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I enlighet med punkt 28 i det reviderade interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret, 

som undertecknades den 16 april 2014 (som ett gemensamt instrument för Europaparlamentet 

och kommissionen), innehåller denna årsrapport en redovisning av öppenhetsregistrets 

verksamhet under 2016.  

 

I denna rapport presenteras statistik om registrets verksamhet från januari till december 2016 

och beskrives verksamheten vid öppenhetsregistrets sekretariat, särskilt när det gäller att 

säkerställa optimal kvalitet på uppgifterna och öka medvetenheten om verktyget. 
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I. INLEDNING 

Öppenhetsregistret (nedan kallat registret) inrättades som ett gemensamt system av 

Europaparlamentet och kommissionen år 2011 genom ett interinstitutionellt avtal. Det 

representerar ett av de centrala verktygen för att genomföra dessa två institutioners åtagande 

om öppenhet. Registret gäller för alla intressegrupper som bedriver en verksamhet vars syfte 

är att påverka EU-institutionernas lagstiftningsarbete och genomförande av politiska åtgärder. 

Genom att visa vilka intressen som drivs, av vem och med vilken resursnivå möjliggör 

registret en stärkt offentlig granskning och ger medborgare, medier och berörda parter 

möjlighet att spåra intressegruppernas aktiviteter och möjliga inflytande. Öppenhetsregistret 

omfattar över 10 000 enheter, som alla har undertecknat en gemensam uppförandekod1, vilket 

gör det till ett av de största registren i världen av detta slag. 

II. ÖPPENHETSREGISTRET I DAG2 

Det finns sex sektioner för registrering i registret. År 2016 var den största sektionen, med 

drygt hälften av alla registrerade enheter, sektion II: ”Företagsegna lobbyister samt 

bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer” (se tabell 1). Inom denna sektion var den 

huvudsakliga undersektionen ”Bransch- och yrkesorganisationer”, med nästan 43 procent 

av alla företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer (se 

tabell 2, sektion II). 

 

”Icke-statliga organisationer” (sektion III) var den näst vanligaste typen av registrerade, 

med över en fjärdedel av alla registrerade organisationer. Sedan kom ”Professionella 

konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter” (sektion I), med nästan tolv procent av alla 

registrerade enheter. Mindre kategorier av registrerade enheter var ”Tankesmedjor, 

forskningsinstitutioner och akademiska institutioner” (sektion IV), följt av ”Organisationer 

som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller 

blandade enheter etc.” (sektion VI) samt ”Organisationer som företräder kyrkor och 

religiösa samfund” (sektion V). 

 

Tabell 1: Fördelning av intressegrupper 

 

 
                                                 
1 Inkluderar endast enheter som var registrerade och aktiva den 31 december 2016. 
2 Uppgifterna i denna rapport återspeglar situationen den 31 december 2016. 
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organisations
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Tabell 2: Uppdelning per undersektion3 

 

Sektion I: Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter 

 

 

Sektion II: Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Sektionerna III och V har inga undersektioner. 
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30,54%

Professional consultancies

Law firms

Self-employed consultants

37,55%

42,46%

13,87%
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Trade unions and professional
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Sektion IV: Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner 

 

 

 

Sektion VI: Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, 

övriga offentliga eller blandade enheter etc.  

 

67,13%

32,87%
Think tanks and research
institutions

Academic institutions

21,86%

19,96%

16,16%

42,02%

Regional structures

Other sub-national public
authorities

Transnational associations and
networks of public regional or
other sub-national authorities

Other public or mixed entities,
created by law whose purpose is
to act in the public interest
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Tabell 3: Fördelning av registrerade enheter den 31 december 2016 

 

 Den 31 december 2016 fanns det 10 911 registrerade enheter i registret, fördelade i följande 

(under)sektioner: 

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter 1 264 

Professionella konsulter  748 

Advokatbyråer  130 

Oberoende konsulter  386 

II – Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer  5 492 

Företag och koncerner  2 062 

Bransch- och yrkesorganisationer  2 332 

Fackföreningar och näringslivsorganisationer  762 

Andra organisationer  336 

III – Icke-statliga organisationer  2 793 

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande  2 793 

IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner  788 

Tankesmedjor och forskningsinstitutioner  529 

Akademiska institutioner  259 

V – Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund  48 

Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund  48 

VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala 

myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.  
526 

Regionala strukturer 115 

Andra regionala eller lokala myndigheter  105 

Gränsöverskridande organisationer och nätverk av regionala eller andra regionala eller 

lokala myndigheter 
85 

Övriga offentliga eller blandade enheter, inrättade genom lag i syfte att agera i 

allmänhetens intresse  
221 

 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=sv%23sv
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Statistik om nya registreringar under 2016 

Det gjordes 3 347 nya registreringar i registret under 20164. Av dessa registrerades 451 enheter i 

sektion I, 1 511 enheter i sektion II, 902 enheter i sektion III, 283 enheter i sektion IV, 11 

enheter i sektion V samt 189 enheter i sektion VI. Det genomsnittliga antalet nya registreringar 

per månad var 279, med varierande intensitet under året (tabell 5).  

