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Förord

Demokratiutredningens uppdrag och värderaEtt är attav summera
demokratiutredningar och demokratiforskning,de årens ettsenaste

offentliga de skä-stimulera det samtalet demokratin. Avannat att om
demokratiforskarelen har redan åtskilliga medverkat våra temase-

fleralandet liksom debattorienterademinarier ii våra små-runtom av
skrifter. också den här bokende skälenAv ut.ges

hundra forskarehär böcker där drygtDet är tretton etten av
densamhällsvetenskap och humaniora belyser olika aspekterinom av

Författarnasvenska folkstyrelsens utveckling. verksamma inomär
vetenskapliga ämnesområden. Artiklarnas vetenskapligadrygt tio

säkerställts författarnas kollegorkvalitet har vanligtvis attgenom
för forskarseminarier.granskat dem inom institutionernasramen

efter denForskarvolymerna har tillkommit genomgången av
och högsko-demokratirelevanta forskning universitetpågårsom

forskningslägetdel forskare har ombetts redovisalor. jämteEn att
fåttpågående eller nyligen avslutade studier. Andra harsina egna,

forskningenuppdraget genomföra studier områdeninomatt som
eftersatt Demokratiutredningen behöver kunskap Tackmen som om.

alla blivit ombedda också lämnat bidrag harnästan ettattvare som
breda, långt ifrån fullständiga kun-denna exponering våraänom av

deldemokratin blivit möjlig. forskarna detskaper Att enom ser som
underlag för det offentliga samtaletyrkesroll levererasin ärattav

med tillfredsställelse. för forskarna skulle sittaIntevärt att notera att
för teoretiska infallsvinklarmed alla deras olikainne Men attsvaren.

det politiska samtaletoch verklighetsbilder kanske kan göra mer
insiktsfullt. mångfald komplicerar.Det är en som

Avkorporativisering och lobbyism

för- nackdelaranalysera lobbningens demokratiska ochAtt är en av
uppgifter. pluralis-Demokratiutredningens det medgårHur t.ex.

småskriftenoffentligheten och den politiska jämlikheten Imen,
erfarenhe-Lobbning för olikaSOU några1998:146 utrymmegav

och principiella perspektiv.ter
från teoretisktden här boken redovisas resultaten såvälI ett som



FÖRORD

empiriskt omfattande forskningsprojekt.ovanligt statsvetenskapligt
skrifterbrukligt har Demokratiutredningens ledamöteriSom våra

författarnasställning till bokens innehåll. det gällerinte tagit När
arbetsfördelningen har kapitel och författats jörgen3 5 av

Öbergoch PerOla tillsammans.Torsten SvenssonHermansson, Anna
Lund för kapitel allra kapitlet forskar-sistaDet äransvarar ensam

sammanfattning.nas gemensamma

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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påverkaAtt1.

beslutdemokratiska

önskemål skamedborgarnastankenFolkstyrelsen bygger väg-att
fungerandedärförbehövsdemokratipolitiska besluten.leda de I en

beslutsfat-åsikter tillförmedla sinaför medborgarnametoder att
de viktigaste instru-naturligtvisvalenallmännaDe är ett avtarna.

minskade val-dettillanledningenocksåför detta. Det är attmenten
allvarligt problem.betraktasdeltagandet måste ettsom

fordrasfungerar,valenväl de allmännafrån hurbortsettAlldeles
skaåsikterför medborgarnas nåkanalerytterligareemellertid att

elitdemo-utprägladedevalda politikerna.fram till de Inte mestens
politi-deltarviktigt idet mångadekraterna inte är attattansersom- fol-avspeglabehöverlägeåsikter varjeelitens ioch hellerken inte att

från det övrigaska isolerasvaldadekets representanternaattmenar-
finnsde åsikterinformerabör sigPolitikernasamhället. somom

framföramedborgarna har sinoch imedborgarna,bland rätt atttur
fatta besluten.utseddaönskemål till demsina är attsom

och väljarepolitiker ikontaktverksamhet mellansådanHur en
med-grad.betydande Vissaemellertid itill kan varierarealiteten går

Andra väljerföreträdare.valdapersonligenkontaktar sinaborgare att
påverkaförsökeraktivtmedborgarsammanslutningiingå somen

företagarbetsplats privatarbetarAndrapolitikerna. åter etten -
framföraha anledningmyndighet sigeller att syn-ansersomen -

verk-berörangelägenheterbeslutarpunkter till dem somomsom
sköter vissoch myndigheter iföretagsamheten. Organisationer,

ocksåiblanddeltagande själva,politiskautsträckning sitt tarmen
förUtgångspunktenprofessionella rådgivare. vårahjälp egnaav

Politiskaforskningsprojektetför institu-undersökningar inom ramen
verksamheterdessaagerandestrategisktocb PISA utgörtioner är att

ochdemokrati,representativavardagliga sidanden vår att meravmer
detförståelsetill ökadnyckelndettakunskap avenossgerom

styrelseskicket.levande
beskrivasåledesskriftsyftet med dennaövergripandeDet är att

styrelsemodelldenkarakteriserasynpunktfrån demokratiskoch som
Framställningen2000-talet.tröskeln tillpolitikpräglar svensk

9



ATT PÅVERKA DEMOKRATISKA BESLUT

inleds detta förstai kapitel med de begreppsligapreciserar verk-att
de följandenyttjas i kapitlen. empiriskaDen analysen bestårtyg som

studier.två kapitel och tecknas deI generella2 3typer mönst-av av
deti svenska styrelseskicket. Kapitel och däremot4 5 ägnasren ett

specifika och moderna inslag dennai modell. det avslutandeIpar mer
kapitletsjätte sammanfattas resultaten.

Påverkan inifrån: demokrati och
korporativism

vilkeni egenskapOavsett medborgarna försöker påverka politiken
kan de olikautnyttja metoder eller för fram till besluts-nåvägar att
fattarna. grundläggandeDen skiljelinjen här mellan vadgår skulle
kunna kalla för institutionaliserat och icke-institutionaliserat delta-
gande. precisera denna distinktionFör kunna klargöramåsteatt
innebörden begreppet institution. det ska förefallertillHurav
emellertid allt självklart döma de olika definitionsvari-änannat att av

samhällsvetenskapen kan uppvisa. Vi institu-anter som attanser en
ska förståstion mekanism vilar regel eller belpåsom en som en en

regler uppfattas,uppsättning åberopas och erkänns aktörernasom av
det här fallet handlar detI således bestämt reglermer om som

vilka får delta offentligti beslutsfattande. regleravgränsat Dessasom
behöver formelltinte beslutade och nedtecknade, ska devara men av
centrala aktörerna legitimt kunna åberopas gäller."någotsom som

innebär vallagarnaDet och den parlamentariska styrelseformen äratt
exempel sådana regelsystem. Och den enligt defini-vårsenare var
tion långtinstitution deninnan kodifierades skriveni1974en en
grundlag.

förInom institutionaliserat deltagande går rågångenettramen
mellan demokratiskt och icke-demokratiskt grundade institutioner.

institutionaliseradeDet deltagande baseras demokratiskasom
principer innebär medborgarnasgivetvis deltagande det parlamenta-i
riska enskildeDen medborgarens traditionella deltagandesystemet.

då partiarbetegår via och valsedel, och därmed det representa-genom
tiva central möjlighetEn inflytandeutöva ärsystemet. annan att att
själv ledamot fullmäktigei eller riksdag. ocksåMen organisatio-vara

och företag kan inom för demokratiskt arbetaner ettramen systern
för deras kandidater får plats dessai sigatt attorgan genom engagera

de politiskai partierna. innebärDet med hjälp sinaatt man av
anställda eller organisationsmedlemmar utnyttjar det parlamentariska

ligger huvudsakDetta i vid sidan det uppmärksam-systemet. av som

10



PÅVERKAATT DEMOKRATISKA BESLUT

förbifarten ochskriften. berörs ihärden Deti ettmest spe-sommas
cialfall kapiteli

nödvändigtvisdockbehöver intedeltagandeInstitutionaliserat
korporativfanns regelrättTidigaredemokratiska principer.vila en

ståndsriksdagen,församlingenden politiskarepresentation i genom
representationsreformenmed Enförsvann ochi 1866.något som

för korporationerinstitutionaliserad representationmindreellermer
parla-andra ifortfarande, fastemellertid iförekommer änorgannu

Medborgarsammanslut-omfattning tidigare.mindreoch i änmentet
poli-påverkanämligen kunnatharorganiseradeoch intressenningar

utredningarstatligaidirekt representationtiken minstinte genom
verksty-statligaförvaltningsorgan såsomandraoch permanentamer

medborgarsammanslutningarinflytandeväg,relser. Denna när enges
brukaroffentlig politik,utformningendeltamöjlighet idirekt att av

korporativism.benämnas
således korporativisminnebärförordarspråkbrukMed det att

insti-särställningorganiserade intressenvissa att statengenomges en
demdärmed upphöjerochmed dessakontakt justtutionaliserar sin

beslutsprocessen. Vissaoffentligadendeltagare itill legitima parts-
erkända inslag detiordmed andra ingåkommerintressen att som

dominerandedendetta skullebeslutsfattandet.offentliga Om vara
korporativtmedskulle hadeltagandeformen göra rentett sys-att

korporativadet ställetdemokrati. isigRörän omtem snarare en
parlamentariskfungerandeför i övrigtinom enarrangemang ramen

meddemokratisktmeddemokrati har göra systemettattsnarare
fåttvanligenområdet har Sverigeforskningeninslag.vissa Iorena

inslagmed starkademokratisådanexempletdet typiskautgöra en
korporativa arrangemang.av

för-rad viktigatid skettdockhar detavseendedettaI senare en
annorlunda tidigare:används idagUtredningsväsendetändringar. än

frånmed representationutredningarperiodlångUnder storavaren
denviktig delmycketoch intresseorganisationerpartier aven

utsträckningtillsätts alltimodellen,svenska störrenumeramen
arbetauppdragoch alla kommittéer ienmansutredningar attges

har dessutomtillbakaförr. Sedansnabbare sjubetydligt årän
förvaltnings-formella representation iintresseorganisationernas

realitetenvad åter-iupphört.myndigheters styrelser Frågan somom
för det korporativainflytandemedborgarnas inomstår sys-ramenav

kapitelförämnetärtemet
formerinstitutionellaandratänkaockså siggivetvisgårDet avatt

detkorporativistiska,detdeltagandeicke-demokratiskt ävenän om
för deförekommande, inomåtminstonedet vanligenär ramensenare

11



ATT PÅVERKA DEMOKRATISKA BESLUT

västliga demokratierna. nepotistiskt detI släktskapärett systern som
den erkända grunden för politiskt deltagande medan detutgör i ett

klientelistiskt etnisk och kulturell identitet eller stamtill-ärsystem
tillhörighet får audiens hos makthavaren.avgörsom om man

Påverkan utifrån: aktioner, kontakter och
opinionsbildning

dessa institutionerMot de andra formernastår påverkan där inteav
tillträdet till beslutsfattaren begränsat till erkända och tillnågraär
beslutsstatus upphöjda Deltagandet innebär detta falli påver-parter.
kan utifrån och partsintressets initiativ. icke-institutio-Deeget
naliserade inflytandevägarna har funnitmånga, det lämpligtär men

dela dem huvudkategorier,i uppdelning grundar sigatt tre en som
deras olika närhet till besluten: direkt påverkan besluten,

påverkan direkt beslutsfattarna påverkan den allmännamot samt av
opinionen.

Försök direkt påverka politiska beslut vid sidan de institu-att av
tionaliserade inflytandevägarna innebär medverkar i någonatt man

direkta aktioner. aktörerna handgripligenHär del beslutetityp av tar
blockader och olika varianter civil olydnad och försökergenom av

därmed påverka beslutssituationen förhindraeller vad redan harsom
blivit bestämt. Syftet kan visserligen första handi väcka opi-attvara

aktörernanion; kanske inte direkt ska kunna för-tror attens man
ändra handlarnågot. ändåDet de facto ingriper besluts-iattom man
processen.

andra påverkansmetod icke-institutionaliseradEn ärav art som
central framställningi vår de direkta eller riktade kontakterna medär
politiker och tjänstemän. handlar detHär aktören i personligaattom

telefon,via brevledes eller mediumnågot kon-möten, annatgenom
taktar och direkt inriktar sig ellernågon utvalda offentliganågra

Ävenföreträdare, vilka i sin kan påverka enskilda beslut. dentur om
här personkontakter kan ske väl regelbundet och kanskesåtypen av
också reglerat i korporativt det inte givetärettsom system, vem som
"dyker icke-institutionaliseradeDetupp". ligger deti finnsinteatt

begränsningnågon eller reglering chansen tala förattav vem som ges
sak.sin
Detta direktkontakter politiskt inflytandesätt utövaatt genom

bör i sin särskiljas från sådan verksamhet indirekttur attsom avser
påverka beslutsfattarna riktas den allmänna opinionenattgenom mot
eller förandra beslutsfattarna viktiga betecknarDettagrupper. senare

12
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opinionsbildning.
beslutetfrån självabortytterligaremöjligtDet är ett stegatt ta
föreställerNormaltskede.tidigarepåverkavill ieller så ettmanom

deltar isjälvaaktörernainnebäropinionsbildning öppetattattoss
opinionspåver-indirekt variantdebatten.allmännaden En avannan

ståndpunkt belystförmedia sinmedkontaktkan utanär attatt ta
debattör.uppträdabehövasjälv öppet somatt

politisktformeröver olikatypologiEn av

denagande
gjortbegreppspreciseringarochdistinktionerDe ger somsom

deltagande.politiskt Denformerolikatypologiresultat över aven
indivi-medborgarnasforskningenannorlundakunde ha Iut. omsett

långa listorsåledesbrukaragerandepolitiskaduella presenteraman
tankenbakomliggandedelta sär-olika Den är attsättöver manatt

mellan.åtskillnadsjälvaindividernade aktiviteterskiljer gör ensom
innehållet ibeaktaviktigtocksånormaltdetDärmed blir enattsett

skänkaochnamnlistaskrivamellanSkillnadenkontakt. attatt en
skillnad iändamål berorpolitiskastöd förtill ensammapengar

skill-det däremotföreställningsvärldfaktisktvad vårI ärgör. enman
olika håll.det riktar sigendastolikanad mellan sätt motatt omagera

demokratiskt relevantafångaförsökabakomliggande tankeVår är
till dettaåterkommersynpunktdemokratiskskiljelinjer. Från -

direktmellanskiljaviktigtbaradet inteär attattsenareresonemang -
detochopinionsbildningendelta ioch göra attöppet att genom

Även distinktionerna ide övrigaredaktörer.ochjournalisterpåverka
hänseende.demokratisktrelevanta i justnedanstående figur är

13



ATT PÅVERKA DEMOKRATISKA BESLUT

politiskaFigur deltagandetsDet former
Är deltagandet

institutionaliserat

Ja Nej

Demokratiska
rnc erp l p Direkt relation

till beslutenJa Nej

Ja NejParlamentarisk ex.
demokrati korporativism

Direkt relation till
beslutsfattareDirekta

aktioner
Ja Nej

Direkt relation till
°Pi"i°"°"7Direkta kontakter

Lobbying
Ja Nej

Opinions- Mediabildning kontakter

redanSom påpekat dengår avgörande tudelningen figureni mellan
institutionaliserat deltagande aktörerna uppfattar, åberopar ochett -

erkänner regelverk för det politiska deltagandet ochett gemensamt -deltagande inte institutionaliserat. kan förvissoär Man tänkaett som
sig de formerna deltagande bliräven institutionaliserade,att senare av
endera ellerpraxis formella beslutä Om avgränsargenom genom man
möjligheterna till personliga kontakter med offentliga företrädare till

bestämd krets aktörer har lobbyismen förvandlats till korporati-en
vism eller formnågon för icke-demokratisk representation.annan
Till exempel kan det praxis utvecklas där det ärgenom ett system
kontakterna med de branschorganisationerna och endast medstora
dessa giltiga för kommunikationsdepartementet. Ochsom anses när

Hagaöverenskommelser eller kontakter medarrangemang typenav
Direktörsklubben blir allmänt vedertagna idéer för hur den ekono-
miska politiken ska förankras har också pluralismenövergivit tillman
förmån för korporativa arrangemang.

de direktaOm aktionernas politik i sin institutionaliseradestur
skulle det innebära aktörervissa de facto tilläts ingripa besluts-iatt

genomföra direkta och formellt olagligaprocessen attgenom sett
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exempelviskanpåföljder.utdelade Mannågraaktioner attutan man
kärnkraftstransporterGreenpeace-anhängaretänka sig stopparsom

kärnvapenPlogbillsrörelsenfrånaktivistereller attutanavrustarsom
strejkergenomför vildafackföreningsrörelsenEllerbestraffas; att

godapolitikernasmedogillardeskatterbojkottarstorföretagoch
till-sådantförbegreppvedertagethar ingetDessbättreminne. ett

rättslöshet iformhamna iskulledåstånd sattän avenattannat
godtas.falldär lagtrots i vissaordningDetsystem. envore
demokratiskaordet denfriadetopinionsbildninggällerVad är

ochönskar ingensvad de såhar principAlla i sägarätt attnormen.
rimligtemellertid fulltfår begränsas. Detuttrycksmöjligheter är att

opinionsbild-ocksåinstitutionaliseringskulle kunna uppstådet aven
till-avseendemedreglerasdeltagandetsåningen som gesvematt

tillhänvisningmed ärmediearenan. Omträde till vem manman -
eller organisa-industri-regeringsföreträdare,exempelvis äratt man

DN-debatt eller iplatsha givenskulleocksåtionsledare anses- opinionsbildnings-odemokratisktfåttsåledesharTV-soffan ett
och tillfåtalutifråndra slutsatsertillåterOm ettattosssystem.

tämligenförefallerstudierbegränsade näraomfånget envara
sådan situation.

kankollektivaindividuellasåvälpolitiska aktörerAlla som -- kansådan aktöraktiviteter.dessa Enfleraellersigalltså ägna aven
konsulter,med hjälpellerhandväljaantingen avatt egenagera

dennaspecialiserat sigföretagellerprofessionella sompersoner
andra aktörermedallianserbyggakanverksamhet. Man äventyp av
deltagandede varianternamed. Detdelar intressen är avmansom

skrift.dennaundersökas iskasom
det korporativabehandlarhuvudsakkapitelEfter i systemet2 som

viktiganågrakoncentreraordningochikommer att osstur
politiken.inflytandeförsökerdetta överaktörer utövasättsom

for-dendärfördärhänlämnas iaktionernadirektaDe attsettstort
delobetydlig vårttämligenpraktikendeltagande i är avenavmen

deundersökningKapitelstyrelseskickfnuvarande 3 utgörs avav en
företagendeSverige 500iorganisationerna största2001 största samt

olikadessopinionsbildning iochkontakterdirektaavseendemed
poli-specialiserat sigföretagundersöks dekapitelformer. I 4 som

lobbyingkonsulterna. Härkalladedekonsultverksamhet såtisk - dessapåverkansformericke-institutionaliseradeflertaletberörs som
kampanjer.politiska Iolikakombinerar ipåverkareprofessionella

speciellmyckettilluppmärksamhetenkoncentreraskapitel typ5 en
kommunika-aktörer. Inomolikamellanallianser typer avstoraav

samarbete insti-sådantvanligtsärskiltdet blivithartionssektorn att
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tutionaliseras i speciella organisationer. Vägföreningen, Rail Forum
Sweden, Svenskt Flyg och Sjöfartsforum exempel sådanaär vars
verksamhet uppmärksamhet deti kapitlet.ägnas

Lobbying -innebörd och politisk
betydelse

utgångspunkt förEn boken föreställningen korporativis-är attom
nedgång samtidigt lobbyismenär alltmer framståtycksmen som

viktig politisk deltagandeform. viktig fråga blirEn då vadsom en av
det ovanstående bör beskrivas lobbying. uppfattningVårsom ärsom

det börinte enbart för viss aktörer. Alla kanatt reserveras typen av
sig lobbying, och detägna "lobbyisten det självgöroavsett om

eller med hjälp någonav annan.
den allmännaI debatten finns tendenser till lobbyingavgränsaatt

till utför aktiviteten till vad aktiviteten beståränvem som snarare
Med sådan missriktad begreppsbildning kommer den politiskaen
påverkan utförs professionella och för syftet betalda lobbyis-som av

informationskonsulter eller "mäklare" det norska väl-ter, såsom-funnet kallas för mellomman7 betraktas lobbying,en att som-
medan motsvarande politikerkontakter Volvo, ochLOtassom av
Industriförbundet faller utanför. Detta förbi-avgränsningär en som

lobbying speciell verksamhetär oberoendeattser ärtypen av som av
utför den. Synsättet riskerar samtidigt leda tillvem som att att man

idealiserar vissa aktörer. Påverkansförsök de traditionellatyper av av
intressegrupperna och idérörelserna betraktas förbehållutan tra-som
ditionellt folkrörelsearbete, medan de påverkar uppdragsom
lobbykonsulterna ställs vid skampålen de onda säljer sigsom som
till högstbjudande.

linjeVår innebär således såväl enskilda medborgare allaatt som
organiserade intressen alltifrån IOGT, Pingströrelsen, ochtyper av - ÅkarnaMetallettan till Fondkommissionärerna, och kanKREAB -använda sig lobbying för söka sina mål.uppnå Det självaärav att

aktivitetens generella egenskaper bestämmer det skamer som om
kallas för lobbying eller inte. handlarDetta givetvis inte kon-om mer
kreta kännetecken lobbying i någon amerikaniseradattsom sorts
variant enbart skulle innefatta det personliga "lobbyn,imötet

det fråganpoängen är icke-institutionaliseradärattsnarare om en
kontakt, detsig sker skriftligt eller i personligt möte.vare ett

Alla aktörer kan således syssla med lobbying. föl-detAvtyper av
jer emellertid inte all verksamhet syftar till påverkan skaatt som
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fårbegreppetskulle innebäralobbying.karaktäriseras Det att ensom
och samtidigtbetyder allt ingenting.urvattnad betydelse detså att

arbete, partiaktivite-parlamentarisktform traditionelltPåverkan i av
bör benäm-inteför korporativteller inom ett arrangemangter ramen

försö-innebärdeltagandeformereftersom dessalobbying att mannas
aktionerheller direktainifråninflytandeker systemet". Inteutöva

underinnefattasopinionspåverkan börolikaeller varianter av
för direktalobbyingstället villlobbying.begreppet I reservera

berederbeslutande politiker eller tjänstemänmedkontakter ettsom
påverkanfiguren benämnsdetärende. Endast ivisst genomovansom

innebärlobbyingsåledesbetraktas Detdirekta kontakter attsom
mediclee-institutionaliserade direletleontaletermed lobbying menar

offentligt beslutsfattandesyfte påverkapolitiker eller tjänstemän i att
mindrepåverkansmöjligheternade andraDärmed inte ärattsagt

däropinionsbildningvälkan mycketviktiga. såDet att manvara -
förmå mediapåverkarindirekt opinionensjälv deltar eller attgenom

och harbåde vanligareförmedla synpunktersina störreäratt -
oftaväldigtpolitisk påverkanskampanjgenomslagskraft. ingårI en

skälet tillockså iopinionsbildning.både lobbying och Det är att
självaden delkoncentrerarhär skriften baraden inte somoss

bredareförsöker medbenämnas lobbying,bör att ettutananser
försökerkollektiva aktörerreda vilka påverkansvägarut somgrepp

dagens Sverige.utnyttja i
metodiskafungerar.förstå hur AvvillVi ett systemsettytterst

identifiera ochfinns anledningskälforskningspraktiskaoch attrent
grunddeltagande,politiskt iformerundersöka ärseparata menav

helhet. alternativstyrelseskicket dessintresserade i Deoch botten av
ochpluralismrelevans korporativism,harrealiteteni någonsom -

del-olikakombinationerkanjuridisk demokrati preciseras avsom-
figur:nedanståendetagandeformer enligt

styrelseskiclealternativaTreFigur 1.2.

plusParlamentarisk demokrati

Korporativa
opinionsbildningLobbyingarrangemang

XXXKorporativism
XXPluralism
XJuridisk demokrati
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alternativenDe skiljer sig med avseende hur direkttre pass som
de organiserade intressena involverade det offentliga beslutsfat-iär
tandet. Opinionsbildning del samtliga härvarianterär en av som
beaktas. Förekomsten lobbying enligt detta inteär sätt attav se

skiljelinje mellan korporativismnågon och pluralism, väl mellanmen
pluralism och juridisk demokrati. form korporativismDen kän-av

från demokratier -iblandvåra särskiljs den från äldre varianterner av
korporativism med hjälp tillägg eller "frineoav som rymmer-

bara korporativainte lobbying och opinions-ävenutanarrangemang,
bildning.

