut fattas,att
där finns lobbning. exempel tidig lobbning anglosaxiskEtt i
kontext de engelska baronerna införår Då1215.är rätten attgavs
kung Johan aristokratins rättigheter skulleprotestera om nya
kränkas under Charta. lobbyistTermen äldreMagna är änsom
lobbying, användes först omkring sexhundra efterår Magna
Charta, Storbritannien föri det betecknaDå journa-1820. attvar
lister väntade lobbyn nyhetsmakarnai skulle kommaattsom ut
från underhuset de kunde bli intervjuade. Lobbyingså att upp-
träder första hälftenunder 1800-talettermsom av

ledde de amerikanska kolonisternasLångt misslyckadesenare
lobbning för frihetdjupare självstyre och från brittisk överhöghet,
fram till revolutionen Eftersom1770-talet. kolonisternas krav

tillgodosågs, gjorde deinte kronan. Rättigheternamot attuppror
för fri oftaoch kommersiellt intresse singöra röstvar mansperson

jämförhörd med talesätt till kungs,vårt rätten att garan-
terades den amerikanska konstitutionen."i Revolutionensenare
och konstitutionen flera friadrevs särskilt tidi-män,av en som

kommersiellt ölbryggarenintresse, Samuelrepresenterat ettgare
Adams." rörelser dök och till exempel utövade slavmot-Nya upp

frånståndarna 1850-talet till inbördeskrigets slutskede ett stort
inflytande och kongressenopinionen iWashington. Utveck-

efterlingen inbördeskriget, efter medförde kongres-åren 1865, att
korn bli den dominerande kraftenpolitiska Utveck-i USA.attsen

72Sannolikt det i USA.1829var
7’Jämför Espeli sidan1994, 406.
7‘ Adams framgångsrik revolutionär,avgjort blandvar annatmer som som
anstiftare till det hani ölbryggare.Boston, Hansänstora tepartyt var som

Johnkusin, Adams blev andre presidentUSAzs
Åberg75 sidan1994, 13.
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verksamhet från och gamlalingen medförde ökad in-även nya
samhällsvetaren John Wright detEnligt R.tressegrupper. var

för harinbördeskriget lade grunden det intressesystem imansom
Drivkrafterna politiska meddag. bakomiUSA USA:s system

dels resultat amerikanernassärintressenmånga sägs ettvara av
för uttrycka politiskaefter frihet och oberoende sinsträvan att

motverka tyranni."dels deras önskanvilja, att
federala myckethade den medVid den här tiden regeringen inte

företagen och medborgarna.lagstiftning direkt rördegöraatt som
fördelstatsledamöterna målDärför det naturligt att varvar

och kontaktades olika lobbyn till delobbningen igrupperav
började ochbeslutsfattande församlingarna. Redan då missnöje

skriver blivandevädras lobbyisterna.misstro 1852att mot
följande brev till ochpresidenten Buchanan iJames vännenett

presidenten Franklinblivande Pierce:

which haunt the halls ofthe host of lobby members
ofsufficient alarm friend thisCongress...are country.to every

arrested Birnbaum sidanTheir be 9.1993,mustprogress

lobbyaktiviteterna de direkta kontakterna mellanbörjanFrån avsåg
oroade orden frånlagstiftare och lobbyist. Kanske därav de

danske Bregnsbopresident Buchanan. HenningDen statsvetaren
för klassisk lobbningdenna ursprungliga direkta lobbningkallar

finareendastbetraktades lobbning och lobbyister någotDå änsom
lagstiftande församling blev kringoch lurendrejare; Texasmutor

fritt rörde maktenssekelskiftet ökänt för lobbyister sig isina som
Beefsteak,spridakorridorer sina B:generöstatt tregenom

bourbon and blondes".8°
kampanjbidrag tillförbjöds lag årFöretag 1907 attgenom ge

sedan desskandidater federala val. Kampanjbidragslagen hari

7‘ 11f.Wright sidorna1996,
77Wright sidan1996, 12.
78 deKieffersidan sidanBirnbaum 1997,1993,
79 350f.Bregnsbo sidorna1995,
8° introduktionen.Shuldiner och Raymond i1998,
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ändrats åtskilliga gånger klagomålen vädrasEn mot systemetav
Schattschneider, citeras Wright, vilken redan 1941av som av sam-

manfattade de amerikanska partiernas ochsituation intressen i en
dyster teckning:

the exercised the eflectively, they wouldparties shuttopower govern
the The fact that onlyAmerican partiesout pressure groups. govern

spasmodically and fitfully amid multitude lapses controla
provides the for the cheap andopportunity tacticspressureeasy use
Wright sidan 15.1996,

Tveksamt dock enbart tillskriva skulden förpartierna hurattvore
och bara intressegrupperna någrasystemet utser ut-se som som

nyttjar Utvecklingen berori andra fakto-USA ävensystemet.
Bland företeelsernavarkenså intressegruppernämnsannatrer.

eller denpartier amerikanska konstitutionen.i faktumDetta är
viktigt påpeka, eftersom konstitutionen viktigsåatt anses vara en
del det politiska livet dag. Vidare flerai i det decennierUSA togav
för formas, ungefärtill det dag. Samarbetetisystemet att ser
med lobbyister och beroendet beslutsfattare de itvågör attav

ömsesidigt beroende.princip Juridiskt etableras dock lobby-är
begreppet först den augusti i "The FederalUSA2 1946 genom
Regulation of Lobbying Syftet med lagenAct. någor-attvar
lunda kontroll vilka träffade beslutsfattarna. Lagen,över som som
redan då tandlös, berörde främst de juridiska definitionerna,ansågs
vilka de samhällsvetenskapliga. visade detRättär snävare än snart

överhuvudtagetsig reglera området.svårt att
dag lobbyisterna, åtminstone respekteradeI ochnågot,är mer

de har PoliticalB:na Action Committees PACtre ersatts av som
huvudsakligen föranvänds samla för kandidaterin ochatt pengar

Åsard8 1991.
82Wright sidan1996, 15.
33Jämför Vaverka sidan1995, 11.
84Bregnsbo sidan Varken lobbning eller lobbyist definierades1995, 349. i

frånlagtexten 1946.
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Nuförtidengräsrotslobby- och PR-kampanjer.partier, organisera
genomföroch nationellt opinionsstöd,lobbyister lokaltsöker mer

goodwill förPR-kampanjer och bygger sina organisationerupp
omfattningfrågor. därefter och möjligen mindreoch iFörst än

direkt riktade besluts-tidigare, genomförs lobbyaktiviteter mot
aktiveradekomma från defattare. kan lobbningenDå gräs-även

kallasmedborgarna. här lobbningDenrötterna, typen om-av
effekt-lobbning, gräsrotslobbning ochväxlande för direkt ny-

kan bedriva gräsrotslobbning.lobbning. Alla lobbar Ettsom
bedriver gräsrotslobbningexempel iorganisation storsomen

amerikanskaomfattning den och röststarka pensio-penning-är
kontraktslobbyistnärslobbyn, "de pantrarna.grå En ny sorts

effekt-lobbar.bara direktdök under 1980-talet, Dessasomupp
till månad,kort tid, veckorlobbyister underin några någongår en

efter förhopp-Därefter drar dearbetar för klienten.och sig att,ur
direktavsedda resultat medelst uteslutandehaningsvis, uppnått

effekt-lobbning.
kraftfulla ändringen lobby-skedde den hittills1995 mest av

representanthusetlagen. enighet såväliGenom rösta-senatensom
reglerna,innebar klarades lagen uppstramningarigenom. Den av

för ochekonomiska kravbland kontakter, gåvorgränserannatom
har,information särskilt vilka kunderatt rapportera manmer

ochlobbning, lobbyisterna in-spenderade namnenpengar
föroftare. har redantresseområden Lagen utsattsrapporterasamt

få.effekter kanvilka denkritik, det sia Isvårtäven är att omom
västländer, lobbyistregistreringdel andra isåväl USA ärsom en

särlagstiftning lobb-finnsobligatoriskt.princip USAI även om

85 sidorna 99f;Raymond introduktionen;Shuldiner och i Davis 1994,1998,
sidornaWright 1996, 115-164.ävense

8° del verkar detstudieEnligt Kollman jag tagit avsom1998, är en ny
trendenalltfort vanligare indirekt,direkt lobbning är än även omsom om

inslag indirekt lobbning.går mot mer av
71f.87 351f; Wright sidornaexempelvis Bregnsbo sidornaSe 1996,1995,

88 för exempelsidornaKollmanPratt 28-331998,1976; även ettse
"seniorlobbning".
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från utländska vilken har 1930-taletsning intressen, sina irötter
förfruktan nazistisk propaganda.

landdet det brukar hänvisas till lobbningUSA är närsom
diskuteras. amerikanska jämförtpolitiska med detDet ärsystemet
svenska fragmenterat och uppbyggt sätt. Attett annatmer
lobbning förklaras faktorer:utbrett med federa-iså USAär tre

förlismen, maktdelning och valsystemet. Möjlighetenprinciperna
påverka och då särskilt blockera flerbeslut sådantiäratt att ett

och således lönar lobbyingf, förklarar lobbyist-sigsystem en
konsult vid konsultföretag Stockholm. Utsikternai är större änett

exempelvis det danska eller svenska systemet. exempeli Ett som
kanske bättre klargör skillnaderna ochmellan andra länderUSA är

amerikansk förpåtalade enda ärende,senator att etten som en
skattelag, hade han blivit kontaktad lobbyister ville200av som
informera och trycka på. Sedan tidigt 1980-tal har de partiernatvå

specifikakongressen blivit respektive åsikter ochi i sinamer
röstandet med partilinjen har blivit vanligare. implicerarDetta att

för påverka enskilda kongressledamöter har minskat.utrymmet att
Användandet gräsrotslobbning då metod för påverkaär attav en
partilinjen det lokala eller regionala planet, kanske till och med

frågan har blivit del officielladen partilinjen. Lobbyis-innan en av
taktik kan då utsträckning tidigareinya större änternas att,vara

formasöka förpartilinjen stället lobba enskilda leda-i att mot
möter.

politiska förutsätter lobbning för det skallUSA:s system att
fungera. Valen led lobba eller tvärtomliär ett attprocessen

89Bregnsbo sidan1995, 354.
9° främstTappin kapitel Wilson sidan1991, 10; 1993, 136.
9 Bregnsbo sidorna 358f.1995,
92Wilson sidan Jackson, från delstaten Washington,Senator1991, 65.
kallades då hans fokuseradesarbete hem federalaBoeingsenator att ro
order till flygplansföretaget, enligt Wilson sidan Jämför Espeli1990, 54.

försöken påverka utfallet behandlingStortingets1998, attom av av
skattereformen.
9’ Norrander sidan1997, 111.
9‘ kapitlen ochTappin 1991, 8 10.
95Tappin 1991.

101



FRÅN CHARTA MOTIONERNAMAGNA TILL

kan lobbyister institutionaliserade,Möjligen USA:s sägas nästvara
Kampanjfinansieringintill korporativa, inslag politikeni av

och kandidater också centrala politikenipartier är moment
Bidragen till under valåret uppgick tillpartierna 1993-1994 nästan

miljoner dollar och bidragen till kandidaterna vali års400 1995
landade miljoner dollar. Under presidentvals-drygt 60
kampanjerna uppskattades det kandidater, ochpartier1996 att

spenderade miljarder dollar. särskiltintressen Inte många2,5över
kandidater torde ha råd personligen finansiera dessa kampanjer.att
Intressebygget allmänhet och lobbysystemet synnerhet fungerarii

finansierardelvis grund de kandidater och kampanjerattav som
oftast välfyllda plånböcker.medintressen Intressegruppernaär tar

genomförockså till statliga utredningar, finansierar ochinitiativ
dem.

Lobbyisterna

uppfattningutbredd anlitas lobbyister huvud-i USAEn är att
för utförasakligen lobbning klienter, kallad kontrakts-såatt

Ävenlobbning eller medialt slående for hire".det medgunsmera
amerikanska det ganska ovanligt med kontrakts-mått mätt är
lobbning, anlitandet kontraktslobbyister vanligt.äratttrots av

genomförLobbyistkonsulterna lägger sällanstrategien,upp men
frånlobbningen. de tid till lobbar klienten, kallas deNär annan

för amerikansk lobbning skiljs insiderskontraktslobbyister. I
hemmaspelare och "outsiders" bortaspelare. Hemmaspelarna är

tidigare arbetat politiker ochlobbyister ochtjänstemänsomsom
Oftast fort-fortfarande har goda kontakter korridorerna.isom

96Bregnsbo sidorna 351f; Tappin1995, 1991.
97 sidan Olsson skriver deLewis ameri-Hans-Inge1996, 14. 1996, att
kanska beräknades spendera miljoner dollar inför valetpartierna 800 1996.

tobaksföretaget Phillip medenskilda bidragsgivareStörsta Morrisvar
republikanernadrygt miljoner dollar till demokraterna och2,7 sam-

manlagt.
98Kirksey sidan sidornaSe1998, 308. 309-315.även
99 sidornaexempelvis WilsonSe 1991, 65-75.
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frågor gjordehemmaspelarna arbeta med desätter att samma som
beslutsfattare, fast utanför parlamenten ochtidigare såsom nu

vidare. Bortaspelarna lobbyister huvudsakligen arbetatär som
utanför maktens boningar.

finns representerade de flesta politiskaprincip intressenI
områden från till amerikansk politik.itå Fråntopp toppen,

of PodiatricHeadWear tillInstitute America, Americantån,
Association.‘°° Roundtable,Medical BusinessFrån toppen, en

bestående verkställande direktörer, tillorganisation tån,200av
forgräsrotslobbyorganisationen National theOrganization

Reform of pensionärslobbynMarijuana Laws. Från toppen, som
miljoner dollar med omkring miljo-år 28250omsätter nästan per

medlemmar, till djurskyddsrörelsen med cirkatån, 100.000ner
ungefärdollar årlig budget och medlemmar.i 5.000

framför lobbyister. Underdet allt juristerUSAI är ärsom
1970-talet kunde explosionsartad utveckling medlemsantaletien

juristföreningenför Washington iakttas beroddei inteDC Det
fler utfärdade lagstiftningen blivitlagar tidigare eller svår-än att

begriplig, antalet ville påverkaintressenutan att som
Washington ökade drastiskt då de sådana möjligheterinsåg att

förklaring antaletfanns. till den lavinartade ökningenEn annan av
under 1970-talet organiserade näringslivet ochjurister, sigär att

för försvaraskaffade och inhyrda lobbyister miljö-sigatt motegna
liknande allarörelsen, konsumentorganisationer och grupper, som

haft framgångar och tydligenhade politiska Jurister ansågs anses
för uppgiften fanns detsärskilt lämpade drygt1993 61.000

Washington, vilket då ungefär jurist in-jurister i tioenvar
arbetar uteslutande med lobbning ochjuristernavånare. Många av

liknande konsultverksamhet, främst kongressen En ytter-mot
förklaring Watergateaffärens efterdyningar denligare iär att tog

federala Efter den fede-makten vändning. många års styreen ny av

°° Birnbaum sidan1993, 36.
m Wilson 64f.sidorna1990,
m Wilson sidan1991, 66.
m 64f.Wilson sidorna1990,
1°‘Wright sidan1996, 10.
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rala tippade makten till kongressensregeringen, vågskål. ochIöver
med makten frånspreds underdrivet fåtalnågot iatt ett personer

och till det underdrivet fleraVita regeringenHuset även något 1
hundra kongressledamöter blev spelfältet därigenom mycket större
och antalet lobbyister ökade.

då lobbyisterna i det berorHur många USA Svaretär är att
hur räknar och hur definierar lobbning. Efter enkeltman man
överslag har kommit fram finnsjag till det olikaminst sju sätt.att

räkna antalet registrerade lobbyister kongressen;Ett iär att ett
andra räkna antalet lObbyaktiVaP medlemmar isätt är att
Washington juristsamfund; tredje lita akademiskaDC:s ett att
källor olika för källa; fjärde hur mångaär ett attsom var se

beslutsfattare;kontaktar femte studera årligenett attpersoner som
utkommande handböcker lobbning; fråga besluts-i sjätte ärett att
fattarna hur de har blivit kontaktade och sjundemånga ett attav se
hur finnskonsulter det anställda konsultgatanmånga iK Street
Washington. skall källorna de bara WashingtonOm iärtro

mellan och drygt 10O.OOO.‘°5 detnågonstans Däremot10.000 är
lobbyisterinte sina kongressensigenom100.000 styr stegsom

ytterdörrar dag Egentligen hur deingen ochmånga ärvet attvar
därför söka precisera exakt antal skapar problem änett mer mer
det löser.1°°

Enligt ovanstående metoder och källor antaletatten av anges av
lobbyister eller företag föranlitar, amerikanskastårär 45som man

företagsgrupper fördem, professionella18procent procent,av
för utländska företag förorganisationer 7 6,5procent, procent,

aktionsgrupper och medborgargrupper för statliga4 procent,
för förinstitutioner och procent.‘°7övriga Angivna4 15procent
kan ifrågasättas, de någor-överensstämmerprocentsatser men om

lunda med rådande förhållanden, belyser de tämligen väl ameri-
kansk intressepolitik. företagenamerikanska dock inteDe är

‘°5Wilson sidan lobbyindustrin Washington1990, DC:s54, ärattmenar
tredje näring.största
°° Wright sidorna 9f, också kostnaderna för dessa poli-1996, attmenar
tiska aktiviteter okända.är
‘°7 jämförTappin Olson sidorna 141f.1991; 1971,
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homogen de har inflytandemonolit.någon Att ängrupp, meren
andra organiserade samhället klart, de harintressen i ingenär men

åsikt.1°"enda ellerröst" en

En värd dollar250.000man

Under blev det politiker och1980-talet vanligare politiska råd-att
sadlade till bli lobbyister, alltså hemmaspelare.givare Enattom,

före detta rådgivare till president Ronald anlitades TransReagan av
World för telefonsamtalAirlines till kommunikations-ringaatt ett

arbetet fick rådgivaren dollar.° Presidentministern. För 250.000
Bill Clinton har särskilda regler för medarbetare, blandsina som

förbjuder efterdem bli lobbyister under övergångstidannat att en
deras anställningsperiod hari Vita VissagåttHusetatt ut. upp-

dragsgivare förbjudna för medarbetarna överhuvud bliär att taget
anställda till exempel utländska Reglerna, vilkaregeringar.av,

för fungerarockså olika olika medarbetare,är typer ettav som
politiskslags karantän.

