
Manus ”line by line” Lobbyism 
 

1. Speaker:  - I EU parlamentet jobbar 751 politiker och ca 7500 
tjänstemän. Men det finns mer än 30 tusen lobbyister som varje 
dag försöker påverka politikerna och deras beslut.  

2. Max Andersson (MP) – Problemet är att dem som tjänar pengar 
på att påverka politiken, framförallt storföretagen dem har så 
mycket mer pengar att investera i att påverka besluten, än vad 
dem som jobbar för allmänintresset som miljörörelsen som 
konsumentrörelsen. 

3. Vinjett: Eu i fokus – Lobbyism 
4. Exteriör klippbild med text ”Bryssel” 
5. Kalle Dramstad (IOGT): - Nu ska vi se här. (suckar) A8F vi får 

försöka här (är lite vilse i parlamentet) – Det är lite otydligt 
markerat. Vi kanske måste gå tillbaka alltså. Vi ska se vänta. 

6. Kalle Dramstad(IOGT) SYNK – Jag heter Kalle Dramstad och jag 
är 24 år och jobbar som politisksekreterare i EU frågor för IOGT 
NTO. 

7. Kalle Dramstad (IOGT) – Nä det är andra byggnaden alltså ASP 
inte A. 

8. Kalle Dramstad(IOGT) SYNK – Och i och med det så jobbar jag 
med att försöka påverka Eus lagstiftning vad det gäller alkohol 
och drogfrågan.  

9. Camilla Nothhaft (forskare/expert) – Lobbyism är försök att 
påverka den politik som ska föras. Och dem här aktörerna som 
är med och påverkar, det kan vara företag och organisationer 
det kan vara frivilligorganisationer, myndigheter det kan vara 
regioner det kan vara branschförbund, religösa organisationer 
etc.  

10. Kalle Dramstad (IOGT) – Vi ska på ett seminarium om 
alkoholmärkning. Nu ska vi se nu går jag bara runt i ring, nu 
tappade jag bort mig och tappade tråden också haha. 

11. Camilla Nothhaft (forskare/expert – Det räcker inte att 
mejla, det räcker inte att ringa det räcker inte att skriva brev. 



Det är mycket effektivt att vara där på plats och ha en direkt 
kommunikation med dem personer som man vill påverka.  

12. Speaker – Ett exempel på lobbyism är när European blind 
union lobbade för att göra böcker för synskadade mer 
lättillgängliga och lättare att sprida mellan länder det lyckades 
och blev EU lag.  

13. Kalle Dramstad (IOGT) – Hej Nicolai. God morgon jag har 
ett TV team med mig jag är myggad och allt så jag kan inte prata 
om något hemligt (skämtsam ton)  

14. Speaker – På samma sätt finns det många andra 
organisationer som brinner för sitt ämne och vill vara med och 
påverka lagstiftningen kring just deras hjärtefråga.  

15. Kalle Dramstad (IOGT) – Det här är alltså ett seminarium. 
Tanken är att dem ska prata om alkoholmärkning och att vi inte 
har krav på att alkoholdrycker ska ha ingredienser och 
näringsvärden på sig när alla andra produkter egentligen har 
det. Se lite vad som rör sig i frågan hos dem olika aktörerna som 
kommer prata om det, vad det finns för möjligheter att uppnå 
lagstiftning inom en rimlig framtid för det är väll målet tänker 
jag. 

16. Kalle Dramstad (IOGT) (Ställer en fråga på mötet) – Kalle 
Dramstad från den svenska nykterhetsrörelsen, Jag har en fråga 
till Taheri. 

17. Kalle Dramstad (IOGT) – Jag tycker nog att Lobbyism och 
påverkansarbete är delvis en naturlig del i mellanvals 
demokratin. Det är viktigt att tjänstemän och folkvalda pratar 
med dem som vet hur det ser ut på marken och dem som har 
kunskaper som dem inte har.  

18. Camilla Nothhaft (forskare/expert)- Den stora fördelen 
med Lobbying skulle jag vilja säga är att politikerna får mer 
information i dem bästa av världar man får mer information 
man får konsekvensanalyser man får sak information man får 
fakta om det som man ska beslut kring.  

19. Soraya Post (FI) – Ja men just det att inom mina 
sakområden har det stärkt mitt arbete, det har stärkt mitt 



arbete genom kunskap och expertis så i stort tycker jag 
lobbyism är väldigt bra.  

20. Peter Lundgren (SD) – Det kan vara ganska värdefullt man 
måste ha klart för sig varför dem är här, dem är här för att dem 
vill påverka men har man bara den bilden klar för sig så kan det 
vara nyttigt att möte dem här för dem sitter ofta med special 
kunskap i dem här områdena då.  

21. Fredrick Federley (C) – TEX när vi sitter och förhandlar 
handeln med utsläppsrätter som då syftar till att kraftigt 
begränsa klimat utsläppen så är det väldigt viktigt att vi lyssnar 
både på effekterna det får på industrin och effekterna det får 
för medlemsstaters ekonomiska utveckling men också 
effekterna det får för miljön och då behöver vi lyssna på tre 
olika intressen.  