Den demokratiska utgångspunkten
grund och bottenDet i motiverar studium det politiskasom ett av

deltagandets olika former deltagandet både centrala delarär utgöratt
och har avgörande effekter demokratin. dessa olikaHurav typer
aktiviteter ska värderas utifrån demokratiska kommerprinciperav att

diskuteras utförligt deti avslutande kapitel Redan inlednings-mera
vill dockvis peka vad från demokratiska utgångspunkterut som

bör särskild uppmärksamhet analysi enskilda medborga-ägnas en av
och sammanslutningars politiska deltagande.res
Flertalet framställningar demokratins tillstånd brukar utgåom

från Robert Dahls berömda idealtypj fullkomligpreciserarsom en
demokrati med hjälp fem kriterienav

politisk jämlikhet präglar beslutsprocessen°
beslutsprocessen möjlighet till effektivt deltagande° ettger
den politiska beslutsprocessen möjlighet till upplyst kunnande° ger
folket eller dess företrädare har kontroll dagordningenöver°
alla lyder under lagarna tillhör folket° permanentvuxna som

avhandlingsin demokratinI kritiserarinom partierna TeorellJanom
detta val demokratisk utgångspunkt. Problemet Dahlssägsav attvara
kriterier underförstår direktdemokratiskt ideal där ärett normen
direkt delaktighet beslutsfattandet.i förlängningeni dettaDet är av

hellerinte klart vad utifrån Dahl ska kräva denargument man av
"reellt existerande demokratin, formenrepresentativa den för
demokrati relevans för framställnin denvår Vi häräger ärsom
punkten medinte Teorell, problemet harutan tror attense snarast att

med hur Dahls kriterier ochpreciseras operationaliseras.göra Inget
dessa kriterier blir ointressant i demokrati.representativav en
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föredradeltagandeformerdelika såledesAllt är att somannat av
offentligadetinflytandemöjlighetlika reellaalla överutövaattger

följer ocksåparibus-antagandebeslutsfattandet. Givet ceterissamma
deltagandefor-förordar deutgångspunkterdemokratiskafrånatt

politisktförmedborgarna ett engagemangutrymmegermer som
effektha verkligdet kandenmeningsfullt meningeniär attsom

politiskaoffentliga.för det Denfattasbeslut inomde ramensom
deltagarnautformadtredje såbör för detbeslutsprocessen attvara
alternativuppfattning debilda sigmöjligheterreellahar att omen

eller dessfolketsedantill buds. Detstår är representanter somsom
beslutsfa-självabara idagordningen. inteDetha kontrollbör äröver

Även maktenråda.jämlikhet börpolitiskochfolkmakt översen som
Ochkriterium.slagsutifrånvärderasbörpolitiserasvad sammasom

värdegrundläggandedemokratinstillhör detoch slutligensist att
politiska delta-karaktär.allmänha Depolitiken bördeltagande i en

utifrån kriteriumdärför värderasgandeformerna kan sägerett som
möjlighetenfrånuteslutenböringen attpermanent varaatt mera

inflytande.utöva
enklabehöverallskriterier intedessasjälvtsigDet säger varaatt

avslutnings-komplikationerdepraktiken.tillämpa i En somavatt
egentligendet faktumhanterablirvis är ytterst settattatttvungna

deltagandeformer,enskildavärderaintresseradeinte utan ettär attav
politikSvensk ideltagandeformer.kombinationeller ärsystem aven

demo-parlamentariskarenodladedär denblandmodell,realiteten en
harmonierandemindreellermed andrasymbioskratin lever i mer

deltagande.politisktförformer
tenderarfemde kriteriernasvårighettänkbarEn är attattannan

fenomenvärderarriskfinnsglida Det att sammamanensamman.
konteradblirbristförtjänst ellerochdvsflera gånger, att sammaen

givetvisproblemdettahanteragång. Ett ärsätt attän nog-attmer en
hållafemde kriterierna gåranalysverktyg såsittprecisera attattgrant

för-fastakommer på,möjlighet, ärisär. En attatt tasomannan
fjärde kriteriet,kriterierna. Detslåenkla någraatt avsammangenom

särskiljerdärför detbördagordningen, utgåkontroll över att en
börresterande kriteriernafas beslutsprocessen.bestämd De attav

beslutsprocessen. Detfaserfasen liksom övrigadentillämpa av
uppfattasinkluderade, kanskallallafemte kriteriet, somvaravuxna

politiskadendelviktighandlarförsta.detaspekt Det avom enaven
grund och bottendet gårsåledes ijämlikheten. Vi attattmenar

slutgiltiggrund förtillbör liggademokrativärden,urskilja entre som
deltagande,meningsfullt folkligtsvensk demokrati:bedömning av

öppenhet föroch insyn.jämlikhetpolitisk
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Samhället har omvälvande förändringar,genomgått det ärmen
fortfarande den klassiska demokratins ideal ska förverkligas.som

politiskaDen makten ska kunna återföras folket självt densom-
svenska grundlagen proklamerar: offentlig"All makt i Sverige utgår
från folket". Folkmakten ska vidare under jämlika formerutövas -
sinnebilden givetvis den allmänna och lika Och denär rösträtten.
politiska maktutövningen och dess mekanismer ska slutligen ligga i

dager. demokratisktDen förankrade maktenöppen alltid tålamåste
ljuset. Precis den grekiska bör den modernaävensom agoran
demokratins maktutövning synlig och begriplig för ochvara var en

bemödar förståsig de politiska sammanhangen.som att
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modellengamlaDen2.

bortvittrar

beskrivaslämpligentidigarestyrelseskicket kundesvenskaDet som
sittandeoch korporativism. Denparlamentarismlegeringslagsett av

Organisatio-riksdagens partigrupper.förankrad iregeringen var
bön-ocharbetsgivarnaslöntagarnas,hävdadedesärskilt somnerna,

inriktningför politikensrollavgörandespeladedernas intressen, en
däremotdetområden.respektive Numerasinainom ettvaraanses

korporativismen,faktummindre allmänteller somattaccepteratmer
förrden såhar imodellen,svenska gåttden gamladel graven;aven

dragenväsentligafånga deförmår längreinteträffande benämningen
politiksvensksanningstyrelseformen.svenska Dennadeni omnya

därefterharmaktutredningen. Tesensvenskaförst denlanserades av
organiseradeoch deSamhälletLeif Lewin ibland andraupprepats av

metafor nyttjasdendärlossnandedet greppet"intressena är som -- rubrikenunderintresse/eampPolitikioch HermanssonJörgen som -
till partistat.17korporativismämbetsmannastat viaFrån en

fortfarandeemellertidliknardödkorporativismensTesen om
ifrånunderbyggnad långtempiriskagissning. Dess är veten-mest en

åtföljspåståendeMaktutredningenstillfredsställande.skapligt av
systematiskharbelägg. Lewintämligen ansats, menmerenmagra

syf-andrautifrån heltsamladesursprungligen inhans datalider attav
avskaffaformelltbeslutettillblir sistavgörande bevisHans attten.

Vilkastyrelser.statliga verkensdeintressegruppsrepresentationen i
undersöksföreträderreelltkvarvarande ledamöternadeintressen sett

vidare harleverinstitutionkorporativismendäremot inte. Om som
slutligen,undersökning,vetskapsåledes Hermanssonsingen om.

empiriskadetberedningsfasbeslutsfattandetstillbegränsar sig -
dessutomoch byggerkommittéväsendetfrånhämtasmaterialet -

hundra beslutspro-drygtområden.politiska Deurvalspecielltett av
stridsfrå-politiskakategorinhöra hemma iallatenderar attcesserna

Svensson 8Cutvidgad versionomarbetad och Hermansson,Kapitlet är aven
Oberg 1997.
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med den risk för snedvridning resultatet detta kan tänkas med-gor av
föra.

huvudsakliga syftetDet med detta kapitel denna bakgrundär mot
korporativismens död för ordentligutsätta prövning.att tesen om en

Ambitionen tillhandahålla vetenskapligt nöjaktigtär att ett svar
frågan vad det blivit den svenska korporativismen.om av

Korporativismens innebörd

frågarSom får formuleringenklaDenna välärman man svar. snarast
uttryck för folklig visdom, kan icke desto mindre sägassortsen men
fånga kärnan i det vetenskapliga förhållningssätt undergårsom
benämningen kritisk rationalism förknippasoch filosofenmed Karl

bedömningPopper. hurEn korporativismen har utvecklats berorav
givetvis hur samhällsutvecklingen faktiskt har gestaltat sig.ytterst av

bedömningenMen också beroende hur definierar och hurär av
fenomenet korporativism.mäter

det gäller denNär svenska korporativismen kan emellertidman
undra det egentligen spelar roll hurså exakt väljerom stor att pre-
cisera begreppen. forskningenempiriskaDen hur korporativis-om

varierar olikai länder har visat liggerSverige ochimen att topp att
resultat gäller hur har definierat och korpo-nästan mättoavsett man
rativism. Förslagen definitioner och mätinstrument då ändåår
ganska och disparata.många fall handlar detI något därtill direktom
olämpliga definitioner; tenderar blanda korporati-attman samman

medvism såväl dess förutsättningar dess effekter. faktumDetsom
slutsatsen blir ungefär densamma hurnästanatt mäter,oavsett man

hel del hur verkligheten beskaffad.säger Flera olikaäross en om
egenskaper hos västvärldens industriländer har undersamvarierat
efterkrigstiden. låta sådanaMen empiriska samband påverkaatt
begreppsbildning och utveckling mätinstrument rekom-inteärav att
mendera.

Vår utgångspunkt, utvecklades i kapitel kor-närmare ärsom att
porativism särskilt det offentliga besluts-sättettavser att arrangera
fattandet. handlarDet atthogrganiserade nnderginysgtgzgtqgio-intressenom

näednerkarngliserade former den offentliga beslutsprocessen.i Vi anseratt-detta någorlunda iideøt ganskafasta kärnan spretigatar annars
begrepp lanserades Philippe Schmitten den nutidasom av statsve-

förknippasnågon med den moderna korpora-äntare som mer annan
tivismforskningen. knyterDet dessutom väl till den innebördan som

HeckscherGunnar redan sluteti 1930-talet begreppet friav gav
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för iuttrycket korporativism vårkorporativism. Det yttersta
det parlamenta-deltarsjälva direkt ikorporationerbemärkelse är att

beslutskor-benämnaslämpligen kanbeslutsfattandet, någotriska som
urskilja olikadessutommed detta kankonsekvensporativism. I

genomförandekorpomti-respektiveberednings/eorporativismformer av
begreppsligtbörkorporativismolika sär-Dessavism. renttyper av

förekom-ellermaktintresseorganisationersfrån sådantskiljas som
empirisktmöjligtdäremotsamförstånd.politiskt Det är attsten av

ochmaktochsamband mellan korporativismfinnsdetpröva ettom
samförstånd.ochkorporativismmellan

finnas anledningdetpåpekanden kandessaFörutom att upprepa
Vadtill korporativism.alternativenförsta kapitletdetsadevad i om

utgångspunktMedkorporativtdetstyrelseskicket inte ärär nuom
alter-urskiljameningsfulltdet tvådefinitionovanståendefrån är att
frånmedverkanmedtänkakanordninganzl Vinativa ett systemoss
infor-formellt ellerdetta reglerasorganiseradede intressena utan att

sådan ordningbörområdetlitteraturenMed tankemellt. en
tredjepluralism.enbart Denintressegruppspluralism ellerbenämnas
hållsorganiseradede intressenaochkortmodellen innebär attgott

får dåStyrelseskicket ibeslutsfattandet.offentligafrån detborta
och doktrin-föreskrivs konstitutionenikaraktärhuvudsak den som

benämning.lämpligdemokratijuridiskhistoriskt är en

Beslutskorporativism
svenska kor-upphörde densynpunktkonstitutionellstriktFrån en

Korporativismenhundra sedan.för år rätts-porativismen än enmer -
poli-igrupprepresentationentillämpadsystematisktreglerad ochligt

avskaffandetmedochgick ibeslutande itiskt avgravenorgan -
sedan dessharordningmotsvarandeståndsriksdagen Någon1866.

tillämpats.aldrigformellt sett
återupplivakonstitutionelltidéerdockkanMan attattnotera om

politiskadendelarnärdeslänge inombeslutskorporativismen av
demokra-för detvid tidentill uttryckdettakomhögern. Främst

lanserade tankenkonservativadågenombrottet, vissatiska att en
skulle kunna tjänaförsta kammarekorporativt ensomsammansatt

andra kam-valdademokratisktmotvikt till denochkvalitetsgarant
alter-tänkbartsåledesuppfattadesKorporativismen ettsommaren.

Även kunde knytademokrati.vänsterkrafternastillnativ anmanom
förstaiinspirationenuppenbartdetden historien,till attvaregna

kontinenten." Somdiskussionensamtidafrån denhämtadeshand
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slags sammanfattande bedömning, bör dock framhållas det iett att
fannsSverige aldrig starkt förnågot stöd dessa idéer, blandinte ens

de konservativa.
Bedömningen den svenska beslutskorporativismen blir inteav

nödvändigtvis lika kategoriskt avvisande i stället anläggerom ett
realistiskt perspektiv. frågarVi då det svenski politikmer oss om

regelmässigt, slags de facto verkande politisk institution,ettsom
förekommit för organiserade intressen haft möj-att representanter
lighet medverka deti parlamentariska beslutsfattandet. Detatt är
främst välkändatvå omständigheter då kan framhållas.som

främstInom vissa partier, socialdemokraterna även center-men
harpartiet, det kutymvarit olikai sammanhang platseratt reservera

för olika delar rörelsen. Fackföreningsrörelsen har således alltidav
haft främsta företrädarenågra sina placerade deti socialdemokra-av
tiska partiets ledande och praktikeni haft antal platserävenorgan, ett

Ärvikta för sig riksdagen.i denna form facklig-politiskav samver-
kan slags korporativism möjligen bör det förstnämnda benäm-ett

korporativism. tycks nämligenDet i bara for-nas stort sett vara en
malitet deni socialdemokratiska partistyrelsen byta den avgå-att ut
ende LO-ordföranden den Företeelsen då uttryck förärmot nye.

enbartnågot empiriskt sedvanaän Detmönster. ärettmer en som
fastvuxit ochsig blivit till institution. vill däremotSå inteen

karakterisera förekomsten fackföreningsfolk deni socialdemokra-av
tiska riksdagsgruppen. företrädaAtt LO givetvis starkt kortär ett

inom socialdemokratin lägger fast sina riksdagslistor,när man men
här handlar det mobiliseringsstärkande realitetsnarast om en som en
valstrategiskt bevandrad valberedning beakta. Detär tvungen att
handlar här empiriskt försö-även vissa givetvismönsterettom som
ker åberopa det institution, det kommer tillnärsom om vore en men
kritan kan dominans ifrågasättasLOs och motverkasäven genom
helt andra hänsynstaganden.typer av

brukarDet också ofta framhållas yrkesgruppervissa elleratt
intressen tradition haft monopol sektorsin riksdagen.inomav
Sinnebilden för den svenska korporativismen den ordningär som
tidigare inom jordbrukspolitiken.rått föreningsaktivaDe jordbru-
karna fanns starkt representerade riksdageni och dominerade full-
ständigt jordbruksutskottet.i jordbrukspolitikenNär skulle utredas
hämtades andel kommitténs ledamöter från jordbruksut-storen av
skottet och lantbrukets intressesammanslutningar. Efter det riks-att
dagen fattat beslutsitt tilldelades jordbrukets organisationeregna en
aktiv roll själva genomförandeti och starkt representerade jord-ivar
bruksmyndigheternas styrelse. Möjligen jordbrukspolitikenvar
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gåruteslutasdet kan inteavseende,detta mönstreti attmenextrem
områden.flera andraigen även

har gjorttill dettaställningkunnamåni någonFör entaatt
tänkbar indi-utskott."riksdagensfyra Enundersökning avavegen

utskottsleda-härbeslutskorporativismförekomstenkator ärav
ledamöternasindikatoryrkesbakgrund. En är orga-möternas annan

förtroendeuppdrag iinnehaftdesärskiltbakgrund,nisatoriska om
Nedanståendeklassorganisationer.elleryrkessammanslutningar

sedan Sveri-dvs.1970-talet,börjansedanutvecklingentabell visar av
utskottsindelning.nuvarandefickriksdag singes

yrkesbakgrund inommedutskottsledamöterAndelTabell 2.1.
inomklassorganisationförtroendeuppdrag imedsektorn samt

sektorn

94-91-88-82- 85-79-73- 76-1970-
Tot.9891 94888579 827673

inomsektornYrkesbakgrund
32 52353866 616059 6262Jordbruksutskottet

192012 17181630 2915Arbetsmarknadsutskottet
42 5242685658 6146 4750Utbildningsutskottet

252830 29281616 272723Trañkutskottet
klassorganisationiUppdrag

36121248 36535044 5637Jordbruksutskottet
40324732 444548 4831Arbetsmarknadsutskottet
60 5006 1593 15Utbildningsutskottet
8509 566 1O2017Trañkutskottet

representeradvälsektorndenslåsutskott ärOavsett att egnaman av
harskolfolkochjordbrukareutskott.respektiveinom synessom

Båda dessasakområde.respektiveställning inomsärskilt starkhaft en
underkraftigt försvagatsemellertidharpositionyrkesgruppers

motsvarande yrkes-frånmarginelltbaraoch skiljer sigtid nusenare
trafikutskottet.ocharbetsmarknads-inomgrupper

stäl-iframträderställningpolitiskastarkajordbrukets även om
bakgrund. Underorganisatoriskaledamöternasuppmärksammarlet

haftledamöterutskottetshälftenharmandatperiodervissa än avmer
böndernas intresseorga-förtroendevald inombakgrund egensomen

märkbartförsvagatsemellertidharBöndernas positionnisation, LRF.
jordbruksutskot-framgår dessutomtabellentid.under Av attsenare

dessÄven utmärksarbetsmarknadsutskottetunikt.inte attär avtet
falldetta iiklassorganisationer,olikahaft uppdrag inomledamöter

dessahar ocksålöntagarorganisationerna. Härhuvudsak någon av
måttlig.försvagning varitorganisationers mera
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Frågan detta lämpligen bör uppfattasär mönsternu om som
uttryck för slags beslutskorporativism, informellett sortssom en
förlängning den gamla ståndsriksdagen deti moderna demokra-av
tiska parlamentet. fallDet i jordbruketsså ställning bästvore som
passade för sådan tolkning. Och då blir slutsatsen också korpo-en att
rativismen kraftigt har urholkats under tid. Alternativet ärsenare att
tolka detta föruttryck långtgåendemönster specialiseringsom en
inom riksdagen. Partipolitiken kännetecknas funktionell sekto-av en
risering. tolkning fårDenna tydligt stöd ledamöternasett om ser
olika uppdrag. nedanstående diagramI andelenåterges ledamöter
med offentliga uppdrag, kommittéväsendeti och i myndigheter, eller
privata inom respektive sektor.engagemang