Lobbyisternas riktigt och kanske tydligaste fram-senast stora
och multimiljardärengång PerotEntreprenören Ross1992.var

ställde och finansieradeoberoende presidentkandidatupp som
själv valkampanj Under kampanjen lobbyist ochsin Perotvar
presidentkandidat samtidigt, starkt kritiseradePerottrots att
lobbyister och beslutsfattares beroende lobbyister. Bland annatav

fokuseringhar medias medfört dennes frågorPerot någraatt av
blivit del politiska reformeradden agendan, lobbylag.av som en

antal lobbygrupper diskuterats livligt deEtt åren ärsenastesom
den radikala högern: särskilt anti-abortlobbyn till exempelnya
Pro-life; den kristna rörelsen särskilt Christian Coalition;
sydstatslobbyn Southern och vapenlobbyn NationalLeague

m Reilly Författarenssidan översättning; Davis1998, 1994164. egen se
för beskrivning hälso- och sjukvårdsområdet.situationen inomen av
‘°9Jämför sidanDavis 1994, 98.
° exempelvis Wilson sidanSe 1990, 65.
m exempelvisSe Dugger 1992.
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Rifle framgångsrikaAssociation.‘ iblandSå påstås, ärsom
rörelserna alltid, de mycket och synnerligeninte är röst-men
kapitalstarka, sydstatslobbyn undantagenÅ Därtill består kon-

antal ledamöter stödjereller mindre Öppetettgressen av som mer
eller flera nämnda radikalaorganisationer. Denen av ovan nya

eftersomhögerns lobbning dess verksamhetintressant,är tangerar
problem demokratin och funktionssätt: medeldess vilkarörsom
använder de och det bra kan sammankopplasig är attav man

förtroendevaldamed skall hela landetintressen representerasom
och samhälletkan bör handskas med denna verksamhetHur

Z Schwartz och Levine 1995.
1 Vapenlobbyn lyckades Bradylagen, innebar dagarssju1988 stoppa som
väntetid vid inköp handeldvapen och starkpersonkontroll, trotsav en en
offentlig förbland lagen. kundeopinion, Först 1993även vapenägare,
lagen kongressen Wright sidorna lf.igenom 1996,

106



HENRIK BERGSTRÖM

Eurolobbning3.

shifted of sensiblehas levelto government,new anypower a
influencebound policy—makinginterest to attempt to atgroup

the level need shoot where the ducks ochMazeytoyou arenew
Richardson sidan 2001996,

organiserade lobbyaktiviteter kan tilli spårasMer Europa 1950-
för underteck-talets början, omkring tiden Kol- och Stålunionens

nande. komlångt början 1970-talet,iFörst nya gruppersenare, av
uppträda de politiska särskilt miljörörelsenDetatt arenorna. var

företag, framför denoch kvinnorörelsen Europeiska allt inom
exportindustrin, upptäckte dock först under 1980-talet EG:stunga

fortsättningen viktigare roll och med djupgåen-i iEU EU:s mer
de regelsystem och djupare inblandning europeiskt näringslivi
Ökningen förklaras med dekorridoraktiviteterna kan även attav

vill påverka har olika ingångarpointsEU många accesssom
kan vända till, vilket de harintresseorganisationerna sig intesom

de nationella beslutande europeiska enhets-visavi Denorganen.
akten fördjupade ochoch utvidgade kompetensEU:s somsom
undertecknades klar katalysator för EU-lobbningen.‘’1986, är en
Såväl antalet aktiviteter ökade markant igrupper som gruppernas
och med politiken EU-länder-enhetsaktenf iEuropeiseringen av

fokuseratdel icke-medlemsländer, har ökat ochävenna, men en
lobbyaktiviteterna brittiskei EU. Den Wyn Grantstatsvetaren

dock mycket litteraturen ochintressegrupperattmenar omav
lobbning frånhar problem, de okritiskti utgårEU attett att

bara godo. andra förklaringar till ökningenTvåintegration är av
flerEU-lobbning Ökad beslutsmängd, allt politiska beslutär attav

‘ Richardson sidan1993,
"5 och Richardson sidanMazey 1993, 191.
m och Richardson sidorna 200ff.Mazey 1996,
7 och Richardson sidanMazey 1993, 191.
s sidanGrant 1995, 100.
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fattas Bryssel, och ökade tekniska möjligheter bedrivai att
lobbningzl

Forskningen rörande de organiserade inflytandeintressenas inom
tämligen entydig bild. Bryssel har blivitpåvisar tummel-EU en en

plats för professionella informellalobbyister. deltagandetDet
har fortfarande slagsida till förmån förinom påtagligEU en

näringslivets med flera sidanorganisationer Petersson 53.1997,

EU-lobbningen blir allt lik lobbningen Kombinationeni USA:mer
bredd, och sofistikeradeanvändandet teknikerintensitetav av mer
tecken tyder amerikanisering europeisk lobbning.är som en av

Nationella påtryckningsgrupper söker alltmer till försig utåt, EU,
forma allianser med likasinnade och till deninåt,ävenatt grupper

lokala för bedriva gräsrotslobbning. Varför sprids dånivån deatt
amerikanska metoderna och teknikerna Troligen det förär att

effektiva.dessa metoder Självklart handlar detvisat sig attvara om
de amerikanska teknikerna och metoderna för-till deanpassa

hållanden råder fråga rip-off,i Det inteEU. någonärsom om
eftersom fungeraroch strukturer annorlunda.institutionerEU:s

klar geografisk spridning aktiviteter ochEn stra-gruppernasav
de olika EU-länderna, till exempel Storbritannien,tegier i isyns

där också amerikanisering politiken kan skönjas.° För-en av
hållandet mellan och väl utforskatintressegrupperna ärstaten ett

konfrontationis-område Storbritannien. råderi Där närmastett
tiskt förhållande ochmellan de organiserade intressena,staten
vilket tillskrivs framför allt Thatchers och John MajorsMargaret
konservativa deras ledarstil,och respektive däremotregeringar inte

agerande Regeringsskiftet häromåret dockintressegruppernas är
för förändras,relationerna och de det skeringen sågörgarant att

m Bregnsbo sidan de intervjuade svenskaI1995, 360. Krantz 1997, anger
EU-parlamentsledamöterna och kontraktslobbyisterna lobbning kom-att

öka EU-parlamentet grund parlamentets utökade maktbe-iattmer av
fogenheter, ökat informationsbehov och frågornas tekniska karaktärmer
vilket också ökar informationsbehovet.
12°Berry 1994.
m exempelvis kapitelSe Baggott 1995,
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det detinte För EU svårareöver ärnatten. system attsom
identifiera vad det påverkar relationen mellan ochEUär som

då exempelvis harintressegrupperna, riktiginte regering.EU en
Lobbning EU-parlamentet dock känt effektivärmot som en

till bättre fastareoch relationer till kommissionen.ingång att
undersökning publicerad klar majoritetI 1996 50en anger en av

tillfrågade beslutsfattare de olika generaldirektoraten dei att
absolut håller ellermed "håller med "EU-kommissionenattom

kan fungera policyformulerare,inte råd och aktiv hjälputansom
från intressen.m Studien indikator europeiskärexterna atten
intressepolitik har etablerats. kan belägg förDet även ett attvara
makthavarna lobbning.till Möjligen kan det tillpositivaär även tas

förintäkt faktiskt fungerar makthavarnadet sättatt systemet
det kan fungera hjälp.inteEUgör:att att utan externanser

det finns nyinstiftade uppförande-relativt kontakt- ochDå
förregler lobbyister delar legitimeras lobbyister-i EU-systemetav

verksamhet tidigare. Reglerna likaintesätt än ärett annatnas
omfattande de det Verkar regelverketsi USA,ärsom men som om
utformning har det amerikanska. kan ocksåinspirerats Hårav man
tala amerikanisering intressepolitiken, då verksamhetenom en av

förregleras Risken europaparlamentarikernai USA. utsättsattsom
för dold lobbning torde minska, exempelvis där avsändaren inte

förklart redovisas de folkvalda. observation gjortsEn annan som
Sebastian faktisktlobbningen har blivit bättre,iBerry EUär attav

kvalitativt. Framför allt skall flerdet tillskrivasrent att
lobbygrupper etablerat Bryssel. Konkurrensen mellansig i grup-

har ökat. Därmed har också kvaliteten lobbningen ökat:perna

There belief that lobbying hasstrong commentatorsa among
improved qualitative Lobbying the level hasin Europeanata sense.
certainly become sophisticated and professionalised in recentmore

lobby this level, have acquiredcontinuingBy attoyears groups
valuable knowledge ofand the decision-makingexperience process

which has often proved useful subsequentEurope in campaigns
206f.sidornaBaggott 1995,

m och Richardson sidorna 201f. FörfattarensMazey 1996, över-egen
sättning.
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faktum påpekas ochSoniaEtt Mazey Jeremy.statsvetarnasom av
från deRichardson politiska skiljer sig natio-EU:sär att system

och öppenhet beslutsprocessernanella medi iEU:s Ur ett
brittiskt perspektiv det måhända korrekt beskrivning. Urär en
svensk synvinkel vill detjag påstå så svår-är äratt system som

fullt törnbeströddagenomträngliga. stigar.i sig DetEU ärär av
heller fel lider demokratiskt under-inte påvisa EUatt att ettav

politiska andraskott, vilket delvis beror de strukturerna. De
vilka lättare hålla med ochobservationerna, Mazeyär att

Richardson multinationellt och detEU ärär att ett systemom,
harde politiskt-administrativa eliterna maktenvari översystem

instabil miljö med dimensioner, variDet mångaprocessen. ger en
lobbyisterna måste agera.

Många, särskilt effektivaintemen

den remarkabla ökningen Brysselintresseorganisationer iTrots av
effektiva.det de europeiska lobbygruppernaär av som anses vara

ineffektiva,europeiska utmålas tämligenintressenaDe ävensom
tillföra information Orsaken tillde duktiga att attom anses

det uppfattas de tillräckligt duktiga kom-inteså, ärär attatt
kan beromedmunicera institutioner. DetEU:s äratt grupperna

vid kommunicera med nationella ochinstitutionersinaattvana
fortfarandekänner till de strukturerna. institutionerEU:s är

förslagmindre kända jaktmarker. huvudorsaker;Grant treanger
alltför veka, för brett och organisa-är attattsom resurser agera

för grad efter och derasarbetar hög medlemmarnationerna i pre-
för inflytande.ferenser och vad de reellt kan misslyckadinte En

Procordia förde för bevarande ochlobbyinsats den snusetsvar som
för bli, hade företagetdet kom intesigSom attexport av snus.
informerat snusskandal Storbritannien, därisig våttom snusen
marknadsförts, ungdomar, godismed målgruppen Stor-.som

kom söka bäckenbritannien i ivåttstämmaatt motsenare snus
grund dåligProcordia lyckades räddaEU. snuset, men av

m och Richardson sidanMazey 1993, 206.
m 105f.sidornaGrant 1995,
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informationshantering företagetmissade exportmöjligheterna av
snus dockVissa intressen duktiga och effektiva.anses vara
Bonde- och kemikalielobbyn framgångsrikaexempelär
organisationer. Förmodligen de framgångsrika andraär änmer
därför de bättre bedöma vad de kan och kaninteäratt att
igenom. exempel Volkswagen hade framgångarEtt 1990-91är som
med lobbning försin lagstiftning katalysa-EU-gemensamen om

till bilar. katalysatorlagstiftningenDen VW-gruppen,torer nya gav
förberett fordon för katalysatorförbränning,sina marknads-som

fördelar andra tillverkare, exempelvis Ford och Rover-gentemot
Ford och hade teknologi,Rovergruppen. satsat annan som nu

fick till icke oansenliga omställningskostnader.överges VW:s
lobbning syftade till marknadsfördelar.vinna före-Om VW:satt
trädare ville ha miljöregler klarlagt.intesträngare är

Faktorn också påverkar och bidrar till komplicera lobb-attsom
ning i språk. detTrots bara talasEU i princip engelska,är att
franska och i tyskaviss harmån inom institutioner, elvaEU:s EU
officiella språk och dialekter. Eurolobbyisten,100änmer ut-om
trycket tillåts, förutom god lobbyistmåste också haatt vara en
mycket goda språkkunskaper, vilket behövsinte elleri Sverige

Engelskan dockUSA. bli eurospråket. åka tillAttär väg att
Bryssel och till exempel lobba för sparkstöttingens bevarande är

god kan detgärning, ske enbartinte engelskaännog en men
och definitivt inte svenska. faktor EU-lobbningen,iEn annan som

gäller för förhållandeninte svenska det relativt kostsamtär äratt
lobba. finns fyra olika ochDet alla medelskrävan-vägar är rättatt

de: lobbyföretag,representation via via seett en eurogrupp
nedan, ha kontor eller från tid till till Brysselatt eget annan resa
och lobba själv. kostar representerad främmandeDet iatt ettvara
land och i dyraste städer.Europasen av

lobba det lämpligtFör måste bedriva sinäratt veta attman var
lobbyverksamhet. inte till det bästKänner är sättaattman var

påtryckningar, lärsina ansträngningar ha effekt,inte någonens

‘Z5 sidorna 165ff; HedlundHögg 1997b. det bara1996, iInom EU är
Sverige får säljas.våttsom snus
126Richardson sidan1993,
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konkurrens-exempeloch upplägg. Ta tilloberoende budskapav
harlagar och regler.omgärdatpolitiken, Där änär mer enavsom

till de juridiskade käntintemina,organisation gått nären
därför denvikttummelplatserna. Av ärstörsta attatt avsersom

ochfråga, reda vilka ansvarigaellerlobba, i tar varannanen
finns.sakfrågornaförinstitutioner

med flera inteBryssel iAntalet lobbyister i "EU-orter",i EU
färre hurförmodligen i USA,de medlemsstaterna15 änär men

hypotes deexakt,de på. Ensvårtmånga ärärär attatt svaramer
riktigtoch kanskeför integäller registreringregler är nyasom

dendetheller tyder juristerinvanda inf" Inte störstaäratt
de oftaräknandet dåskulle underlättalobbyister, vilket ärgruppen

kontrollsyste-föreningar. Vidareprofessionellaorganiserade i är
utbyggdaalls likakontaktarför inte somatt som vem,se vemmen,

stabilitetinstitutionella iheller råderi USA. Inte somsamma
ochförändradekontinuerligt institutionervilket medUSA, gör att

strategier Adoch derasantalet lobbyisterförändras ocksåregler,
fåtalspåtryckare,ellerlobbyisterhoc-lobbyister, engångs-ärsom

fattasDelsutsträckningfinnas i i USA.torde i EU änstörreäven
beslutande försam-nationelltoch defler beslut inteallt EU avav

flerfler ad hoc-lobbyistermedförlingarna, vilket även per-men
fattas, dit sökerdär besluten sigDels det såså är attmanenta.

lobbyisterna

superlobbyisternaochEurogrupperna

lobbyister,finns särskild Euro-I EU eurogrupperna.gruppen
endast EU-nivåintresseorganisationerär som agerargrupperna

från länderframför allt olika imedlemsorganisationeroch består av
och näringslivetindustrinerkändade stårAvEU. eurogrupperna

ochförjordbruket tjänste-ungefär för 2550 procent,procent,
fackföreningar, konsument-ochförservicenäringen 20 procent

följa.förbinderm reglerna lobbyisterna sigCode Conduct kallas attsom
danskt-europeisktförm sidornaBregnsboexempelvisSe 1995, 355-361 ett

perspektiv.
m Hedlund 1997a.
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organisationer miljögrupper för omkring Antalet5samt procent.
Ävenoch andra drygt organisationer,3.500.äreuro- grupper

företag,särskilt utanför framför allt japanska ochEU, amerikanska
finns representerade Bryssel;i tillskrivs delvis avregleringenIBM

telekommunikation,Europas lobbning.°sinav genom
Parentetiskt kan europeiska organisationer liksomnämnas att
japanska har kontor Washington.i Säkerligen finns utländskaäven
intressen representerade Tokyo.i

talas detInom EU superlobbyister".år Super-senare om
lobbyisterna har ofta direktaccess till institutioner,EU:s ministrar
och dåregeringar de starka ekonomiska intressen.representerar

kanske kändaDen superlobbyisterna RoundEuropeanärmest av
Table ERT med huvudsakligen ledande europeiska industrialister

medlemmar superlobbyisternaDe övriga bonde-Copaärsom
lobbyn, konsumenternasBeuc lobbyorganisation, EFS europe-

fackligaiska samarbetsorganisationen, och Unice europeiska
industri- och arbetsgivarföreningarnas organisation. dockDet är
tveksamt placera konsumentlobbyn bland superlobbyisterna, dåatt
de medelssvaga, har helt organisatorisk struktur deär änen annan
andra och företräder intresse. lobbyisterFörutomsortsen annan
från näringslivet och andra finnsorganisationer inom EU även

och mäktiga frånmånga den offentliga sektornrepresentanter
frånAllt spanska kommuner tillsmå tyska delstater harstora

Ävenkontor Bryssel.i den offentliga sektorns organisationer som

13° och RichardsonMazey sidorna 193ff. hur1993, Däremot inget sagt om
medlemmarmånga i varje Exempelvis har bonde-ärpersoner som grupp.

lobbyn medlemmar och lobbar förmånga frågor, medan Themånga
ofUnion Manufactures ofEuropean har medlemmarGas Meters och är

fokuserade påverka fåtal specifika EU-frågor, enligt Mazeyattmer ett
och Richardson sidan1993, 193.
m och RichardsonMazey sidan1993, 194.
Z exempelvisSe Falkemark sidorna 15ff; Wilson volvo-1996, Förre1990.
chefen Pehr Gyllenhammar försteG. ERT:s ordförande ochvar en av
initiativtagarna till bildande.organisationens
m Till exempel skrev Andersson ochBo G. 1996b, Social-1996a att

framstyrelsen till finansierade internationell lobby-1996sommaren en
arbetar för välfärd.grupp som
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Sweden ochintresseföreningenexempel den kommunalatill West
Kommunförbundet har representation iSvenska EU.
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Blågul4. Iobbning

felsynDet ska påverkan,ståär Jansägeratten emot
ordförande finansutskottet.Bergqvist is, läraVi måste våga nytt

och den sidanPetterssonmöta 46.1996,vetsom mer

frånLobbning då till nu

svenskt vidkommande börjar de förstaFör konsulterna med lobb-
ning specialitet dyka börjani 1970-talet. Kreabattsom upp av

det och äldsta företaget etablerades Lobby-är största 1970.som
verksamheten utvecklats de i ochåren20-30 mångtärsom senaste
mycket effekt den organiserade lobbningen, där särskildaen av
konsulter börjat uppträda den politiska arenan. Framför allt
verkar det näringslivet börjar förstå politiken, dess spel-vara som
regler och det viktigt söka påverka politiska beslutäratt att samt

det visat möjligtsig det. lobbningDäremot ingetgöra äratt att
fenomen svensk kontext.i Såväl folkrörelserna, näringslivetnytt
andra har förraorganisationer sedan seklet bedrivit lobbningsom

för frågorsina och Redanintressen. bildades Direktörs-1933
klubben, bestod direktörer från den exporterande verk-som av
stadsindustrin. Klubben, avvecklades efter utövadeår,20som
lobbning frågori låg dem nära slutet 1970-talet place-Isom
rade heltidslobbyistSAF riksdagshuset,i där han till och meden
försågs med varför lobba riksdagenrum Men sällanInteett mot
uttrycks farhågor eller implicit konstaterandennormativa att
riksdagen har makt.ingen ellerDet regeringen ellerEU någonär

har makten. Varför då lobbaannan rikSdagenP. Utansom mot
för djupt in i har statsvetenskaplig forskningatt resonemangen

riksdagensvisat makt kan beskrivas cykler. finnsi tiderDet näratt

m Carlberg sidornaSOU 188f; jämför1989; exempelvis med1990:44,
Rommetvedt 1996b beskriver utvecklingen i Norge.som
I skriverOm EspeliNorge sidan, d muligens først1994, "398 att et var
med utviklingen lobbyvirksomhet i begrepet forEF-systemetav at
alvor slo gjennom. såvel har slikI Vest-Europa, i virksomhetNorge,som
ofte viktig del organiserte aktiviteter ...".vaert en av pressgruppers
36 Söderpalm 1976.
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hartider då riksdagenavlöseshar makt,riksdagen som avmera
Ännu för riksdagens maktbeläggfinns detmindre makt. inga att

tillandra samhälls- institutioner,förhållande tillminskat i som
minskarRiksdagens maktregeringen.exempel ellerEU ännu

fluktuerar tid.deninte, över
börjatfler harockså organisationervisadeMaktutredningen att

Utvecklingensidahaförstå det viktigt opinionen sinär attatt
exempelopinionsbildande aktiviteter till PR-lobbning ochav

och andrademonstrationermassmediekontakter,kampanjer,
Joakimhand hand.ioffentliga manifestationer har Sverigei gått

trafikutskott vidriksdagensskrivelser tillVaverkas studie gerav
besluts-ochmellan lobbyisterskriftliga kontakternahanden deatt

Ökatfattare har
goda ochstorindustri harsvenskSedan länge det käntär att

särskilt de social-efterkrigsregeringarna,medinformella kontakter
förundersökningdemokratiska HenningsStatsvetaren Roger

krisföretag eller branschervisade kris iförhållandena i1975, att
företag ochdefler kontakter medtenderade ha regeringen änatt

företag,flerdag alltbra. Bildenbranscher gick i är attsersom
politiken.hörda ioch framgång sinabransch stämmorgöroavsett
politiskaoftare förut denföretagsledare delta iverkar flerNu än

näringslivsföreträdare deltog.fåtalendastdebatten, då ett
där näringslivetopinionskampanjer varitsentida exempelTvå

efterförekärnkraftsdebatten såväldjupt involverat är som
VadEU-inträdet.och folkomröstningenomröstningen avserom

ljusetfått förnyat liv, idebatten inte minstatommöllorna har den
gällerunder 1990-talet. detmiljöpolitiken EU-och Närenergi-av

företrädare hanäringslivets varitmedlemskapet verkar något
synlighetGradväl aktiva.demindre synliga, varit såäven avom

riks-101ff. har andelenW sidornaSannerstedt och Sjölin Däremot1994,
hypotesoenighet ökat. detfattats meddagsbeslut Men är snarare ensom

avståndenoch ellersjälvständigariksdagsledamöterna blivitför attatt mer
mellan ökat.partierna
138SOU 1990:44.
l Vaverka sidorna 37-43.1995,
"o SOU 1990:44.
l Henning 1977.
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och grad aktivitet således alltid hand hand lobby-inte i igårav
verksamhet.

de faktorer kan fler företags-spelaNågra närav som ser
ledare aktiva den politiska debatten följande: det ändradei är
debattklimatet förändringeneller samhällsklimatet deni stort;av
minskande före-andelen riksdagsledamöter eller har varitärsom

fackföreningsrepresentanter eller verksamma näringslivet;itagare,
för företagmöjligheten andra de riktigt sinaän göra rösterstora att

hörda och försvagandet de korporativa strukturerna där beslutav
fattades statliga ofta med acklamation fåtaletdet rådandei organ av

vilket kan ha inverkat menligt denintresseorganisationer,
offentliga debatten. Tidigare har debatten förts arbets-i princip av

och fackföreningsrepresentanter, högregivar- riks-tjänstemän,
dagsledamöter och dag, företagministrar. någonsinI änmer agerar

hand, vid sidan branschernas förorganisationer, attegen av egna
Fortfarandepåverka politiken dock ochLO, SAFLRF,anses

storindustrin de lobbar och bästorganisationer mestvara som
generellt duktigare lobba, då de har medDe varitärstora att

länge och hur de skall använda bästasina sätt.vet resurser

Strategier, styrelser och symboler

iögonfallande förändringmindre det blirEn något är attannan,
vanligare känd styrelseledamot eller allraatt ta en person som
helst ordförande för tydlig:intresseorganisation. Strategien ären
Synliggör och tillförorganisationen kompetensorganisationen
med hjälp offentligstark frontfigur. Exempel detta ärav en

finansministernförre Kjell-Olof Feldt till exempel ord-ärsom
förande för Svenska Vägföreningen; förreintresseorganisationen
SAF-chefen ordförande förNicolin nedlagda RailCurt som var nu

förlobbyorganisation och förre ordförandenjärnvägar;Forum, en
Ångströmför Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Lars som

Z exempelvis CarlbergSe 1989.
3 exempelvis RiksdagSe LandströmFrån G Departement 1988; 1988;
Lockne Bolin1988; 1996.ävense

117



FRÅN MAGNA CHARTA MOTIONERNATILL

förblev generelltorganisationerVD Greenpeace. USAI är sett
skickligare svenska anlita kändisar. låterVissaän att personer

företrädareockså, ibland bli för olikasig inte intressen.öppet,
skriver till neutralaEsaiassonStatsvetaren Peter ävenatt synes