22. Camilla Nothhaft (forskare/expert) – Det jag kunde se när 
jag var i Bryssel följde parlamentariker följde lobbyister. Så 
kunde jag se att en parlamentariker var i ett lobbymöte på 
morgonen, lobbyisten berättade en historia den lyssnade 
parlamentarikern på. På eftermiddagen så hade 
parlamentarikern ett internt möte i parlamentet och berättade 
den här historien för sina kollegor i parlamentet. Och då kan 
man se dem har ju verkligen påverkat verkligen fått det här att 
gå in hos parlamentarikern och parlamentarikern har tagit det 
vidare. 

23. Speaker – Kalle jobbar som Lobbyist på ett litet kontor med 
sin intressefråga. Men det finns också en helt annan typ av 
lobbyister i Bryssel.  

24. Jacobo Truan (Lobbyist EPPA) – Knackar på dörren hos 
chef säger hej till varandra. På deras kontor.  

25. Jacobo Truan (Lobbyist EPPA) – Jag heter Jacobo Truan och 
är från Spanien. Jag jobbar på EPPA ett konsultföretag i Bryssel. 

26. Camilla Nothhaft (forskare/expert) - EPPA European policy 
advesers är vad många lobbyforskare brukar kalla för ”guns for 
hire” det låter väldigt hårt men det är alltså lobbyister som man 
kan hyra för att få hjälp. Och dem jobbar med dem allra största 



företagen i Bryssel som har varit tongivande i många stora fall 
av Lobbying också som har varit öppna har dem jobbat med.  

27. Jacobo Truan (Lobbyist EPPA) – Våra klienter kommer 
främst från ”the most hevely regulated sectors this been 
agriculture sector this been chemical this been energy, 
infrastructure. Any one at the end of the day that want to play a 
role in the European market” 

28. Speaker – Ett konsultlobby företag som EPPA kan ha flera 
anställda och omsätta mångmiljon belopp medan många 
intresseorganisationer jobbar med väldigt små medel. 

29. Camilla Nothhaft (forskare/expert) – Nackdelarna med 
Lobbying är så klart det ojämlika tillträdet till politikernas öron 
helt enkelt. Pengarna styr ju i högsta grad, pengar gör att man 
kan resa dit rent fysiskt att vara där att kommunicera med 
personer och bara det att man är närvarande att man är den 
som är där i närheten hela tiden så bygger man ju en relation 
och det blir lättare att lyssna på den som faktiskt är där.  

30. Kalle Dramstad (IOGT) – Främst skulle jag säga att det som 
är problematiskt är när det är stora ojämlikheter i vem som har 
pengar och möjligheter att pyssla med lobbyism. Ofta ser vi 
stora företag som kan få sitt särintresse få väldigt mycket 
genomslag, men till skada då för ibland mindre företag ibland 
civil samhälle och ofta befolkningen vars intressen inte ligger på 
samma sätt.  

31. Max Andersson (MP) – Det är inget fel i sig att företag och 
organisationer försöker påverka politiker så att besluten ska bli 
bra för dem. Problemet är att dem som tjänar pengar på att 
påverka politiken framförallt storföretagen har så mycket mer 
pengar har så mycket mer pengar för att lobba och påverka 
politker än dem som jobbar för allmänintresset. 

32. Jytte Guteland (S) – Framförallt klimatpolitiken har jag 
upplevt varit väldigt lobbad på ifrån olika industrier. Ett 
exempel är när jag jobbade med en lagstiftning som handlad 
just om industriernas utsläpp då upplever jag tex att 
cementindustrin i sista timmen precis innan vi ska rösta 



påverkade väldigt många kollegor att ge dem bättre villkor som 
i förlängningen blev sämre villkor för klimatet. 

33. Malin Björk (V) -Jag tror man ska vara väldigt uppmärksam 
som parlamentariker, vem man litar på vem man pratar med 
pengar ska inte kunna köpa makt som det gör idag. 

34. Cecilia Wikström (L)  - Man får ju själv bestämma hur och i 
vilken utsträckning man behöver eller väljer att träffa 
Lobbyister och som jag säger bara för att man är politiker 
behöver man ju inte operera bort det sunda förnuftet.  

35. Avslut möte om alkohol aplåder och tack. 
36. Kalle dramstad (IOGT) – Ja Thea vad tyckte du om det där? 

Thea: -Kul  Kalle: - Ja dem blev lite grillade där ändå Thea: -ja 
verkligen lite nervösa. Kalle: - ja jag tycker såna här event är kul 
synd att du inte var på förra för 1.5 år sedan man märker 
verkligen att industrin har bytt fot lite.  

37. Jacobo Truan (Lobbyist EPPA) avslutar möte tackar.  – Det 
gick bra. Det var ett bra möte och proffsigtpersonal. Vi vet när 
vi har gjort ett bra jobb när vi ser att det finns en interaktion 
mellan företag och politiker och när poängen hos våran klient 
har blivit lyssnad på, och när det ger fördel för ”buisness 
govermant and for society and the general public”. 

38. Kalle Dramstad (IOGT)  -Det är ju alltid lite av en 
uppförsbacke att jobba för en nykterhetsorganisation men vi 
har en lång erfarenheten av att jobba med dem här frågorna 
och även om det så klart är så att pengar gör skillnad och det 
faktum att vi jobbar ur en ganska underdog situation, så känns 
det ändå som att det vi gör, gör skillnad någonstans. Den 
anledningen till att jag är här och tycker att jobbet är så roligt är 
för att jag kan påverka.  

39. Slut skylt – Vilka risker och fördelar kan du se med 
Lobbyism? 