Andel ledamöterFigur med uppdrag sektorninom

1OO
90
80
70 UbU-I-
60 TUOm
50 JoU-t-
40

--7-AU
30
20

10
0

70-73 73-76 76-79 79-82 82-85 85-88 88-91 91-94 94-98

Mönstret mycket tydligt. Utskottsledamöternaär specialiseradeär
inom sitt sakområde. statistisk kontrollEn visar ledamöternaeget att
skaffar flersig uppdrag inom den sektorn fler mandatperioderegna
de tillhör utskottet. Samtidigt finns också tendens till minsk-en svag
ning denna specialisering, vilket kan förklaras ökadtypav av av en
omsättning ledamöterna under mandatperioder.av senare

Slutsatsen denna blir därmedgenomgång den svenska riks-av att
dagen, åtminstone dessa fyra områden, präglas ellerav en mer
mindre långtgående specialisering. Vissa intressen torde därmed ha
särskilt inflytande den offentliga politikens utformningöverstort
inom sitt område. Detta empiriska kan uppfattasmönstereget även

indikation förekomsten beslutskorporativism. Densom en av
variation förekommer fallvisar i korporativismenså märktssom att
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harkärnområden varitsektorer dessolikaolika mycket inomav -
klassorgani-där respektivearbetsmarknadspolitikenjordbruks- och

tidUtvecklingenstark ställning.haft synnerligen översationer en
kraftigt inomhar avtagitkorporativismendessutomindikerar att

arbetsmarknadspoliti-måttligt inomjordbrukspolitiken, meramen
tolkning.sådankanemellertidken. Frågan mönstretär engesom

klassorganisationernasVerkligendet såFörhåller sig representa-att
institutionaliseringdefactoslagskanutskotti vissation ettsomses

riktigt brabristdeltagande. vi, ikorporationers Härdessa ärav
rimligtbetydligtdetskeptiska. Viändådata, aning äratt meratroren

specialise-bieffektempiriskadettajust mönster avensomatt se
för beteckningenskälför detfall talar intevilket i såringen, göratt

därmedocksåbetyder dettaSammanfattningsviskorporativism. att
finnas liv-skullefördoldadet detiavföra tankenkanäven enattom

beslutskorporativism.aktig

Beredningskorporativism
skor orativismför beredninformerförsta hand tvåiDet är somg P

delta-organiseradede .uppmärksamma:brukarforskare intressenas
dessasåledesremissväsendet.respektive Detgande kommitté-i är

från tidigareresultatutnyttjamöjlighetharområden attsom
anledningfunnitockså härdetforskning, är att genom-sommen

primärundersökningar.föra vissa egna
omfattning,obegränsadfunnitsoch fantasi itid,Om resurser

innefattathaberedningsprocessenkartläggningskulle ävenvår ettav
fall bordeföreteelser.olikartade såtämligen Isinsemellanandrapar

dvs.delnings/eomorøztivism,förekomsteneventuelladenundersöka av
kommandevid delningenmedverkarintresseorganisationer av enatt

dennaocksådetkonstatera åmåsteosition. Men ärr att pt yvpp ro
har uentlivarför a cstudier, Istematiska t möunkt saknas u inte Jgengvi esyp -

verksamhet.dennaomfattningenuttalalighet typ avavatt omoss
studieborde iidealt ingå vårföreteelseandraDen setttypen somav

Harpsundsdemo-under benämningengickfemtiotaletdetär som
uppgörelserförekommanderegelbundetmedordningdvs.krati, en

den ekono-rörandearbetsmarknadensochmellan regeringen parter
finns liknandedetolitiken.miska Vi även senare:vet att exem pp

Rosenbadsöverens-början1970-taletsunderHaga-uppgörelserna
a-överlätill ninförsökföljt Hakommelsen 1984 samtgg gargav n y aJ

emellertid .Problemet1990-talet.underRehnber avtalen är att V1g
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kan bedömainte förekomsten och omfattningen motsvarandeav
överläggningar tid.över

Kommittéväsendet

förDen delSveriges särpräglade kombinationen departementsmåav
och fristående ämbetsverk har inneburit kommittéväsendet fåttatt

mycket central roll deni parlamentariska beslutsprocessen. Dennaen
politiska omständighet avspeglar forskningen;sig i deltagandetäven

den offentligainom utredningsverksamheten förhållandevis välär
kartlagt. Förutsättningarna borde således förvara gynnsamma att
kunna uttala sig utredningskorporativismens utveckling. Såom
enkelt det dock eftersominte, den tidigare forskningenär regelsom

från heltutgått frågeställning. har främstMan intresseraten annan
försig relationen mellan administration och parlament. Företrädare

för det korporativa harSverige då tillsammans med alla andra som
varken innehar allmän tjänst" eller Riksdagsledamot ingått iär en
slaskhög med benämningen Efter del pusslande fleraövriga. meden
olika äldre undersökningar kan emellertid uppskatt-göra en grov

hurning korporativismen gestaltar sig kommittéväsendet.inomav
döma dessaAtt resultat har utredningskorporativismen aldrigav

varit dominerande företeelsenågon inom det svenska kommitté-
väsendet den har för alltidövrigt varit underordnad ämbetsmanna--

indikerarData den nådde kulmensin börjani efterkrigs-staten. att av
tiden, också den nedåtgående trenden bröts i mitten 1980-attmen av
talet. detta såledesMätt den tidigare forskningen ingensätt ger oss
anledning dödförklara korporativismen.att

däremotOm i stället begränsar till de politiskt viktigaoss mer
beslutsprocesserna, tycks det förändringarna slår igenomsom om

Ämbetsmännensbåde snabbare och starkare. fortsatt starka nume-
ställning det parlamentariskai beslutsfattandet kanrära således för-

klaras den mängden rutinärenden och "tekniska" utred-storaav rent
ningsuppdrag. Organisations-Sverige delar emellertid byråkratins
öde. 1970-talet och framåtFrån har intresserepresentanterna trängts

partifolket. Samtidigt bör det också framhållas korporativis-ut av att
alltid begränsadvarit till sektorer,vissa särskilt jordbruks-,men

arbetsmarknads- och socialpolitik. då denInte svenska korporati-ens
vismen stod höjdpunktsin under 1950-talet kom den till uttryck

författnings-inom och utrikespolitiken. Vissa andra politiska sekto-
skolpolitiken präglades också den gamla ämbetsman-rer snarast av

kvardröjande och framväxteninte den korporati-nastatens av av nya
vismen. 31
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valtbakgrund harovanstående göraDet är att egenenmot som
medallskan sigprimärundersökning. intekompletterande Den mäta

granskaromfattningvad gällerundersökningarnatidigarede -
styckenutredningarsamtligastycken i 509ledamöterna 1 901

ochtillsatta 1995blivit 1990åren 1980, 1985,1960, 1970, mensom -
ochbegreppsbildningkontrollsjälva hartack över opera-attvare

förbättra precisionsgra-förhoppningsvisändåtionaliseringar kan
den.

enmansutred-särskiljaåtgärdklargörandeförsta sådanEn är att
då till bör-framgårkommittéerna.från de egentliga Detningarna en

försvaradeökat markant.enmansutredningar har Deandelenjan att
Trettiofemtillsattesde kommittéerungefär tredjedel 1960.somaven

tredjedelar.motsvarande andel tvåår 1995, varsenare,
hand-enmansutredningentypiskadendessutomvisar sigDet att

fortfarande,detalltid ochdet varitdmbetsman. har såhas Så ärav en
politiseringtendens tilltydligkan registrera överäven enom man

frånenmansutredarnafjärdedel någotungefärIdag hämtastid. aven
dåjämföras med partiernavilket kanpolitiskade partierna, 1960av

och dettiondel. Intresseorganisationernaför mindresvarade än en
fåtalföraldrighar tillsammansnäringslivetprivata än ettsvarat mer

den emel-utveckling, hartalakanden någonmånIprocent. omman
organiseradeför de intressena.ökad andelinneburitlertid snarast en

tillförsta hand kommitsåledeshar iBeredningskorporativismen
Utveck-kommittéer.regelrättaflermannautredningar, iuttryck i

nedanstående diagram:framgårtidlingen över av

förutom/eommittéledamöterFördelning 960-95IFigur 2.2. av
enmansutredningar

100%

Organisationsrepr
80%

60%

40%

00/0 IIIIII I I
19951990198519801970 197519651960
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iögonenfallandeDet här framryckningpartiernas ämbets-ärmest
bekostnad. relativt beskedliga förändringenDenmännens sett av

enmansutredningarna slår här med full kraft.igenom politiskaDe
har frånpartierna mitten åttiotalet kommit dominera utred-attav

ningsväsendet. Resultatet förväntat. Möjligen fanns skälvar att tro
partiernas dominans skulle ha blivit förkrossande. Detän äratt mer

nämligen den bild förmedlas i tidigare undersök-Hermanssonssom
ning. Skillnaden emellertid den här deltagandetregistrerar iär att
samtliga kommittéer, medan partierna monopol beredningentar

de politiskt brännbara och viktigare frågorna.av mer
andra iakttagelseEn för intresseorganisa-är att representanterna

tioner, näringsliv och fria sammanslutningar den när-grupp som-
skulle bära det korporativa aldrigSverige särskiltvaritmast upp -

svarade förDen femtedelprecis1960 nästanstor. mestsom en av
samtliga ledamöter och sjönk gradvis fram till ända till1990 ner
under tio sista mätpunkten,Den indikerar emellertid1995,procent.

utredningskorporativismen fortfarande vid liv och tidigareäratt att
decenniers nedgång inte automatik för framtiden.någonrymmer

detta finnsUtöver anledning påtala viktigaatt ett par nyanser.
Helt linjei med tidigare forskning kan registrera mycket tydligen
sektorsvariation. Korporativismen hela tiden starkaststår inom soci-
alpolitiken detta får här innefatta arbetsmarknads- ochäven
bostadsdepartementet. Iordbruks- och näringspolitik allmänhet,i

också brukar förknippas med den korporativasom staten, svarar
för den allra kraftigaste nedgången. mottrend kanDen skönjas isom
slutet mätperioden har, detvisar sig, sitt den offentligaiav ursprung
verksamheten. de socialpolitiska delarnaFörutom härrörstaten,av
den från utbildnings- och civildepartementet, förrvilka dominerades

ämbetsmännen. resterande delarnaDe regeringskansliet -justi-av av
utrikes-, försvars-tie-, finansdepartementet,och vilka kan sägas svara

för kärnområden aldrig inslag kor-några störrestatens rymmer av-
varförporativism, hellerinte deras variation tid har någonöver större

betydelse.
detaljerad ochEn analys denna sektorsvariationmer noggrann av

bekräftar ovannämnda bild. nedanstående diagram illustrerasI ande-
len företrädare från privata organisationer samtliga flermannakom-i

tillsättsmittéer inom kommunikations-, jordbruks- och arbets-som
marknadsdepartementet åren 1960-95.
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för-kommittéväsendetorganisationsföretrøidareAndel inomFigur 2.3.
enmansutredningarutom
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oför-det helakvarstårtydligt. KorporativismenResultatet är taget
hardrastisktmedan denarbetsmarknadspolitiken,ändrad inom

jordbrukspolitiken.ochkommunikations-bådeminskat inom
vad kor-skärskåda i månslutligen intressantDet närmareattvore

slutetidess blygsamma uppgångnedgångporativismens men även
klas-det degrad.olikaskilda i Ardrabbar intressenmätperiodenav

poli-häreller kanförlorat mark spårafolkrörelsernasiska ensom
mycket intres-detta slagfrån näringslivet Frågortisk reträtt voreav

för slut-underlagför därigenombesvara, minstinte att gesanta att
tvingasförskjutning.politiska maktensden Härsatser om

slutsatser ris-beskaffenhet.materialets Våratillemellertid hänsynta
till de under-urvalbryterskakiga vårtbli väldigtkerar när neratt

ovannämnda slag. ifrågor Menför besvarakrävs att avsomgrupper
ned-framgårtendenser,tydligakanden registrera någramån att

producent-"korporationer",allaslagit ävengången ommot typer av
kanske drab-bostadsmarknadenochjordbruks-organisationerna

stöd-fornaplanhushållandefall denallra ibats Det såär statensmest.
fotfästet.förloratandra har 35äntrupper mersom

Remissväsendet

utred-förlängningregel naturligremissomgångEn är ettavensom
betänkande tillöverlämnat sittkommitténingsarbete. När reger-en

andraämbetsverk och instan-brukligt låtanämligendetingen, är att
derasdömaförslaget.framlagdadet Attsig över egnaavyttraser
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uppfattningar det viktigt för organisationerna medverkaär ävenatt
denna deli beslutsprocessen. följerDärav emellertid inteav att

remissdeltagande skulle effektivt för organisationernasättettvara att
påverka politiken. kan dessutom hävdaMan remissdeltagande äratt

problematisk indikator korporativism. och förDet sig i sigrören
institutionaliserad form för politiskt deltagande, det förom en men

korporativismen utmärkande saknas, finnsdet formella elleratt
informella förregler deltar.vem som

tidigare forskningenDen remissväsendet lyfter framom ett
mycket distinkt utvecklingsmönster. till slutet 1970-taletFram av -därefter finns inga uppgifter ständig tillväxtpågår remissin-en av-

historiskaDet förstremisserna och främstmönstret ärstanser. att
gick till berörda myndigheter. dessutom hämtaAtt synpunkterut
från allehanda privata sammanslutningar företeelseär en som synes

förknippad med demokratin och kravet folkligt förankradvara en
allmännaDen slutsatsen tycks också den,just allt flerstat. attvara

institutioner och organiserade intressen dras in i remiss-typer av
väsendet. endaDen remissinstans ständigtinte bredertypen av som

desig statliga myndigheterna, det råkar denär kategoriut men vara
redan tidigare alltid finns med. den privata sidanPå detärsom pro-

fessionella sammanslutningar hela tiden dominerar, arbets-som men
marknadens folkrörelserorganisationer och för den starkastesvarar
ökningen.

hur dettaFrågan skall tolkas. drarLewin egentligen slut-är ingen
alls, han intresseorganisationerna allsintesats utom att noterar att

har dragit tillbakasig eller försvunnit just denna Möjligenarena.
låter han därmed antyda resultatet talar korporati-att emot tesen om

Ävendöd.vismens frånsett medverkan i remissväsendet inte äratt
särskilt branågot korporativism,mått vill hävda dettajustatt

resultat indikerar slags urholkning korporativismen.snarast ett av
deMönstret privata intressesammanslutningarna först grad-är att

vis remissväsendet, vilket kan tolkas ökningerövrar kor-som en av
porativismen. De organisationer uppfattas legitimasom vara repre-

för skilda och intressen möjlighet offentligtsentanter grupper attges
företräda korporation.sin den trenden fortsätterMen i så måttonär

alla aktörers medverkan tilltar, betyder det deltagandet föränd-att att
innebörd. beredas tillfälleAtt blir dåremiss interar att svara en

längre tecken utvald eller erkänd. skulle dåViärett att man snarast
ha med tilltagande pluralism inomgöraatt en staten.

svaghet medEn ovanstående det empiriskaär attresonemang
underlaget enbart omfattar perioden fram till hurOavsett1978.
väljer uppfatta utvecklingen från fram till innebär det1922 1978,att
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särskiltför den period intressantdataunderlagsaknar är attsomatt
harråda bot detta gjortmöjligtdetalj.granska i För att enom

förteckningarmaterial dedatainsamling. Vårt upprättasär somegen
bereds till-anmodas ellervilka instanserdepartementet över som

slag.utredningsynpunkterfälle någotatt avenavge
hos arbets-tillgängliga remisslistorsamtliga sådanahar kartlagtVi

frånkommunikationsdepartementetjordbruks- ochmarknads-, 1971
departementremisslistor hos allaframåt, samtligaoch utomsamt

Resultatetför tioårsperiodenutrikesdepartementet 1987-96. av
häntvadtydligt beskedtämligenundersökningdenna somett omger

dedecennierna. dende månden svenskamed I tresenastestaten
skullebilderbjuder representativ 1971-86,årendepartementen en

urholkatsremissväsendet harbli korporativismen inomslutsatsen att
från ungefär till knappthar ökatinifrån. Antal remissinstanser 30

förblivitharandelen isamtidigt organisationer55, stort settsom
statsmaktenbetydermellan och Detkonstant procent39.35 40 att

allt lätt-olikaerkännanden till organisationerdelar sina ett merut
allt mindreblir således också intressantvindigt Detsätt. ettatt

erkännande.sådant

samtligaAndel remissinstanser 1971-1997organisationerFigur 2.4. av

60

Kommunikation-O--Å

Arbetsmarknad-l-

Jordbruk-0-

1A- Samtliga UDutom-

10 0- -Antal-
remissinstanser

O v .v u .v . .
92-94 95-9783-85 86-88 89-9171-73 74-76 77-79 80-82

intressantavslöjarfinstilt analys givetvis vissa MestEn nyanser.mer
underminskad andel organisationertilldå tendensenärnoteraatt en

färd meddåoffentliga skulle idecenniet.det Det attsenaste vara
förskjutningar harförlorad mark. Enåtererövra ägttyp rumannan av
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den privata sidan. nedanstående diagram illustrerasI hur balansen
mellan arbetsmarknadens förändratshar sedan börjanparter av
1970-talet inom de sektorer valt specialstudera och sedantre att
mitten 1980-talet för hela det politiska spektrat.av

Balansen mellanFigur arbete och kapital bland2.5. remissinstanserna
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Bilden uppvisar enhetligtinget grovhuggen tolkningEnmönster. ger
emellertid vid handen löntagarorganisationerna till börjanatt en
stärkte ställningsin inom arbetsmarknads- och kommunikationspoli-
tiken och det rådde tämligen god balans inom alla de sekto-att en tre

i mitten 1980-talet. arbetsmarknadspolitiken har dettaInomrerna av
förhållande i sig, medstått vissa pendelslag tid.än överstort sett om

de båda andra sektorerna harI det däremot skett tillåtergången en
situation verkar normaltillstånd för politiken imotsvara ettsom

där näringslivet har litetvisst överläge.änstort, ett om

Genomförandekorporativism
svensk politik har organiseradeI intressen mycketgivits möj-stora

ligheter påverka den offentliga förvaltningenf korporativaDetatt
har därmed kommit särskilt tydligt till uttryck just inomsystemet

politikens genomförandeled. för deRepresentanter intresse-stora
organisationerna har inkorporerats genomförandeti högi gradså att
de till och med platstagit fullvärdiga medlemmar centralasom av
myndigheters beslutande styrelsen. Intresseorganisationernaorgan,
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och rådmängd delegationerdeltainbjudits ihar dessutom att en
förvaltningsapparaten.inom

undersök-resultatetredovisarhär våradet avsnittetI av egna
Ytterli-genomförandekorporativism.formerbådadessaningar avav

bildfullständigförinkluderasbordeområde att avett ge ensomgare
behandlaskommerintesvenska korporativismen,den attmen som

myndigheter.och lokalaregionalaintresserepresentationen ihär, är
brukarförvaltningsorganensidan deVid partssammansattaav

uppgörelser pekaslönepolitiskaförmodellenden svenskaäven ut
regeldel det korporativa Somviktig systemet. är nogavensom

löneuppgörelserklassiska variantenhelt fel tänkt.detta Den av -
nämligen heltsköttesförhandlingarcentraliseradestarkt stat-utan-

exempel korporativismensdärförinblandning. De snarastvar
uppgörelserfriaför dessadåskareservationEn göras attmotsats.

denoffentliga politikenfdel den Iunderförstått kan ha varit aven
genomförande-slagshär talaocksåfallet kansåmån ettommanvar

korporativism.
behovetarbetsmarknadenförhållandetillustrerarAnnars attav

ochför korporativaförutsättningardethålla isär är arrangemangsom
kansådana. Möjligenlösningarnade korporativa säga attmansom
fungerande korpo-ståndför tillgodaförutsättningarnanär attvar

ochfå, starkaarbetsmarknadensrativa parter cen-vararrangemang -
och seder-centralabehov dem. två-fannstraliserade inget Deav-
förekomtrepartsöverenskommelser SAF-LO-TCO sommera

förhandlingsöverens-huvudsak fria1960-talen iochunder 1950- var
återhåll-tillinblandning maningarstatligkommelser änutan annan

samtal mellanförförutsättningarnasamhet. När att par-arrangera
antal för-försämratssidan hadeandraoch å störreettstatenterna -

och lokalasjälvständiga förbundochhandlingsorganisationer mer
samordning.leddstatligtbehovetökadeorganisationer av en-

allt högrekorn iekonomiska kris1980-talensochUnder 1970- staten
försökaskattepolitikpolitikoffentligutbyte etcgrad i motatt

lönebildningsprocessen.återhållsamhettill iförmå parterna
dockkanarbetsmarknadsvensksituationenröriganågotDen
hosfinnas intressekort.stabiliseras inom Detkomma ettatt synes

hållbar lös-försöka hittaoch löntagarearbetsgivarebåde att meren
det sk Industri-teckenfunnits. sådantde problem Ettning ärsom
Avtalet,industrisektornsmellanslötsavtalet 1997 parter. somsom

medhotade intervenerablandlägeuppkom i när attannatstatenett
förgrundenmedling, kornobligatorisklagstiftning utgöraattom
förhelhet.arbetsmarknaden i sin Detförhandlingarna är ännu

fannsdetföradetta kommerhur långtuttalatidigt sig att menatt om
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bedömare ganska jämställde händelsen med det klassiskasnartsom
Saltsjöbadsavtaletfé Och de klassiska centrala uppgörelsernaäven om

återkommerinte nationell finns tydliganivå tendenser till kor-att
porativa tillbaka därEU-nivå europafacken,är vägarrangemang
arbetsgivarna och kommissioneneuropanivå färdiärgemensamt
med utforma långtgående europeisk arbetslagstiftning."att en

Verkens styrelser

tiden har omfattandeDen förändring ämbetsverkenssenare en av
styrning och med riksdagens beslutI avskaffadesvårenägt 1992rum.
den formella förvaltningskorporativismen. fickvissa myndigheterI
intressegruppsrepresentanterna kvar särskildai rådgivandestanna

sedan de lämnat styrelserna. Efter detta, brukarävenorgan, som
betraktas det avgörande avkorporativiseringsbeslutet, såle-sittersom
des alla styrelseledamöter formellt personliga mandat. Det ute-
sluter givetvis deinte samtidigt inflytelserika deiäratt personer

intresseorganisationerna. fråganDen intressanta här sökerstora som
sitt därmed hur omvälvande dessa förändringar har varit iärsvar
praktiken. Andelen olika har undersöktstyperav representanterav
tidigare, dessa undersökningar har helt olika urval ochanväntmen
indelningar vilket det omöjligt analysera förändringargör överatt
tid. har därförVi genomfört undersökning omfattaren egen som
tiden 1960-1997.