överraskande oftahar koppling till organiseradepersoner en
sådant exempel då högskole-intressen. möjligenEtt är en

professor för tjänstebilsfrågan.indirekt lobbade Fler svenskaiS
bliverkar uppmärksammade denna lös-organisationer attmer

flera marknadsföra och dessning organisationenär vägar atten av
grundförutsättningverksamhet. den tilltänkte kändisenEn är att

delar värderingar. Vad enskilda områden ochorganisationens avser
eller branscher kommer särskilt IT-branschen låta tala sigatt om

dag. Till exempel har företrädare för Industriförbundetiänmer
flera tillfällen förvid talat lobba för IT-branschenssig attvarma

intressen.
har fleraStorindustrin inblandad projektvarit iårsenare

haft följandeinslag lobbning, vilka exempel.någraärsom av av
Förmånsbeskattningen tjänstebilar; motorvägsbygget Bohus-iav

Öresundsbronlän; beslutet byggandet och Citytunneln iom av
Malmö; Stockholms Dennispaket satsningar järn-samt statens

efter frånpåtryckningar lobbygruppen Rail Forum härDevägen
fåttoch andra mindre uppmärksammade lobbyinsatser har besluts-

fattare förmodligen först efter den uppmärk-Menatt reagera.
sammade mediabelysningen Nyheter ochi Dagens Våren 1997

Afton-Göteborgs-Posten hadeIjanuarisommaren 1997. 1998
bladet liknande artikelserie.en

uppmärksammad framgångsrikexempel och delvisNågra
lobbyverksamhet kampanjer tobak, båtskatt,i Sverige är mot mot
för förjakt och homosexuellas rättigheter. mindre vanligaNågra
eller mindre uppmärksammade kampanjer hör för ochåtminstone

m från Moderna Tider,Esaiasson internetversionen1998, ävenav som
finns pappersformat.i
5 Ahlstrand Carlberg och Stenberg Falkemark och Westdahl1995; 1997;

Henckel Lundin sidanPettersson1991; 1995; 1998; 1996, 51.
m anslutning sändetill artikelserie SpecielltDN:s SVTzsI även program en
debatt lobbning.om
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för dealkoholskatter, för rättigheter ochlägremot samernas
finns motståendehandikappades rättigheter. Ibland det intressen,

det de aktiva lyckas bättre och elleribland bara såär äratt som
lobbningden här exempelbilden verkarEnligt i Sverigesyns mer.

uppfattassällan varandes negativt,inte något utanav pressen som
vad uppfattas negativtdet riktigt exaktpreciseras såatt som

verksamhetenverkar artiklarna skrivas sådantEller så sätt attett
journalisternatolkas dåkan just negativt,inte sätt änannat

sakfrågan.själva ställningtagit i
föroftast lobba. Handi-behövsSverige inte Stora PengarI att

exempel det. Lobbning handlarkapprörelsen inteär attett om
det tilleller fixa politiska beslut villköpa vissa Ensom

eller till och med olaglig användninglobbyist med illegitim avsom
bjuda flotta middagar ellerekonomiska medel att muta, pre-

inflytande,Överdådiga reklambroschyrer söker kom-nåsentera
trovärdig och pålitlig lobbyistganska banasinsnart att se sommer

inflytande kommerslut. Trovärdigheten Lobbyistens attraseras.
Beslutsfattarna kommer vändaminska, öka. organisationeninte att

till val. Gudarna skall ingetåtminstone såärnästa veta attryggen,
farligt bjuda eller bli bjuden middagpolitiskt i Sverige attsom

ochMycket den information lobbyister i USA EUsomav
informationfram, ofta och här.arbetar med gratisär öppentaatt

riksdagens databas, tillgängligTill exempel Rixlex, gratisär
informationscentrum, riksdagsbiblioteketriksdagensi iinternet,

flera universitetsbiblioteken.9 heller det dyrtoch Inte är attav
träffa förtill Stockholm för vilka övrigträttatt personer,resa

identifieras publikationerganska lätt kan de statligai som anger
ocksåvad virtuella silverkulani Sverige. Den ärär e-postsomvem

frameffektivt föra budskapbilligt, bra, snabbt och sinasätt attett
försmottagare det budskaptill många Däremot är samma som

W hypotes undersökas.Kommande kommer dennaI Bergström att
S exempelvis SchermanSe Göransson 1993.1996;
g återfinnes bttp://rixlex.ri/esdagenseRixlex
15° 180ffSieradzki jämför Reilly sidornaexempelvisSe 1997; 1998, om
internetutvecklingen.
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fram. Därvidlag bättreinte trycka tillnågot på,är sätt äne-post att
exempel den gamla snigelposten. tekniken det dockDen görnya
billigare, snabbare och effektivare mobilisera kampanjer, lobby-att
aktiviteter och människor. kunna kort,nå många Att presentera ett
koncist och trovärdigt material trovärdigt kan däremotsättett

Fördelen med lobbning docksvårare. i teorin,är attvara systemet,
skillnadinte mellan starka ochnågongör monetärtstora,

monopolistiska till fackföreningarexempel och små,grupper som
och konkurrensutsatta till exempelmonetärt svaga grupper som

småföretag. egenskap med lobbning syftarden tillEn är attannan
det budskapen skall och tidigare detinte iär avgöraatt som som

korporativa budbäraren den viktiga spelet. prak-i Iärsystemet, att
tiken kan det annorlunda och då oftast detgivetvis till sämreut,se
för den lilla aktören.

Ökning eller minskning

lobbning omfattningverkligen ökatHar i Sverige i denSvaret
frågan kanske eller därför professionelladennej Ja,är att
lobbyverksamheten, beskrev harjag ökat alltsedansom ovan,

Även1970-talets början mindre harorganisationer ökat sina
Åinformella kontakter med beslutsfattare. andra sidan blir

kanske, eftersom systematiska undersökningar finns,svaret som
kan beskriva utvecklingen. kan lika bli dånej,Men gärnasvaret
tidigare talade lobbning,inte andrautan typerom om av arrange-

Analysen verksamhet beskrevsorganisationernas inte imang. av
lobbning, det lobbning de höll med. Dettermer trots attav var

kan de ochorganisationerna antal andraså att stora ettvara
faktiskt lobbade förr tiden, utanför de korporativaimer arrange-

korporatismen fungerade. Problemetinte detnär ärmangen att
finns jämförainga studier med, beskriver utvecklingen avatt som

informelladen delen lobbning. samhället annorlundaDå ärav
kan också påverkan annorlundaorganiserat Alltså det iärut.se

dagsläget lobbnings kvantitativa utveck-svårt någotsägaatt om

51 påtalas utveckling de enligt EspeliI Norge åren,10-15senastesamma
1994.
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ling. indikator lobbnings utveckling kan möjligenEn attvara
studera bilden entydig, intill solklar:I är nästpressen. pressen
lobbning har ökat de och fortsätter Öka.åren Utansenaste att att

färdigställtha systematisk studie, ändånågon jag det harattmenar
aldrig skrivits mycket lobbning fyrade femså senasteom som

svenska tidningari och tidskrifter. Skriverierna ochåren journa-
listernas har medintresse sannolikhet ökat, kanske ändåstor men

själva lobbyverksamheten Lobbninginte kan ha ökat, minskat
eller hållit relativt konstantsig alltså:nivå. Svaret är veten

säkert och fallinte vilka områden, lobbningi inomså iännu om,
ökat omfattningi i Sverige.

Motioner lobbning åsikteroch politikernas lobbningom om

Riksdagspartierna verkar alltjämt ambivalenta och har ingavara
uppfattningar.klara bild försvagas riksdagsdags-Denna inte när

materialet studeras. Mellan och har sju motioner1981/82 1998/99
framlagts direkt berör lobbning:som

kommunisternaSvensson vänsterpartiet yrkadeJörn i0
skulle tillsättaregeringen utredning1981/82:K116O att en om

förbud lobbning.mot
Leghammar fleramed miljöpartiet yrkadeHans i

skulle tillsätta utredningregeringen1990/ 91:K23O att en om
lobbyverksamhet och regeringsföreträdare skall skyl-att vara

föradiga tjänsteanteckningar vid medsina olikamötenatt
och eller lobbyister.intressenter

Harding folkpartietOlson yrkadeBengt i 1994/ 95:K203 att
införa för lobbyister.registreringen
Elisa Abascal och miljöpartiet yrkadeReyes Goês iEva

bland statliga myndigheters samarbete1994/ 95:K506 annat att
med näringslivsorganisationer och lobbyorganisationer skall
utredas.
Bertil moderaterna yrkadePersson i 97:K3021996/ att ett
regelsystem för lobbyister skulle utredas.

Bertil yrkade riksdagenSamme Persson i 1997/ 98:K203 att
skulle införa lobbyisterna.registreringen av
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sak.Bertil yrkade iSamme Persson 1998/99:K2070 samma

väckte utanför riksdagensEndast Bertil motioner intressePerssons
folk-del medial uppmärksamhet. Till exempelmedväggar, gaven

offentliga tillFriggebo stödsitt motionerna.partisten Birgit en av
efter kom ocksådrygt halvår motioner DagensPerssonsEtt en av

vilket händelseNyheters artikelserie, är uten som ser som en
motioner. liknarRiksdagen avslog samtligatanke. Motionerna

förutomrelativt olika,varandra speciellt mycket då de sakiinte är
kommunistiska och de miljö-motioner. Den tvåPerssons tre en av

fem andra andas för-starkt kritiska, departistiska motionerna är
dock frågan lobb-siktig önskaroptimism. Motionärerna att om

och skall åsikt till känna.bör utredas sinning regeringenatt ge
anföranden ochåtskilliga riksdagsmotioner,Tilläggas kan att

och lobb-debatter från till hänvisar till1989/90 1997/98 nämner
företeelse. dokument markerarpolitisk dessaning I nästansom

efterforsk-enda enligtalla partiernapartier sin Denärvaro. som,
ochandra sammanhangi vänsterpartietningar, något ärnämnt

formulerar parti-Vänsterpartiet i sinaett senastecentern. av
och slutna beslutsprocesser urholkar"1 obbyismattprogram

folkstyret..‘5’ skriverCenterpartiet att:

kontrolleras. IdeellaLobbyism skall regleras och organisationer
möjligheter till aktiv informationsverksamhetskall ökadeges

europanivå Centerpartiet 1996.

förklarauttalar riktigtBåde ochVänsterpartiet sig utan attcentern
specifiktVad lobbning Vad detvad de egentligen ärärmenar. mer

folkstyret och slutna beslutsprocesserurholkar lobbningisom
hur be-skall regleras och kontrolleras ochVad det Vemär som

och vilka sammanhang denvad ideell organisation iärstämmer en
informationsverksamhet skiljas från tillideell skall aktivHurär

definieraslobbningexempel Europanivåpassiv Från Hur
finns. andra frågor verkarUppenbara oklarheter här ochDe vara

52 skrifts tryckningvid dennaDen Perssons motioner ännuärsenaste av
behandlad riksdagen.inte av

I frånVänsterpartiet Partiprogram1997. 1996.
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lämpliga för bara ochpartierna, inte allavänstern centern utan
fundera förespråkarpartier de eller anträder lag-innanöver,att

stiftningsvägen eller dömer etablerad del den politiskaut en av
verkligheten. Efter förfrågan hos riksdagspartierna erhålls svaret
från Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna
och Socialdemokraterna de har officiell uppfattninginteatt en om
lobbning. informationssekreterareModeraternas Johan Westrin
skriver författarentill förfrågani e-post att:som svar

Lobbying riktigti Sverige inte i SåvittUSA. jagut t.ex.ser som
förstår, finns det företag och bedriver lobby-i USA,grupper som
verksamhet uppdrag och betalt för det. det deSverigeI ärtar
etablerade försöker påverkaintresseorganisationerna partiernasom

hör aldrig kalla "lobbyist"i Sverige sigMan någon Westrin
1996.

klarhet ochBristen vad sträckerprecision i partierna sigmenar
frånalltså till höger. det dessaDäremot såvänster attsynes vara

och andras definitionerpartiers, organisationers skiljerpersoners,
från varför möjligen diskuterar lite olika företeelser.sig mina,

heller tycks det finnas ideologiska- eller partiskillnader iInte synen
lobbning politisk företeelse. förintervjuerIsom en annan

studie, genomfördes med riksdagsledamot förvåren 1998som en
skatte- respektive framkomvarje parti i Socialutskottet, ingenting

tyder skulle havissa partier bestämd åsiktattsom en om
lobbning. råder mellan det finnsSamsyn partierna: inte någon
officiell uppfattning, endast uppfatt-enskilda parlamentarikers

Och uppfattningardessa skiljer föga frånningar. varandra;sig
ledamöternas uppfattningar från försiktigt tillvarierar positiva
mycket Dock uttrycker alla intervjuade ledamöterpositiva. nästan
farhågor med budskap har dolda budbärare. Parlamentariker-som

lobbyisterinsisterar tala eller vad demåsteattna om vem
kan placerasinteUtsagorna någon vänster-representerar.

högerskala. själva använder metoderPartierna också och tekniker
delvis frånlånats lobbyister. Till exempel lära känna sinattsom

15‘ och svarade e-postfrågorna.Centerpartiet Vänsterpartiet inte
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analysera andra underoch strategier.partiers Förstmotpart att
har dessa aktiviteter uppmärksammats media.årsenare av

riksdagsklubbar finns också har till uppgiftdussintalEtt som
öka förståelse och främja utbyte mellan riksdag och övrigaatt

fritidskaraktär,samhället. Oftast konst ellerär grupperna av som
finns.idrott, Iäven ett nyttogruppernanyttogruppermen par

Biltillverkargruppen, Skogsindustrigruppen, Sällskapet politik och
träffas och före-näringsliv och Riksdagens jaktklubb riksdagsmän

för fordonstillverkarna,trädare skogsindustrin, näringslivet samt
för erfarenhetsutbyte.jägarna

Konsulterna

berättas medierna lobbyisttid till i någonFrån gåttatt enannan
utför förärenden. lobbyföretag lobbning klientsklients Att ett en

räkning, kontraktslobbning, särskilt vanligt ochi inte iUSAär
dag dentill och med mycket ovanligt. Sverige iSverige I är pro-

oftastfessionella lobbyföretag rådgivare,lobbyisten ett en en
konsult till framför allt företag eller näringslivets organisationer,

själva. professionellabedriver lobbyverksamheten Dennesom
konsult, bedriver lobbyarbetetlobbyist, intemen somsom agerar

själv, kan lobbyistkonsult eller metalobbyistsägas vara som upp-
fram-satsförfattaren deal harNordmeyer uttryckte DetMarcus

efter med lobbyister, politiker ochkommit intervjuermina
mycket lobby-kontraktslobbning ovanligtjänstemän äratt en

förekommit före-Kontraktslobbning har ochmetod Sverigei
fortfarande mycketkommer det verkari Sverige även om vara en

före-samlade lobbyverksamheten. riksdagenliten del den Iav
vilketkommer det sedan decennier motionsskrivande, ärexternt

lobbyister och för all del skrivertjänstemän motioner,ävennär
sedan underriksdagsmännen lämnar in Dåeget externtnamn.som

vanligaremotionsskrivande förekommer, torde det möjligen ivara
arbetsbörda ledamot.de mindre har Trotspartierna, större persom

55 Nordmeyer sidan1998, 15.
Öberg56 ökad användningObservationen En1997.görs även av av

förväntaskonsulter dock.
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låter varken kontraktslobbning eller motionsskrivandedet externt
tillförlitligtsig mätas sätt.ett

begreppet lobbyist eller lobbyistkonsult välinteDå såär ut-
vecklat föredrar såväl media andra kalla lobbyis-i Sverige attsom

frånallt reklamare och PR-konsulter till politiska råd-terna
givare. realiteten handlar skillnaden ordval, deninteI om om
faktiska verksamheten.

lobbyfirmorna Kreab, Lexivision/ insDe AB, JKLstörsta är
Burson-Marsteller RiktaAB, AB, AB,Jerry Bergström Kommu-

nikation Advisors AndréassonAB, Carta Corporate AB, PR AB,
Rinfo InformationsrådgivareGullersAB, AB, Gramma ABGrupp
och Idétorget ABF byråerna blir med undantagDe störrestora

femtonoch de ökade antalet anställda med drygt 45största pro-
från från dessatill till 1997. Av346 504 1996 ärcent, personer
endast hundra lobbyister och dessa hundra blirdock omkring av

det med försiktig kalkyl, maximalt 20-30-tal heltidsarbeten,etten
arbetsuppgifter,då konsulterna har andra bedömeräven en

det totalalobbyistkonsult.° intervjuerna varierarI svaren,
antalet lobbyister mellan hundra ochi Sverige, några ett tusenpar

företags, fackföreningars och andra intresseorganisationersom

57Jämför Carlberg SAF-boken kan påverka politikeni Företagare1989;
lobbning, lobbygrupp, lobbying, lobbyism,orden lobba,inte1991, nämns

lobbyist, lobbyorganisation och lobbyverksamhet.
58 Gerken Christiansen jämför Bäck och Möller Tillsammans1998; 1995.

lobbyistkonsultföretaget Idétorget och tidningenAB åretsResuméutser
lobbyist. Helena Karlén för arbete sexuell exploateringsitt1996 motvann

barn, för reklamradio och Henrik WestanderMartin Borg1997 1998av
mot vapenexport.
‘S9Gerken Christiansen 1998.
’° skulle innebära antalet lobbyistkonsulter möjligen dubbleratsDet att

eftersom Carlberg studie antalet heltidstjänstertio i sinår, attanger var
Carlberg sidan Enligt sidanPettersson15-20 1989, 22. 1996, 45, upp-

skattar branschen lobbning, då har50-tal konsulter sig åtägnaratt ett men
andra arbetsuppgifter. varför uppgiftende källaIngen äräven nämns,

svårkontrollerad och osäker.
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lobbyister räknas in." blir politiken,Däremotsamt gruppers egna
de politiska spelreglerna, sköta och driva företagorganisationeratt
alltmer komplicerat spetskompetensen och specialistkun-så att
skapen den politiska domänen det finnsinom omatt agera ennu
särskild förpolitisk domän blir alltmer arbete politiska specia-ett

Ökningenlister, lobbyister. antalet lobbyistkonsulter har sinav
flergrund företag, och för all deli andra organisationer,ävenatt

börjat för företagvikten lobba. Företrädare och andrainse attav
medlemmar märker också lobbyverksamhetorganisationer samt att

längre förbehållet deinte ochintresseorganisationernaär stora
storföretagen. det själva eller deorganisationernaOm gör om
anlitar jobbet dem kompetens- ochnågon göra ärattannan en
prisfråga: klarar det själva eller bör anlita specialister och har

råd och mycket handlar lobbyverksamhetmångtI attom
identifiera behov:kundens "Klienten alltid säkerinte vadär nog
den vill eller ellerbör vad skall ha konsulten till,göra ens man

lobbykonsult.menar en

Lagstifta eller inte

Huruvida dag bör eller alls kan reglera lobbningi Sverige i är en
fråga, eftersom lagstiftningsvensk politik, och det öppnaannan

svenska samhället andra förutsättningar för lobbyverksamhet iger
och den svenska grundlagen liggerVissasmått. istort attmenar
för lagstiftningtvingande området. viktigEnvägen annan syn-

punkt det svenska politiska kanske inteär äratt systemet moget
för lagstiftning,sådan bör avvakta ochnågra in-årutan atten

utvecklingen. tredje invändning det verkarEnvänta är att vara
utforma lagstiftningen den blir praktiskt använd-svårt såatt att

bar. fjärde till lagstifta det saknasmotiv inteEtt ännu äratt att

16 storföretagKommande. Volvo har erkänt välBergström är ett som en
fungerande förePR-avdelning, med detta EU-ambassadör chef.en som
Z Tygård skriver lobbyistkonsultföretaget GullersBjörn Grupps1997,
hemsida införd skulle bli krånglig ochregistrering,"... i Sverige,att
byråkratisk". Endast företrädare för lobbyföretagsju jag intervjuaten av
för studie Kommande sade försiktigtsig posi-Bergströmen annan vara
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systematisk kunskap lobbning finnsi Sverige. alltsåDetom
uppenbara områdetmotiv titta innannärmareatt man ropar
fler lagar. lagstiftning inför framtiden bör dock diskuteras,En
särskilt med tanke svensk lag lobbning kan byggainteatt en om

den amerikanska EU-lagstiftningeneller eftersom det iär tre
väsentliga avseenden skilda politiska eventuell lobby-Ensystem.
lagstiftning bör baseras förhållanden,i Sverige svenska inte ut-
ländska. invändning, bygger erfarenheter frånEn annan som

sådana eller lagar nedslåendeUSA, register resul-är tyvärratt ger
endast hälften lobbyisterna Verkligen regi-Man ärtat. tror att av

strerade. Rimligheten sanktioner dessai presumtiva oregi-mot
strerade dock Lagstiftningavlägsen. eller reglering innebärsigter

potentiellaautomatiskt och verkliga problem löser ellerinte sigatt
lobbningens kvalitet ökar eller lobbyisternas synlighet höjs.att

det viktigt både får debatt offentligochDäremot är att en
diskussion lobbning och bred kritisk genomlysning samtom en
kunskapsbyggande lobbning och lobbyister, till exempeliom
media, forskningen och skolan.