 

 

Tabell 4: Nya registreringar per år  

 

 
 

 

Obs! För årlig statistik sedan 2011, se registrets webbplats:  
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=sv#s

v 

 

  

                                                 
4 Inkluderar endast enheter som var registrerade och aktiva den 31 december 2016. 

3347
2714

2119

111211741168

201620152014201320122011

Registration year

Number of new entities registered and still active 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=sv%23sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=sv%23sv
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Tabell 5: Antal registrerade enheter under 2016  

 

 
 

 

 

Det totala antalet nya registreringar per år har fortsatt att stiga. Denna uppåtgående trend beror 

mest sannolikt på att de båda institutionerna fortsätter att skapa starka incitament att registrera sig. 

 

Ett kommissionsbeslut som antogs i maj 2016 gjorde registrering till ett förhandsvillkor för 

utnämnande av vissa typer av expertgruppsmedlemmar. Denna nyskapade synergi mellan 

öppenhetsregistret och registret över expertgrupper ledde till att registreringarna ökade under 

andra halvåret. Även offentliga samråd som kommissionen inledde inom olika politiska områden 

ledde till nya registreringar, eftersom de intressegrupper som svarar aktivt uppmuntras att gå med i 

öppenhetsregistret för att särskilja sina bidrag från enskilda medborgares bidrag. 

 

Registrering är ett förhandsvillkor för organisationer och egenföretagare vars företrädare har 

inbjudits att tala vid Europaparlamentets utskottsutfrågningar eller som söker enklare tillträde till 

parlamentets lokaler. Ackrediteringar kan beviljas för en period av upp till tolv månader och kan 

förnyas. Under 2016 beviljade Europaparlamentet över 7 400 auktoriseringar för individers 

tillträde, för företrädare för ca 2 350 organisationer i registret (antingen nya ansökningar eller 

förnyelser).  

 

Under 2016 hade registrets webbplats ca 250 000 unika besökare5 eller 41 250 besök i månaden6. 

Upp till 27,7 procent av besöken kom via Europa medan nästan 30 procent nådde webbplatsen via 

sökmotorer. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 En ”unik besökare” är en unikt identifierad klient som besöker webbsidor inom en viss tidsperiod (en dag i det här fallet). En 

besökare kan göra flera besök under den aktuella perioden men räknas som unik besökare endast en gång under perioden. 

Identifikationen görs på besökarens dator och en besökare som använder mer än en dator räknas därför fler gånger. 
6 Ett ”besök” definieras som en serie sidförfrågningar från samma unikt identifierade klient. 
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III. SEKRETARIATETS VERKSAMHET  

Öppenhetsregistrets sekretariat består av en grupp tjänstemän från Europaparlamentet och 

kommissionen. Sammanlagt tio tjänstemän ingår: sex vid kommissionen och fyra vid 

Europaparlamentet. Detta inkluderar enhetscheferna. För uppgifter relaterade till 

öppenhetsregistrets sekretariat motsvarar deras arbete ca 5,5 heltidsekvivalenter.  

 

Sekretariatet ansvarar för den löpande förvaltningen av öppenhetsregistret. Det tillhandahåller en 

helpdesktjänst, utfärdar riktlinjer för registreringar, kontrollerar uppgifternas kvalitet, handlägger 

anmärkningar och mottagna klagomål, samordnar IT-utvecklingen och underhållet av systemet 

samt genomför informationskampanjer och andra kommunikationsaktiviteter för att puffa för 

systemet. Sekretariatets arbete samordnas av chefen för öppenhetsenheten vid kommissionens 

generalsekretariat. Rådet är observatör vid sekretariatets sammanträden.  