Antalet centrala ämbetsverk med styrelser ökade kontinuerligt
under lång tid fanns styrelser med ledamöter1960 och34 trettio318

styrelser medår ledamöter. de91 har825 Men årensenare senaste
det skett minskning fanns styrelser med1997 ledamö-75 633en

innebär förutsättningarnaDet givetvister.5 för korporativtatt
inflytande statsförvaltningeninom har minskat under år. För-senare
ändringen den tidigare beskrivits inom utredningsvä-motsvarar som
sendet där antalet enmansutredningar har blivit vanligare.
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verksstyrelserstatligaFördelning ledamöter i 1960-1997Figur 2.6. av
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tidigare den häri arti-figur visat sigI 2.6 mönstersamma somser
decenniernadeförskjutningenkeln. Den ägt senastestora som rum

partiföreträdare harandelenmark medanämbetsmännenär tappatatt
Övriga jämförelse med detta enbart krusningarförändringar iökat. är

emellertidämbetsmän har det pågåttInomytan. engruppen
dessaperioden korn majoritetutveckling. börjanintressant I avav en

denberörda verket. Idagfrån det utgörrepresentanter gruppen
högskoleverk-stället har defjärdedel ämbetsmännen.enbart Iaven

fördubblats;andel ämbetsmannarepresentanterna änmeravsammas
från högskolan.hämtasfemte ämbetsman Om så upp-numeravar

utveckling kan kon-korporativismensmärksamheten riktas mot
underför intresseorganisationernaandelen representanterattstatera

formella avkor-Efter detperioden har legat tjugohela runt procent.
nedgång medmycket litenporativiseringsbeslutet har det skett treen

betydelsefulla den pågåendetecknetprocentenheter. Det mest
omkringemellertid redanregistreradesavkorporativiseringen 1980,

flerföreträdare blev intresseorganisationernas.då partiernas än
traditionellt korporativaFörändringarna vad gäller den represen-

finnas anled-det kan ändåalltså särskiltintetationen Menär stora.
föränd-har devilka eventuellt vunnitundersöka småning att som
lön-balansen mellanSärskilt intressantringar ärägt attrum.som

för näringslivet kapitaloch företrädarearbetetagarrepresentanter
reduktion organisationer-förskjutits. decenniernashar De senaste av

dethårdare löntagarna pri-har nämligen slagitställning änmotnas
har förloratnäringslivet. organisationer någotLöntagarnas mervata

icke-organiseradesamtidigt detorganiserade näringslivet,detän som
åderlåtning.drabbats motsvarandenäringslivet alls har Detinte av

37



DEN GAMLA MODELLEN BORTVITTRAR

handlar alls dramatisk maktförskjutning, tenden-inte någonom men
densamma remissväsendet.tidigare registrerats inomärsen som

myndigheternas verksamheter delas sektorer återfinnsiOm upp
trender, andra.sektorerinom Vissa iänaccentueratsamma men mer

Ämbetsmännens inflytande framförminskade har allt skett inom
infrastruktur. flyttat framsocial och harPartierna sina positio-omsorg

ordentligt alla sektorer. omvälvningarna harinom De störstaner
emellertid arbetsmarknadsse/etom. för-skett har dessutominom Där
ändringarna under de Löntagarorganisationernaåren.ägt senasterum
hade ledamöterna siffran i1980,42 ärmest procentsom av nu nere

Även näringslivsorganisationerna har inflytande20 procent. tappat
rejält arbetsmarknadssektorn, från baratillinom 196033 5procent

Tillsammans har samtliga minskat medorganisationer1997.procent
procentenheter. Samtidigt har procentenheterpartierna +38 28

och icke-organiserade procentenhe-näringslivsrepresentanter + 13
Ämbetsmännenframåt. har aldrig särskilt starkavarit inomter gått

arbetsmarknadssektorn dennaoch har heller inte något. Inomtappat
sektor kan med andra ord tala reell avkorporativisering.om en

kan alltså konstatera dramatisk,Vi det skett viss, ingenatt en men
avkorporativisering med undantag från arbetsmarknadssektorn

framför allt innebär flerharpartierna änatt representantersom nu
föreFörändringen inleddes emellertid detintresseorganisationerna.

opinionsoffensiv flera före formellainitierades och detSAFzs åratt
avkorporativiseringsbeslutet. relationen arbete och kapital harI

förlorat inflytandearbete och med avståndet mellan andeli i att
förnäringslivsrepresentanter och löntagarna har Ökatrepresentanter

framgångs-sedan tycks därmed ha mycketstrategi varitSAF:s1990.
rik.

kraftfullaste förskjutningen hela tidsperiodenDen över ärsett
från partifolk. jämförelse denemellertid den ämbetsmän till medI
maktförskjutningen statsförvaltningmarkanta svensk deinommest

frånden till kvinnorna, emellertidsigåren, männen ävensenaste ter
det förändring.mindre omvälvande undersök-vårIsenare som en

utgjorde kvinnorna styrelseledamöternaning 1960,4 procent av en
andel hade ökat till1997 43 procentssom

Rådgivande organ

verksamhet bedrivs och de beslut bereds vid de statligaDen som som
försiggårmyndigheterna till del mindre delegatio-realiteteni istor

arbetsgrupper, råd och kommittéer. partsintres-Förpermanentaner,
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kan det således viktigt befinna dessaväl sig iså någraattsena vara av
mindre glamourösa myndighetens ledning.positioner sitta iattsom
Även partsdeltagandet fortfarandekan det ocksåiavtar toppenom

fullt utbyggt längre Huvudresultateti organisationen. i vårvara ner
bekräftar frånundersökning dock huvudsaki våramönstretegen

delundersökningar: Deltagandet har minskat påtagligt underövriga
de och synnerhet under 1990-talet.i intres-åren De15senaste stora

emellertid fortfarande mängd olikaseorganisationerna ingår i en
underlydande organ.

uppgifter fyraStudien bygger de de organisationernastorasom
arbetsmarknaden själva lämnat uppdragsregister och kalen-i LO

drar verksamhets- och revisionsberättelserSAF, SACOsamt res-
pektive med hjälp detta material studerar utveck-TCO. Om av
lingen under till och med huvudresultatet detåren 1980 1996 är att

kraftigsker minskning både antalet ochpartsrepresentanteren av av
antalet statliga med Följande figurpartsrepresentation. visarorgan
förändringen absoluta tal med avseende antaleti organ som orga-

de representeradenisationerna ärattuppger

Arbetsmar/enadsorganisationernas statligaFigur representation i2.7.
1980-96organ
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kan således finna generellt nedåtgående för-trend där denVi storaen
efterändringen gäller allain organisa-någon gång Detta1990.sätter

utveckling avviker från de medtioner, TCO Övrigasäven vars annars
kraftig under 1980-talet. absoluta tal ned-iuppgång Den störstaen

från till medan börjargången LO, SAF541 222,görs av organ en
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låg och hamnar lägre, kannivå, varav29, 911änen organ ses som
arbetsmarknadsorgan.54

Även nedgången berör alla kan utvecklingenorganisationerom
faktiskt tolkas den inflytande. kor-relativaså SAFts Detatt gynnar

har stödjeben för denviktigtporativa varitårensystemet ettgenom
fackliga rörelsen politiken. Landsorganisationen harin i ettgenom
omfattande haftdeltagande olika delar möjligheteni statens att
påverka besluten önskad riktning. bygger maktställningi sinSAF
finansiella medlemsresurser och har alls haftinteänresurser snarare

omfattande formella minskningenrepresentation Genomsamma
de myndigheterna blircentrala liktrepresentation i iLO SAFav mer

förhållande till och det socialdemokratiska ochsitt partietstaten
förlorar försteg.således detta

Vid sidan huvudresultatet, generell nedgång i organisatio-av en
deltagande och därmed arbetarrörelsens minskade makt, kannernas

det emellertid påpeka det icke för-plats kvarstårsin att att ettvara
aktfullt deltagande. väljer antalet iHur än mätaatt representanter-
allmänhet eller arbetsmarknadspolitiken, antalinom organisationer i

finnsallmänhet eller sektorsorganen de arbetsmarknadsor-i stora-
fleraallt kvar myndigheter. Och det gällerganisationerna i intetrots

arbetsmarknadspolitiken. Landsorganisationen hademinst inom
fortfarande hundratal och knappt femtiotalSAF1996 närmare ett ett

olika myndigheter med anknytning till olika sektors-irepresentanter
detta det blunda för detpåpekandeMen svårtärtrots att attorgan.

skett avsevärd och bantninggenerell organisationernasen av repre-
sentationåb

Organisationernas förändrade roll

Under flertal har samhällsvetare alltföroch debattörer,årett utan
mekanisktövertygande belägg, korporativismennästan upprepat att

brutit fåttoch styrelseskicket därmed också plu-attsamman meren
ralistisk prägel. den här undersökningen har med empiriskaI

bekräftabelägg kunnat ryktet korporativismens sammanbrottatt om
kraftigt överdrivet, det ändå korn sanning.är även ettom rymmer av

den korporativa betydelse harmån någonsin varitI arrangemang av
de nämligen delvis och fått plats för andra konstel-undanträngts ge

ochlationer. dock utveckling kommit plötsligtingen iDet är ettsom
enda slag.

Huvudresultatet emellertid ställninginte partsintressenasär att
har reducerats föränd-dramatisk viktigastei mening.någon Den
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årtiondena,politikerna under de ihar ställeti varitringen senasteatt
kraftigt domineratidigare, kommitutsträckninglångt änstörre att

genomförande besluten. Såväl kommittévä-beredning ochbåde av
gradbefolkas således allt högreämbetsverkens styrelser isende som

fåttförsta hand ämbetsmännen lämnaOch detpolitiker. iär somav
politiskt tillsattaför partiföreträdare och departementens tjäns-plats

intresseföreträdare och politikerEftersom mellanbalansentemän.
avkorporativi-fördel kan alltså talaförändrats till de ensenares om

sering.
kommittéväsendetpolitikerdominansen präglasVid sidan avav

enmansutredningar. Intresseorganisa-ökande användningenden av
utrednings-överväldigande rollhar aldrig spelat inomtionerna någon

beredningsarbetetbetydelse detväsendet. iPartsintressenas gångna
heller det talöverdrivas ochska således inte någotinte är parter-om

marginalisera-definitiva från kommittéerna. Somåtertåg settnas
ledamö-cirka tiondel kommittéernasdes till utgöraparterna att aven

inledning. Rik-andel under nittiotaletsför sedan öka sin någotattter
märkbarockså därremissväsendet kanblickarna mottas se en

fåtaloch det längreAllt fler deltar remissarbetet intetendens. i är ett
har blivitprivilegierade erhåller remissinstans. Detstatus ensomsom

beslutsfattarnas och konkurrensenutanför dörrarökad trängsel om
verkstyrelserna kanuppmärksamhet har ökat.politikernas Inom

kommittéväsendet. litenutveckling Viinom ser ensamma somana
ochfullt förmärkbar tillbakagång intresseorganisationerna,men

förväntat.kraftigför allsfrämst då löntagarintresset, inte så sommen
partiväsendetsämbetsmännens ochviktiga iställetDet reträttär

inflytande förvaltningsledningen.ökade över
dearbetsmarknadens organisationerSlutsatsen såledesär att -

främst barböndernas sammanslutningartillsammans med uppsom
själv-delvis har undan ellerfria korporativismen baraden trängts-

beslutsfattandet.från det offentligadragit tillbakasigmant
dra slut-utifrån dessa resultatemellertid okloktDet ävenattVore

förlorat rollmotsvarande har isinorganisationerna i månsatsen att
Även förstelning och dåsamhällsliv.svenskt organisationernas nuom

nedgång under detdebattämnen och tydligpopuläravarit trots en
folkets deltagande frivilligadet svenska iallra decenniet, ärsenaste

fortfarande imponerandeslagsammanslutningar olika stort.av
politiskaliten,Medlemsaktiviteten organisationernasmå vara men

relationfastän de harbetydelse kan mycket väl kvarstå annannu en
politiska makten.till den

från det direkta besluts-fackföreningsrörelsen marginaliseratsAtt
förbetydelse lönta-med dessfattandet hänger heller inte attsamman
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minskat. Enligt Maktutredningen kulminerade organisations-garna
gradens utveckling för därefter svenskasuccessivt1986, Denatt avta.
utvecklingen densamma länder västvärl-ansågs i övriga ivara som
den. ljuset längre tidsserie med beräkningarI organisa-av en av
tionsgraden följande figur kan Maktutredningens slutsatserse
ifrågasättas.

Facklig organisationsgradFigur 2.8. procent1980-1997 50
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tillbakagång förmärkasDen kunde efter framoch till1986 1989som
fortsatte visserligen ytterligare för bottennoteringår nåett att en

Efter det har emellertidåret organisationsgra-1990 80,9 procent.
den ökat för närheten de tali utmärkte 1980-taletsatt nu vara av som
mitt. stället räknar bortOm i och det året1986 snarast ettser som

undantag tycks således den internationella trenden slåinteextremt
igenom här råderi Sverige, relativt konstant organisationsgraden

Utvecklingstrenderna blir stället allt olikartadei83runt procent. mer
i med olika facklig tradition. ökade heterogeniseringenDenstater
arbetsmarknaden har slagit detinte igenom Maktutred-sätt som

förutspåddeflningen minskade formella deltagandet korpora-Det i
hartiva lett till de fackligainte harorganisationernaarrangemang att

övergivits. lika starka tidigareDe med avseende med-står som
lemsresurser. emellertidtvingas använda demDe och isättett nytt
konkurrens flermed allt aktörer den politiska marknaden.

Riktar blicken utanför fackligade finns fleraorganisationerna
Ävenmotsägelsefulla trender. deltagandet frivilligai sammanslut-om

ningar har de traditionella folkrörelserna ham-någonsinär större än
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ochnedåtgående spiral med minskande medlemstal mins-inat en
också dessa harkande aktivitet. organisationer ingått iDet är som

företrädare. livaktighetensamtalet med politikens Däremot störreär
former och studiecirkelverksamhetbland lösligare organisationer iav

olika slagav

Avkorporativiseringens politiska
innebörd

forskning kompletterad medsystematisk tidigaregenomgångEn av
svenskahar ryktet denprimärundersökningar visatnågra attegna om

det överdrivetdöd helt grundlöst.korporativismens inte Visstär är
finns motstridiga tendenser detoch det anledning peka ivisst att

det fak-sådanaempiriska materialet. reservationer återstårMen trots
har hänt med den svenskamycket påtagligtnågot statenatttum

decennierna. lägre gradloppet de Genominom två, tre senaste avav
förindirekt riksdagsrepresentation de partsintressenagängse ser

för besluts-mindre det skulle kunna skäl benämningengöraav som
har också inneburitkorporativism. tjugo årenDe ettsenaste avta-

deltagande från sida kommittéergande intresseorganisationernas i
urhol-Till det kan lägga remissväsendet haroch verksstyrelser.i att
harinifrån. berednings- förvaltningskorporativismkats Såväl som

Även från till önskarsåledes avtagit. gångstaten par-om annan
finnsför och inflationsbekämpning detlöneramaratt taterna ansvar

för har lämnat det traditionella sammanträdan-fog härpåståatt att
styrelseform.dets

således korporativismenrimliga tolkningen i någonDen är att
detta tolkashar minskat betydelse. skall dåi i sin Utanmån Hur tur

pekahär kunna leverera slutgiltiga vill avslutningsvisnågraatt svar,
vad kom-vad det för slags efterlyser. vill delsViär vetaut somsvar

förförändring innebärkorporativismens ställe, dels vad dennaimer
politiska maktens förskjutning. Väl medvetnaden ärattom

det empiriska materialet, drar slutsatservissatvungna att pressa
registrerade utecklingstendenserna.basis de inte tjänarOm annatav

hypoteser delvis kandetta välgrundade iåtminstone prövassomsom
efterföljande kapitlen.de

styrelseskicketDet nya

hur det modernavill här alternativa tolkningarVi pröva tre av
utvecklingbör karaktäriseras och vilkensvenska styrelseskicket som
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trolig: juridiska demokratin, intressegruppspluralismDenär mest
och, varför korporativisminte, juridiska demo-snitt. Dennytten av
kratin" kan beskrivas lyftaden nuvarande ordningen framiattgenom
politikens tendens till konstitutionaliseras, det centrala poli-att att
tiska beslutsfattandet alltmer kommit efterlikna författningensatt

Ävenbokstav. Partsintressena hålls "replängds avstånd. alltom
fler hörda allehanda frågor ochsig i okonventio-röster gör genom
nella medel hörs det ökande frånlarmet" bra bit det alltmeren ren-
odlade politiska beslutsfattandet. Helt enlighet med sådani tolk-en

har också det formella beslutsfattandetning politiska blivit alltmer
dominerat och parlamentarikerna.partierna deDetta är ett mestav av
framträdande resultaten den häri undersökningen. har fall fåttVi i så

tydligare åtskillnad mellan och icke-offentligastatsmakten intres-en
enlighet med deni modell Theodore förespråkade.Lowi Visen som

fall från den friai korporativismenså den renodlade juri-rör motoss
diska demokratin.

från formali-intresseorganisationerna deMen även utestängsom
serade uppdragen, eller helt enkelt drar undan bevåg, sak-sig eget

alls kanaler till makthavarna.inte den uppgiften ingår iI attnas nya
konkurrens med allt flera olika och enskilda fungeraröstergrupper

påtryckare, informatör och opinionsbildare. Karakteriseringensom
det styrelseskicket pluralism tycks därför träf-änav nya som oss mer

fande. fall tycks svensk politik träda mindre ordnad ochI in ivart en
överblickbar politisk ordning, präglad lobbyverksamhet och min-av
dre synliga nätverk.

finns emellertid ytterligare delvis kompletterande, tolk-Det en,
innebärning visserligen fått ökad intressegruppsplu-attsom en

ralism central korporativismen fortfar frodasnivå att attmen
andra politiska nivåer. har själva undersökt hurVi inte relationen
mellan offentligapartsintressena och det inom regionerna,utser
kommunerna eller den Europeiska arbets-unionen Men vet att
marknadens fortfar olika arbetsmarknads-iparter att representeras

länsnivå. Och den politiska utvecklingen har inneburit ettorgan
kraftigt ökande för de folkvalda kommunala och regionalaansvar
makthavare och förvaltningen dessa Kommunaliseringennivåer.
och den internationaliseringensi tidevarv ökade betydelse olika regi-

fått, förändrar också den relativa maktfördelningen mellan detoner
lokala och det centrala. längre finnsintresseorganisationernaAtt inte
vid köttgrytor kan helt enkelt betyda de ochärstatens att tomma
bara värda vända Kanske de bedömningen detgöratt attryggen.
finns hämta de kommunalai och regionalaatt grytorna.mer

preliminära slutsatsen och den hypotes första handDen börisom
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svensk poli-bakgrund ovanståendeärprövas attmot resonamangav
från tillförskjutning korporativismkännetecknastik vissav en

intressegruppspluralism.

förändrade karaktärförskjutning ochMaktens

exempelvis korpora-använda deltagandesedan tillåter iOm attoss
ytterligarekan draindikatorer makt,tiva ävenarrangemang som

det svenska styrelseskicket,förändringantal slutsatser. En motett av
medfört maktförskjut-fall väsentligaökad pluralism, har i tvåså

ningar.
näringslivetsförsta ökninghar för det registrerat vissVi en av

Näringslivetbekostnad löntagarorganisationernas.inflytande, av
tekni-framme det gäller utnyttjadessutom ligga långtpåstås när att

användamed hjälp media och sigför vändaker opinioner attatt avav
förhåller kommerbestämtprofessionell lobbying. det sigHur mer

Arbetsgivareföreningenskapitel, Svenskaframgå i nästaatt men
lobbyingorganisa-från förhandlingsorgan tilltidiga omvandling ren

för dettakan uttrycktion ettses som
förskjutningdetta innebärkan för det andra tänkaVi attoss en

fördel.icke-organiseradestill defrån de organiserade medborgarna I
inflytande medpolitisktrenodlat korporativt alltutövassystemett

lobbyingbetoningoch organisationerna.hjälp En större avgenomav
därför jämförelseviskanuppbyggnaden informella kontaktnätoch av

indivi-innebärmöjligheterna för enskilda aktörer.förstärka Det att
gradhögreoch traditionella klasskillnaderduella maktresurser i ännu

gällande.tidigare kan komma siggöraän att
innebärakan därmed kommaAvkorporativiseringen att ettatt av

flestadeTill skillnadsvenska samhällets särdragdet mottonas ner.
funnits eli-nämligen utmärkts detländer har tvåandra Sverige attav

arbetarrörelsens utgjortberor organisationsnätinte Det attter, en.
denför Politiskt har det inneburitrekryteringsbas eliten.viktig atten

liberalahaft jämförelsevis radikala ochmaktelitensvenska upp-mer
förändring-förankringbredare socialfattningar, Omsamt nuen

för medpluralistiskt samhälle organisationersig attmot ettarna mer
fårsynnerhet försvagas,allmänhet och löntagarorganisationer ii

uppfattastraditionell kanelit Sverige.alltså i Dettaäven somen mer
förlegad makt-sammanbrott för sedan längeoch naturligtsuntett en

förförsämringinnebäradet skulle tvivelstruktur. Men ävenutan en
fattigaredan politiskt Sverige.de i

utvecklingen.automatik den politiskafinns igivetvis ingenDet
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behöverOrganisationerna alls stillasittande och finnainte tigande
bli politisktsig i marginaliserade. självai verket allsDet inteäratt

troligt. faktisktdet förhåller framgårsig kapitel därHur nästaav
förredogör organisationernas och storföretagens politiska strategier.
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folk-Näringsliv,3.