Vad skulle då kunna med eventuell detvinnas reglering Fören
första skulle lag kunna logistisk funktion iutgöra sortsen en som

kan friare och därmedintressen kanske också bliEU: sigröraatt
riksdagen och dess medlemmar eller vilken institu-öppnare mot

det kan Kanske skulletion deras öppenhet ökaäven gent-nu vara.
allmänheten och media och intresseorganisationerFöretagemot

kan lättare, likt journalisterna journalistrummet Rosenbad,i i ta
del aktuellt material och dylikt. det andra kan det resultera iFörav

lobbykonsultföretagen oftast diskuteras, enligtatt som sommen
uppgifter sällan eller ochsamstämmiga till med mycket sällan

till lagstiftning. elva intervjuade framförtiv alltEn övriga i intresse-av
sade förespråka lagstiftning.organisationer sig

Även Öberg63 sidan skriver till Förvaltningspoli-i sin1997, 75, rapport
tiska kommissionen den forskningsbristen;rådande Vaverka 1995,om
sidan
1 Birnbaum sidan chef för forskningsinstitutvii, citerar1993, etten som

ytterligare reglering lobbning flerkan resulterai USA i ännutror att av
lobbyister.
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form offent-själva utför lobbningen klienten skulle någon av
med andra skullelegitimitet, tillsammans intressen. De en

privilegierad de nuläget har. andrai inteposition Desom
alla försöker lobbalobbyisterna, det vill andrai principsäga som

erhålla denna legitimitet lagstiftningen sökteskulle kanske inte om
företag professionellatill enbart gälla och konsulter.avgränsas att

Och då tillbaka gränsdragningsproblematiken: eller vadiär vem
lagstiftas det tredje skulle eventuelldet skall om Förär ensom

frågorlagstiftning all sannolikhet fart debatten kringmed
frågandirekt och indirekt berör lobbning och till exempelsom om

lagar förhur behöver verkligenintressen Men attagerar. nya
sikt kan lagstiftning områdetkunna debatter inomPåstarta nog

då det dag skäl det.angivnai intenågot, äravvara

Riksdagsledamoten Iobbyistsom

lobbning blivit aktuelltområde samband mediEtt annat mersom
kommunalpolitiker, riksdagsmän ochtidigare politikerän är att

för all del slutar, blir lobbyister.minister An-någonäven som
företag vid ellereller de blir anställdatingen i ägareatteget av

lobbyfirmor anställda vid vanliga företag. företag,eller Att
beslutsfattaresinklusive lobbyföretag, vill använda kompetens och

erfarenhet heller det speciellt märkvärdigt.inget Inte Ettär ärnytt.
legitimitetsproblem riksdagen indirekt finansierar pensione-är att

dem riks-rade riksdagsledamöters lobbyverksamhet att gegenom
för lobba riksdagen. får fritt till-dagspension De ävenatt mot l

uppfattarträde till riksdagshuset. Viktigt medborgarna inte lär att
lverksamheten illegitim eller otillbörlig. Således detär ange-som

börläget reda medborgarna skattemedel ‘attatt ta om anser
före för-användas det här avseendet, lobbning dettai inteom av

det direkttroendevalda skall illegitim. Däremotanses vorevara
lagstiftafarligt, kanske till och med odemokratiskt, så attatt en

skulle jobb han eller hon önskar.riksdagsledamot vilketinte ta
133.31/1té1r1bc;sAL;"ir1Ar_r1_fi§_lserférslags politiskt ellermoratoriumNågot

Även för hurriksdagens ledamöter, lämpligt diskutera. reglerär att
får frånmycket kandidat och kanta emot ettvem, varapengar en
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området speciellt med tanke kritikenöver,att se mot extern-
finansierade personvalskampanjer.°5 humoristiskt vill dessaNågot
blivande lobbyister kallainte verksamheten för lobbning eller be-
skriva lobbyister.sig stället för lobbyist vill föreI dettasom en
riksdagsledamot kalla för "samhällslots",sig medan ien annan

förstället lobbning hellre "samhällskontakter".f I USAsäger
finns bekant olika lagstiftning detta område, tillsom typer av
exempel president Clintons rules. Sådana regler kanHouse vara

detnågot råder strömhopp från riks-över, när närmastatt se nu
framfördagen, allt ledamöter. Risken det blirärav yngre att som

Falkemark fruktar,Gunnar riksdagen blirstatsvetaren att en
språngbräda för blivande lobbyister..7 demokratisk synpunktUr
verkar det olyckligt, till befängt, de förtro-gränsenvara om
endevalda skulle använda sina uppdrag för karriär igöraatt
näringsliv eller annorstädes.

Om såreglera,

eventuell framtida regleringEn lobbyister börnågotärav som
hand handi med reglering beslutsfattare, kampanjbidragsreglerav
med enbart regleraAtt lobbning verkar inte lösningmera. vara

helai problematiken. lösesFörvisso eller ingatar tagsom pro-
blem med regleringar, reglering lobbning bör komplet-men en av

med reglering beslutsfattare. Lobbning kan då, återigen,teras en av
betraktasinte fenomen,isolerat bredare ochettsom utan en

djupare analys bör Lagstiftningens praktiska utformning ochgöras.
vilka andra lagar följabör denna, område för deärsom ett
folkvalda ställning till. har valt, och detI EU äratt ta ettman
problem, hainte regler överallt. problemetUSAI äratt samma att
lagstiftningen delvis tandlös, de genomgripandetrotsanses som
reformer genomfördes häromåret. införa eller ändraAtt isom en
befintlig lagtext verkar lättare varförmotivera denän attvara
egentligen finns eller bör finnas där. Och det där samtaletär om en

65Jämför Espeli sidan1994, 400.
56 ochKasvi Ringman 1998.
W Samtal med Falkemark 1998.
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utformning.dess praktiska Debör inte ireglering sitt avstamp,ta
lag, blir då barabåde för ochframförts här motargument ensom

kanske börfrågorantal exempelNedandetaljer. ett somges
önskar beslutariksdagenför utredning ellerfunderas innanöver en

lobbning.regleraattom
Är förstår och kanfruktar ellerlobbning något som

Är drakemåhändalobbninghandskas med den i Sverige somen
den regle-just törnrosasömn, genommen som omnu sover en

Vad riskeraroch sökerkanske väcks, vredgas överringar ta
maktför-förändratfall lobbninglobbyister i över Harså att ta

Eller lobbningförändringardessahållanden och hur ut är ettser
får andra återverkningarverktyg andra,politiskt men somsom

detoch hur bedömertraditionella verktygendepolitiken än
amerikansktill och medellerdet EU-dimensionFinns enen

och lobbyisterbetrakta intressendimension i sättet externaatt
Vad betyderdessa dimensionerVad kan lärasden utHur avser

lobbningför reglera iskillnaderna de politiskai attsystemen
jämfört med och USASverige EU

för detfrågor.dessa PrimärtingaHär ärattpresenteras svar
nödvändigauppgift. Uppgiften har instrumentvaritinte min att ge

fram till det,och värdera lobbning. jagför analysera nåttHar äratt
haför vill välSekundärtmycket någotså attattvunnet.nog

tänkbarafinns del de ifundera själva såDäremotöver svarenen av
del möjligendå vill slippanedan.slutordskapitlet Den ensom

kapitel.raskt dettaobehagliga hoppar översvar,
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Slutord:5. Demokrati, Iobbning och makt

The lobbyists trade bears close similarity the boardancientto
the object of whichGo, surround thegame to enemy

completely, him off from and thus defeat himcut any escape,
Birnbaum sidan1993, 4.

Lobbning förvisso olika olika länder,i förutsätt-vissautser men
lika förningar alla: takes for Bland krävstangoär two annat ett

antal institutionella till exempel demokratiska struk-arrangemang,
för lobbning skall existera. slutsats kanEnturer, att annan som

dras lobbning verkligen universell företeelse. Lobbningär äratt en
på-ldärexisterar politiska finns.institutioner Lobbning och politik

verkar varandra lobbning uppträder. finnsEnänvar myt attom
lobbning wunderbaum och den hålär svår på:ärettsom att ta att
lobbyisterna alltid effektiva överallt.så StatsvetenskapligaDenär

till skillnad från den journalistiska, lobbyisters infly-ärsynen, att
Äventande begränsad. lobbyist skulle lyckas väl, kanär om en

ingen organisation eller enskild helavinna tiden. Matchen helttar
enkelt slut. frågorinte lyckasNågra organisation igenom,en
andra misslyckas med. Och fortsätter den politiskasåman
karusellen att snurra.

Även frågan demokrati och lobbning ha sidor.två Attom synes
lobbning inte bara kan uppfattas svaghet demokratin,isom en

börifinnsdet också styrka med lobbning. Lobbning varkenutan en
eller kan enbart betraktas utifrån perspektiv. väljerDåett attman
bortse ifrån de effekter lobbning för med Riskensig. ärsom att
lobbning aldrig kommer beskrivas eller uppfattas någotatt som

fult, mediasnågot bildernegativa tillåts domine-änannat som om
beskrivningarDe negativa finns, verkar ochi mångtra. som

168 kan det lobbas auktoritäraNog i lobbningen torde intesystern, men se
likadan eftersom ogillad lobbning exempelvis diktatur kan straffasiut, en
mycket hårt; jämför sidorna 4ff.Berger 1981,
69 exempelvisSe Kollman Wilson sidan Media detta1998; 1990, 72. är
område i ochmångt mycket självspelande"... klagarpiano",ettsom en
lobbyistkonsult i Stockholm. Media kan, med undantag, byta fråninte
det hakatspår sig på.man upp
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Verkaruppfattning lobbning.människors Fåmycket påverka om
kan måhändabilden.ifrågasätta denockså negativa Detta upp-

flesta villallraändra liteha bidragit till De attattsatsen grann.
nödvändigttillåtna,skallhellreorganisationer ont,ettsomvara

skall förbjudas.deän att
förståssamhälletmaktfördelningenheller kan iInte om man

beskrivsden positivtfrån lobbning,bortse sigväljer attatt vare
och desseffekter det politiskahareller negativt, systemet

utgångspunktenkomplettDärför bildenblir intefunktionssätt. om
dåligt. intelobbning gårendast betraktar Detnågotär att som

försöker analyserabildtrovärdig inteskapaatt om manen mer
till exempelobjektiva kriterierutifrånlobbning än attmer

maktfördelningenverksamhet".med"lobbyisterna sin Omsmyger
självpåtagnaförstås det bäst,samhället skalli görs utan

märkermed de skygglapparhar inteskygglappar. Vi nog
förändra makt-bidrar tilllobbningintressantaDet är attom

falldetbidrar till detta, ilobbning såsamhället. Ompositioner i är
det bra elleroch inte.hur detviktigt reda utta ansesatt ser om

inslagriktningförändras i gårOm mot avsystemet merasomen
maktfördelningeneffekter idetta halobbyverksamhet, torde

det kanhamnarsamhället. Riktigt svårt säga,är att menvar
lobb-samhället utvecklarmaktfördelningen iockså så attvara

låtermaktfördelningen.påverkar Dettaoch den i sinningen tur
komochberättelsen hönanmåhända ägget, om vem somomsom

studerat bådehablirförst. riktigt säker inteMen utan attman nog
inflytan-för politisktverktyglobbninghönan och Att ärägget. ett

skall tolka denhur itvekande råder det ingen termerom, men
betydelsefårbetydelse Lobbningochsamhällsutveckling störreav

det betydersamhället, intepåverkainstrument attatt mensom
lobbyverksamheten medfler ellerantalet lobbyister blir auto-att

för-ökarfaktiska inflytande ilobbyisternasellermatik ökar att
förut.de hadevilket inflytandehållande till

och tek-spridningseffekt metoderLobbning har också aven
verkarföregångare.amerikanska lobbyisterniker där EUär vara

jämfört medlikt det Sverige,lobbysystem i USA. Iväg mot ett
svenskaannorlunda.fungerar lobbningoch DetUSA,EU sam-

samlabehövs förförhållandevishället Fåöppet.är attresurser
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samhällsinformation. svenska beslutsfattareVidare inte iännuär
grad ekonomiskt beroende Lobbninglika hög intressen.externaav

professionalism.‘7° viktigtdock högre gradSverigei går Ettmot av
studera vilken utsträckning ochforsknings- område iär att

de amerikanska lobbymetoderna och -teknikernavilka områden
effekter politiskasprider vilka de har detsig, systemetssamt

funktionssätt.
relativt lika de amerikanska,Lobbygrupperna sig ärär vare

liknande föreuropeiska eller svenska. harOrganisationer i USA
lobbning europeiskaidentiska mål medinte sin sinasägaatt som

metoderna och användsoch svenska dito. strategierna iDet är som
skiljer dem vilket bland beror skildalobbandet åt, annatsom

institutionella förutsättningar.
amerikanska lobbysystemet klart ochDet är större mer avance-

Huvudsakligen beror detdet svenska och USAEU:s.än attrat
effektunder utvecklats riktningi Sverige. Enår200 änen annan av

lobb-lobbning förekommande litteratureni USAär äratt mer om
forskning bättreSåväl andra publikationer ii USAning. änärsom

och Sverige"Europa

Pluralism

tillföras fördet .pluralistiska samhället måsteI attstaten resurser
fram-balansera, och de olikakunna intressegrupperna,väga möta

starka, faller knät dem,för allt de och inte isåstora att staten
förutsätt-vilket från tid till hända. det underMen ärannan ser

pluralistiska strukturer. Vilkavill skapaning att staten resur-mer
för de för-då Till exempel personliga utredningsresurserser avses

form och personal. skalltroendevalda, i Staten upp-av pengar
organisatorisk pluralism, den bör kommenderasintemuntra men

effekt.fram. Sådana åtgärder skulle riskera att motsattsnarare
skall exempel aktivt starkt motverka organisatoriskatillStaten

monopol. Måhända liten åtgärd, det är vägenett stegen men

Öberg17°jämför sidan1997, 95.
1" Jämför deKieffer lobbyhandbok medUSA, Bern 1994,1997, omom
EU.
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och ord golvet.inte aktivt bryta de kor-Man måste negativa
porativa strukturerna. Självklart finns det fungerarstrukturer som
väl, alla. politiskainte bryta politiskaDe partierna ochmåstemen
organisatoriska bindningar, de blir självständiga frånså att mer
organisationerna Demokratirådets följandeuttrycksI rapport
varnande ord sektoriseringen politiken och särintressenasom av
deltagande politiken:i

kontakter mellan politiker och kan hämmaNära särintressen en
och förutsättningslös debatt olika handlingsalternativöppen om

med flera sidanPetersson 89.1996,

lösning kan koppla starkare tillEn partierna Enatt staten.vara
lösning kan fårpartierna marknaden ochatt utannan vara

bjuda det vill frittsig, och konkurrera organisa-säga öppetut om
tionernas skall ha hållhakaringa organisationerattresurser, men

folkvaldaoch departierna dag.såsom i Det ärsystemet utser
alltså bara lobbyisterinte bör hur de arbetar och medsom se upp
vem.

kan bara hurHär måste något inte passivtMangöras. se sam-
hällsutvecklingen riskerar ifrån de förtroendevaldaspringa ochatt

Varken ellerpartierna. friaorganisationerna ochärstaten att styra
ställa de vill. kommunicerande kärl påverkarDe ärsom som var-
andra. Bland förorganisationerna själva delsätterannat stopp en

utvecklingen eller avvecklingen. pluralism otygladEn ärav som
blir fåtalsvälde med starka och rika organisationerett styrsom
dagordningen, där riksdag och med fleraregering verkligen blir
transportkompanier för de intressena och deras frågor. Iexterna
det här avseendet både förebild ochtjänar varnandeUSA som

m Jämför deKieffer lobbyhandbok med1997, USA, Bern 1994,om om
EU.
73 SOU Exempelvis kritiseras de ekonomiska kopplingarna1993:16.
mellan och socialdemokratin NyhetersLO i ochDagens 1998-07-10,
Svenska Dagbladets huvudledare. Ledarskribenternas reak-1998-07-10,
tioner invändningar de uppfattar och måhändanegativa,är mot som
korporativa, strukturer. andra erhåller den härOm partieräven typen av
organisationsbidrag bör de också tänka till.
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nackdelar meddet både för- ochexempel. Givetvis är att staten
vad kansamhällsutvecklingen. intelägger sig i Meninte ansessom

beslutsfattarna har elleroch ingabra partiernaär när staten,vara
bör, kan elleroch samhälletalls huridéer staten ensom manom

med utvecklingen.vill handskas
därom råder"modellen har förändrats, ingasvenskaDen
och näringslivetstvivel. svenska intresseorganisationernasDe

utveck-förknippad med dennaframtida ställning givetvis intimtär
avspeglingpolitisk företeelse delvislobbningling. Om är ensom

dettamaktförhållanden,och förändrademaktförhållanden ärav
ha hafttraditionelltför de aktörersärskilt intressant ansettssom

alltså in-kring de politiska institutionerna,makt i Sverigemest
aktörer.och näringslivets Frågantresseorganisationerna ärstora

fram-ha iställning kommer intresseorganisationernavilken att
redan förStatsvetenskaplig forskning har visat SAFtiden ettatt

lämna korporatismen.sedan LRFtiotal år steg atttog ett genom
bådekompetensrustad för och harsedan längehar varit EU stor

politiskhärkring denoch organisationeninom typenutom av
inslagFackföreningarna verkarpåverkan. störreväg mot avvara

för dessa och andravad det innebärlobbyverksamhet, riktigtmen
sikt,organisationer på.svårtär att svara

inför framtidenmöjligatänkbara riktningarPrimärt tresynes
förstadet scenariotför organiseradede intressena. statusI quo-

behålla sittmodellen lyckas de organisationernastora övertag
det.då de harandraalla organisationer, göraattgentemot resurser

spridningutopia-modellen kandet andra scenariotI avse en
platsaktörer kanandra och måhändainflytande, där tanya
del detperspektiv rycka tilloch lite längre sigi ett en avscenen

ochdeinflytande vilar hos organisationernapolitiska storasom nu
fårturbulensmodellennäringslivet. det tredje scenariotI se en

det reellaformella makten och in-inflytande, där denspridning av
dagdå utsträckning iglobaliseras. skerflytandet iDetta somen

vadheller säkertöverblicka och kankan inteinteännu svara
underskattas,Globaliseringsfaktorn bör varkenhänder där.som

ellerbraglobaliseringsundret "det blir så-teorin,exempeltill så-
globaliseringsfällan "detexempelöverskattas, till går åt-

pepparn-teorin.
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Lobbning sker givetvis under formerandra de pluralis-även än
tiska, det håll samhället kanåt det lämpligtär väg,men som vara

tänka vad och hurigenom vill för hänga för-med,göraatt attman
lobbning och andra delarstå samhället, inte såärav som genom-

lysta. lobbning enskiltAtt politiskt instrument ärettse som att
underskatta dess betydelse. den till den bästaMen ellergöraatt

alla världar politiski påverkan för enkelt.sämsta ärav
problem med forskningenEtt korporatism och pluralism ärom

den både fast deti gamla, fortfarande beskrivsSverige iåratt att
post-korporativa också förkanske snabbaärtermer, attmen

pluralismens kan dröjasegertåg. Det ochmånga år änatt utropa
under tiden behövs både gränsforskningen och debatten. Detta är
också beroendeåterigen vad med korporatism ochav menar
pluralism. och pluralismKorporatism kan faktiskt fungera sida vid
sida. policyområdenVissa har funktionssätt kanett som vara
korporativt och andra har kan pluralistiskt. Attett annat som vara

stämplar helhetSverige tveksamt. finnsDäremotsätta ärsom
det uppenbara pedagogiska medvinster etiketter sakersättaatt
och förting de skall bli begripliga. kanskeDet korpo-såäratt att

och pluralismratism ändå olikainte gällande. Ochsåär görssom
pluralism och korporatism hänger ihop, betyder det dåinteom

också de ochnegativa positiva egenskaper korporatismatt som
har, också hänger ihop med lobbning
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English summary

The of this twofold. throughFirst, general andpurpose paper
specific observations, describe lobbying politicalto as a
phenomenon and second describe lobbying thein US,to

and Sweden.EU/ Europe
The Swedish corporative model falling theInapart. new

pluralistpost—corporative that from thesystemor emerges
breakdown,corporative only the but also the necessitynot space

lobby, Lobbyingincreases. when public and privateto actors
fordirectly, example through public indirectly,meetings,as or

through towards the influencecitizens, decision-pressure try to
makers with the benefit from and/ change ortopurpose stopor
changes of laws and/ regulations. Lobbying usually divides intoor

tracks:main direct lobbying classical lobbying and indirecttwo
lobbying lobbying, direct—effect lobbyinggrasroot or new
lobbying. The who lobbying either do hisperson can on or
her behalf lobbyinginterest somebody else’s contractown or
lobbying. whatContrary people believe, lobbyingto many no
miracle hard political influence,gain and lobbyingtocure.
merely of several techniques that result politicalone can
influence. Successful lobbying three things,presupposes apart
from good knowledge of the thatissue affect. Firstwants toone
and foremost, the lobbyist have knowledge of the politicalmust
decision-making Second, cultural and socialprocess. competencea

thecommunicate being able professionallyito tomessages, e get
along with people differentin political environments. butLast not
least, but far from all, base from.economicsome cases, to actan

The where lobbying has developed the theincountry most
The beginningUS. of this development traced back theto

revolution, where the period after the civil the forming timewar
for the and the institutions. The ofUSsystem system systema
interest which lobbying be ablegroups, presupposes to to
function. There laws lobbying, but they have thesinceare on
initiation been regarded weak. the lobbying1946 In EU,as

from the The SingleEuropean1950s. Act 1986stems
regarded the catalyst for eurolobbying. forregulationsSomeas
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functionTheirintroduced. primarybeenrecentlylobbyists have
lobbyingSweden withconsultants infirst politicalThelogistic. on

of the thenSincethe beginningshowed 19705.curriculathe up
but thecontinuedanddevelopedhaslobbying to grow,

for theirseldom lobbieslobbying companiesprofessional very
differlobbyistsSwedishthefield wheretheThisclients. contract

colleaguesand Americanfrom their European contracteven
legislationandthe USA. Noalso inlobbying EU onrare

should be implementedSweden andlobbying exists oneno
research largelySwedishwhereLobbyingtoday. areaan

enlightenedrecognised andmedia havewhere theneglected, but
the phenomena.

indeed,anddemocraticthrivesLobbying in structures a
ofobserving spreadcurrentlyphenomenon.universal We aare

andresearchthe Bothfromtechniques US.methods andlobbying
advanced the than inin USlobbyingother literature moreareon

towardsSweden strivesSweden.definitely thanand inthe EU a
Thetakeforced activethepluralistic society, to measures.state

lobbying, interestdebatestimulate thehopefully,will, onpaper
and pluralism.groups

Författarpresentation
doktorand vid GöteborgsHenrikPol BergströmMag är

föddochsignaltruppernareservofficer iHenrikuniversitet. är även
djurgårdare.

plumlistis/eaforskningsprojektet DenSkriften iingår även
poli-aktörer ioch andra organisationerföretag somstaten, om

för ochlobbningenstudie analyseraskommandetiken. I moten
skrifterListadesvenska ölskatterna.sänka debeslutet äratt

färdigställda.
Avhandlingsplan. Goteborg.plumlistis/ea 1998.Den Staten.