 

1. Övervakning av uppgifterna i registret  

En av sekretariatets huvuduppgifter är att övervaka uppgifternas kvalitet i registret genom att 

utföra kvalitetskontroller och säkerställa att anmärkningar och klagomål följs upp på ett lämpligt 

sätt. Sekretariatet gör dessutom en grundläggande kontroll av varje ny registrering i 

öppenhetsregistret för att avgöra dess giltighet. För att sköta denna krävande uppgift på ett 

effektivare sätt började IT-utvecklingen år 2016 hjälpa till med att genomföra en automatiserad 

analys av kvaliteten på de registrerade enheternas uppgifter. Målsättningen är att lansera en ny 

och förbättrad version av öppenhetsregistret under första halvåret 2017 för att öka den allmänna 

kvaliteten på uppgifterna genom att underlätta registreringen/uppdateringen av nya och 

befintliga registrerade enheter.  

 

1.1 Kvalitetskontroller  

Med ”kvalitetskontroll” menas en rad verifikationer som sekretariatet utför för att säkerställa 

kvaliteten på och riktigheten av de uppgifter som registrerade enheter lämnar in i enlighet med 

bilaga II till det interinstitutionella avtalet. Detta görs för att undvika sakfel och ogiltiga 

registreringar. Om de krav som anges i bilaga II till det interinstitutionella avtalet inte uppfylls 

inleder sekretariatet en korrespondens och startar en dialog med de registrerade enheterna för att 

hitta möjliga lösningar.  

  

Under 2016 genomförde sekretariatet 5 032 kvalitetskontroller, nästan dubbelt så många som 

under 2015 (2 591), på grund av en stärkt satsning på att alla nya registreringar ska kontrolleras. 

Vad gäller de 5 032 genomförda kvalitetskontrollerna bedömdes mindre än hälften av 

registreringarna vara korrekta (2 261) medan de övriga enheterna kontaktades beträffande 

giltigheten av deras registrering eller på grund av inkonsekventa uppgifter i registerposterna. Av 

de 2 771 enheter som kontaktades ströks 961 enheter från registret av ett av följande skäl: 

inkonsekventa, felaktiga eller ofullständiga uppgifter, underlåtenhet att uppdatera uppgifter eller 

ogiltig registrering.  

 

1.2 Anmärkningar  

 

Med ”anmärkning” menas en mekanism som gör det möjligt för tredje parter att informera 

sekretariatet om registreringar av en eller flera enheter som kan innehålla sakfel eller vara 

ogiltiga. Av de ovannämnda 5 032 kvalitetskontrollerna genomfördes 407 som uppföljning till 

anmärkningar som sekretariatet mottagit. Under 2016 mottog sekretariatet 16 individuella 

anmärkningar (av vilka en var otillåtlig). Dessa anmärkningar berörde totalt 40 organisationer 

eftersom några anmärkningar berörde mer än en enhet. 

 

Från september 2015 fanns en anmärkning som berörde 4 253 registerposter och vars behandling 

delvis inte hade avslutats. I denna anmärkning anmäldes tre typer av felaktiga registerposter: i) 
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verksamhetsbeskrivning saknas, ii) orimligt höga utgifter samt iii) orimligt låga utgifter. På 

grund av det stora antalet berörda registerposter gjorde sekretariatet en uppföljning där man 

prioriterade vissa kriterier. Totalt 433 organisationer kontaktades i tre faser (två faser avslutades 

2015 och en avslutades 2016). 

 

Resultaten av fas III, som gäller uppenbar underrapportering av kostnader, redovisas här, så som 

angavs i den föregående årsrapporten: 

 

 Uppenbar underrapportering av kostnader 

  

347 organisationer kontaktades i januari och februari 2016. 

277 (80 procent) gjorde tillfredsställande uppdateringar. 

70 (20 procent) ströks från registret på grund av otillfredsställande eller uteblivet svar. 

  

Följande kriterier användes för denna kategori: registrerade enheter i sektionerna I, II och III; med 

kontor i Belgien; med en heltidsekvivalent högre än eller lika med två; med beräknade kostnader 

hänförliga till verksamhet under eller lika med 10 000 euro. 

 

 

1.3 Klagomål  

 

Ett ”klagomål” är en anmälan om att en registrerad enhet brutit mot någon av sina skyldigheter 

enligt uppförandekoden, med undantag för påståenden om sakfel. Under 2016 mottog 

sekretariatet sju klagomål, av vilka fyra var tillåtliga som ”klagomål” och ett ändrades till 

”anmärkning”. Ett klagomål bedöms som otillåtligt när det t.ex. inte finns någon relation till en 

påstådd överträdelse av uppförandekoden för de registrerade enheterna eller inte ges några 

tydliga bevis för påståendena. 