politiskrörelser och
makt

förstatli-under hotetlevde under 1930-taletFörsäkringsväsendet att
socialdemokratiskafruktade Per-Albinsoch branscheni attmangas

området.för reformera helaskulle initiativ Förregering attattta
från branschens sidapolitiska utvecklingen enadespåverka den man

kampanjorganisa-för monopolkommittévad de kallade enenom -
och riksda-medel skulle försöka vändamed olika opinionention som

utifrån förlagorutarbetade tyska anti-riktning.i Mangen en ny
problemargumentsamlingar. särskiltmonopolmaterial och Ett attvar

uppfattades allt kallsinnigariksdagsledamöternade borgerliga mer
försäkringsbranschen klaraförsäkringsbolagen. Skullevisavi attav

politiskabehövde ha derassocialdemokraternahålla stången man
blevsida. till stånd dettamotståndare sin För att taettatt grepp

utbildaoch demborgerliga ochkontakt med de ipartierna ettvart av
lobby-framgångsrikför försäkringssakkunniga.kalladevad Enman

försäkrings-försvar för destarkt privataverksamhet här kunde ettge
folkvaldabland debolagen

informella politikenmåfå för denillustreraExemplet valtär att
tidentillbakakunnat mycket längre iäldre skullelite Viårgång.av

mellankontaktenlikartade exempel, den personligaändå hittatoch
förhar alltid utnyttjatsparlamentariker och berörda intressen att

och påverka.informera
exempel kan hämtassamtidigt omskrivetmycket färskare ochEtt

hade arbets-Underfrågan förmånsbilbeskattningen.från 1995 enom
och näringsdepartementenmed företrädare för finans-, miljö-grupp

förmånsbilar.förslag höja skattengickslipat attett utsom
och mediastöd från miljörörelsenhade ocksåFörslaget givetvis speg-

välavlönades förmån. iföreteelsen de årlade Drygt ett senare,som
ställetförslagetklubbade riksdagen inovember igenom1996, att

Visserligendäremellanförmånsbilar. Vad hade häntskattensänka
lobbykonsultfirma besluts-hjälp givitdrivit och medhade S av en

förinformation och defattarna den argument var gynnsammasom
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skattehöjning. Bilbranschen och metallfacket lyckades emellertiden
välplanerad kampanj fråganvända till fördel.sin Genomgenom en

goda kontakter, påtryckningar, manifestationer informationoch till
beslutsfattare och media professionellt stöd kunde vändasamt man

hotande nederlag framgång.tillett storen
Händelseförloppet troligen bara unikt avseende,i detär ett att

blev offentligt känt artikelserie i dagstidningar.våragenom en en av
heller företeelse.Det inte Parlamentariker,någonär settsom ny

regeringsföreträdare och förvaltning har alltid behövt kunskap och
för påtryckningar från de enskilda medborgare, företag ochutsatts

organisationer eller berörts de beslutsättett annatsom av man
fattat eller fatta. demokratiska beslutsprocessenDen har iämnat
praktiken således aldrig fungerat oberoende omvärlden.av

tycks ändå ha kommitnågot det politiska livet,Men inytt nu
åtminstone ska vad media och vad hävdaspåstår itroom man som
riksdagsdebatten. Traditionell verksamhet syftemed påverka poli-att
tiska beslut tycks ha professionalisering. Tecken tydergenomgått en
också organisationer ökad omfattningi anställer medatt personer
uppdrag genomföra regelrätta kampanjer och bygga ochatt att upp

politiker- ochutnyttja mediakontakter. Och till skillnad från tidigare
uppträder professionellaockså lobbyister konsul-numera scenen,

hyr kompetens politikerpåverkansin till deni önskarter utsom som
utförda.tjänster de debattskrifter har frågan häv-I tagitsom upp

das ofta lobbyverksamhet överhuvudtaget ökat omfattning ochiatt
betydelse, särskilt de formerna förgamla de organiserade intres-som

politiska deltagande fungerarlängreinte de gjorde tidi-senas som
gare.

Frågor det utomparlamentariskaom

agerandet

allmänna ordalag syftar det här kapitlet till kartlägga företagensI att
och de organiserade olikaintressenas samhällskontakter. kan där-Vi
med också bidrag till den fråganaktuella lobbyingenså iettge om
Sverige. samhällskontakterna innefattarMen det vanli-änmer man

kallar för lobbying. tänker den informellaVi justattgen typenoss av
kontakter kan kompletteras med andra försöka påver-sätt utövaatt
kan. troligen mediakontakterDet och opinionsbildningsåär äratt
väl viktiga den åtgärderi mix utmärkerså de kam-mångaav som av
panjer dagligt tal kallari lobbying. ofta omskrivna lob-Densom man
bykampanjen från Lärarförbundets sida har till delen varitstörsta en
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för skapalobbyinsatsermedkopplatsmediakampanj attsammansom
och sjuk-har polisernasbeslutsfattarna.tryck På sättett samma

arbetsvillkorbättreför löner ochhögresköterskornas kampanjer
modernantyder dessutomexempelmedia.bedrivits via Dessa att

Åtminstonekonsulter.politiskamed hjälpockså bedrivslobbying av
storfö-bådehit räknasamhällsaktörernaresursstarka måde mest -

utvecklattycks haintresseorganisationernaoch de större ettretag -
beslutsfattarna.de politiskapåverkaprofessionellt sätt attmer

och lobbyingkampanjerpolitiskaanförda exemplendeAv om
förstadistinkt.entydigt ochheltspråkbruket Enframgår inte äratt

begrepp, dedärför sinaför forskare blir preciserauppgift att egnaen
undersöka ochkanmed hjälpanalytiska verktyg resoneramanvars

hurkapitel harförsta angivitbeskaffenhet.verklighetens vårtIom
olika underka-spjälkasdeltagandet bör idet politiska uppattanser

här poli-urskiljerkorporativaVid sidantegorier. arrangemangav
lobby-direkta kontakterdirekta aktioner,formdeltagandetiskt i av

kapitelfigurmediakontakter ioch 1.opinionsbildning se 1.1ing,
typologin beskrivahjälp denmedHuvudsyftet detta kapiteli är att av

deltagande.politiskastorföretagens och organisationernas
främsttendens intresserasamtalet finnsvetenskapligadetI atten

harpolitiska debatten i sinförklaringsfrågor.för Densig tur som
Iblandvärderingsfrågor.riktaduppmärksamhetenregel ärmot

goda beskrivningarintresseradeförstaemellertid i attrummet av
orsaksförhållandenrörandeFöljdfrågorsamhällsfenomen.visstettav

framstårhand, och intekommer andrabedömningar ivärderandeoch
förhållerochhur saker tingsärskilt innanintressanta vetsomens

storföretagens ochfallet det gällervälenkeltRiktigt intesig. så närär
hävdakanagerande.politiska Däremotorganisationernas nogman

harenkelt preciseratinfinner ganskaföljdfrågorna såsig snartatt
från.synpunkt beskrivningenöverordnade utgården som

demokratiteoretiskharvolymGenomgående dennai är att en
denpolitiken ochdeltagandetinformella idetutgångspunkt. Hur -

ska värderasverksamhetenden här genomgåttprofessionalisering -
demokratin.det påverkarhurgrund och bottenhandlar således i om

möjlighetharanmälerfrågor sig:då antal VemDet är genastett som
för-öppenhet Ochmed ma/etutövningens Hdelta Vad händeratt m"

finns ocksåfrågorInbäddade dessapåverka imöjligheternaändras att
exempel kanoch verkan. vårfrågor orsakflera Som nämnas attom

vad slagstänkesundersökningsuppläggning ytterst sett ge svar
poli-möjlighetför olika aktörersavgörande utövaär attresurser som

inflytande.tiskt
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Vilken kunskap har i dagsläget

korporativaDen i svensk tyckstappning vägstaten att,vara om
sönderinte vittra slipasså, åtminstone det föregåendeVi isågav.

kapitlet de traditionella fåttpartsintressena mindre inflytandeatt
flera olika Intresseorganisationernas indirekta representation isätt.
riksdagen idag betydligt för bara årtionde sedan.är än ettsvagare
Och både berednings- förvaltningskorporativismenoch har försva-

då formellasåväl reella deltagande kommittéerigats parternas som
och verksstyrelser har formellavtagit. avskaffadesmening den kor-I

ochporativa i med arbetsgivarnas verksstyrelsernauttågstaten ur
och det följandedärpå beslutet hellerinte andra partsintressenatt
skulle finnas kvar. olikaMen det härsärintressenäven sättetom
hålls replängds avstånd från den direkta beslutsarenan vårär
tolkning det pluralismen och juridiskainte Lowis demokrati"äratt

förverkligas. ideal kontak-Dennes minimeraär väg ärattsom att
mellan de folkvalda och Politikernasärintressena. ska iställetterna

endast konstitutionen. bortAtt partsintres-styras av motarman nu
från de direkta beslutsarenorna betyder dock inte politikensena att

frånisoleras omvärlden skulleLowi önska. Vad tycks iärsom se
stället förvandling styrelseskicket riktningi där blirrösternaen av en
fler, konkurrensen politikernas uppmärksamhet ökar ochom att per-
sonliga kontakter och nätverk fått ökad betydelse förfångtill för det
traditionella ordnade sammanträdet.

det svenska samhälletsEtt särdrag har också denvarit poli-av att
tiska eliten inte elitvarit både Maktutredningentvå. ochI iutanen
Demokratirådets skrifter har bilden eliter mejslats fram; elittvåav en

folkrörelserna, särskilt den socialdemokratiska arbetar-sprungen ur
rörelsen, och traditionell borgerligt präglad näringslivs- ochen mer
ämbetsmannaelit. det föregående kapitlet ställdesI därför också frå-

avkorporativiseringen leder till får traditionellgan om att en mer
elit Slutsatseni Sverige. skulle giltig förskjutningenäven vara om
också snedfördelning avseende dominerarmotsvaras av en vem som
de informella kanalerna. det förhåller med denHur sig sakenmer

undersöka.återstår besvara frågor makt och inflytandeFöratt att om
behöver studera den informella politiken.noggrant nya

Vad då de centrala utomparlamentariska aktörernas poli-vet om
tiska agerande och i synnerhet deras agerande formi lobbying,av
mediakontakter och opinionsbildning finnsvanligt detSom en
benägenhet dra generella slutsatser grundval enskilda, oftaatt av
särskilt uppmärksammade och lyckosamma, aktioner. Helt utan sys-
tematiska kunskaper förvisso Typiskt förinte. den befintligaär
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själva.aktörerna Denförsummatemellertid denforskningen är att
offentligadepolitiska institutioner,från defrämstställethar utgåtti

och organisationernasför företagensföremålvaritmaktorgan, som
intresse." i

hörledamöterriksdagensundersökningarnaåterkommandeDe av
riksdagsleda-Huvudintrycket dessakategori.dennahemma i är attav

omfattandehaft relativtsedanåtminstone 1985möterna menen
organisationsvärldenmedkontaktverksamhet sestabilganskaockså

tillfälligtycks uppvisaförMed undantagTabell 1988,3.1. ensom
kontak-regelbundetfolkvaldahälften deharsvacka, åtminstoneså av

demed någonarbetsmarknadens organisationermed såväl avsomter
förvissolever inte,parlamentarikerorganisationerna. Våraövriga

till denärhetständigförledas ikundekanske att tro, ensom man
tankemedintresseorganisationerna.svenska Menstarka attstora

detledamötersamtligaför riksdagensförhållandenatabellen visar är
kon-regelbundnahatredjedel sigdrygtnoterbartändå sägeratt en

företagarorganisationer.med olikafjärdedelochmedtakter LO en
för lobbyverksam-dramatisk uppgånginte någonMen även serom

fördet någraorganisationskontakter kanformhet i attnoterasav
för ochtrend, nämligenstigande SAFklartfinnsorganisationer en

ha fåttallttycksNäringslivetföretagarorganisationer.övriga etttrots
parlamentarikerna.tillträde tillökatnågot

Maktutred-kartladeperspektivinstitutionellaslagsMed samma
vilketkontaktmönster,detalj departementensiningen våren 1988

organiserade intressenamed dekontakterinnefattadebland annat
och dessdepartementenHuvudresultatetnäringslivet."och attvar

medhar kontakt tjänstemänfrämstregeringskansliettjänstemän
med all-Kontaktendepartement.och andramyndigheterfrån statliga

medliksomregeringskansliet,förplatsocksåmänheten orga-stortar
alls likadäremot inteharoch media. Departementennisationerna

poli-delandsting,ochföretag, kommunermedmycket kontakt samt
tillenbartannorlundaBilden vissi måntiska partierna. seromvar

kantillspetsatstatsråden.ledning, Någotpolitiskadepartementens
väljar-olikamedkontakterstatsråden prioriterar störresäga attman

kanmedia.allmänheten och DetsåledesliggerI senaretoppgrupper.
Därefter kommerväljarna.indirektuppfattas mötasätt attettsom

genomgåendeoch organisationer.med Ettkontakterna partier nästan
omvärldskontaktermycketharstatsrådenockså ändrag är meraatt

härUndantagetdepartementstjänstemännen.genomsnittlige ärden
från statligaochandra departementfrånmedkontakterna tjänstemän

myndigheter.
mellan depar-jämförelserstudie medgerMaktutredningens även
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Tabell Andel riksdagsledamöter3.1. med regelbunden kontakt
med olika organisationsföreträdare °/o

1985 1988 1994 1998

Arbetsmarknadsorganisationer
LO 34 25 40 37
TCO 14 9 18 15
SACO 5 2 8 7
LRF 9 8 16 11
SAF 7 3 11 13
Företagarorganisationer 15 9 20 25
Någon arbetsmarkn.0rg. 50 38 58av 55

Övriga organisationer
Handikapporg. 11 8 12 15
Miljöorg. 11 14 14 11
Kvinnoorg. 23 23 24
Pensionärsorg. 6 9 13
Religiösa 14 8 6 12org.
Internationella 18 16 20 21org.
Någon de övriga 47 33 48 50av org.

Genomsnittligt antal svarande 331 320 322 324

Med regelbunden kontakt minst veckan"i ochgång eller"enavsessvaren en ett
månaden.gånger ipar
Tabellen byggerKommentar: de riksdagsenkäter genomförts med samtligasom

riksdagsledamöter respektive1985, 1988, 1994 Peter Esaiasson,1998 Sörenav
Holmberg och BrothénMartin vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs uni-
versitet Holmberg Esaiasson86 Esaiasson Holmberg1988:65; 8C Esaias-1996:254;

m.fl. Brothén1995; 1999.son

Visar blandDet sig organisationerna relativttementen. annat att sett
har starkast ställning i jordbruks-, arbetsmarknads- och kommunika-
tionsdepartementet. däremotFöretagen spelar roll för indu-störst
stri-, miljö och energi-, kommunikationsdepartementet.samt

enbart begränsarOm till de kontakter främst intresse-oss som
framträder följande bild skalan konstruerad värdetsåärrar oss att

dagliga kontakter:100 motsvarar
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aktörerkontakter med vissaDepartementensFigur 3.1.

statsråden
Massmedial

uppvaktningAllmänhetensI

OrganisationerEl
i I FöretagRegeringskansliet

80 1006020 40o

Nätverk.MaktensfrånUppgifterna hämtade Petersson 1989:

ganska myckethardepartementstjänstemannengenomsnittligeDen
företag.media ochallmänheten, organisationer,bådekontakt med

handlar detdag,dörren såknackarallmänhetenOm varannan
fjärdeochochför media organisationertredje dagungefär varom var

kontaktermedstatsrådför företagen.dag Ett är ännu upptagenmer
jämförtfördubblinghandlar detdragomvärlden.med I om engrova

ungefär detsammamed departementet i Mönstret är annarsgemen.
mel-förskjutningkan vissmarginalen registreraäven enmanom

för eller utnyttjarstatsrådenaktörer:lan är utsattamertypen av
bevakning.medias

kontaktmönsterpolitiska elitensdenundersökninglikartadEn av
ochpolitikerfokus stod denna gånggenomfördes Inågra år senare.
för-riktades ilokalnationell nivå.såväl Intressettjänstemän som

bådadessaoch mellankontakter inomhand de grup-tasmotsta som
kontak-deinformationstudien vissäven externaomgerper, men
figur ska-nedanståendeillustrerashärvidlag iHuvudresultatetterna.
dagligvärdetkonstrueraddenna sålan 200gångär motsvararatt

kontakt:för Veckovisungefärmedankontakt står40
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Politikers ochFigur kontakter3.2. tjänstemäns externa

Riksdagsledamöter i

Statssekreterare
JournalisterCI

Generaldirektörer

MedborgareI
Departementsråd

Verkstjänstemän
Intresseorga
nisationer

Affärsverkstjmän

PrivataI
Kommunpolitiker företag

Kommunala tj.män .

0 40 80 120 160

Uppgifterna hämtade från Wallin mfl. insamladesData1999. 1990/91.

tydligt. Politikerna,Mönstret särskilt lokal levernivå, all-är nära
mänheten och ofta media. framgår ocksåDet de lokalamöter även att
tjänstemännen medsig nätverk de nationella.tätare änettomger

ocksåIntressant företagen spelar relativtäratt notera att setten
förroll ämbetsverken, särskilt affärsverken, förstörre övrigaän

maktcentra.
generella slutsatsDen dras fråni övrigt denna elitundersök-som

ning statssekreterarna tycks det politiskaär att systemetsvara nav.
Delar olika aktörer verkar företagen riktaman externaupp mest

tillsig verkens affärsverkensoch tjänstemän, intresseorganisatio-
fokusera kommunpolitiker och statssekreterare medannerna

medborgarna kontaktar de politiska och då förstairepresentanterna
hand kommuners politiska ledningar.

den kan uttalaI mån förändringsig tid utifrån de häröverman om
studierna, de flesta uttalar sig enda tidpunkt, tycks ändåom en ut-
vecklingen fler och kontakter. får stödDetta visst ock-tätaremot

de delstudieriså genomförts förinom projekt.Vårtsom egetramen
Flera PISA-projektets handlar kartlägga lob-av rapporter attom
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lättillgängligtmed hjälppåverkaninformell politiskochbying av
myndigheter.offentligahos berördafinns arkiverat Imaterial som

till depar-skrivelser riktadefokuseratstudierna harnågra manav
skrivelsergällerundersökningoch kommittéer.utskott Entement,

kommunika-sektorernaoch departement inomställda till utskott
jordbruk under de årtion-respektivearbetsmarknad,tion, senaste tre

markanthar ökatantalet skrivelserHuvudresultatetdena. är menatt
skulle halobbyverksamhetennödvändigtvis berordet inte attatt

ärendemängdenöverläggningar.korporativa Det ärersatt snarare
fler dentill skrivelser.upphov månvilket givit Iökat i sin tursom

påverkanför inflytande ochkanal återspeg-skaskrivelser enses som
Fleratraditionellaundersökningen de intressemönstren.ocksålar
arbets-kommunikationsområdet,aktivasplittrade inomintressen är

och jord-balanserandepräglas intressenmarknadsområdet tvåav
Samtidigt har dessaproducentintresset.dominerasbrukssektorn av

tillförfattaren dristar sigochandra och intressen attutmanats nyaav
utövandet lobbying vinnerintressen"nya terrängtro att avgenom

gamlabekostnad deav
under-förändringarbetslöshetsförsäkringensspecialstudieI aven

ochallmänhetlobbyverksamhet ivad isöktes i månsättsamma
ökadearbetsmarknadsorganisationernafrån desynnerhet gen-stora

jämfördeoch departement KAS-utskottkommitté,temot om man
slutsatsenalldeles tydligareformenmedreformen Den1994. är1974

mängden skrivelserlobbyingundersöker mätaattatt genomom man
klartocksåökat tid. Och detlobbyverksamhetenharså äröver att

påverkan.informellökningenbidragit tilloch då harTCOLO av
Arbetsgivarföreningenmed varandra.allianshar också iMan agerat

undersök-den härinvolverad enligtalls hadäremot varittycks inte
redanvadmed tankeverkar rimligtresultat inteningen, ett som

frågor.dessaagerande och i justintresseorganisationensvet om
med den här mätningar,problemenantydersistaDet typenett avav

förtrubbigt instrumentofrånkomligenskrivelser mätaär attettatt
första handformella inlagor iinformell påverkan. inteDet tän-är

arbetsmarknadens ochSpecielltlobbying.talarker när om
andrahardominerandeoch organisationer månganäringslivets stora

kontaktnät utnyttja.personliga Såochinformella vägar attattmer
ocksåökat ochskrivelsemängdenkan dra slutsatsenäven attom

Verksamhet härvidlagökatfackliga organisationerna sindeatt stora
tillta-uttalatdärmedalldeles säkertdet inteså är att om enoss

gande lobbying.
Översiktertill den härkomplementalternativ eller ärEtt typen av

ställafall detalj eller ingå-studera idå ställeti några att meratt mer
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frågorende till mindre offentligaantal företrädare. studienIett av
arbetslöshetsförsäkringen kompletteras kvantitativa data med några
intervjuer ytterligare stöd till idén ökad lobbyaktivitetsom ger om en
och opinionsbildning tid. Också studiei trafiknätverkensöver en av
påverkansförsök där trafikutskottets ledamöter intervjuats visstges
stöd till tanken ökande lobbyverksamhet. flertal andraIom en ett
fallstudier beskrivs hur företagorganisationer, och till och med kom-

hand eller med hjälp lobbyföretag söker vinnamuner egen av
beslutsfattarnas då i stället problemetHär kaningetöra." är att

omfattningen eller utvecklingen tid. Riskensäga över ärom att
drar slutsatser det generella utifrån data det specifika.om om

kompletterar studierOm organisationers agerande medav att
också vad medborgarnas deltagande upptäckervetse om att
de slutsatser Maktutredningen drog ökad medbor-gångsom en om
garaktivitet faktiskt riktigtinte håller streck. DemokratirådetNär tio

efter Maktutredningensår undersökning från frå-upprepade1987
visade det visserligensig medborgaren aktiv vad gäl-ärgorna att mer

ler enkla deltagandeformer skriva under namninsamlingarattsom
och bojkotta deltagande form kontakterMen i med politi-varor. av
ker, tjänstemän, ochorganisationer media har och i någrastagnerat
fall också tillbaka. Demokratirådetsgått huvudsynpunktegen om
utvecklingen medborgarnas politiska aktivitet deltagandetärav att

devia kanalernarepresentativa och till och med minskar.stagnerar
deras data pekar såledesMen också den enskildes lobbyverk-att

samhet, inte minskar upphörtåtminstone öka omfatt-så, iom att
ning.