S/2 Stockholm.tillCharta 1998.Marianerna.Från Magna
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Rättslig reglering av

Iobbying inom EU

Gustav Ah/sson

1 Introduktion till ämnet

Pluralism och korporatism modeller för hur demokra-tvåär ett
tiskt samhälle kan detorganiseras gäller inflytandet dennär över
politiska beslutsprocessen och därmed vilka lagar stiftas.som

renodlat korporatistisktNågot eller pluralistiskt samhälle före-
kommer verkligheten.inte i modernt och demokratisktVarje
samhälle innehåller ingredienser från de båda modellerna och det är
proportionerna huruvida samhälle beskrivsavgör ettsom som
pluralistiskt eller korporatistiskt. beskrivs oftaSverige som en
korporativ de korporativa inslagen det svenskaiävenstat, om
samhället har minskat under 1990-talet till förmån för de pluralis-
tiska. Kännetecknande för den korporatistiska modellen är att
organiserade särintressen har tillträde till den politiska be-getts
slutsprocessen förvaltningenoch statliga myndigheters uppdrag.av

har dennaSverige modell inneburitI de särintressena inteatt stora
behövt lobbying då de funnitsredan representerade bl.a.iutöva
myndigheters styrelser. Observera dock detta gäller endast deatt

intresseorganisationerna, ochSAF exempelLO. Ettstora t.ex.
pluralistisk därUSA intresseorganisationerna inte åt-ärstaten

njutit stöd från kunna förai Sverige. Förstatensamma attsom
fram sina åsikter har organisationerna i bl.a.USA siganvänt av
lobbying för kunna påverka politiska beslut.att

Lobbying alltså metod används för påverka poli-är atten som
tiska beslut riktningi viss eller till politiskavissa be-att atten se
slut inte Med politiska beslut främst alla de olika besluttas. avses
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alltsålagstiftning, det innebärfattas vid utformandet nyavsom
allalagstiftninginnebärbara beslutetinte antas utanatt nysom

beslutenlagstiftningsprocedurenföregående beslut, i ävenmen
lagstiftningsprocedurendvs. skedetfattas initialt, i innansom

till denförslagendetta skede,ocksåaktualiserats. iDet närär nya
framgång medmöjlighetenutformas, vinnalagen attsom

begreppetMedlobbyingverksamheten störst.somanses vara
politiska beslut,former påverkanallalobbying inte t.ex.avavavses

flesta definitionerlobbying då depolitikerna själva inte utövaanses
utomparlamentarisk aktör. Detlobbyistförutsätter äratt enen

företagsellerfrågan organisationerskan antingen egnaomvara
ställ-ledandeeller andra iofta företagsledareanställda, personer

gäller lobbyingdetinhyrd lobbyist.ellerning, När gentemoten
inhyrdeundviker denBryssel,främst förekommer iEU, som

dennestället benämner siglobbyist.kallalobbyisten sig just Iatt
ellerEU-councelloraffairs adviser,publicofta konsult, rådgivare,

lobbyisternaochEU-politikerna tjänstemännen,advokat. som
direkt meddock diskutera organi-föredrarförsöker påverka, att

inhyrdaoch medföreträdareoch företagens intesationernas
lobbying ochbegreppendefinitionerlobbyister. Antalet av

olikalobbying skerberoende bl.a. i mångalobbyist är attstort,
tillsamhället. återkommerformer och olika nivåer i Jagmånga

kapitelkring dessadefinitioner och problematiken ivissa
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Lagstiftningsproceduren2 inom EU ettur
Iobbyingperspektiv

konkret resultat lyckat lobbyingprojekt kanEtt ett attav vara en
lobbyingorganisation fullotill har utfor-påverkat innehållet ochi
mandet rättsakt. det harPå organisa-sättetantagenav en senare

fått förgenomslag fullttionen idéer och med desina iut att t.o.m.
blivit lagfästa. Naturligtvis det glidande skala vilkeni månär en

fått gehör för förslag, från påverkan för-sina ingen alls tillman att
slaget blivit det framlades. med dennaDet utgångs-ärantaget som
punkt nödvändigt förklara hur rättsakter kommer till.EU:satt

0rd de olika rättsakterna. Romför-Först några iI 189art.om
draget räknas de olika rättsakter institutionerna kanupp som
utfärda. Förordningar, direktiv och beslut bindande. Rekom-är
mendationer och yttranden bindande. lobbying-inte Förär en

detorganisation önskvärt det nödvändigt, deär att, om anses
ståndpunkter vill gehör för ska lagfästas,organisationen de egna
idéerna första förordningar.handi allmän-Dessa ärgenomsyrar
giltiga och direkt bindande. Direktiv kan lika viktiga de ärvara om
riktade till medlemsstaterna den omvärld försökeri på-som man
verka. gäller beslut då dessa gäller, främst,Detsamma juridiska och
fysiska Emedan direktiv bindande med avseendeärpersoner.
det resultat ska beslut bindande helhetuppnås i sin vissaIärsom
fall kan det lättare utformandetpåverka beslut änatt ettvara av av

direktiv, således bör lobbyingorganisationen ha väl utarbetadett en
för vilken beslutsformstrategi ska förordas hänsynmed till desom

ekonomiska lobbyingorganisationen lägga ned.ämnarresurser
Rekommendationer och yttranden inte rättsligt bindande,är men

ändå viktiga då de fall för fortsattai vissa riktlinjer EU:sär anger
ståndpunkter och arbete, de alltså politisk betydelseär av

till själva lagstiftningsproceduren. lobbyist detSå För ären av
vikt hur denna procedur nämligen in-Denstor att veta ut.ser ger

formation vilka de berörda och vilka lobbyis-ärparternaom som

l Hartley, 107.s.
2Pålsson Quitzow,8C 73.s.
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därför kan lobbyingverksamhet gentemot pri-Deutöva treten
medverka arbetet medofficiella kan iEU-organmära att antasom

kommissionen och Europaparlamentet.rättsakt rådet,ären

RomfördragetenligtMinisterrådet art. 189a,189,145, är
lagstiftningen Rådet har till uppgifthuvudorgan för EU.‘inom att,

målen fördraget rådetenligt säkerställa i uppnås. I145, attart.
medlemsländernas politiska till uttryckkommer intressenäven

gemenskapens därmedsamtidigt det ska tillvara intressen,tasom
fattar betydelse,de rättsakter rådet självt beslutär storom avsom

stiftad lag, deras betydelsebara deras egenskap iinte i ävenutanav
mellanför fortsatta Gällande gränsdragningenden integrationen.

utfärdande rättsakterrådets och kommissionens kan nämnas attav
antagandet nödvändiga beslut vilkarådet ska sig ärägna av

utformning de grundläggande rikt-avsedda konkretatt ge
begränsning rådetsför gemenskapspolitiken.linjerna Denna av

makt ökatlagstiftningsmakt innebär kommissionens iatt mot-
svarande min.‘

fördragetsgemenskapsrättens ellerkallasKommissionen
uppgift denoch har enligt till "säkerställaväktare 155art. att

funktion utveckling. lösamarknadens och För attgemensamma
fattabefo enhet sälvift har kommissionen bl.a.sin attgPPg Ju

och Europaparla-medverka vid tillkomsten rådetsbeslut och av
fattar kommissionen flerrättsakter. Kvantitativt rätts-mentets

utfärdadeunderakter rådet, det kan 1996än nämnast.ex. att
förordningar7 denallakommissionen Kommissionen91% ärav

förslaglagstiftande dvs. tilldeninstitution startar processen,som
initiativtillkommer formellt kommissionensrättsakten ny

fordra till rättsakt°Rådet kan kommissionen initiativatt ta enuPP

3Höög, 31.s.
4Bern, 41.s.
5 styckeTyskland Kommissionen, ECR,C-240/90 1992 1-5383, 37.mot p.
6 JT,Bergström, 1997-98, 53.nr. s.
7 JT,Bergström, 1997-98, 51.s.nr.
8Höög, 32.s.
9Art. RomF.152
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kommissionen har ändå den formellamonopol initiativ-men
rätten.

Europaparlamentet kan tillsammans med rådet gemensamt anta
rättsakt 138b, 189b, Europaparlamentetsart. 189c.189,en

huvuduppgifter består rådgivning och kontroll.i Europa-utövaatt
parlamentet kan självt utfärda de juridiskt bindandeinte någon av
rättsakterna i På så Europa-189.omnämns sättart. motsvararsom
parlamentet de nationella vilka lagstiftandeparlamenteninte utgör
församlingar respektive medlemsstat. ha kallats diskus-i Från att
sionsklubb har parlamentet allt inflytandei givits istörreetapper
lagstiftningsproceduren, inflytandet fortfarande kanäven om
betraktas från kraftEnhetsakten trädderinga. iGenom 1986som

första infördes sk samarbetsförfarande.den juli 1987 Utanett att
direkt överföra beslutandekompetens parlamentetnågon gavs

inflytande jämfört med tidigare, då hörandet parlamentetstörre av
formsak. inflytande gällde införandetvarit Deten ren som gavs av

den marknaden och bestod ökad delaktighet och möjlighetinre i
förslag fram förenhällighet rådetavvisa tvinga iatt att ettgenom

bli Maastrichtfördraget frånbeslutet ska gällande. och medIatt
trädde kraft den första fick ökatparlamenteti januari 19931992

inflytande lagstiftningsprocessen införandetoch med deti i såav
kallade medbeslutandeförfarandet möjlighetparlamentetsom gav

lagförslag.att stoppa ett

Sekundära officiella medverka lagstiftnings-kan iorgan som
fungerar officiellaproceduren de kommittéerär som som

Däribland Ekonomiska ochkanremissinstanser. nämnas t.ex.
fallsociala kommittén konsulteras. Distink-i vissa måstesom

mellan officiella och inofficiella kan medverkationen iorgan som
lagstiftningsproceduren plats ska beskriva dennasinär när man
procedur inofficiella,lobbyingperspektiv. eller icke-i Deett

° Bern, 37.s.
Bern, 58.s.

‘ZBern, 55.s
13Artikel iRomF.198
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formella, tänker de lobbyingorganisationerjag iärorgan som
alla olika vill inflytande.varianter utövasom

utformaolika inblandade arbetet ochiDå är att antaorgan en
lagstiftningsprocedurer,rättsakt det nödvändigt med olika dessaär

benämns också beslutsprocedurer. Orsaken till de olika benäm-
formerna för beslutsfattande lagstiftandeochningarna är äratt

framdesamma och avgörandena kommerinstitutionernaatt som
till ofta utformas rättsakt. olikaexisterar iDet stort tresom en
beslutsprocedurer utifrån lobbyingperspektiwintresse ettav

Samrådsförfarandet,
Samarbetsförfarandet och
Medbeslutandeförfarandet.

Samrådsförfarandet2.1

den ursprungliga beslutsproceduren tillkomDetta är som genom
Romfördraget. Parlamentet spelar här endast rådgivande roll.en

förfarande förtillämpas beslut rörande tillDetta Europa-rösträtt
8b, stärkandeparlamentet unionsmedborgarskapetart. art.av

tullunionen den jordbrukspolitiken8e, art. 14, gemensamma
etableringsrätten; samordningen regler allmän ord-art. 43, av om

säkerhet och hälsa etableringsrätten; ömsesidigtning, art. 56, er-
kännande transportpolitik kon-examina art. 57, art. 75,av
kurrensrätt statligt stöd harmonisering in-87,art. art. 94, av
direkta skatter tillnärmningsdirektiv förart. 99, gemensamma
marknaden visumpolitik underskott med-iart. 100, 1000,art.
lemsstaternas finanser ECB:s organisationart. 104c, art. 106,
tilldelningen uppgifter införtill tredjeEMI EMUetappenav av

109f, industripolitik ekonomisk och socialart. art. 130, sam-
manhållning; särskilda åtgärder 130b, forskning; särskildaart.

forskning; företag130i,art. art. 130n,program gemensamma

Pålsson Quitzow,8C 86.s.
S ...och med hänsyn till de gjorda föravgränsningarnatagen uppsatsen.
6 procedure.engelskaPå "Basic
7 Höög, 33.s.
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miljöskydd nominering kommissionsledamöterart. 130s, art.av
förstainstansrättens och uppgifter158, sammansättning art.
utnämnandet ledamöter168a, i revisionsrätten 188b,art.av

budget; fastställande förEG:s medel art. 201,system egna
budgetens genomförande relationer; ingåendeart. 209, externa av
avtal fördragsutfyllnadoch 235.art. 228 art.

Samrådsförfarandet kan delas följande femi steg:

harFörsta Kommissionen, enligtinitiativrättensteget; som
fördraget, förslag till rättsakt. Förslagetupprättar är upprättatett
efter ingående utredningsarbete gällande sakfrågan, ofta har det

undersökts vad berörda har för frågan.åsikter Bl.a.iäven parter
kontaktas nationella akademiker och viktiga tjänstemänexperter,

statsförvaltningeninom medlemsstaterna berördai organisa-
gemenskapsnivåtioner och erfordras den Ekonomiskasånär

och sociala kommittén. kontaktarKommissionen denna dels när
det fordras Romfördraget dels denart. 1,198 närstav annars

det nödvändigt, dvs. den använder fakultativasig sin rätt."anser av
Regelmässigt tillsätts expertkommittéer, fleravilka hundraäven är
till antalet och sällan permanenta. oftainte består deDessa av
tidigare nämnda nationella tjänstemännen och experterna. För en
lobbyingorganisation det värdefullt redan detta skedeiär om man
kan med ochi åsikter hörda.sina Förslagetgöravara processen
bereds ofta kommissionens generaldirektorat,något vilka25av av
kan liknas vid medlemsstaternas regeringsdepartement. Följd-
aktligen kan medlem kommissionen, egenskapi sinen av av an-

för eller flerasvarig generaldirektorat, liknas vid statsråd/enett ett
färdigställsminister. Förslaget inom lämpligt generaldirektorat

18Droege Lysén,8C 67-68.s.
9 Höög, 33.s.
z°Hartley, 39.s.
2’ Droege Lysén,8: 64.s.
22 kommer vidare behandlas framställningBern, Dessa vilka36. i överatts.

lobbyingorganisation kan arbetaorgan gentemot.en
23Höög, 33.s.
2‘ ochDroege Lysén,8: 42 64.s.
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flesta förslag sänds tilldärefter till rådet.och sänds De även
GemenskapernasEuropeiskaEuropaparlamentet och publiceras i

utarbetandet förslaget harEGT. UnderOfficiella Tidning av
samarbeta med parlamentetskyldighetkommissionen ingen att

upprätthålls dem emellan. kankontakt sinDetnära varamen
fattat beslut angåenderådetplats påpeka länge intesåattatt

ändra det eller draförslaget har kommissionen antingenrätt att
det."tillbaka

frånförslaget kommissionenEfter haAndra mottagitsteget; att
för, höra, Europaparla-fram förslaget ochrådet läggaska i sin tur

och sociala kommittén,fall Ekonomiskaoch i vissa ävenmentet
parlamentetfördraget. yttrandeföreskrivetdetta Detnär är somav

fall föreskrivsför rådet. de då detjuridiskt bindandeinte Iäravger
formell nödvän-höras dettafördraget parlamentet skai äratt en

parlamentet då hörsför rättsakten ska bli giltig. intedighet Omatt
ogiltigförklaras form-kangrund för rättsaktendettaär att p.g.a.en

maktmedel,enda egentligafel. ligger också parlamentetsHäri
yttrande. Parlamentet kanmednämligen dröja såatt ettatt avge

länge parlamentet kanlagstiftningsprocessen spel.vis Hursätta ur
tidsgränserhelleryttrande oklart, det ingadröja med sitt är anges

proceduren naturligtvissvaghetför detta någonstans. iDenna är
önskar för-lobbyisterskickligakan utnyttjasnågot somavsom

granskarparlamentetbeslut, anledning.dröja någon Närett av
parlamentets kommitté-förslag dettakommissionens sker inom

utskott.jämföras med riksdagenskommittéer kanDessaväsen.
referent har iden berörda kommitténInom utses som upp-en

Därefter behandlasförslaget.författadrag rapportatt en om
behandlas plenum parla-för sedan ikommittén ii attrapporten

efter har,iblandyttrande parlamentet votering,Detmentet. avger,

25 engelska: Official ournalO.På
2°Droege Lysén, 64.8C s.
Z7Art. 189a.
28Droege Lysén,8C 65.s.
29Höög, 34-35.s.
3° s.k.En Rapporteur.
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tidigare funktioningennämnts, än attsom annan vara
rådgivande.

Tredje rådet det, sedan parlamentet och falli vissaInom ärsteget;
Ekonomiska och sociala kommittén hörts, COREPER be-som

förslagetreder Vidare för beslut. ibland arbets-COREPER tar
bestående och från medlems-statstjänstemängrupper experterav

hjälp.till följersin Kommissionen arbetet inomstaterna
och dess arbetsgrupper för snabbt kunnaCOREPER att reagera

enligt och ändra förslaget detta skulle189a 2art. st. om anses
nödvändigt. sådan omarbetning kan leda till det erfordrasEn att att
parlamentet och förekommande fall Ekonomiska ochi sociala
kommittén sig.gång måsteän yttraen

Fjärde Efter ha granskat kommissionens förslag ochsteget; att
fattar rådet beslut förslaget.COREPERzs Omrapport att antaom

det förordatenigt rättsakten skaCOREPERett attvar antassom
följer rådet detta och rättsakten debatt. detOmantar utan ettvar

framladeoenigt COREPER angående kommissio-rapportensom
förslag debatt rådet. finns medi Kommissionenägernens en rum

och brukar finna lämpliga kompromisser.

fattatrådet beslutet utfärdasrättsaktFemte Dåsteget; att anta en
denna, normalt publiceras den också Rådets medlemmar fåri EGT.

fattadeinte det beslutensig vilka regler förmot oavsettreservera
omröstningen rättsakten väl eller be-antagitsNäranvänts.som
slutet fattats det ofta för för lobbyingorganisationär sent atten
ingripa.

3 Höög, 34.s.
32Fransk förkortning för desComité desReprésentants Permanents

membres dvs. ständiga kommitté.Etats De representanternas
33Droege Lysén,8C 66.s.
3‘ Hartley, 40-41.s.
35Droege Lysén,8C 66.s.
3‘ dock lobbyingSe avsnittet domstolen.gentemotom
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Samarbetsförfarandet2.2

ikraftträdandeEnhetsaktensförfarande infördes och mediDetta
gäller det mellanSamarbetet regleras6. i 189cart.1987 art.som

förfarande iden-första hälften dettaTillrådet och parlamentet. är
skillnaden rådet ställetsamrådsförfarandet, med den itiskt med att

samrådsförfarandetfatta beslut fjärdeför isteget antarettatt en
Därefter skickar rådet dennaståndpunkt. gemen-gemensam

då kan handla,till parlamentet inomståndpunkt tresomsamma
olika alternativmånader, enligt tre

rådets stånd-godkännaParlamentet kan antingenA. gemensamma
fallfatta beslut. båda dess kommerunderlåtapunkt eller något Iatt

den uttrycktarådet enlighet medrättsakten iatt antas av
ståndpunkten.gemensamma

ståndpunkten vilketdenParlamentet kan avvisaB. gemensamma
skerättsakten detta dårådet kanleder till måsteanta attatt men

med enhällighet.

stånd-föreslå ändringar rådetskan iParlamentetC. gemensamma
lydelsen tilldenpunkt och översända itexten nya

kommissionen.

rådet ändra detändringarna kangodkännerkommissionenOm-—
därefter rättsaktenförslaget ochparlamentet ändrade antaav

förslasjälv ändraenhälli beslut. Rådet kan, et,utan attt glgenom g

Procedure.37 engelska: "The Co-operationPå
38 engelska: Position"."CommonPå
39Hartley, Droege Lysén, 68-70.8C41 samt s.s.
‘° Art. 189c;

Art. 189c; c.
"2Art. 189c;
‘3 Art. 189c; c.