 

De tillåtliga klagomålen gällde möjliga överträdelser av klausulerna i uppförandekoden, i de 

flesta fall av klausul d, ”se till att alla uppgifter som de lämnar vid registreringen och senare 

inom ramen för sin verksamhet som omfattas av registret så vitt de kan bedöma är fullständiga, 

aktuella och inte vilseledande, godta att alla uppgifter som de lämnar granskas och samtycka till 

att samarbeta vid administrativa förfrågningar om kompletterande information och 

uppdateringar”, tätt följt av klausul c, ”inte påstå sig ha någon formell anknytning till 

Europeiska unionen eller dess institutioner i sina förbindelser med tredje man, och inte heller ge 

en missvisande bild av det faktum att de är registrerade på ett sätt som kan vilseleda tredje man 

eller tjänstemän eller annan EU-personal eller använda EU-institutionernas logotyper utan 

uttryckligt tillstånd”.  

 

Efter att sekretariatet undersökt klagomålen och kontaktat de berörda registrerade enheterna 

avslutades tre av de fyra tillåtliga klagomålen med uppdateringar från de berörda registrerade 

enheternas sida och den återstående registrerade enheten ströks från registret på grund av ogiltig 

registrering.  

 

2. Vägledning och informationssatsningar  

 

Sekretariatet genomför regelbundet utbildnings- och kommunikationsaktiviteter för att öka 

medvetenheten om registret och främja dess användning. Under 2016 organiserade 

Europaparlamentet nio interna utbildningssessioner för sin personal och ledamöternas 

assistenter. Kommissionen organiserade sju heldagskurser för sin personal med rubriken 

”Dealing Appropriately and Effectively with Lobbyists”, vilka inkluderade en presentation och 

en fallstudie om öppenhetsregistret. Utöver dessa interna presentationer genomförde de två 

institutionerna 24 presentationer för berörda parter och besöksgrupper. Två presentationer 

gjordes för nationella parlamentsledamöter i medlemsstaterna efter inbjudan: den portugisiska ad 

hoc-kommittén för ökad öppenhet i september och det belgiska försvarsutskottet i december.  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=sv%23sv
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För att hjälpa organisationerna med registreringen, utöver de detaljerade riktlinjerna, 

offentliggjordes en kortare vägledning online med titeln Så här registrerar du dig korrekt och 

undviker vanliga misstag. 

 

 

IV. SLUTSATSER 

Antalet registreringar har fortsatt att växa under 2016 och mer än 3 300 nya enheter har anslutit sig 

under året. Samtidigt satsade sekretariatet ytterligare på att säkerställa en optimal kvalitet på 

uppgifterna i systemet genom att utföra fler kvalitetskontroller och se till att mottagna 

anmärkningar och klagomål följs upp utan dröjsmål. Sekretariatet inbjöds regelbundet att 

presentera öppenhetsregistret för olika grupper och att delta i debatter om hur systemet fungerar 

och dess utveckling. Det ständigt växande antalet nya registrerade enheter, liksom registrets ökade 

synlighet och betydelse, visade på nytt att tillräckliga mänskliga och informationstekniska resurser 

måste anslås till sekretariatet för att det ska fungera effektivt och för systemets allmänna 

trovärdighet. 

Ett antal evenemang som är värda att nämna ägde rum 2016. Kommissionen höll ett tre månader 

långt offentligt samråd för att få in synpunkter om det aktuella öppenhetsregistret och dess möjliga 

utveckling7. Europaparlamentets vice talman Sylvie Guillaume och kommissionens förste 

vice ordförande Frans Timmermans arrangerade den 2 maj en gemensam offentlig debatt om 

öppenhetssystemet för intresseföreträdare i EU8 och den 28 september lade kommissionen fram ett 

förslag till ett nytt interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister för 

Europaparlamentet och rådet.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SLUT -  

                                                 
7 https://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-mandatory-transparency-register_sv 
8 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=kBRD5-

5YVNWJrNp6fOmURgGs3kYZ9nRiw5jaWenJqutaYpv24Pdf!1731521210?locale=sv&reference=NEWS 
9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_sv.htm 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-mandatory-transparency-register_sv
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=kBRD5-5YVNWJrNp6fOmURgGs3kYZ9nRiw5jaWenJqutaYpv24Pdf!1731521210?locale=sv&reference=NEWS
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=kBRD5-5YVNWJrNp6fOmURgGs3kYZ9nRiw5jaWenJqutaYpv24Pdf!1731521210?locale=sv&reference=NEWS
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_sv.htm