Utgångspunkten för den tidigare forskningen harmerparten av
alltså den offentligavarit maktens institutioner. Med hjälp dessaav
analyser kan uttala det korstryck skilda påverkansförsökoss om av

offentligaden makten ständigt blir för. Mensom utsatt settsom
har det hitintills i saknats systematiska data fokuseratstort sett som

de organiserade intressenas agerande. finns här skälDet att upp-
märksamma norsk och dansk botten nyligen genomförd longi-en
tudinell studie alla riksorganisationers påverkan, har dennaav som

systematiska stöd tanken korporativistiskaDen åtansats.mer attger
fått vika för informellt agerande från organisa-arrangemang ge mer

sida.tionernas likhet med vad hänt harI i Sverige deltagande isom
myndigheter, kommittéer och andra offentliga avtagit. Samti-organ
digt har kontakterna med parlamentariker och förvaltning ökat signi-
fikant. tycks dock framförDet det allt deså traditio-ärattvara stora
nella deorganisationerna, arbete och kapital,representerarsom som
kompenserat förloradesina positioner korporativai organ.
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likartad uppläggningundersökning harVår även omenegen
aktö-ordmed andratid. riktar intressetsaknar data Viöverännu mot

politisktför påverkavalsjälva och deras strategier attavrerna
andradelvisprojektets ibeslutsfattande. Inom samman-menram,

och dedehar försökt organisationernashang, ringa in stora nya
kapi-tillåterkommer iarbete.lobbykonsulternas Det nästasenare

tillkapitlet bidragdet härUndersökningentel. i är systema-ett mer
från deochagerandekunskap utgårgenerell partsintressenastisk om

företagens och intres-medborgarsammanslutningarnas,riktigt stora
dehur de kontaktaruppfattningarseorganisationernas omegna

underlåter härmedia.offentliga företrädarna och Däremot att stu-
företrädarnapåverkan. eliterna,informellamedborgarnas Detdera är

storföretag och organisationer, iför står centrum.som
utomparlamen-centralahur deSyftet således klargöraär mestatt

grundaragerande. analyspolitiskautformar Vårtariska aktörerna sitt
tillenkäter riktade Sverigesidentiskadeti 500sig två närmaste

ungefär organisationerna.företag och de1 200 störrestörsta av
frånfickochunder inskickadesEnkäterna våren 1999ut svar

organisa-företagen och knapptknappt 8070 procentprocent avav
tionerna.3°

organisationernasFöretagens och sam-
hällskontakter

för försökastorföretagen och organisationernadåHur gör att
institu-beslutsfattandet inteoffentligapåverka det ärsättett som

korporativaform exempelvis Vårttionaliserat arrangemangi sättav
frågor hurenkäter ställadettaförsöka komma i tvåär att omatt

förstasamhällskontakter.ordnarolika aktörerdessa sina I stegett
deltagande dessaför politisktvad slagshandlar det sam-att angeom

ickeurskiljt fyra olikahar redanhällskontakter Härutgör. typer av
lobbying,aktioner,deltagande: direktainstitutionaliserat politiskt

frågaavsikt medmediakontakter.opinionsbildning Vår attsamt om
hjälp det kanmed ringasamhällskontakteraktörernas är att av

Även de härstorföretag elleroch någonde ett annat avtre senare. om
formtänkasskulle kunna nyttja någonorganisationerna avstora

bedömningenhar här gjortdirekt aktion exempelvis Greenpeace
den skulleförekommer sällanallt inte någradet så att geatt trots

"aktionspo-undersökahär slaget.enkät detutslag justi För atten av
helt andra tillvägagångssätt.fruktbart behövslitik sättett

icke-insti-olika slagkan således sigDet röra tregrovt sett avom
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tutionaliserat deltagande frågorställer Organisationersom om.
och företag kan etablera slags direkt kontaktnågot med de offentliga
företrädarna, vilket frågebatteriet formulerasi kontaktarViattsom
själva". vadDet vill benämna lobby/ing. Aktörerna kanmotsvarar
också direkt och hand, medverka media elleriattegen genom
konferenser eller dylikt, delta offentlig debatt. iDetta vårär ter-
minologi det opinionsbildning. kan också indi-Desamma som mer
rekt skapa tryck beslutsfattarna eller indirekt söka skapa opi-ett mot
nion kontakt med mediaföreträdare, vad här förkallaratt tagenom
mediakonta/eter. formuleras här:Frågan kontaktar förVi media att

deras uppmärksamhet sak belyst.vår detta kanUtövergenom
också tänka dessasig olika påverkansförsök skerman att typer av

med hjälp konsulter. kan bidra med professionellDessa hjälp inomav
och dessa påverkansområden. kan bistå med kon-Devart ett av att ta

takter med politiker, tjänstemän och media, eller bidra med debattun-
derlag och information till såväl påtryckare offentliga företrä-som
dare. Eftersom dessa kommit bli mycket förete-omdebatteradatt en
else ställer också konkreta frågor dessa konsulters del iom
företagens och organisationernas politiska deltagande.

de svenska storföretagenFör bilden följande sätt:utser

Tabell samhällskontakterFöretagens3.2.

Enstaka Någon NågonFlera S:a% Harhänt Antal
Aldrig gång gång/år ggr/år gång/månN % ggr/år

Kontaktar 3 30 12 29 26 100 97 4,6
beslutsfattare 318
Kontaktar 15 41 13 20 10 100 85 2,7
media 305
Debatterar 15 51 14 15 4 99 85 2,0
själva 306
Anlitar 57 33 4 4 2 100 43 0,8
konsulter 293

vanligaste försökaDet påverka själv kontaktarsättet äratt att man en
offentlig beslutsfattare. storföretagalla det harNästan attuppger
skett åtminstone ocksånågon relativt vanligt storfö-gång. Det är att

kontaktar media eller själva deltar samhällsdebatten,i medanretagen
mindre hälften storföretagen de har anli-någon gångän attav uppger

konsult. dristarOm till svarsalternativenöversättatat en attoss
aldrig, enstaka fleragång, någon gång, ochgånger någon gång i måna-
den till absoluta tal- och kan ocksågånger år5 10 per -
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storföretagendå genomsnittmedeltal. iräkna visar sigDet attut ett
ungefärbeslutsfattare dvskontakt med år,gånger4,6tar var-peren

Direkt-bort semesterperioderna.månad räknarannan om man nu
förekommerdebattdeltagandetmed media och detkontakten egna

ofta. respektivealls lika sig gånger gångerinte Det 2,7 2,0rör perom
Ännu sker detkonsult:sällan genomsnittanlitas Iår. 0,8enmera

år.gånger per
förstastorföretagens politiska agerandebetyder det ikorthetI att

beslutsfat-offentligaförsök till direkt påverkan dehand består av av
självmedia, och då och då deltar iIbland kontaktartarna. manman

däremot alls särskilt vanligtoffentliga debatten. inteden Det är att
det kanskekonsultfirmor. vad gälleranlitar Men senare manman

definitivt läggsfundera ytterligare slutsatsenändå bör vända innanen
politisk konsultfast. kontakta gång årAtt ärnästan perenen

Kanske borde stället betonamåhända alls marginellt. iinte något
annorlunda till karaktär,samhällskontakt sindenna såär atttypatt av

ofta.storföretagenförvånande dettadet sågörär attsnarast pass
formerna för politiskde olikaskulle kunna tänka sigMan att

hypotesvarandras alternativ. sådandelvis fungerarpåverkan Ensom
politiskamedborgarnas individuellaforskningenvägledde länge om

det råder kumulativskulledeltagande. Den motsatta tesen attvara
mångsysslande elitmedbor-litenojämlikhet, det äratt en grupp av

undersöktesför deltagandet. Fråganstårgare merparten avsom
fann råderdet visserligen vissDemokratirådet attsenast ensomav

framhållersamband relativt ikumulativitet dessa Deäratt svaga.men
oftadeltagande avseende kompenserasstället lågt i visstettatt av

storfö-gällermedborgarroll.84 detdeltagandehögre i Närannanen
den kumulativapolitiska agerandeoch organisationernas ärretagens

detnämligen konstaterasojämlikheten markerad. kanDet attmer
sammanhang mellan dessafinns starka inbördesmycket typer av

varandras substitut.påverkansformer. fungerar således inteDe som
konsultfirmor de vanligaföretag anlitar sigDe ägnar även mersom

påverkansformerna.
företagets storlek roll dettaförvänta spelar ikundeSom storman

fördubblingsammanhang. handlarDet än av engage-om mer en
riktigtjämför storföretagen med dede små storamanget om man
effektenrelativaanställda. dettaMättmer 5 OOO sätt är störreän

fyrapåverkansformerna. såledesvanligaför de mindre Det änär mer
storföretagen anlitarriktigtvanligt bland desågånger attstora man

förhåller deteffekten absoluta tal, sigkonsulter. stället iiOm ser
företagets storlek medökningprecis En 1 OOOsägtvärtom. av

dåkontaktverksamhetenfår effekt denanställda störst somegna
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ökar med knappt halv lutningen linjengång år 0,46.ären per
Motsvarande ökning företagsstorleken får däremot bara halva denav
effekten anlitandet politiska konsulter lutningen linjendenav

Storlekseffekten absoluta illustreras följandei0,22. iär mätt termer
figur

Antalet samhdlls/eonta/eter beroende företagets storlekFigur 3.3. på

8 Kontaktar-o-
själva7 -

6 Kontaktari-
media5

4 Debatterarv--xm
själva3

2 -xe-Anlitar
konsulterA l

O I I I I I
0 2 4 6 8 10

Företagsstorlek anställda i tusental

samhällskontakter följerOrganisationernas allt väsentligti samma
storföretagenPrecis för-organisationerna imönster. ävensom agerar

hand hand och det vanligaste själva kontaktärsta att taregen man
offentligamed de beslutsfattarna. alla harorganisationerNästan

kontakttagit med beslutsfattare ochnågon gång nästanen egen en
alla har också kontaktat media respektive deltagit dennågon gång i
offentliga debatten. däremot ovanligt anlitar konsul-Det är att man

enbart tredjedelDet organisationerna någon gångärter. en av som
har detta.gjort

medOrganisationerna undantag engagerade storfö-är änett mer
jämförelse nämligen vid handen storföre-En närmareretagen. attger

utsträckningi anlitar konsulter. framgårnågot Dettastörretagen av
följande figur:
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och sam/øällskonta/eterFigur Företagens organisationernas3.4. ggr/år

Anlitarkonsult

Debatterarsjälva FöretagE

Kontaktarmedia
OrganisationerI

Kontaktarsjälva

alldeles dominerande komma till tals med offentligaDet sättet att
företrädare således själva kontakt med dem. handlarPer årär att ta
det drygt för föroch knapptorganisationernagånger gånger6 5om
företagen. kommer kontakten med media drygt respek-Därnäst 4

följtknappt det debattdeltagandet drygttive ggr/år,3 3av egna res-
pektive knappt medeltal. kontakt informa-i medår Attggr/2 ta en
tionskonsult, lobbyist eller liknande professionell "påtryckare" är
fortfarande formmycket ovanlig agerande. tidigareSom påta-en av
lats kan emellertid undra vad förväntahär kan deAttman oss.

och storföretagen anlitarorganisationerna i genomsnittstörre en
konsult kan samtidigt betraktas förvå-gång årnästan en per som
nande mycket. förstdyra och dettjänsterDet någotär är när mer
komplicerat ska det skulle kunna uppfattas rimligtgöras attsom som

hjälp utanförsöka den kompetens själva besitter.som man
skildaurval vilka haringår vitt organisationer ivårtI grupperat

olika kategorier: Branschorganisationer, fackföreningar, arbets-några
yrkesorganisationergivareorganisationer, yrkessammanslutningar

Advokatsamfundet,exempelvis hantverkarföreningar eller olikasom
läkaresällskap fackligainte idéburna och reli-organisationer,ärsom

med undantag förgiösa organisationer de politiska akti-partierna,
och fritidsorganisationervitetsorganisationer övrigasport samt
beteckna demintresseorganisationer. övriga intresseorgani-Att som

betyder de består obetydlig härsationer inte Deatt restpost.av en
visserligen mängd skildaorganisationerna representerar en samman-

slutningar, det tydliga Ochintressen. det då de intresseor-är ärmen
grundarganisationer andra arbetsplatssig intressen justänsom

och yrke. samlas de de olika medborgar-intressenHär runtman som
för,rollerna uttryck boende, eller elev;patient intressenger som som
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ålder eller tillhör medknutna till minoritet vissa intressenatt man en
räknatsalltifrån till etniskt grundade harhandikapp intressen. Hit

folkrörelsertrafikrelaterade ochockså del organisationer somen
och Folkets Husrörelsen.exempelvis nykterhetsorganisationerna

fannfråga vad gäl-intressantEn är mönstersamma somnu om
framträder för ellerler företagen också olika organisationertyper av

påverkansformer skiljer mellan demvalet sig något merom av
för ochföljande tabell medelvärdenavgörande återgesIsätt. var en av

de olika organisationer:typerna av

samhällskontakter antal årTabell Organisationernas ggr/3.3.

AnlitarKontaktar Kontaktar Debatterar
konsulterTyp organisation: Beslutsfattare Media självaav

0,67,0 5,3 4,2Intresse
0,97,0 4,7 3,5Bransch

3,3 0,5Fackförening 6,2 4,2
3,8 3,5 0,9Arbetsgivare 6,1

2,3 0,2Yrke 4,8 2,5
3,7 2,8 0,2Idé religion 4,7

0,23,6 2,0Aktivitet 5,1
0,5Samtliga 6,0 4,2 3,2typer av

831 751organisationer 885 846

påverkansformerna rådergenerella rangordning mellanDen som
det samtidigtockså samtligainom organisationstyper. stårMenser

märkbart mellan olika slagsklart aktivitetsgraden varieraratt orga-
ligger högt vadbetyder denisationer. organisationstyperDet att som

och degäller kanal också ligger högt andra taratt egnasomen
debatterar eller kontakterkontakter också sällan viatar pro-mer

fessionella aktiva exempelvis delobbyister. Genomgående ärmest
beslutsfat-dessa kontaktartraditionella intresseorganisationerna -

de lig-debatten andra, medanoch media sig in i äntare samt ger mer
efter med informationskonsul-vad gäller kontaktertätenstraxger

religiösaGenomgående lågt ligger däremot idérörelser,terna. sam-
fund olika slag aktivitetsorganisationer.samt av

detta allmänna kan det iintressantFörutom mönster attvara mer. för förstadå det dettadetalj studera anlitandet konsulter. Vi attav ser
ska sammanblandas med detgenerellt sker sällan vilket inte attsett -

för mellanmarginell betydelse och det andra variationenär attav -
ocholika allt märkbar mellan gångerorganisationer 0,2 0,9ärtrots

form påverkantidigare konstatera dennakunde justViår. att avper
storföretagen. förhållande här.utmärkte igengår DetDetta även
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tycks således näringslivet branschorganisationer och arbetsgi-vara
framförvarorganisationer allt bruk de politiska konsul-görsom av

tankegång ofta förs fram informationskonsulternaEnterna. som av
själva deras verksamhet skulle komplettera de ochär att stora resurs-

företagensstarka och verksamhetorganisationernas rörandeegen
lobbying och opinionsbildning. Redan här kan konstatera attnog

föreställningdenna felaktig. första hand de allraiDetär är största
och framträdande företagen och bådeorganisationerna ärmest som

aktiva hand och dessutom anlitar professionella konsul-mest egen
ter.

helt djupdykning materialet specialstudera deiEn är attannan
företag och oftade mycket har kontaktorganisationer attsom anger

beslutsfattare.med kan det faktisktintressant deHär att vetavara
siffrorna.absoluta

Förvånande har kontaktermånga organisationernaav egna
åtminstone månaden, helai organisationernågon gång 42375 pro-

aktiva cirka branschorganen ochsåcent 55är 45procentpass av
de betydligtövriga intresseorganisationerna. Det ärprocent av en

exklusiv skara regelbundet vänder till konsultbranschen,sigmer som
enkäten det stycken flerai sig så gånger år43rör görom som per

eller knappt Och här det arbetstagarorganisatio-procent.6 ärmer
dominerar följda övriga intresseorganisatio-15 st tättnerna som av

och näringslivsorganisationer bransch och arbetsgivare12ner - -
tillsammans lika siffror dock relativtmånga. Dessa svår-är ärsom

tolkade. ha kontakt informationskonsulterenda med eller lob-Att en
byister kan sidan betyda mycket åtagande ochå ett stort attena man

flera sådana andra sidan nödvändigtvisinteåmöten är ettanger
tecken lägger jobb entreprenad.många Menatt ut storaman

tycksdet ändå det de starka arbets-så organisationernaärattvara
marknaden ofta dessa omskrivna konsultföretag.utnyttjar såsom

Generellt det övriga intresseorganisatio-ärsett annars gruppen
aktiv. företrädare för härdenDetner är ärmestsom gruppen som

oftasjälv kontakt, den överhuvudta-i organisationernamåntar som
det regelbundet och ofta har kontakter lobbyister,viagörget
oftamycket har kontakter med frekventmedia deltar denisamt

offentliga debatten. Genomgående fastaktiva, mindre, ocksånågot är
branschorganisationerna, arbetsgivare och arbetstagare. blandDet är
de här olika finner de professionella lobbyisterna.grupperna
Övriga ligger lågt. Studerarorganisationstyper intresse-gruppen

kan förorganisationer den skull peka devi,närmare utan att ut
enskilda ytterligare uppdelning förorganisationerna, göra atten
karakterisera vilka de aktiva. de åtminstoneAvär mestsom som en
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företrädaremed offentligmånaden kontakteri någongång tar egna
olika och handikappgrup-patient-så många 19representerar stsom

studentorgani-här finns boenderelaterade organisationer, 1416per,
deoch lika utbildnings- och kulturorganisationer. Avsationer många

internationelltåterstående sysslar med olika arbete8 typerst av
de regnbågskoalition skildamedan intres-övriga 30 utgör sortsen av

flera folkrörelserna.har de gamlasina iröttersen, varav
företagen tillhörOckså bland det relativt mångaär gruppensom

fjärdedel företagenriktigt politiskt aktiva, det dryg 86 stär avav en
offent-månaden själva kontakt mediåtminstone någon gång tarsom

företrädare. Och det har mycket tydligt samband medliga ett stor-
företag anställda det cirkalek. med till °/oI 201 OOO ärgruppen upp

företag mellan ochtillhör de aktiva. Bland de med OOO5mestsom
bland de allraanställda andelen till ochstiger %10 OOO 46 största

blandanställda mycket aktiva. Precis°/oöver 8510 OOO är över som
anlitar lobbykonsulter mycketorganisationerna är gruppen som

företag urvalexklusiv. totalt i så några gångerDet vårt29 görär som
flereller under år.ett

samhälls-Professionaliseringen av

kontakter

företagens ochhar redan professionaliseringVi stött sorts aven
samhällskontakter, nämligen framväxtenorganisationernas sär-av en

professionalise-konsultverksamhet. dennaskild yttringEn annan av
kon-företagen och själva anställer sådanaorganisationernaring är att

avdelning meddvs bygger särskild enhet ellersulter, att man upp en
uppgift för samhällskontakterna.att svara

avdelning för samhällskontakterTabell medFöretag3.4.
procent

Samtliga500 500-1 000 1000-5 000 5 000 anstanst

65 30speciell avdelning 15 23 35Ja -
20 29Annan avdelning 23 29 31

4162 48 34 15Nej
100Sza 100 100 100 100

119 20 321N 13 169
Om Ja eller avdannan -

2,3anställda medel 1,7 2,0 2,2 3,9Antal
14 128N 3 58 53
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framgår storföretagundersökning har specielltioAv vår att tre av en
för företagets Ungefäravdelning samhällskontakter.som ansvarar

storföretaglika låter avdelning för detta.många Näs-en annan svara
storföretagen identifierar således dettasextio procenttan av som en

uppgift.speciell finns tydlig skillnad mellan deHär överstoraen
och de fullt företagen. förstärksSkillnadeninte000 så1 ännustora

storföretagenskiljer de riktigt mer 0005änut storaom manmer
ungefär företagenanställda. det tredjedelar hartvåHär är av som en

företagetspeciell avdelning med för samhällskontak-inom ansvar
terna.

sammanlagt företag de harDet 128är attsom uppger personer
för föranställda dessa kontakter och dessa har96att ansvara av en

försärskild avdelning samhällskontakter. för-kanPrecis som man
moda storleken den avdelningen beroende företagets storlek.är av

dock skillnad, både företagende och haringenDet småär stor stora
avdelning för samhällskontakter med medeltal cirka anställda.i I2en

företagende allra emellertid avdelningen dubbelt såstörsta är stor,
anställda.4nästan

kunde misstänka har rela-organisationerSom mångaävenman en
väl utbyggd funktion för samhällskontakter.tivt Så mångapass som

har avdelningar för syftenorganisationer sådana och ytterli-310 egna
har uppgifterpersonal med sådana sammanlagt239 62närmaregare

vanligaste har föranställdprocent. Det är äratt man en person som
uppgifter.sköta dessa har mellan ochorganisationerMen 153 2 5att

anställda femoch harorganisationerså många 30 änsom mer
anställda ska syssla med samhällskontakterna. Läggersom samman

storföretagens förantalet anställda avdelningar samhällskontakter
med motsvarande skulle såledesinom organisationernapersoner

professionella lobbyister och opinionsbildare åtmins-en grupp som
till mellan ochuppgår 1 250 3001 personer.tone

Till del kan ha med vilken organisa-mönstret göraatt typen av
dessa urval såväl riksorganisationer lokalationer ingårI vårtär. som

föreningar. därför olika framträder följandeskiljerOm nivåer
samband:
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Tabell Kontaktavdelningar i påorganisationer skilda nivåer3.5.
°/o

Lokal nivå Distriktsnivå Riksnivå Samtliga

Ja 30 35 40 35
Annan avdelning 24 25 31 27
Nej +ej svar 46 40 29 38
N 100 100 1OO 100

378 171 333 889

förekomstenhär avdelningar för samhällskontakterVi att mestser av
förbehållet riksorganisationerna. harHär 70är över procent av orga-

anställd förellernisationerna åtminstone någon är attsom ansvarar
jämförassköta samhällskontakter, vilket kan medorganisationens 54

de lokala organisationerna.procent av
alls det de olikavisar sig organisa-Inte oväntat ävenatt typerna av

skiljertioner sig åt.