Art. 189c; c.
‘5 Art. 189c;
46Art. 189c; e.
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parlamentets ändrade förslag med kvalificeradäven anta
majoritet."

kommissionen parlamentetsOm förslagavvisar till ändringar-
kan rådet kommissionens förslag med kvalificerad majoritet.anta
Rådet kan det parlamentet förslagetändrade dåäven anta av men

detta ske med enhällighet.måste

Samarbetsförfarandet då det rådde allmänt missnöjeantogs ett
med det s.k. demokratiska underskottet gemenskapen.inom För-
ändringen skedde Enhetsakten gjorde besluts-intesom genom
fattandet mycket demokratiskt, vilket parlamentet ocksåmer

påtalade.missnöjsamt ökningenDen parlamentetssparsamma av
inflytande ändå genomfördes har domstolen uttryckt stödsittsom
för. Parlamentet kan samarbeta med medlem rådet fört.ex. en av

förhindra beslutet kan enhällighet krävs." dePåatt att tas, om om-
råden där de nationella förloratparlamenten inflytande till förmån
för gemenskapen tanken samrådsförfarandet ska återgeär att
väljarna makt, europeiskt plan, öka detett attmen genom
direktvalda Europaparlamentets inflytande. nationella parla-De

kan ha förlorat inflytandei rådet möjlighetsägas närmenten gavs
fatta sina beslut med kvalificerad förmajoritet, ställetiatt som

tidigare, med enhällighet.
Samarbetsförfarandet ska användas gällande icke-diskrimine-

ring transportpolitik multilateralart. 6, art. 75, EMU; över-
vakning medlemsstaternas ekonomiska politik art. 103, EMU;av
förbud särbehandlingpositiv art. 104a, EMU;mot ansvars-
befrielse 104b, myntharmoniseringart. arbetsmiljöart. 105a,

Europeiska socialfondenart. 118a, yrkesutbildningart. 125,
transeuropeiska 129d,art. 127, Europeiska regionalaart.nät

"7Art. 189c; e.
i Art. 189c;
" Art. 189c; e.
5°Art 189c;
5‘ Mål C-300/89, Rådet.Kommissionen mot
52Hartley, 43.s.
53Droege Lysén,8C 70.s.

157



EURÄTTSLIG INOMREGLERING LOBBYINGAV

forskning tillämpningutvecklingsfonden art. 130e, programav-
utvecklingssamarbeteochmiljö art.1305art. 1300, art.

13Ow.5

Medbeslutandeförfarandet2.3

Maastrichtfördraget 1992.55förfarande tillkom För-Detta genom
förfarande vilketdet189b.farandet regleras i Detta ärart genom

framkommer vidinflytande, vilketparlamentet givits störst en
inflytandetökadebeslutsprocedurerna.jämförelse de olika Detav

samtligaabsolutbegränsad majoritetbestår i Omvetorätt. avenen
förslag,bakom avslagparlamentsledamöter ställer sig ettett av

faller det.
för arbetstagarefri rörlighetanvändas gällandeFörfarandet ska

etablerings-etableringsrätt; handlingsprogram 54,art.art. 49,
hälsasäkerhet ochallmän ordning,samordning reglerrätt; omav

erkännandeömsesidigt examinaetableringsrätt; art.art. 56, av
lagstiftningtillnärmningfri förrörlighet tjänster 66,art.57, av

kulturutbildningför marknadenden art. 126,inre art. 100a,
konsumentskyddfolkhälsa 129a,art.129,art. 128, art. trans-

ochforskning; 130i129d,europeiska art.art.nät ramprogram
allmänna handlingsprogrammiljö; 1305.art.

samarbetsförfarandet ochMedbeslutandeförfarandet bygger
förfarandena med dende olikaförsta desammade iärstegentre

det tänkertillkännager avvisaparlamentetskillnaden attatt om
denföreslår ändringarparlamentet iförslaget ellera, gemen-om

förlikningskommitté tillsättasståndpunkten b, kan ensamma
månaderfattar beslut inområdets initiativ. EP inte någotOm tre

procedurenståndpunktendeneller EP antar sergemensammaom
förslaget sänds till rådetsamarbetsförfarandet, dvs.i somut som

stånd-med denenlighetslutgiltigt rättsakten i gemensammaantar
punkten.

5‘ Droege Lysén,8: 70-71.s.
använder dock55 procedure. Hartley"The co-decisionengelska:På

Procedure.Legislativeuttrycket The Joint
5‘ Droege Lysén,8: 71.s.
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tillkännagerOm EP det tänker rådetsavvisaatta. gemensamma
ståndpunkt

förlikningskommittén,När bestående lika parlaments-mångaav
medlemmar rådsmedlemman sammankallats och parla-som

kommitténs överläggningar, därefter bekräftat sittmentet, trots
avvisande rådets ståndpunkt förslaget tillav gemensamma
rättsakt leder detta till rättsakten inte antas.att

föreslår ändringarOm EP rådetsi ståndpunktgemensamma
parlamentetOm ändrar rådets ståndpunkt sänds detgemensamma

ändrade förslaget till rådet och till kommissionen. Kommissionen
kan antingen avstyrka eller tillstyrka parlamentets ändrin

Vid avstyrkande har sedan rådet välja mellan enhälligtett att att
förslaget det lyder efter parlamentets ändringar, eller inteanta som
detsamma fyrainom månader. första/ alternativetDetanta tre

leder till rättsakten andra alternativetDet leder tillatt antas. att
rådets ordförande förlikningskommittén.sammankallarånyo

Vid tillstyrkande har rådet välja mellan det EPett att att anta av
förslagetändrade med kvalificerad ellermajoritet inteatt anta

detsamma inom eller fyra månader. första/ alternativetDettre
leder till rättsakten andra alternativetDet leder tillatt antas. att
rådets ordförande sammankallar förlikningskommittén.ånyo

Förlikningskommittén sammankallas alltså rådet inte antarom
den ändradeEP rättsakten fyrainom månader./ Kom-av tre

arbetarmittén med fram utkast till rättsaktatt ta ett gemensamt
och kan då antingen godkänna eller godkännainte utkastet inom

veckor. det tidigare falletåtta/ översänds detIsex gemensamma
utkastet till rådet och och godkännerEP antingen båda institutio-

utkastet vilket innebär rättsakten detInerna att antas. senare
fallet, dvs. förlikningskommittén inte godkänner detom gemen-

utkastet inom veckor, kanåtta rådet välja/ antingensamma sex
bekräfta deninte ståndpunkten inom / åttaatt gemensamma sex

veckor, Vilket leder till rättsakten inte eller bekräfta denatt antas,
tidigare ståndpunkten vilket ska ske med kvalifi-gemensamma

57Kommissionen deltar också arbetet, 189bi p.
58Hartley, 44.s.
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vilket inne-avvisaoch då kan antingencerad EPmajoritet texten
inomeller avvisarinterättsakten EPbär inte textenantas,att om

rättsakten.veckor sååtta antassex
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3 Hur Iobbyingverksamheten regleras

kapitel kommerDetta behandla hur Iobbyingverksamhetenatt
EU-institutionerna regleras gemenskapsnivå. Jaggentemot

kommer dettai sammanhang behandla lobbying-även att
branschens regler, jämförelse mellan dessa och institu-egna en
tionernas regler kommer också genomföras. bakgrundSom ochatt
för jämförelse kommer jag granska huruvida nationellaäven att
lobbyingregler finns, och fallet, hur omfattandeså dessaär är.om

ochUSA:s medlemsstatersEU:s reglering kommer granskas,att
bland de kommer tyngdpunkten ligga Sverige. Attsenare att

ochUSA kommerSverige granskas ingående andraänatt mer
länder beror främst den modernaUSA lobbyingensäratt
hemland och författarens.Sverige äratt

Med reglering ofta registrering, etiska reglerävenavses men
och förregler hur lobbyist ska uppträda begreppet.inomen ryms

inte alltidDet självklart de etiska reglerna följs och detär äratt
delvis därför frågan reglering har aktualiserats. Undersom om en

denavsnittet rättspolitiska diskussionen behandlar ochjag i såom
fall varför reglering nödvändig. Innan jag huvud-gårären

för detta kapitel det lämpligt bakgrund tillärtemat att, som
huvudtemat, hur lobbying regleras nationellt i ochUSApresentera
i medlemsstater.EU:s

3.1 Nationell reglering lobbyingav

3.1.1 Reglering lobbying i USAav

lobbyingens hemstadI Washington kongressledamöternainsåg
och tidigt Iobbyingverksamheten borde regleras,senatorerna att
framförallt de mindre nogräknadestorapga summor pengar som
politiker för eller lägga fram förslag efterröstatog emot att upp-
dragsgivarens önskemål. lobbyingensMutsystemet barn-var en
sjukdom i 1800-talets och det dröjdeUSA länge förräninte poli-
tikerna kom till insikt lobbyisterna kunde utnyttjasattom ett

Genom lyssna företrädare för specifikasätt. intressenannat att
kunde politikerna god hjälp arbete,i sitt framförallt med olika
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harLobbyisterna iexpertkunskaper.ochinformationtyper av
kongressensbetydelsecentral ikommitdagens USA att en

lagstiftningsarbete.
motståndare tillförsökte1900-taletstidigadet USAI

densamma.reglering Dettill ståndlobbyingverksamheten aven
reglerade lobbying,stifta lagarproblematisktdockansågs att som

felaktigtkundede eventuellt omtill dettaanledningen ut-attvar
förstaföreskriverBl.a.konstitutionen.formade strida mot

medför in-får stifta lagarkongressen intetillägget enatt som
missförhållanden ikrävamedborgarnasskränkning rätt attattav

resulteratflera istadgande har gångeravhjälps.samhället Detta att
lobbyingverksamheten igenom.inte gåttförslag reglering avom

domstolarocksåstadgandet tidigareharDessutom använts somav
folketsbegränsninglobbyingfast regleringslagit är avatt enaven
stånd.beslut tillförsökasyfte vissapolitiskt,verka irätt attatt

lagstiftningen direktden förstatill innandröjdeDet 1935-36
kraft.och träddeutformades i Dennalobbyingverksamhetgällande

folkförsörj-områdenendast lobbying vissagällde inomreglering
verkade inomlobbyisternainnebarsjöfart ochochning att som

denna lag-hos kongressen. Dåskulle registrerasdessa områden
kongressenbeslutadekonstitutionenstiftning stredinte attmot

områdevilketalla lobbyister inomgällautvidga den till oavsettatt
lagkongressenverkade.de Tio år 1946, antog somensenare,

redovisningsskyldighet förochstadgade allmän registrerings-en
kongressen.lobbyister gentemot

för-lobbyisterinnebär allaochdagRegleringen gäller iän att
företag och organisa-gäller dettaenskilda ävenutom personer

lagstift-påverka kongressensförfår ersättningtioner attsom
kongressen.hosregistrera signingsarbete måstenågot sätt,

politikerna,till Dag,dörrarna Ny 2759 Nielsen,Stieg Pengar öppnar nr.
1990.
6°Lindström, 13.s.

of Lobbying6 Federal Regulation Act.The 1946
62Lindström, 13.s.

ofhos Clerkof ochthe63 hos Senateska ske "SecretaryRegistreringen
the House".
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skaRegistreringen innehålla uppgifter uppdragstagarens ochom
uppdragsgivarens och adress vilket belopp den förresamtnamn er-
hållit, för fullföljandeersättning uppdraget, densom av av senare.

registrerade lobbyisterna skaDe vidare kvartalsvis lämna in
angående verksamhet med uppgiftsin vilka intäkterrapporter om

utgifteroch lobbyisten haft och hur dessa Uppgift skaanvänts.
också lämnas angående vilka artiklar vilka publikationeri som
lobbyisten, direkt eller indirekt, upphov tillvarit vilka lag-samt
förslag lobbyisten har i uppdrag arbeta med och påverkaatt
Uppgifterna lämnas dagar från detmåste inom uppdraget45 att
hade början.sin

Regleringen hari föremål förUSA Varit mycket kritik och den
skärptes börjani 1996. Bl.a. preciserades definitionen be-av av

lobbyist.7 Vidare förändringargjordes hur mycket igreppet av
form middagar, och lobbyist får bjudagåvorav resor som en en
politiker eller tjänsteman vid försök syfte.på, sittuppnå Dennaatt
förändring fick det politiska etablissemanget tala "the lastatt om
Christmas reglering dag omfattarDen i de 80 OOOsom ca
lobbyisterna i drygtUSA Washingtonvarav i15 OOO ut attser
ha förebild för denvarit reglering dagi existerar inomen som
EU.7° denna ska behandlas kan detInnan platssin attvara

uppgifter publiceras fortlöpandeDessa Congressionali Record.
65Lindström, och Ingrid Carlberg Stenberg spelrum13-14 FrittEwa8Cs.
för maskerade lobbyister, Nyheter,Dagens 1/4-1997.

The Lobby ofRestrictions Act 1996.
"7Ingrid Carlberg Stenberg spelrum förEwa Fritt maskerade8C
lobbyister, Nyheter,Dagens 1/4-1997.
68 Sundling, föds svensk lobbying,Janne Här Resumé, 42, 1996.nr.
69 Nielsen,Stieg dörrarnaPengar till politikerna, Dag,Nyöppnar 27nr.

och Ingrid Carlberg Stenberg1990 spelrum förEwa Fritt maskerade8C
lobbyister", Nyheter,Dagens 1/4-1997.
7°Gällande antalet lobbyister figurerar det olika siffror hur demånga är
och de verksamhet.sin och AllgårdhI EU EG-rättenutövarvar av
förekommer uppgift det Washington finnasi skulle 50 000atten om
advokater och konsulter bedriver lobbyingarbete. orsakerna tillEnsom av

det beräkna antalet lobbyistersvårt ligger det finnsi inteäratt att att
tillfredsställande definition.någon ändå finns frånDen lageni 1946som
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har valtde olika medlemsstaterna inomgranska hur EU att
lobbying.med regleringhandskas nationellt av

Sverigelobbying iFörsök till reglering3.1.2 av

förekommit, ellerlobbying åtminstone intehar inteSverigeI
1970-talet. modellförrän börjanvid detta Denkallats i avnamn,

inflytande denitidigare präglat intressegrupperingarnassom
kapiteltidigare behandlats ipolitiska beslutsprocessen var, som

kommertyder dock lobbyingenMycketden korporativa. attatt
inför 1990-taletfattade beslutöka Sverige, SAFinom ettt.eX. om

myndig-samarbeta medutsträckning kommerde mindrei attatt
bedriva lobbyingoch stället ikorporativa iheterna det sättet

Även förväntas bidragamedlemskapet kansakfrågor." iolika EU
påverka alltdå detta itill ökad lobbying Sverige,inom sätt att

inhemska aktörer och medupptäcks ihögre grad EU-av
lobbyingen.

ordförande, Olofdåvarande Ljunggren,påstod SAF:s1988 att
Sverige.auktoriserade lobbyisterskulle finnas idet Itio årom

hadehan delviskan konstatera Detdag, tio år rätt.attsenare,
auktorisationenlobbyisterfinns auktoriserade inom EU, ut-men

lobbyis-form registreringfärdas Europaparlamentet i en avavav
Bland dessaEuropaparlamentet.verkar gentemotterna som

företag,finns svenskalobbyister organisationer,även

virtually impossibledefinition thatsuch toanses vara an opaque
Greenwood,Andrewignored, McLaughlin,uphold and therefore 8C

theof"The representation in EuropeaninterestJustin, management
dockObserveraMarket Studies,journalUnion, Common 1995.nr.

ochsalt endastfår meduppgifter antalet lobbyister stortasatt en nypaom
storleksordningen.fingervisningutgöraanses en om

för lobbyister",7‘ paradisetAndersen,Kjell Eliassen EGSvein SA 8C -
DagbladetSydsvenska / 9 1991.1

Riksdag och72 lobbyisterna,Ylva Landström, FrånRegistrera
Departement, 1988:16.
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lobbyingföretag och lobbyister. dessa aktörerVissa bedriverav
lobbying både EU-institutionerna och riks-gentemot gentemot
dagen och regeringen i Sverige, lobbyingen inom Sverige ärmen
för närvarande oreglerad.

Under har flertalår motioner angående regleringettsenare en
lobbying i lagts fram,Sverige bl.a. riksdagsledamöterna Bertilav av

ochPersson Harding Olsson fp.7m Bengt Bertil rik-Persson
fråni sin denmotion september sig lobbyingen18 i1997tar

och den lagstiftningUSA reglerar lobbyingen där. Bertilsom
skriver:Persson

hög tidDet skapai Sverige motsvarande ramverk förär ävenatt ett
den omfattande professionella lobbyverksamheten riksdag.i vår

kommerDärigenom ledamöterna kunna ställa helt andra kravatt
den informationengivna ochpå utbytet ske former.i öppnaatt

betänkandesittI angående motionen situationenKU itar upp
ochSverige Europaparlamentet också hur det detutmen ser

aktuella området i Danmark,USA, Storbritannien och Tyskland.
avstyrkte medKU motionen skälet det just demo-pågåratt nu en

kratiutredning" enligt direktivsina bl.a. ska klargöra ochsom
definiera begreppet lobbying efter ha kartlagt ochsamt, att sam-
manfattat andra länders erfarenheter lobbying, lämna förslag tillav
åtgärder området. avslogs efterMotionen debatt riksdagen deni

juni3 1998.
Bertil har tidigare skrivitPersson angående regleringmotionen
lobbying Sverige. deni skriver han bl.a.:Iav

73 Hedlund,Ewa Hitta i EU-labyrinten, Veckans afldrer,rätt 33. 11/8nr.
1997.
7‘ respektive riksdagsmotionernaDe ochK2031997/98: 1994/95: K203.
75Bertil Persson, "Registrerande lobbyisteri riksdagen, tillmotionav
riksdagen, 1997/98:K203.
7°Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98 KU 27.
77Demokratiutredningen SB 1997:01
78Dir. 1997:101.
79Bertil Persson, lobbyister,"Registrering till riksdagen,motionav
1996/97:K302.
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önskemål det särintressetolika intressenters attatt egnaom
medtaktnationell angelägenhet iallmänframstå växersom en

utvecklingnegativkrympande intesamhällets Detta är enresurser.
beslutsfattare.informationsflödet till landetsdet ökar ställetiutan

för speletdags skapaemellertidDet är normsystemettattnu
beslutsfattare och lobbyister.mellan

för den svenskaskriva regleravslutar medMotionären attatt
behandlades iutredas.lobbyingverksamheten bör Motionen KU

uppmärksammades iavstyrktes.där den Motionenden 23/4 1997
artikelnavstyrkts.månader efter den IGöteborgs-Posten atttre

fp.Pilsäterbl.a. Karinförutom Bertil Honuttalar Persson,sig, är
svårigheterna medde praktiskaoch framhållerregistreringemot en

gränsdragningsproble-honVidaresådant system. tarett upp
lobbyistverksamhet, ochlobbyingoch därmed hurmatiken som

ocksådefinieras. Pilsäterska Karinverksamhetens ärutövare,som
för utrednings-har literiksdagsledamöternaden åsikten attav

problem.och dettatill förfogande Honsitt är ettatt anserresurser
problem.själva Dagenslobbyisterna i sig inte utgör ettatt

förstaBertil motionuppmärksammatNyheter har också Perssons
artikeln, komlobbyister.gällande registrering I tresom caav

Bertilavslogs, Persson:veckor motioneninnan säger

ochlegitimerad lobbyistha etikettenvillJag gärna ett
fårdet slut.börjar de ljugaDamoklessvärd Dåärgör att mansom

lobbyister.tillklar och relationrenen

tredjeBertil sin motionlämnade inoktober PerssonDen 19988
hanlobbyister. åter-angående motionenregistrering I nämnerav

denlobbying iförekomsten reglering USAigen samt ny-avav en
Europaparla-lobbyingregleringenligen skärpta gentemotav

BertilModeraten8° vardag för politiker: PerssonSköld, "LobbyismMaria
Göteborgs-Posten,kräver i USA, 21/7 1997.registrering som

Moderaten Bertilvardag för politiker: Persson81 Sköld, "LobbyismMaria
Göteborgs-Posten,kräver 21/registrering i USA, 1997.7som

för maskerade lobbyister,spelrum82 StenbergIngrid Carlberg FrittEwa8C
Nyheter,Dagens / 4-1997.1
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Vidare han reglering lobbyingnämner ärmentet. att atten av
för desinformation sådan skulle före-Önska beivra...att om

komma påtalar dock lobbyverksamhetenHan utgöräven att en
värdefull information.viktig och källa till

Harding Olsson berör kommissionensi sin motionBengt
pressmeddelande och parlamentets förslag till obliga-C 63/0293/
torisk lobbyister, vilket parlamentetregistrering antagitsav nu av

kraft.och Vidare han lobbyingbranschens codeiträtt nämner egen
of conduct. framhåller sådantMotionen registre-...att ett

borde Sverige.. be-ringssystem i Motionenövervägas även
handlades den och avstyrktes.i KU 21/2 1996

sammanhanget.Ytterligare börmotion i januariInämnasen
lämnade Leghammar m.fl. motion medinHans mp1991 etten

förslag innebärande skulle tillsätta utredning medregeringenatt en
uppgift formerna förutreda lobbying i Sverige. Motionen inne-att

förslag regeringsföreträdare skyl-höll skulleäven ett attom vara
diga föra tjänsteanteckningar vid med lobbyister.mötenatt

behandlades den där den avstyrktes.Motionen i KU 11/12 1991
Slutligen bör skriven Elisa Abascalmotion Reyesäven en av

nämnas. behandlar statligaoch Denmp Eva Goês mp myn-
digheters förhållande till lobbyister. bl.a.Motionärerna tar upp
förhållandet Vägverket Svenska vägföreningen,medlemäratt av

den lobbyingorganisation. Författarnaär attanservarav senare en
fel för klarhetdetta och utredning ska tillsättas bringaär attatt en

statliga myndigheters samarbete näringslivsorganisationermedi

83Bertil lobbyister", till riksdagen,Persson, "Registrering motionav
1998/99:K207.
8‘ Bertil lobbyister, till riksdagen,Persson, "Registrering motionav
1998/99:K207.
85 lobbyingbranschensPressmeddelandet, parlamentets reglering och egen
reglering behandlas utförligt detta kapitel.isenare
8° Harding Olsson, för lobbyister", tillmotionRegistreringssystemBengt
riksdagen, 1994/95:K203.
87 Leghammar m.fl., lobbying tillDokumentering motionHans m.m.,av
riksdagen, 1990/91:K230.
s Elisa Abascal och "Statliga myndigheter och lobbyism",Goês,Reyes Eva

till riksdagen,motion 1994/95:K506.
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och lobbyingorganisationer. författarnaVidare vill statligaatt
myndigheters aktiva deltagande deexempelsom Väg-tar upp

vägföreningenverkets medlemskap Svenska lobbying-i i
icke ska tillåtas. punkt hemställanorganisationer Som sista i tar

författarna det bör klara för de statligaattupp ges normer myn-
befogenheterdigheternas lobbyingverksamheten och det böri att

klargöras statliga myndigheter icke bör syssla lobbying.medatt
behandlades den och utskottet anfördeMotionen i KU 8/11 1995

värdefulltdet det belysning och övervägandenansågatt att en av
statliga myndigheters samverkan med näringslivs- och in-om

kom till stånd. har det docktresseorganisationer Senare visat sig
det påstådda medlemskapet medlemskap. Vägverketinteatt ettvar

vägföreningenshade endast observatörsstatus Svenska styrelse.i

Förekomsten nationell reglering lobbying i EU:s3.1.3 av av
medlemsstater

Belgien reglering lobbying parla-existerar ingenI gentemotav
Danmark lobbyingen delvis reglerad. LobbyisternaI ärmentet.

och de dokument de vid med Folketingetsmötenpresenterar
utskott dessa utskott. syftar dockregistreras registreringDennaav

till kontrollera lobbyingen del deninte isägsatt utan vara en
statsförvaltningen. finns förnormala det regler hurvissaDäremot

lobbyister kan företräde hos utskotten och hur de skavinna upp-
träda där. Bl.a. lobbyisten ha naturlig anknytning till denmåste en

han företräder. medför professionellorganisation Detta att rent
lobbying tillåts, däremot kan anlitad företrädainte juristt.ex. en
företaget/ deputationen juridiska frågor.organisationen/ i Ut-

får efter framställning,skottet vidare, ha lyssnat till kortatt en
ställa frågor får frågortill deputationen ställa tilli sin intetursom
utskottet. direkta förhandlingar får deoch alla in-Inga äga rum
blandade känna till dessa regler. Slutligen får dyliktmåste ett ut-

Konstitutionsutskottets betänkande Statlig1995/96:KUO5,
förvaltning.
9°Samtal med Elisa Abascal samband DemokratiutredningensmediReyes

Lekmannavälde tid" Stockholm denseminarium i i 16/ 6-98.experternas
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skottsförhör inte minuter anspråk.i deputa-Om10-15änta mer
önskartionen skriftligt material ska detta tillsändaspresentera

Folketinget god tid förei kopior.i 60mötet,
FinlandI existerar ingen reglering lobbying gentemotav

parlamentet. Frankrike regleringI existerar ingen lobbyingav
och nationalförsamlingen. Särskilda bestämmel-gentemot senaten

finns dock för vilka får parlamentetvistas i och Iser som var.
Grekland begreppet lobbying helt okänt för grekisk lag.är
Lobbyingverksamhet således reglerad. IrlandPå existerar inteär
heller reglering lobbying. Italiennågon lobbyingverksamhetI ärav
oreglerad, liksom frågani harSverige, uppmärksammatsmen, av
parlamentsledamöter vilka har skrivit motioner angående frågan.
Särskilt tillstånd kan utfärdas tillåter intressegrupperssom
företrädare vistas i Luxemburg existerar inteI någonatt senaten.
reglering lobbying parlamentet. förekommerDäremotgentemotav
liksom Danmark,i liknande gällandeett arrangemang
utskottsförhör med intressegrupper.

NederländernaI existerar regleringingen lobbying gentemotav
parlamentet det finns särskilda bestämmelser angående vilkamen

får Parlamentetsvistas i andra kammare. Portugal finns ingaIsom
regler gällande lobbying det finns allmänna bestämmelsermen om
intressegruppers tillträde till parlamentsbyggnaderna. SpanienI
existerar regleringingen lobbyingverksamhet. Storbritannien,I iav
början 1990-talet lade kommitté, utreddeav en som
parlamentsledamöternas fram förslagintressen, innebärandeett att
det skulle lobbyisterregister regelverkupprättas överett samt ett
code of conduct gällande lobbyingverksamhet gentemot
parlamentet. Efter det innehållande förslaget, hadeatt rapporten,
debatterats underhuset fattadesi beslut vilketså inget innebär att
det varken formellt förkastats eller antagits.

9‘ Europaparlamentets arbetsdokument frånPE Rules212.408. 1995;
lobbyinggoverning the national parliamentsin of the member states,

utgivet Directorate General for Research.av
92Europaparlamentets arbetsdokument frånPE 212.408. 1995.
93Europaparlamentets arbetsdokument frånPE 212.408. 1995.
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deinnebärandeTyskland finns reglering intresse-I atten
eller försvarahörda och/ sinavill siggrupperingar görasom

utskott siginför eller dess registreraparlamentet måsteintressen
bl.a.skaparlamentsbyggnaderna. Registrettillträde tillför att

vilka deochuppgifterinnehålla organisationens säte,namnom
intressesfärvilken organisationensstyrande organisationeni är,är,

utseddaoch organisationensantalet medlemmar repre-namn
Österrike rörande lobbyingfinns regleringaI gentemotsentanter.

parlamentet.

inom EUReglering Iobbying3.2 av

behandla regleringkapitlet kommer jagdenna delI att avav
Framställningen kommerlobbying institutioner.EU:sgentemot

kommissionenEuropaparlamentet ochhurkoncentrerasatt
dettill denna koncentrationfrågan. Anledningenbehandlat är att

regleringfråganbehandlatdessa institutionertvåär avomsom
domstolenministerrådet eller gjort. JagIobbying. har sigDet vare

försöka finnaochdock ändå dessa institutionerkommer ta upp
förstnämndafölja institu-varför valt detillorsaker tvåattman

exempel.tionernas
ochgrundfördragende fyrakonstitution, dvs. EUEU:s som

medlemsstaternas.uppbyggdvilar pi,EG änsättär ett annat

94 "RulesfrånarbetsdokumentEuropaparlamentets PE 1995;212.408.
of the membernational parliamentsthe states",Iobbyinggoverning

for Research.Generalutgivet Directorateav
aprilParisfördraget från den95 fördragfyra 18 1952Dessa är: om upp-

EKSG-fördraget, deoch stålgemenskapen två Rom-rättandet Kol-av
Europeiskaupprättandetangåendefrån denfördragen 195725 avmars

undertecknandet be-tidpunkten förEG-fördraget vidgemenskapen
respektivegemenskapenEuropeiska ekonomiska EEG-nämndes dessa

EuratomfördragetatomenergigemenskapenEuropeiskafördraget och
februariMaastrichtfördraget från denslutligen 19927 om upp-samt

Amsterdamför-EU-fördraget.den Europeiskarättandet unionenav
kommer ocksåratificerats alla medlemsstater,draget, inteännu attavsom

"konstitutionella" förändringar.då det innebär Iuppräkningen vissaingå i
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skillnader, betydelse för lobbyingverk-viktigaTre ärsom av
samheten, parlamentets makt starkt begränsad,1 2ärär att att

beslutsfattandeministerrådet, motsvarigheten tillärsom en
för-församling, har formell utarbetainte initiativrätt att egnaen

slag till lagstiftning och inrättat Kommission3 att man en vars
uppgift lagstiftning.bl.a. utarbeta förslag till Förklaringenär att

innehållertill "konstitution" dessa element detEU:s äratt att
frågan statsbygge mellanstatligtinteprimärt någotär utan ettom

församarbete, vilket medlemsstaterna, och har lämnati sig,genom
beslutsfattandeifrån delar det normalt sker nationellt.sig av som

ministerrådetReglering lobbying3.2.1 gentemotav

fråganOrsaker till ministerrådet har behandlat angåendeatt
reglering lobbying kan lobbyingutövarnaattav vara av gemen-

chans gehör förskapsnivå det vinna sinaär störreatt attvet
vid utformandet lagförslag, hos kommissionen,åsikter, t.ex. ettav

därföroch lägger tidigare del besluts-sina imer av resurser en av
proceduren. Lagstiftningsproceduren harkapitletiSom nämnts
kommissionens betydelse lagstiftare ökat de tio åren.senastesom
Ytterligare orsak kan del lobbyingenatt gent-storen vara en av

rådet rådsmedlemmens hemland och det kansker iemot att vara
problematiskt urskilja vad och vad inte natio-är, är,att som som

lobbying,nell eller motsvarande, rådsmedlemmen minister inär är
nationella han medlemeller minister-sin regering EU:snär är av

råd. betyder detinte ointressantDetta något sätt är utövaattatt
ministerrådet.lobbying detTvärtomgentemot storanses vara av

eftersomvikt rådet den slutligt kaninstitutionär antasom nya
blockera desamma. det viktigtregler också iDessutom är attmen

detta sammanhang rådsmedlem företrädererinra sittattom en
hemlands befogenhet fatta bindande beslutmedregering ... att

dagsläget beräknas Amsterdamfördraget ha ratificerats samtliga staterav
tidigast i maj 1999.
9‘ Elizabeth de the the search for ground rules",LobbyingBony, EU:

trends, 3rdEuropean 1994.quarter
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för denna medlemsstats regering vilket innebär rådet inteatt
alls lika kommissionen. LobbyinginstitutionEU-trogenär en som

medlem rådet sker kontaktaantingengentemot atten genomav
rådsmedlemmen själv eller dennes departement hemlandet elleri
rådsmedlemmens Bryssel. harTill hjälp rådeti sinrepresentanter

förbereder ministerrådsmötena och samordnarCOREPER som
informationsflödet mellan rådet och de nationella regerings-
departementen. och dess under-Det COREPERär gentemot
ordnade arbetsgrupper lobbying bedrivs gemenskapsnivå.som
Lobbying denna kommitté och arbetsgrupperna dockärgentemot

heller reglerad.inte

Reglering lobbying Domstolen3.2.2 gentemotav

lagstiftningsprocessenDomstolen deltar och saknar därmedinte i
påverka dennamöjlighet under den tid det normalt möj-äratt sett

förligt lobbyingorganisationer påverka. harDet visat sigatt att
för förstdomstolen blir lobbyingorganisationenintressant när

rättsakten beslutet fattat, förutsättning fråganunderantagen/är att
ska domstolen betydelse för Gemenskapensavgöras årsom av av

fortsatta föragerande eller betydelse verkningarnaav av gemen-
skaphetsrätten. Lobbying domstolen andrai avgöran-gentemot
den sällsynt. lobbying ska domstolenFörär utövasatt motmer
krävs det domen och/alltså har principiellt eller ekono-att stort
miskt värde. Viktigt detta sammanhangipåminna äratt attom
domstolen ska opartiskt och domarna har avlagt edattagera som
innebär de ska ämbete ochopartiskt samvetsgrant.l°°sittutövaatt

utanförlyssna till påtryckningar rättssalen skulleAtt partsen
därför oegentligt.sig någotte

för domstolen och rådet det finnsdagi inteGemensamt är att
förutarbetade regler hur lobbying ska ske. Följdaktligennågra är

det branschens regler gäller. Parlamentet utarbetatharegna som

97 Romf.Art. 146,
98Höög, 28.s.
99Bern, 74.s.
1°° Domstolens stadga.Art.
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regler och kommissionen har också behandlat frågan. Det äregna
dessa framställningeninstitutionertvå kommer handlaattsom om
nu.

Reglering3.2.3 lobbying Europaparlamentetgentemotav

och med parlamentets ökande inflytandeI beslutsprocessenöver
Ökade lobbyingverksamheten parlamentet.‘°‘ Parla-gentemot
mentsledamöterna befann sig i och eftersomsituation deten ovan

fannsinte regler hur de skulle förhållanågra till dennasigom
handlade ledamötervissa irriterade kolleger.vissasättett som
Bl.a. lades det fram förslag till parlamentet parlamentsledamöterav
där beslutsunderlaget fortfarande bar multinationella företags
logotyper. parlamentsledamot sadesEn avlönad tobaks-vara av
industrin, det förekom företag parlamentsledamöter gåvoratt gav
till förtack de företagetstill favör frågor.i vissa kanDetröstatatt

det rådde mindre kaos till följd den nyuppkomnasägas att ett av
oreglerade situationen.

reglering kom redanFrågan form fråga,i1989om upp av en
ställd holländaren Alman till följd flertalMetten miss-av ettav
förhållanden. konkreta försök kommaNågra till medrättaatt
missförhållandena gjordes dock förräninte i dåmaj Ut-1991
skottet för arbetsordningen, valprövning och ledamöternas
immunitet" 1°’ belgaren GalleCRP uppdragetMarcgav att ut-
arbeta förslag angående upprättande code of conductett av en
och vid parlamentetregister ackrediterade lobbyister.‘°‘överett
Galle presenterade oktobersin i och den innehöll1992rapport
bl.a. följande fyra förslag:

m kapitel Lagstiftningsproceduren.Se
1°’ Greenwood, 81.s.
‘°3 Committee the Rules of Procedure and the Verification ofon
Credentials and sammanhang därImmunities. svenska språketI används
förkortas normalt utskottets till C18.namn
‘°‘ Greenwood, fin,PE81-82. 200.405 11992,s. s.
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standards aimedwith minimalistcode of conduct. . ata. andprohibiting selling documents,suchabusepreventing onas
ofthe establishment inof institutional premises; ‘no-go’ areasuse

offices and libraryincluding MembersParliament’s buildingsthe
of lobbying withof the role intergroups;facilities; examination

ofUnited the registrationidea from theand, taking States,an
rights and obligationsspelling theannual basis,lobbyists outon an

for failurespecifyingand penaltiesof those the register, toon
comply.‘°5

förutomkritik,förslagenda dessa någonDet störremöttesomav
minska med-reglering skulleden allmänna kritiken attom en

förslagetkontakt med parlamentet,möjlighet tillborgarnas var om
Europaparla-förslagGallesupprättandet register. attett omav

den delenkritikhand ibyrå skulle ha registret möttementets om
publiceringansökningar iskulle beslutadenna byrå delsatt om om

registreradförutsättningarunder vilkadels beslutaregistret, en
detsamma.lobbyist kunde strykas ur

för-fyra förslagen innehöllnämndadeFörutom rapporten ett
ochårligen skulle sinaparlamentarikerna sina,slag att uppgeom

Syftetregister.ekonomiska iintressenassistenters, ett separat
regleraförslagen dock intresse-med intei attrapporten var

tillkommaförsök påverka rättaattutanatt snararegruppernas
Galle-dessa,missförhållandenamgmed de rådande Ett somav

ojämlikhetenuppmärksammadekommittén i sin rapport, var
tillgäng-och dede kommersiella övriga intressegruppernasmellan

allmängiltigaparlamentet vissalighet till Genom upprättaatt
ochöppenhetennämnda skulle alltsåspelregler de ovan

för de kommersiellafrämjas, baratillgängligheten inte grupperna
framförallt för dekanske övriga.utan

m5Greenwood, 82.s.
m6 Greenwood,McLaughlin 145.8c s.
m7Greenwood, 82s.
m8McLaughlin Greenwood, 144.8C s.
m9 Greenwood,McLaughlin 144.85 s.

Öppenhet engelskanslm översättning "transparency".minär av
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Tidigare har jag tagit svårigheten finna bra defini-i attupp en
vad lobbyisttion är" Galles definition lyder:av en

anybody who the of thirdinstructions andacts party setson outa
defend the of that thirdinterests the and otherEPto party to

institutionsmCommunity

svårigheternaDet just med finna heltäckande definitionattvar en
begreppet lobbyist det huvudsakliga skälet tillav som attvar

Gallekommitténs förslag aldrig fram förlades parla-omröstning i
mentet Ytterligare förskäl detta frånmotstånd Kvestors-var
kollegiet, kommissionen arbetade med fråga villeatt samma men

branschen själva skulle regler föreståendedetsättaatt samtupp
valet till Europaparlamentet

Efter valet beslutade uppdrag parlamentetsCRP,1994 av
ordförande, betänkande angående lobbying iupprättaatt ett
Europaparlamentet. Parlamentsledamoten Glyn Ford iutsågs
november till föredragande. erfarenheten Galle hadeVis1994 av

gällande försöken definieragjort begreppet 1obbyist definie-att
rade inte Ford detta begrepp. undvika definitions-Förutom att att
problematiken ville Glyn Ford hålla förslag tillsitt regleringäven

lobbying parlamentet okomplicerat möjligtsågentemotav som
han höll det för troligt förslagigenom sådantatt attpga ettmer

till reglering komplext skulle upphov till långaän ett mer som ge
och diskussioner parlamentet.svåra i hanDessutom ansåg näratt

I "RegleringSe avsnittet lobbying i USA.6.1.1, av
z Greenwood, fin,PE83. 200.405 41992,s. s.
3 Greenwood, 82.s.
1 Kvestorskollegiet den avdelning Europaparlamentetinomär som an-

för administrativa och ekonomiska frågor, utbetalningsvarar t.ex. av
ledamöternas löner. Riktlinjerna för kvestorskollegiets arbetsuppgifter
fastställs parlamentets ordförandes presidium. kvestors-Närmast ärav
kollegiet likna vid riksdagens förvaltningskontor med färrenågotatt men
uppgifter.
5 Greenwood, 82.s.
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l
relativt enkeltinförts skulle detväl reglering att senarevaraen Jldetaljeradtill bliändra den att mer

komplicerat behandlaskulle det sigvisaDessvärre attvara mer
samtidigtberodde detfrågan vad Ford hoppats på. Detän att

behandladeberedningunder när-ettrapport somvar en annan
behandlaskullesk Nordmannrapportenliggande problem. Den

ekonomiska iolika intressen.parlamentsledamöternas När man
eventuell regleringutredningdiskuterade FordsCRP avav en
krav parla-det, kommittén,lobbying, ställdes inom ävenatt

med lobbyingsambandekonomiska imentsledamöternas intressen
reglera hurframförallt det möjligtutredas, ochskulle att enom var

Fordpåverkansförsök.7förhålla tillparlamentsledamot skulle sig
lobbyingproble-denna sidautredafick alltså uppdrag ävenatt av
fördjupahan tvingades ioch detta ledde till sigmatiken attatt

storlek och defrågan angåendeolika detaljer. T.ex. gåvors om
fall vilket värde de skulle upp.och tillskulle registreras i så tas

det bådaBeträffande denna fråga kan inämnas rapporternaatt
motsvarandevärdestipulerades gåva 1000översteg ettatt om en

föroch lobbyistenparlamentsledamoten sigskulleECU så var
deskulle kunna kontrollerasdetregistrera gåvan, så attatt senare

de denöverlämnats och tagitverkligengåva attuppgett att uppen
eventuella sambanddetta kantill värde. Genom systemsamma

frågorröstbeteendeoch ledamotens i vissamellan spåras.gåvor
komoch NordmannrapporternaEftersom Ford- ettatt ses som

samtidigt parlamentet.dem Omröstningenpaket röstades det iom
och utfallet blevefter debatt,skedde intensivjanuarii 1996, atten

föroch sändes tillbaka tillavvisadesde båda CRPrapporterna om-
det råddetill detta resultatAnledningenarbetning. att storvar
frågorna angåendegällandebland parlamentsledamöternaoenighet

valdetillgångar. Medlemmaroch parlamentarikernas i EPPgåvor
skarp kritikbeslutet riktadedärför blockera De Gröna motatt

1" Greenwood, 93.s.
I" Greenwood, 94.s.
1"‘ Greenwood, 95.s.
"9 Greenwood, 95.s.
12°Greenwood, 95.s.
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förslaget det endast motsvarande värdegåvor OOO1att ettvar av
skulle registreras. Magda Aelvoet förslaget kundeECU som attsa

uppfattas begäran till värde motsvarandegåvor 999ettsom en av
Heidi Hautala gick längre och förslagetECU. innebarännu attsa

reellt accepterande tagande Det De Grönasett mutor.av av var
skickamotion tillbaka betänkandena förtill omarbet-CRPattom

antogsning som
Nordmann och Ford fortsatteinte utarbetautan attgav upp

förslagsina och dåvarande parlamentsordföranden Klaus Hänsch
uppmanade partigruppsordförandena arbets-sättaatt samman en

skulle komma med idéer. Hänsch den 19ävengrupp som nya gav
uppdraget detalj frågorstudera allaCRP i rörande1996 attmars

lobbygrupper ordningsregler för lobbyistenm juniI 1996samt
rådde det fortfarande meningsskiljaktigheter parlamentetinom
angående Nordmanns förslag.och Fords konservativt hållFrån
riktades det förslagetkritik det skulle nödvändigtmot att attvara

vilka tillgångar parlamentariker innehade vilka gåvoruppge samten
lobbyister frånoch riktades kritikvänstermottogssom mot attav

förslagen långtgåendeinte bådaDe rapporterna antogsvar nog av
i juni och den juliCRP skedde omröstningen i17 1996

parlamentet och de reviderade godkändes, vilket bl.a.rapporterna
innebar reglering lobbying infördesatt en av