Tabell Kontaktavdelningar olikai organisationer °/o3.6. typer av

ÖvrigaArbets- Idé
Bransch givare Yrke Facklig SamtligaReligion Aktivitet intressen

Ja 37 42 30 34 23 30 44 36
Annan avd. 22 23 21 28 33 25 2729
Nej 42 35 48 38 44 45 28 38
SzaN 100 100 100 100 100 100 100 100

74 57 56 292 86 142 182 889
Om antal 3,3 3,8 3,0 2,81,8 1,9 2,2 3,0-
anställda 32 23 20 100 30 54 103 362

finns tydliga skillnader mellan de olikaDet organisations-som ser
Yrkesorganisationer, omfattar idérörelser ochtyperna. gruppen som

religiösa organisationer viss aktivitetsorganisationer lig-i månsamt
lågt förhållande till de dessa deti alertaövriga. Av "mer ärger grup-

och arbetsgivarorganisationerövriga intresseorganisationerpen som
ligger förekomsti särskilda avdelningar.topp, Serom man avser av

till uppgiftantalet anställda med sköta samhällskontakterna såatt
det bransch- och arbetsgivarorganisationernaär utgör gruppsom en

för finns medeltal anställda. där yrkessam-sig. iHär Mönstret3-4
manslutningar, idé- och religiösa ligger vadorganisationer lågt gäller
professionaliseringen samhållskontakterna således tydlig. Ochärav
det framför allt arbetsgivarorganisationerna harär gott egnasom om

jämförelse"lobbyister. direkt mellan näringslivets elit ochGör en

66



NÄRINGSLIV, FOLKRÖRELSER OCH POLITISK MAKT

förekommande härför svenska förhållanden löntagareliten harden
försteg.näringslivet visstett

Är förklararbäst dendet då ellernivå organisationtyp av som
näringslivets ochkan observerasvariation Tittar närmaresom

arbetsgivare och branschorganisationerarbetets organisationer, res-
ocharbetstagare, depektive intresseorganisationernastorasamt sam-

kontrollerar för sambandettidigt organisationsnivå iatt stortser
få,för dock väldigthåller branschorganisationerna som ärsett

gälleroch medan detarbetstagarna intresseorganisationerna motsatta
för arbetsgivarna. betyder arbetsgivarorganisationerna tycksDet att

utrustade, och kanske aktiva, lokalt, medanbättre intresse-vara mer
fokuserade rikspolitiken.organisationerna är mer

för samhällskontak-har särskild avdelning medAtt ansvarman en
framgå fram.betydelse. kommer längreDetär attstorter av

historiaKontaktavdelningarnas

för med densärskilda avdelningarna samhällskontakter likhetiDe är
politiska konsultverksamheten fenomen tillväxt. kan kon-Viett

företags-avdelningar relativt fenomendessa iärstatera att ett nytt
endast företag hade sådan avdelningvärlden. tioDet är ett av som en

företagnedanstående figur.före 1980-talet den undre kurvan i I tre
den stapelnetablerades avdelningen under 1980-talettioav vänstra

företag har avdelningen tillkom-till och helai tionår 30 avupp sex
under 1990-talet.mit så sent som

särskilda kontaktavdelningar.Tidpunkt för inrättandeFigur 3.5. av

100
90
80
70 :Andel
60 ZAndel org.50 Kumulativtföretag-O-40

Kumulativ-x- org30
20
10
0

80-talet50-talet 60-talet 70-talet 90-talet

annorlunda stället granskarBilden i organisatio-något utser om
flesta kontaktavdelningarna har tillkommit här.De ävensentnerna.

Hälften under det allra decen-de tillkommitså ungaär senasteatt
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den högra stapeln till redan 1950-talet före-niet når 50. Menupp
kom betydande antal sådana avdelningar särskilt inom vissaett typer

den kurvanorganisationer nivåövre startar motsvararen som
ungefär nedanstående tabell kan urskilja ytterligareprocent. I15
detaljer dettai mönster.

Tabell Inrättande kontaktavdelningar olikai3.7. typerav orga-av
nisationer

Arbets- Idé Intressen
Bransch Samtligagivare Yrke Fackliga Religion övrigt Aktivitet

50-tal 29 5 20 14 18 815 15-
60-tal 6 5 0 3 0 0 34
70-tal 6 20 O 10 8 18 8 12
80-tal 6 35 10 21 20 2031 16
90-tal 53 35 70 52 46 64 5145

100 100 100 100 100 101 100 101
17 20 10 63 13 19951 25

Samtliga 9 10 32 26 1005 7 13

de gamla folkrörelserna tidigt professionali-Vissa medute attav var
politiska folk-det gamla ochsitt organisations-Isera engagemang.

rörelse-Sverige förekom försåledes avdelningar samhällskontakter
redan fall före1950-talet och också långt dess.i vissa Förvisso

fåtaligabland de branschorganisationerna, fackföreningarävenmen
och andra och faktiskt del också hosintresseorganisationer, till en
religiösa sammanslutningar, förekom sådana avdelningar ett par

föredecennier det samhällskontaktverksamhet fickatt ett mer gene-
rellt och rejält den utvecklingen fartuppsving. Men när tognya
1970-talet det arbetsgivarorganisationerna ledningen tätttogvar som
följda Kulmen deras uppbyggnadÖvriga intresseorganisationer. iav

föravdelningar samhällskontakter låg under och 80-talen.1970-av
återstoden organisationsvärlden likhet med företags-vi, iFör av ser

världen, rejäl tillväxt först under det innevarande decenniet. detPåen
här kan näringslivet och dess harviset organisationersäga attman
stärkt ställning tid.sin senare

Kontaktavdelningarnas betydelse

tydligt generellt har samhälls-organisationernaDet är att sett mer
företagenkontakter vad har kontaktar oftareorganisationernaän -

beslutsfattare och media respektive deltar den politiska debatten.i
Undantaget emellertid kontakterna med informations- och lobby-är
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konsulter där företagen genomgående har sådana vadänmer av orga-
har, gäller hur harde självanisationerna organise-något oavsettsom

den det företag harockså ellersig. organisationDet såärrat att som
föravdelning samhällskontakter påverkar de inteän somen egen mer

företrädaresådan de själva kontakt med politiska ochhar någon tar-
media högre deltar livligare debatten och också degrad, ii är som

använder professionella informatörer och lobbykonsulter.sigmest av
följande figur:här illustreras tydligt iDet

Sam/ødlls/eonta/eternas omfattning och professionaliseringFigur 3.6.

Organisationmed-âé-
avdelning
Organisationutan-I-
avdelning

avdelningFöretagmed-il-

avdelningFöretagutan-O-

företagen främstabåde och gäller således detorganisationernaFör att
följdamedlet för politisk påverkan de kontakterna ochär egna av,

med avtagande betydelse, mediakontakt, debattdeltagande och lob-
finnsbykontakter. det också uppenbart det sambandMen är att ett

mellan de olika aktörernas förmåga eller vilja kontakt med detatt ta
offentliga livet och har avdelningar för samhällskontak-om man egna

företageller här kan tolkas de ochinte. antingenDet attter som
har sådan avdelning helt enkelt kan ökaorganisationer som en egen

de påverkarerejält alla områden eller aktivainsatsen äratt som
skaffar leder till vadockså avdelningar. vadsig Oavsettegna som

finns tydliga skillnader. Allra skillnaderna det gällernärmest syns
förmågaföretagens mediakontakter, det skillnadäratt ta sommen en

gäller alla andra påverka. gäller också huruvidaockså Detsätt att man
konsulter eller således alls denanlitar inte. inteDet svageär som

utifrån, professionelle möjlighethjälp det den redan harärtar som
till det den har skall varda ocksågivet". visar sig"åt Det attsom-
skillnaden mellan de har och de har avdelninginte ärsom som egen
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företagenbland bland tydligast gäl-organisationerna,något större än
ler det mediakontakterna.just

företagenVad ochengagerar
organisationerna

finneröverraskande storföretagens samhällskontakter iFöga att
första hand syftar till verksamheten.den Sextiovärnaatt om egna

företagen deras samhällsbevakning hade justprocent attav angav
detta syfte. fyrtio pekade också miljön. deAv åttaMer än procent ut

förhand det tillståndsfrågor, arbetsrättengivnaämnen ärsom var
och arbetsmiljön storföretagen minst.som engagerar

Innehållet företagens samlødlls/eonta/eter andelFigur i3.7. som svarar
in

Arbetsrätt ::...:v:-:::
T|IIståndPatent

Arbetsmiljö

InfraTransp0n

Konkurrens

SkatterSubventioner :.:
Miljö a

Egenverksamhet

0 10 20 30 40 50 60 70

det skillnad mellan och storföretagFinns någon små Svaretstora
framgår figur. informa-nedanstående bringa ordning alliFör attav

genomfört faktoranalyshar detion visar sju ämnesom-atten som
rådena verksamhet har uteslutits kan hänföras till olikaegen tre

förArbetsrätt och arbetsmiljö hör kallas härgrupper. samman -
Arbete och det dessa frågor främst de mindrevisar sig intresseraratt-
storföretagen, från före-de riktigtåtminstone intressetär svagt stora

föranställda. Förhållandet det kon-över 5 000 ärtagen motsatta
kurrensfrågor skatter och subventioner, vilka bildarsamt en egen
faktor -Mar/enadsvill/eor. finns klart samband mellanpositivtHär ett
företagsstorlek och för frågan. här frågan deden rik-intresse iDet är

kraft. finnskoncernerna lägger dettatigt sin Utöverstora trener
ämnesområden miljö, och tillstånds patentärenden8Ctransporter

förhandlar näringsfrågor här kallade Näringfrå-allmänt,som om mer

70



NÄRINGSLIV, FOLKRÖRELSER OCH POLITISK MAKT

för storföretagen storlek.visar sig intressanta oavsettgor, som vara
figuren effekterna ska överdrivasi inteOm närmare attser ser

tiondelars förändringdet skala mellansig några 0rör om en
föroch de allt Storleken spelar roll vadexisterar.1 att trotsmen man

för.intresserar sig

Samhállskonta/eternas inriktning olika ämnesområdenpåFigur 3.8.

0,6
Marknadsvillkor-o-
F30,5

å 0,4
-i-Näring F1

0,3
t
E o 2I0

ArbeteF2---0.1

0 . . . . . .
0 2 4 6 8 O1

Företagsstorlek anställda i tusental

vilka har undersökningeniFrågan ämnenom som engagerar en
finns flertalpåtaglig slagsida arbetsmarknad och naringsliv.. . . . .o Det,at ett

förämnesområden relevanta organisationsvärldenvoresom men som
täcks de svarsalternativ enkät. dettainte i Trotsvårav som anges

kan det hur förintressant svarsmönstret ävenatt utvara se ser or ga-
till delar tydligt inriktadenisationerna åtminstone vissa ärsom

frågor faktisktde ställs.just typer av som

Innehållet sam/øâlls/eonta/eter andeli organisationernaFigur 3.9.

TiIIstándPatent

Konkurrens

lnfraTransport

Miljö

Arbetsmiljö
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Arbetsrätt

Egen verksamhet

71



NÄRINGSLIV, FOLKRÖRELSER OCH POLITISK MAKT

frånbortser den verksamheten skatter och subven-tycksOm egna
det enda ämnesområde både företag ochtioner organisatio-vara som

lägger mycket arbete ganskaövrigt prioriteringarnapå. Iner ner ser
olika faktiskt arbetsrättsfrågordetorganisationernaFör ärut. som
ligger har kontakteri organisationernaDrygt 40topp. procent av

frågor, för storföretagenhandlar sådana motsvarande ärsom om
lyftsknappt också arbetsmiljönI20 30procent. procent av svaren

fram. frågor tillhör de för företagenminstDe två intressanta ärsom
således de viktigaste samhällskontakter. Miljöni organisationernas

viktig fråga för företagen däremot fråga förcentralingenär ärsom en
Möjligen avspeglar detta också de olikaorganisationerna. gruppernas

fokusering den verksamheten. Arbetsmarknadens organisa-egna
välrepresenterade urvalet och förklarar rimligen dessa frå-tioner iär

centrala plats här. Och flertalet företag tillhör tillverknings-gors som
industrin hantera myndigheternas krav produkterna mil-tvingas i
jöhänseende.

det här specifiktkan det tidigare svenska medPå sättet mönstret
skilda politiska eliter, traditionell elit förbunden medtvå näraen mer

näringslivet och socialdemokratisk löntagarelit framför allten som
fackföreningsrörelsen,baserats reproducerats denär typernanya

påverkansformer fått ökad tyngd. sådan kräver dockslutsatsEnav
studium hur olika organisationernärmareett typerav av agerar.

första slutsats ingående enklasådan analys detEn ärav en mer
konstaterandet profilerhar lite olika sinsemel-organisationernaatt
lan. resultatet de olika organisationerBryter typernaupp av ser

således de fokuserar sakområden. följande tabellolika Iatt ser
hur Ja-andel" det finns respektive under-inom Förstor attgrupp
lätta tolkningen har de enskilda värden medelvärdetligger översom
markerats med fetlagd stil:
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samhälls-olika organisationersTabell Inriktningen på3.8.
kontakter andel ja

IdéArbets-
Aktivitet SamtligaYrke Fack religion IntresseBransch givare

25 79 70 88 55verk- 63 38 51Egen
samhet

18 15 7 43Arbetsrätt 16 51 53 85
Anställning

27 3126 28 33 27Skatt 51 45
Subvention

3067 6 5 4Arbetsmiljö 10 32 34
21 2213 24 11 17Miljö 40 34

11 6 1826 38 17 28 0Infra
Transport

1618 1 8 641 40 19Konkurrens-
frågor

821 10 8Tillstånd 13 8 4 2
Patent

liggeroch fackligaBranschorganisationer, arbetsgivare organisationer
flertalet det således dessamedelvärdet områden,inom äröver typer

dominerade det korporativade tidigare ocksåorganisationer somav -
samhällskontakter,dominerar organisationsvärldenssamtalet som-

frågor.gäller dessa Och aktivitetsorganisatio-det juståtminstone när
de idéburna och religiösa organisatio-yrkessammanslutningar,ner,

under medelvärdetliggerintresseorganisationernaövrigasamtnerna
profilerhar de också olikaflertalet områden.inom Men

här kallas den verksamhetenundantar det somOm som egna
foku-innefatta de räknasväl kanmycket sånågra uppämnenav som

branschorganisationerna skattefrågor följda konkurrens-avserar
ligger relativtrespektive miljöfrågor. Arbetsgivarorganisationerna

arbetsrättsfrågorspecielltflertalet områden pekarhögt inom utmen
och miljö,frågor skatter och subventioneroch i viss mån trans-om

anmärkningsvärtkonkurrensfrågor. liggeroch Däremotport man
de fackligaarbetsmiljö. stället organisa-vad gäller ilågt Det är ett av

arbetsrätts- ochstarka tillsammans medmyckettionernas ämnen,
rela-anställningsfrågor, har de fackliga organisationernaövrigtI en

profil flera ämnesområden liggerlåg inomtivt även övermanom
den yrkesorganisatio-medelvärdet för alla organisationerna. I mån

anställningsfrågor, deochdet arbetsrätts-sigså rörnerna agerar om
huvudområden tycksoch religiösaidéburna de organisationernas

tillståndsfrågor.liksom ochskatter och subventioner patent-vara
och de intresseorganisatio-för aktivitetsorganisationer övrigaOckså
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det fast jämförelsevis låg skatter och subventionernivåärnerna
huvudämnet. starka intresseorganisationernaDeär är nästansom

uteslutande inriktade den verksamheten" och domineraregna
denna innehållsmässigt kan betyda detsom mestaämnentyp av
tillsammans med religiösa och branschorgan.organisationer Frågan

tillstånd och framför frågaallt för de religiösa organi-ärpatentom en
och harsationerna troligen med kontakter inför olikagöraatt arrang-

dyl.emang o
hjälp faktoranalysMed kan urskilja hur de olika ämnesom-av man

Ävenrådena hör här får framdå distinkta fråge-tresamman. man
komplex -Arbete arbetsrätt anställning och arbetsmiljöfrågor,8C
Näringspolitik skatter subventioner, infrastruktur8C 8C transport,
konkurrensfrågor miljö och Tiliståndsfrågor tillstånd 8Csamt

också de olikapatent.93 Om organisationerna i någragrupperar
huvudtyper löntagarelit fack- och yrkesorganisationer,större en-

näringslivselit bransch och arbetsgivare erhållerövrigaen samt -
följande ganska tydliga resultat:

Elitemas sakfrågeprojfiler indexmedeivárdeFigur J 0 1000 -

80
70
60
50 LöntagarelitenI

Näringslivspolitik40 I
Övriga30 E1

20
10 7:.:0

Arbete TillståndNäringspolitik

alldeles tydligt deDet traditionella arbetsmarknadseliternatvåär att
har distinkt fokuseringolika politiska påverkansarbete.i sitt Lönta-
gareliten inriktad offentligapåverka de företrädarna frågoriär att

arbetsmarknadssektorn.just Skillnaden fackligamellan derörsom
ochorganisationerna de mycket markantövriga härvidlag.är

Näringslivets elit andra sidan, dvs arbetsgivare och branschorgani-å
fokuserar förstasationer, hand näringslivfrågorna.i Skillnaden är

dock detta fall mindrei markerad de andra eliterna. Härgentemot
bör emellertid denna inriktning från näringslivselitensnoteras att

förstärkssida företagende också inriktade dessajustäratt storaav
frågor. för tillståndsfrågor genomgående detIntresset är rörsvagt -
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frågeställningar allt ganska priorite-organisationernatrots avsom
betydelse. Kontakternaoch också har marginell politisksomrar

verksamheten ochhandlar troligen främst legalisera denatt egnaom
näringslivetsochde Löntagarorganisationernaegna arrangemangen.

lobbyverksamhetfokuserar såledesintressesammanslutningar sin
frågoroffentliga helt olikartade problemom-det livetgentemot -

intresseområden.direkt knutna till deras centralaråden ärsom
tycks bestå.modellen med distinkta maktelitersvenska tvåDen

förändratycks dettakorporativa inteövergivitAtt arrangemangman
fokuserarförhållande. elitgruppernagrundläggande tvåDe två

arbetsmarknadsfrågor näringslivs-skilda frågekomplex respektive-
politiskabildar lobbyarbete det olikafrågor och viseti sitt två-
fråganleder naturligen tillkontaktnät. slutsatsenDen över omoss

beslutsfattare företagen och försöker påverka.organisationernavilka

offentliga företrädare kontaktarVilka
man

beslutsfattare företagenfråga efter vilka offentligaNästa ärsteg att
till. börja med hurvänderoch organisationerna sig Låt attoss se

påverkansförsök.företagen riktar sina

tillvänder sig företagenVilka

tabell:för storföretagens del framgår nedanståendeResultatet av
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Tabell Företagens kontakt3.9. med olika offentliga beslutsfattare

Enstaka Ganska Mycket Före- Antal
Aldrig tillfällen ofta ofta 3:a ggr/årkommer

Lokala tjm 7 39 39 15 100 2,993
305

Lokala politiker 9 45 37 9 100 91 2,7
317

Ämbetsmän 22 52 22 4 100 78 2,1
305

RD-Iedamot 28 59 12 2 100 72 1,7
313

statsrådl-sekr. 45 43 10 3 100 55 1,5
302

Regeringstjm. 46 38 11 5 100 54 1,7
300

RD-tjm 53 41 6 0 100 47 1,1
295

Rikspolitiker 56 38 6 1 100 44 1,1
298

EU-tjm 64 30 6 1 100 36 0,9
304

EU-politiker 70 27 3 1 100 30 0,7
302

tydligt. Storföretagens politiska agerande främst riktatMönstret är är
det lokala planet. kommer de centrala ämbetsmännenDärnästmot

och riksdagsledamöterna. både politikerRegeringen, och tjänstemän
kanslihuset, bildari tredje slutligen litenganskaDet ären grupp. en

uppmärksamhet riktas den europeiska Ettmot annatsom scenen.
generellt drag det förutomalla riksdageninom såär äratt attarenor

hartjänstemännen påverkanstryck vad poli-något sigstörre änett
tikerna har. Vänder till departementet det departements-sig ärman

vändertjänstemannen till, lokal ochsig nivå EU-nivå ärman
det också förstatjänstemännen Vänder tillprioritet. sigärsom man
riksdagen det däremot första folkvaldahand dei vill påverka.är man

olika framträder tydligare lyfter framDe mönstren ännu när man
antal kontakter år.per
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beslutsfattaremed offentligakontakterFöretagensFigur 3.11.
ggr/år