Fords förslag, godkändes, innebar infördesatt ett systemsom
där alla önskade skulle tillträde till parlamentetsåpersoner som
under förutsättningar.vissa Europaparlamentets arbetsordning,I
kapitel det9.2art. att:anges

skall för utfärdandet personligaKvestorerna passerkortansvara av
med giltighet högst till regelbundet villåretten personer som
ha tillträde till parlamentets förlokaler förse ledamöter medatt
information för derasinom parlamentariska mandat i egetramen
eller tredje utbyteintresse. skall dessaIparts personer:

m Greenfacts, January 1996.
m 219.668/slutlig,PE s.
‘Z’ Greenwood, 95-96.s.
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bilagan tillrespektera de ordningsregler isom anges—
arbetsordningen,

försskriva kvestorerna.registerin sig i ett som av-

finnas till för allmänhetenskall beisterDetta å änäran tg g g greg p
arbetsplatser och, den form kvestorernaalla parlamentets soml

fastställer, informationskontoren medlemsstaterna.iåP
genomförandebestämmelserna till dennaIEn precisering av

till arbetsordninunkt ubliceras bila ga gen.P P som

stycket artikel reglerbilaganm det talas ii sistaI som 1tasom
uppgifterska innehållaangående passerkorten Korten omupp.

fotografi innehavarensinnehavarens dennes och ärnamn, vem som
parlamentetsuppdragsgivare. ska alltid bäras synligt inomKorten

för-kortet dras och ska endastlokaler och sker kaninte insåom
arbetsord-uppfyller kraven artikelinnehavaren i i9.2nyas om

vid parlamentetsVidare korteninteningen. rätt närvaraattger
försammanträden förklarats all-eller dess inte öppnaorgans som
parla-innehåller bestämmelsermänheten. Artikel bilagani2 om

mentsledamöternas assistenter.
den septemberVid utskottssammanträdeCRP:s 10 1996

anledningutarbeta betänkande medbeslutade utskottet att ett av
Glyn Ford tillde reglerna. månad återigenutsågsEnnya senare

föredragande. bl.a. han skulle studera hurTanken att manvar
kunde vidare med regleringen lobbying parla-gentemotav

behandlades antal utskotts-Fords betänkande vid ettmentet.
densammanträden med för slutligen utskottetCRP 18att antas av

dagar senareBetänkandet till parlamentetingavs1997. tremars
fördjupadeinnehöll förslag till regler angåendeFords rapport

förehavanden Betänkandetlobbyisters parlamentet.i antogs av
ledde till det fördesEuropaparlamentet den maj Detta13 1997. att

till parlamentets arbetsordning.artikel bilagai I3 IXen ny

m arbetsordning,Bilaga till Europaparlamentets "Genom-IX
vidförandebestämmelser till artikel Lobbygrupper Europa-9.2 -

parlamentet".
25 219.668/slutlig,PE s.
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bilagan stipuleras det regelbundet vill haatt personerna som
tillträde till parlamentets förlokaler förse ledamöter medatt
information, dvs. de artikeli i9.2nämnspersoner som
arbetsordningen, ska efter bestämmelserna artikel ochsig i 9rätta
bilaga arbetsordningen.i Vidare ska deIX ... uppge vems
eller vilkas de företräderintressen till Europaparlamentets leda-

deras personal eller vid parlamentet.7.tjänstemän skaDemöter,
försöka informationinte oärligt sätt eller spridatag ett

dokument erhållits från parlamentet till tredje i vinst-som part
syfteÅ förbindelsersina med utomstående fårI de inteparter

de formellhar anknytning till parlamentet.°någon Deattuppge
ska efter bestämmelsernasig bilaga artikeli andrarätta
stycket där det stipuleras ledamöterna personligen ska lämnaatt
detaljerade uppgifter yrkesmässig verksamhet och alla övrigaom
uppdrag fårde förersättning lämna upplysningarsamtsom om
finansiellt stöd, formstöd personal elleri erhållsutrustningav som

de tillhandahålls parlamentet ochutöver resurser som av som er-
bjuds ledamoten för dennesinom politiska aktivitetramen enav
tredje identitet skaGivarens ska dessaDessutompart. anges.
upplysningar offentliga.vara

Vidare ska själva förvissa all hjälp desig attpersonerna om
erbjuds förinom bestämmelserna antecknas registretiramen
Vid anställandet före detta vidtjänstemän skainstitutionernaav

önskar förse ledamöterna med information, rättapersonerna som
efter bestämmelsernasig tjänsteföreskrifterna.I föri ska,De att

undvika eventuella intressekonflikter, förhand inhämta berörda
ledamöters tillstånd gällande kontraktsmässiga förbindelser med,
eller anställning ledamotsassistent förvissa sigsamt attav, en om

1’ Bilaga IX, 3a.art.
m Bilaga 3b.IX, art.
s Bilaga IX, 3C.art.
1 Bilaga IX, 3e.art.
13°Bilaga 3d.IX, art.
l Bilaga 3f.IX, art.
Z Bilaga IX, 3g.art.
33 Bilaga 3h.IX, art.
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registret ska dedetta förhållande antecknas sigi Dessutom rätta
fastställer före dettaefter bestämmelser parlamentetalla som om

skyldigheter deras passerkortledamöters rättigheter och För att
förnyas registrerade lämnaska de varje inårmåste personerna en

under förinnehållande beskrivning vad de gjort åretrapport en av
beslutsfattandet parlamentet. registreradpåverka i Omatt en

ordningsreglerna kan det innebärabryter mot att passer-person
för firmaför denne eventuellt denkortet dras in samt personen

representerar.
arbetet för lobbyister besökaPasserkortet underlättar måstesom

delar dessa, ofta.byggnader, ellerparlamentets åtminstone vissa av
till speciellhar innehavarna passerkorten tillgångDessutom enav

olika dokument. önskarinformationsdisk där de kan Denut som
administrationsavgift.Sbetalapasserkort måsteett en
förslaget reglering lobbyingsjälv nöjd med tillGlyn Ford avvar

uttalade, efter godkäntEuropaparlamentet och CRPattgentemot
redan parlamentet be-förslaget dvs. antagiti innan1997,mars

tänkandet:

from essentially unregulatedWhat have done to go anwe
those appliedwhichsituation strong, not stronger,to one as as

Commons.ofsuch thenational parliaments UK’s Houseas

denSlutligen kan tilläggas samband med maji omröstningen 13att
GUE/NGL-gruppen‘° fram ändringsförslag medlade1997 ett

ochlobbyisterna skulle anmäla allainnebörden tvingas gåvoratt att
eller derasförmåner de till ledamöterna assistenter. För-som ger

förmånerde och understigerslaget sikte gåvoräven etttar som

3‘ Bilaga IX, art.
135Bilaga 3i.IX, art.
13°Bilaga 3k.IX, art.
37 Bilaga IX, art. st.
B Greenwood, 93.s.
9 for of lobbyists,code rules activitiesWatson, Rory, "New to set
European Voice, 26/3-2/4- 1997.
"° left/Nordic left,Confederal of the UnitedGroup European green

vänstern/Nordiskden europeiska enade Grön Vänster.Gruppen
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värde motsvarande och det gällerECU de kon-sig1 000 ärvare
eller förslag godkändes dockDetta inte.tanta natura.

3.2.4 Reglering lobbying kommissionengentemotav

följde nyfikenhetKommissionen med debatten förslagGallesrunt
reglera lobbying Europaparlamentet. Kommissionensatt gentemot

sekretariat med skepsis reglering lobbyingsåg gentemoten av
kommissionen, då sådan skulle kunna hindra det fria informa-en
tionsflöde kommissionen beroende Framföralltärsom av. var
kommissionen idén med speciella passerkort för kommaemot att

offentligade byggnaderna.in i till dettaMotiveringen detattvar
skulle kunna vissa intressen bekostnad andragynna av

diskuteraDet inte regleringgår lobbying kom-att gentemotav
missionen diskutera begreppet dettaitransparencyattutan som
sammanhang med 6ppenhet. Problemetnärmast är översättaatt

reglera lobbying minska öppenheten har sysselsattatt utan att
Årkommissionen under längre tid. publicerades den s.k.1992en

Sutherlandrapporten. Avsikten med denna författadrapport, av
kommissionären Sutherland, främstPeter behandla fråganattvar

den marknaden efterinterna Sutherland1992. ävenom tog upp
frågan kommissionens procedurer rörande konsultationer, dvs.om
kommissionens förhållande till utomstående vid ut-grupper
arbetandet förslag till lagstiftning. Sutherland beskrev hanav att
funnit:

flows of useful information,...intermittent inadequate prior
Consultation and the absence of information each of theat state

legislativeCommunity’s process.

flertal hadeorganisationer klagat det oftaEtt svårtöver att attvar
förstå de olika målsättningar kommissionen utarbetade deattp.g.a.

oklara. Sutherland menade detta kunde undergräva för-attvar
förtroendet kommissionen och förståelsen för nödvändighetenatt

1 EP-veckan Maj 20/5 PE1997, 254.289, 15.s.
z Greenwood, 83-84.s.
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förlorad. Därför föresloggemenskapslagstiftning helt kundeav
han:

proposalseffective consultationWide and Commissionon
introduce better procedureessential. The needsCommission to a

ofthe earliest possiblefor making people itsat state,aware,
legislation.3intention to propose

fattades beslutetkommissionen situationennågotInom göraatt
meddelandenoffentliggjordes styckenoch decemberi två1992 an-

Officialpublicerades Journalgående lobbying och öppenhet vilka i
första hade titeln and structuredden "AnDet1993.5 openmars

and special groupsdialogue between the Commission interest
the work ofhade titeln Increasedoch det andra intransparency

frågansistnämnda behandlades hurthe Commission5. detI om
syftetfrämjas och dis-öppenheten skulle kunna initieraattvar en

vilkaantal punkter presenteradeskussion angående detta. Ett ut-
kommissionens dokumentgjorde förslag till åtgärder. Bl.a. skulle

förtillgängliga allmänheten, dvs.med skyndsamhetstörre göras
skulle hemligstämplas.alla dokument intesom

för framställning det förstnämndadennaintresseAv ärstörre
structuredintroduktionen till andmeddelandet. Redan i An open

the and specialdialogue between Commission interest groups
förhållande tilldessklargörs kommissionens intresse-syn

organisationer:

outsidehas always beenThe institutionCommission toopenan
fundamentalthis beThe believesCommissioninput. totoprocess

has proved valuableof policies. This dialoguethe development its
interested outsideboth the and parties.Commissionto

officials acknowledge the need for such outside inputCommission
it."and welcome

3 Sutherlandrapporten, 30.s.
W OJ, 93/C 63/02.
5 O, 93/C 63/03.
W’ OJ, C63, 1993, s.
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Vidare talas det behovet klart definiera Gemenskapens rela-attom
medtioner intressegrupper och det därför borde förberedasatt

code ofnågon conduct, det påpekas sådan intesorts attmen en
skulle tillåtasnågot hindra dialogen mellansätt institutionerna och

intresseorganisationerna.7 Kommissionen meddelan-iuppmanar,
det, branschen frivilligt ofcode conductupprättaatt en egen utan
inblandning institutionerna finnsdet antalav samt attmenar ett
basregler angående hur lobbyingorganisationer bör i sinaagera
kontakter med kommissionen Till meddelandet finns bilagortvå
bifogade. I Annex "MinimumII, forrequirements code ofa
conduct between the Commission and special interest groups",
återfinns de principer kommissionen bör ligga till grundsom anser
för ofcode conduct. Dessa principer kom väl återspeglas ien att
den code of conduct upprättades branschen årsom ettav par
senare.°

juli sammankallades,I 1993 initiativ kommissionen, 200av
lobbyingbranschens företrädare för diskutera upprättandetav att

code of conduct, inga resultat nåddes och kommissio-av en men
utfärdade antal varningar med innebördennen ett att om

lobbyingbranschen kundeinte reglera fannssig själv det risk förså
kommissionen skulle fatta beslut reglering kundeatt om en som

bli långtgående och detaljerad vad falletvaritänmer mer som om
branschen skapat code of conduct Under denna tiden egen var
det till slut, lobbyingfirmorpå, i Bryssel infor-25en grupp som
mellt diskuterat upprättandet code of conduct enligheti medav en
de principer kommissionen lagt fast. september hadeI 1994som
denna framtagit code of conduct alla inblandadegrupp en som

kunde lyder:Denparter enas om.
This code of conduct applies public affairs dealingpractionnersto
with institutions.EU public affairsAs practionners providing
essential democratic representation the institutions, theEUto
signatories this code annexed allas committed abideto are to

W OJ, C63, 1993, s.
m OJ, C63, 1993, s.
9 Greenwood, 84.s.
15°Greenwood, 85.s.
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allresponsible andhonest,acting atcourteous manneran
times.

affairspublicwith the institutionstheir dealings EUIn
shall:practionners

andIdentify themselvesa company;name
represented;declare theb interest

ofthetheirintentionallyneither misrepresentc naturestatus nor
falseof theofficials institutionsinquires EU create anyto nor

thereto;relationimpression in
links withindirectly EUneither directly misrepresentd nor

institutions;
them;informationconfidential givenhonoure to

knowinglyinformationmisleadingfalsef disseminate ornot or
doingavoidand shallrecklessly exercise to soproper care

inadvertently;
obtainedof documentsprofit third copiessell for partiesg tonot

from institutions;EU
by dishonestfrominformation institutionsobtainh EUnot

means;
ofconflictsprofessional interest;avoidi

financialofferindirectly giveneither directly to anynor
official;inducement EUto any

which wouldundertake actionk neither anynorpropose
them;influenceimproperconstitute uponan

the rules andpersonnel subjectonly employl EU to
of the institutions.confidentiality requirements EU

undvikerdenlobbyingregleringfördel med denna ärEn attavstor
lobbyist.rörande begreppet Dessutomdefinitionsproblematiken är

förbaraför alla integäller EU-institutioner,denden skriven så att
parlamentetKvestorskollegiet iledde tillkommissionen. Detta att

lobbyismenbeträffandetillämpa denoch börjadeden till sigtog
parlamentet.‘5‘gentemot

inneboendefinnsdet kommissionenverkar iDet ensom om
det talaslobbyingverksamheten och iregleraovilja mot att

l Greenwood, 86.s.

184



GUSTAV AHLSSON

meddelandet från katalog för icke-vinstdrivande1992 attom en
lobbyingorganisationer ska ställas ordningi det tillärsamt att upp
lobbyingbranschen bestämma reglerna för vilka ska ingå iatt som
katalogen. Uppgifterna skulle publiceras organisationensärsom

adress, telefon- och faxnummer, datum för organisationensnamn,
grundande och dess juridiska och struktur. skulleDessutomstatus

medlemmarna och de ledande med ochstånamnen personerna
vilka organisationens primära mål Gällande vinstdrivandeär.

fårorganisationer branschen själv bestämma vilka ska med,ståsom
kommissionen kommer hålla vakande vilkaÖga övermen att ett
förs katalogenin i tänkt katalogenDet skulle funge-som attvar

utökad telefonkatalog, vilket också fallet dag.iärra som en
Slutligen bör skäl, förutom det tidigare nämnda, tillnämnas tre
kommissionen valt förespråka modell där lobbying-att att en

branschen reglerar själv.sig Kommissionen för första,detanser,
det finnsinte skäl förnågra respektabel lobbyingorganisa-att en

tion/lobbyist skrivainte frivillig code of conduct, för detatt en
andra finns alltid hotet kommissionen själv kan lagstiftaattom
angående regler gällande lobbying, vilket borde motivera lobbying-
branschen förekomma sådan lagstiftning sättaatt attgenom upp

rimliga regler och därmed behålla kontroll sinstörre överegna
situation. det tredje,För branschen visar den klararom att av en
självreglering den förtroendevinner och dessutomvisar den äratt
professionell och därmed kan den medverka fleri
sammanhang

52 OJ, C63, 1993, 5.3-4.
53 McLaughlin Greenwood,8C 148.s.
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Rättspolitisk4 diskussion

kunna diskutera huruvidaFör reglering lobbying nöd-äratt en av
vändig eller gäller det först slå fast vilken lobbyingatt typ av
granskar. Lobbying kan till olika och detmånga ameri-sätt
kanska jobba skiljer från detsig inomsättet EU gentemotatt

institutionerEU:s skiljeri sin frånsig de olikai isättentursom
medlemsstaterna. Arbetsmetoderna beskrivsi USA som mer
aggressiva och direkta de metoder används inom och iän EUsom

VidareSverige. det ochi USA inom ovanligt företaginteEUär att
eller organisationer vill påverka anlitar speciella lobbyister,som

inte sällan förjurister, dessa med kunskapersinaärsom att mot
direktersättning ska driva företagets/ frågor.organisationens I
denna formSverige sk kontraktslobbying deti obe-är närmasteav

fintlig.
svenskaDet betydligt EU:s.öppet änsystemet anses vara mer

Tillgängligheten information behöver dock skiljainte sigav
mycket detåt. heltInom inte ovanligtEU tjänstemän "läckerär att
information till lobbyister vilka förseri sin tjänstemännentur
med beslutsunderlag, ofta olika tekniska utarbetaderapporter, av
specialister. förklaringarnaEn till detta främstochEU:s,ärav att
då kommissionens, administrativa enheter underdimensione-är
rade. Problemet dock alltid fullständigtinteär äratt rapporterna
objektiva, eller tjänstemännen vid kommissionenrättare sagt, t.ex.
kan inte säkra fallet. Utifrån dessa faktaså förefallerärattvara
det rimligt lobbyisternaistrera så tjänstemännenattvara re att vet
vilka seriösa. andra sidan kan fungeraregistreringärsom en som

exklusiv legitimation, körkort, vilket innebär deen sortsen att
registrerade alltid har tillträde till beslutsfattarna. kanär Dettasom

innebära den demokratiska rättigheten försöka påverkaatt att
politiker urholkas, ochi med kravet registrerad kanatt att vara
verka hämmande människor önskar försöka påverkasom men
inte registrerade. finnsMotsvarande det risk för politikernaär att
endast lyssnar till de registrerade lobbyisterna.

gäller alltsåDet frågan önskvärdheten öppenhet ivägaatt om av
kontra den reella reglering lobbying.ett system nyttan av en av

problemenFrågan deså reglerasär måste med riskärom stora att
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politiska besluts-dialogen mellan deminskad öppenhet,för i
följd.befolkningen,fattarna och som

syftar tillfinns dag inteinomreglering i EUDen attsom
med de problemtillkommalobbying,hindra rättaattutan snarare

inslagnormalt ivanligenfunnits. Lobbying ettettsomansessom
be-fenomen vilketoftaochpluralistiskt även ettsystem, som

förbud.reglering innebär Defrämjar demokratin. inteEn ett
lobbying,samband medofta diskuterasoegentligheter isom

lobbyinghar med begreppetframförallt tagande intemutor,av
Gällandedemokratinaturligt inslag isom göra. mutorattett en

fråga bör disku-redan reglerat.brott, vilketdetta Enärär ett som
riktadlobbyingdäremotförbud lobbying,angående ärettteras av

för-aktuelltkan det tyckasEU-domstolen. Här attgentemot vara
domstolen, då detlobbyingbjuda direkt är ytterstagentemot av

enlighet medbehandlas därfrågor ide rättsligavikt avgörsatt som
påverkasdomare låter sigoavhängiga integällande rätt avsomav

detförekommerdet normalt i Då äränannat process.ensom
medfördomstolen existerar,osäkert lobbying gentemot enom

implicerarregleringproblem, dåsådan lobbyingreglering ett enav
dess existens.

närvarandelobbyingBehövs reglering i Sverige Föraven
dock be-frågan. berornekande den inteDetjag attsvarar

det berormindre härskulle inomreglering EU,hovet änvaraav en
genomslagskraft och eventuellaomfattning,lobbyingensatt

fullo undersökt. Ytterligaretillskadeverkningar i Sverige inte är
förefaller rådadetaktuell dagskäl till reglering inte i ärär attatt en

detlobbyisterpolitiker och inteenighet blandtämligen attstor om
förändras.naturligtviskanreglering. Situationenbehövs en

handlings-godfenomenet hållervidare studeraGenom att enman
kan uppkommamed problemför snabbtberedskap itutaatt som

förändrat läge.vid ett
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Slutord5

tillgodogöra erfarenheteri Sverige deKan gjortsoss som av
lobbying sker inom Sverigessystemtypsom en annan av upp-
byggnad skiljer tidigaresig, från ändåEU:s. Jagnämnts,som tror

det vikt studera hur andra och organisa-är störstaatt att staterav
gällandehartioner till reglering. detgått Om isåväga är att man

framtiden kommer fram till det behövs reglering lobbyingatt en av
kan bl.a. dra erfarenheteri Sverige, hur lag-rentman av man

tekniskt löst problemen. hoppas har bidragitjagJag i någonatt
till debatten angående detta spörsmål, lyckatsmån medsamt att

klargöra hur situationen i EU.utser

Författarpresentation

Ahlsson läser vidGustav juristprogrammet Uppsala universitet.
närvarande avslutar han examensarbeteFör sitt i Europarätt.ämnet

Examensarbetet behandlar juridiska aspekter lobbying inom EU.
läser han masterkursenDessutom Euroculture vid universitetet i

Udine Italien.i
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Den parlamentariskt Demokratiutredningensammansatta
analyserar den svenska folkstyrelsens förutsättningar
inför 2000-talet. Det bl.a.sker i ljuset globaliseringen,av
EU-medlemskapet, förändringarna i medielandskapet, den
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debatter och möjligheter informera sig ochatt om
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