Lokalatjm

politikerLokala ,
Ämbetsmän

RD-ledamot

Reg-tjänstemän

Statsråd/sekr

Partiföreträdare

RD-tjänstemän

EU-tjänstemän r

EU-politiker

3,532 2,51,50,5 10

konsta-utifrån detta börslutsatser draslångtgåendenågraInnan
förhåller sighelt självklart.till delresultatet Detäratttera en

antaletbeslutsfattare betydligtantalet lokaladet större änärsättet att
finns det mycketOch EU-den högreaktörer nivån. tvärtom

anmärkningsvärtskälet detdetföreträdare. Av mönstretomvore
följer figurensdärav intedethade varit Men mönstermotsatta att

verklighetenhur den politiskaväsentligtskulle något ärinte säga om
internationaliseringpolitikensframförs oftabeskaffad. Det teser om

Ävenberörs.från demallt längrepolitiken bedrivsoch omsomatt
emellertidframgår detagerandeavspeglar elitenshär sådata att

Ochnationell.lokal ochfortfarandedelpolitiken till mycket ärstor
resultatetinför det faktumocksåsamtidigt bör attstanna upp

fåtaldeolikaföreträdare nivåer. Givetmöjligaavspeglar antalet
ändåtill detföretagen riktaför kan sigföreträdare EU ärsom

kontaktersådanaändågenomsnittanmärkningsvärt i näs-taratt man
framtidenviktigareblir allt idessa kontakterår. Omgångtan peren

kontak-de härsynvinkel viktigtdemokratiskdetär vetaatt omur
Är de riktigthar. dettamed vilkaockså varierar manterna resurser

motsvarandedåtummelplatsaktörernas Hur mönster utstora ser
storleksklasserjämför företag olikainommanom
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Tabell Företagens3.10. kontakt med olika offentliga beslutsfattare
ggr/år

Koncern- 1 000-
mödrar 500-999 5 000 5 000 Samtliga

Lokala tjm 0,8 2,4 3,4 5,4 2,9
Lokala politiker 1,4 2,2 3,1 5,1 2,7
Ämbetsmän 1,3 1,6 2,3 4,8 2,1
RD-ledamot 2,0 1,3 1,9 4,0 1,7
Statsråd/-sekr. 1,4 1,0 1,5 5,2 1,5
Regeringstjm. 1,5 1,2 1,7 5,2 1,7
RD-tjm 0,5 0,8 1,1 3,1 1,1
Partiföreträdare 1,1 0,8 1,3 2,6 1,1
EU-tjm 1,0 0,6 1,1 3,0 0,9
EU-politiker 0,8 0,4 0,9 2,3 0,7

Anmärkning: Koncernmödrar formellt storlekom med hjälpär mätersett man av
antal anställda ganska företag har medsmå tagits analysen då de factoi de ärmen
moderföretag till de storföretag finns urvalet.isom

finnsDet ganska starkt samband mellan storlek ochettsom synes
agerande. företag desto oftareJu kontaktar de offentligastörre man
företrädarna. Undantaget här koncernmödrarna formelltär settsom

företagsmå i antalet anställda företrädermätt mycketär men som
koncerner. tycks koncentreraDe sitt agerande riksdagvisavistora

och och harregering relativt de företagenandra ganska omfat-en
tande EU-påverkan. gällerövrigtI genomgående. medFöretagtesen

till anställda långt sällan de riktigt före-1 OOO änupp agerar storamer
vilka offentliga företrädare det sigrörtagen oavsett om.

Storlek har med andra ord genomgående betydelse, det ärmen
samtidigt effekten relativaså i olika för olikaäratt termer stor typer

beslutsfattare. effekten företagensDen har storlek dåstörstaav ser
till den kontakter vanliga, dvsminst kontakten medärsortens som
Europaparlamentarikerna Bryssel.i allra företagen harDe härstörsta

fem kontaktergånger deså många storföretagen,småänmer som
till jämförtgånger med knapptår halv förgång årtreupp per en per

de mindre. effektMinst har storleken då de vanliga kon-mestser
takterna, de riktas lokala politiker och tjänstemän. Det årmotsom
dock viktigt skilja mellan relativ och absolut effekt, det: relativaatt

direkt avhängigtmåttet varierande storlek basen för beräk-är
ningen. ökning från exempelvisEn till således relativt1 2 är större än

ökning från till ökning med jämförten med5 9 % °/o50 44en trots
det innebär mycket starkare utveckling absoluta taliatt senare en
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mellan regressions-jämföra lutningenåskådliggöraskan attgenom
dekanuteslutnakoncernmödrarnaföljande figurlinjerna. I se

med:kontaktför vilkastorlekeffekternareella tarmanav

påverkanoch gradenföretagsstorlekSamband mellanFigur 3.12. avav
ostandardiseradolika regressions-politiker och pa°tjänsteman arenor

koejjficient.

6 -ø-Kommunpol.7

5 -I-RD-IedamotL.om
t 4 EU-parlament.å --

3ä -xeK-tjm
x

2å -o-Depijm

1
-+-EU-tjm

0 IIII I
106 840 2

tusentaliFöretagsstoriek anställda

för kontakt-betyderföretagsstorlekdet sigvisarHär snarastatt mer
kontakter,för andramed departementstjänstemännenfrekvensen än

storlekseffekten ilikartad Ochganskautvecklingenövrigt äri ut.ser
medkontakterna EU-nivån. Omgällerdetmindrerealiteten när

upptäckadet ocksådetaljförändringarna istuderar går attattman
det gällerstorleksskalanlängreeffekterna något närstörreär upp

ochriksdagsledamöter EU-tjänstemän. Företagkontakter med som
före detförsteg härtycks haanställdahar 000 större5än ettmer

storfö-litetharvad det medelstora visaviföretagetmedelstora än ett
förhållande till detmarginelladock ivariationerDessa ärretag.

företrädareoffentligaVilkagällerhuvudresultat manoavsettsom
fler kontakter.företag destopåverkaönskar större-

hardessutomkontakterochresultatet vissagenerellaBåde det att
demokratisktgenerellttillstorleksvillkorstarkare gränsar ett pro-

Demokratirådetfrånutkommenfrån nyligenblem. Vi rapportvet en
mellansambandfinns klartfortfarandeindividnivådet ettatt

deltagande.politiskaoch medborgarnas Isocioekonomiska resurser
exempelvisdeltagandeformergäller detsynnerhet svårare som

följerutbildningMed lågoffentliga företrädare.medkontakter syste-
kontakter.formdeltagandepolitiskt ilägre gradmatiskt mycket avav
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framtidendetOm i kommer krävas kontakter finns detatt mer av
risk klyftan vidgar Resultatetsig. här pekar det häratt attovan
sambandet återfinns kollektiv nivå. Med ökade följeräven resurser
ökad grad kontakter och sambandet dessutom starkare i vissaärav

kontakter docksvårare EU-nivå.93 inteNu någraännu är av
företagen undersökningeni direkt och heller kan deinteresurssvaga

medborgarnas kan däremot betraktaSåses som representanter. man
del de organisationer ingår undersökningen.ien av som

Vilka vänder sig organisationerna till

jämförelse företagenmedI har organisationerna flergenomgående
kontakter. Huvudmönstret detsamma för före-är annars settsom

lokalaDen politiken fokusi medan det europeiskaärtagen: mest
intresset ganska Organisationerna, tillsammans, riktarär svagt. tagna
främst sitt intresse de lokala politikerna och tjänstemännenmot

kontakteröver riksdagsledamöterna3,5 år visavi och densamtper
förvaltningencentrala drygt kontakter distinkt lägreår. På3 per en

kommernivå de kontakter med regering, tjänstemän itarman reger-
oching riksdag kontakter med partiföreträdarna knappt 2,5samt

kontakter/ alldelesår. bildarEn EU-politikerna ochegen grupp
tjänstemännen vilka organisationerna tycks ha förringa intresseett
drygt kontakt huvudresultatår.1 Detta illustreras föl-också iper
jande figur:

Fig.3. Organisationernas kontakter med olika13. offentliga besluts-
fattare ggr/år.

Lokalapolitiker
Lokalatjm

RD-ledamöter
Centralförvaltn.

Regenngs-tjm
Statsrád/sekr.

Partiföreträdare
Fiiksdags-tjm

EU-tjm
EU-poiitiker
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företrädarepolitiskafem olikadet bildashärkanVi att grupper avse
skillnaden avspeglarhärförbetydelse aktörerna.med lite olika Den

ocholikabefinner nivåersigockså organisationernagivetvis attatt
förankringhar lokalurvalet överflertal justorganisationer i enett

domi-ochpolitikermed kommunala tjänstemänKontakterna%.60
synnerhetochförankrade idirekt lokaltdesåledes iviss mån avneras
sedanGrundmönstretolika slag.distriktsorganisationer är attavav

tilloch distriktsnivåfrån lokal-markantökarkontakterna gårom
beslutsfat-olikaväl där defigur dettaFöljande illustrerarriksnivå.

kommu-bildarefter politisk och dånivå tre arenorgrupperatstarna -
ochrikspolitiken EU-nivån.nen,

kommunala,kontakter den natio-och påOrganisationsnivåFigur 3.14.
kontakterantal enomsnitteiska årinella och P gerarenaneuro

6
/°5

4 :0/ Kommun+
Nation3 -r-

g/ EU-t-42 fø...i
1 gir-

O ...
RiksorganisationDistrikis-Lokal-

kontakter viktigalokalagrundmönstrenbekräftas först ärHär att-
grund-finnssamtidigtoch detallaför nivåerorganisationer ettatt

och organisationsnivå. Vissakontaktnivåsamband mellanläggande
kommunaladentydligtuppmärksammas.bördetaljer Det är att are-

sidan denViddistriktsorganisationer.framför befolkasallt avavnan
riksorganisatio-emellertid ocksåkanlokala dominansen attse

de lokala organisationernaaktiva härlika är.är nästan somnerna
mednationell ochAgerandet nivå EU-arenan överensstämmer
denkontakterocksåsambandet kanförväntadedet attsemen
vadförbehållet riksorganisationernationella något änär merarenan

denillustrerasEU-företrädare vilket någotkontakter med är av
politiska"rikskurvan.kraftigare lutningen De ansesarenor som

europeiska relativt min-och denlokalabetydelse dei ärväxa sett--
dendominerad riksorganisationernadre arena somagerarsomav

EU-kon-liteEU-inträdet.efterunder Ser närmareär satt press
riksorganisatio-iögonenfallandekanske det intetakterna är attmest
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flerhar kontakter andra de lokala och distriktsorga-ännerna utan att
harnisationerna omfattande kontakterså de ändå tycks ha.pass som

del förklaringen till riksorganisationerEn har kontakterattav mer
med de offentliga företrädarna nationell och internationell nivå
handlar arbetsfördelninggivetvis mellan lokalorganisation ochom
riksorgan. det handlar säkerligen också professionellMen organi-om

följande figursation. vilken betydelseI det har för hur mycketser
kontaktar företrädareolika har avdelning förman om man en egen

samhällskontakter jämfört med harinte sådan.någon Förom man att
bättre helhetsbild redovisar data från både företags- ochen orga-

nisationsenkäten. Betydelsen professionaliseringsärintressenasav
framgår tydligt:

Betydelsen lobbyavdelningFigur för företagensI och5 organisatio-av
agerande olikapånernas arenor

Organisation-O- avdelning-
Organisationavdelningni- -
Företag avdelning-x- -
Företagavdelning-6- -

skerDet inga egentliga avvikelser från den prioriteringsom ser av
redan tidigare redovisats. lokala spelarDet roll, detarenor som mest

europeiska minst. också tydligt vilken betydelse förMen kon-ser
taktfrekvensen uppbyggnaden lobbyavdelning tyckssom av en egen
ha, försåväl företag för organisationer. harFöretagsom som egna
avdelningar för samhällskontakter har genomgående fler kontakter
också de organisationer avdelning har.ingen medän Företagsom
sådan avdelning kontaktar EU-företrädare lika ofta denästan som
oorganiserade träffar lokala företrädare.sina effektNästan samma
kan också avläsas för organisationerna EU-tjänstemän och parla--
mentariker kontaktas lika ofta eller de professionellamer av som
riksdagsledamöter, den förvaltningencentrala eller departementsfö-
reträdarna får organisationerna lobbyavdelningar.möta utan
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lokal- ellerintressenorganisationersigVare representerarnu
emel-detsamhällskontakterföravdelningareller harriksnivå äregna

för olika organisa-olikalitede härlertid troligt mönstren utatt ser
företrädare.offentligaskildatillriktar sigolika intressentionstyper,

ochför sigorganisationerolikastuderar deOm typerna varav
hurmed frågankontaktofta de självahurfrågankombinerar tarom

föl-fårföreträdaremed de olikafall skerofta det i så typerna av
genomsnittiorganisationstypenförtabell hurjande många gånger

dessakontaktar år:per

kontakter organisa-offentligaTabell Organisationernas3.11. -
antal kontakterbeslutsfattare iolikamedoch kontakttionstyp

medeltal/ år

lntresse-AkrivitetsIdéArbets-Yrkes-Arb.-
SamtligaRe/ig.tagareBransch givare org. org.org.

3,93,24,31,74,52,53,4 4,1Lokala
politiker

3,5 3,84,62,23,92,93.8 4,3Lokala tjm
3,42,23,81,23,93,0 1,63,8RD-ledamot
3,32,23,91,42,7 3,13,44,8Central-

förvaltning
2,61,63,20,81,8 2,32,84,3Regerings-

tjm
2,61,53,00,72,81,5Statsråd/ 3,5 2,6

statssekr.
2,31,30,8 2,52,81,02,0Partiföre- 2,5

trädare
2,21,40,7 2,52,21,22,52,8RD-tjm

0,7 1,41,40,31,20,73,0 2,4EU-tjm
1,40,61,40,30,4 1,51,9EU-politiker 2,0
6,37,1 5,14,36,24,76,1Kontakt 7,1ngn

beslutsf.

förkolumntabellenslutsatser.kan dras LäsertvåHär typer av
olika organisationernaföreträdare deoffentligavilkakolumn ser

får redahärmindrevilka de bryr sigochfokuserar orga-om,
jämföra organi-ocksådetkontaktprofiler. gårMennisationernas att

respek-mycketvilkavarandra förmedsationerna att agerarsomse
denunderlättabeslutsfattarna.olikade Förlitetive att ana-gentemot

organisationsrespektiveradendenrekapituleras sistailysen
genomgående högrevärdenadärmedelaktivitet änäroavsett arena

kontaktar.vilka dede anmodas preciseranär att
detifrågandendet gällerNär överensstämmer settstortsenare
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generella resultatet med aktiviteten devisavi olika Bransch-arenorna.
organisationerna tillsammans med övriga intresseorganisationer deär

aktiva och ligger förutom den kommunala klartnivåmest arenans
de genomsnittliga förnivåerna respektiveöver härDenarena. grup-

framförorganisationer allt inriktade förvaltningen, för-iärpen av
hand centralt central förvaltning och departement kon-4,8 4,3sta

takter/ fokuseradår, varje nivå förvaltningen.är Därnästmen
kontaktar riksdagsledamöterna. Branschsidan har jämfört medman
de andra organisationstyperna relativt omfattande kontakter med
EU-företrädarna.

Arbetsgivarna har flestasina kontakter visavi kommuntjänstemän
och politiker respektive kontakter/år,4,3 därefter följer den4,1

förvaltningencentrala och riksdagsledamöterna respektive3,3 3,0.
fackligaDe organisationerna tillhör också de aktiva och har vidmest

sidan fokuseringen kommunföreträdare allmänheti långtav en
tydligare politisk inriktning andra kommunpolitiker ochän grupper,
RD-ledamöter tillhör de primära målgrupperna respektive4,5 3,9.
Facken tycks härigenom lägga vikt vid kontakterna med partiföreträ-
darna. De övriga intresseorganisationerna tillhör genomgående de

aktiva, också de fokuserade kommunerna, följdaärmest men mest
den förvaltningen,centrala riksdagsledamöterna departe-av samt

mentstjänstemännen och deras ledningar.
här nämndaDe organisationstyperna de genomgående oftaär som

kontaktar de olika Yrkesorganisationer, idé- och religiösaarenorna.
aktivitetsorganisationer ligger under den genomsnitt-samtgrupper

liga kontaktfrekvensen vilken studerar. Vid sidanoavsett arena man
kommunala kontakter profilerar yrkesorganisationerav gruppen

den förvaltningencentrala ligger2,7. övrigt jämförelsevisI man
lågt. idéburna ochDe religiöst präglade organisationerna är nästan
uteslutande inriktade det kommunala, företrädesvis tjänstemän-

medan aktivitetsorganisationerna också har kontaktverk-vissnen en
samhet med riksdagsledamöter och förvaltningcentral för båda.2,2

Pluralism skulle idealt kunna innebära de olika organisa-sett att
kompletterartionerna varandra. översiktsbild tycks dockEn vidge

handen det inte sker tydlig och riktigtnågon markerad arbetsför-att
delning jämlikt slag, alla deså olika organisationstypernaav mer att
har kontakt med och tillgång till makten distinkt olika sätt.men
Även har olika profilersina det genomgåendeså draget iärom man
stället möjligt tolka "ojämlik tillgång till makten det finnsatt som -

organisationer utmärks ha låg kontaktfrek-en grupp av attsom av en
alla medan andra aktiva flertalet harViärvens arenor arenor.

redan de maktelitertvå löntagare isomsett att representerarsom
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näringslivochde fackliga organisationernamaterialvårt utgörs av
olikafokuserararbetsgivarebransch ochsammanslagning av

med denäringslivselitenochJämför löntagar-ämnesområden.
kontakterflergenomgåendetraditionella eliternahar de tvåövriga så

dekoncentrerar tvåhärde andra organisationerna. Omän oss
hurmellanskillnadertydligapekakanmaktblockentraditionella ut

variationolikakoncentrerar sigeliter ocksådessa somenarenor,
uppmärksam-hurförst urskiljerföljande figur därframgår manav
bestårnationellabeslutsfattare, denkommunens avarenanmar
EU-företrä-nationell nivåföreträdareoffentligasamtliga samt

kontakter.darna i sina

leommanaL,naringslivs/eonta/eterochLöntagar-Figur 3.16. gentemot
AdditivaAntal kontakter/år genomsnitt.iochnationell- E U-arena

kontakter på arenornaindex mäter

5
4,5

4
3,5

3 NäringslivselitI
2,5 LöntagarelitE|

2
1,5

1
0,5

0
EUNationKommun

kommu-medan delägstliggerEU-kontakternahär återigenVi attser
deVilkengälleralltsåfrekventa,nala något tra-är oavsett avmest som

resultatet härväsentligadetstuderar.ditionella eliterna Men är att
uppenbartinriktningar.olika Detsamtidigt hareliternade ärtvå att

näringslivetsvadinriktadelokaltlöntagarorganisationerna änär mer
kommunensvenskadifferens Den0,5.organisationer enär ca

model-svenskadenuppgifter och blivitalltmer tagithar över statens
lönta-politiska nivåockså denvälfärdsproducent.lens Detta är som

harNäringslivet sinigrad riktar in sighögre på. ängareliten i tur en
framför alltochnationella EU-denfokuseringmarkeradmer

profilernaolikartadehärhär Dedifferenserna 1.0,5är resp.arenan
förändring.modernamed denkopplaskan sini statenstur samman

denbetydelseibland förlora inationella nivånDen gentemotanses
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lokala politiken och den europeiska framstår allt vikti-arenan som en
politisk spelplan. lägger de eliternaHär olikatvå vikt vid dessagare

två arenor.
bör uppmärksammaMen de eliterna, vilkentvåman att oavsett

nivå befinner sig också riktarpå, sina påverkansförsök olikaman mot
beslutsfattare. följande figur kan hurI de makt-tvåtyper av se

blocken har helt olika profil vad gäller kontakterna visavi politiker
respektive tjänstemän:

Figur och näringslivs/eontakter3.17. Löntagar- politiker ochgentemot
tjänstemän parlamentariker och partiföretrádare Antalsamt gentemot
kontakter/år i Addition indexgenomsnitt. kontakter på arenornamäter

4

3,5

3

2,5
PolitikerI2
TjänstemänE

1,5

1

0,5

0
Nåringslivseliten Löntagareliten

Löntagareliten riktar första handi kontaktersina politi-gentemot
kerna, näringslivseliten fokuserar tjänstemännen.

Resultaten stabila. Studerar saken löntagar-är närmare attser
inriktningen blir deti identisk väljernärmaste oavsett attom man
urskilja politiker alla ellernivåer bara rikspoliti-om man ser
kerna riksdagsledamöter, partiföreträdare, statsråd statssekrete-8C

Och skillnaden fokusrare. i mellan elitgrupperna blir ännu mer mar-
kerad politikerarenan till parlamentari-avgränsar utgörasom att av
ker och partiföreträdare, de hartvå den tydligastegrupper som
formellt rollenrepresentativa nationell nivå. heltDet inte orim-är
ligt tänka dettasig också till delviss avspeglar den traditionellaatt att
socialdemokratiska alliansen mellan parti och klassorganisationerna
och då företrädesvis fackföreningsrörelsen.

löntagarelitensDenna tonvikt vid politikerkontakter och också
kontaktfrekvens näringslivets gäller således ocksåstörre denän

nationella näringslivet lägger krut kontaktertrots attarenan mer
med den nationella helheti sin andra nivåer. Dettaänarenan
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och arbetsgivarebranschorganmedblandhänger attannat samman
offentligaallaochförvaltningen inteden statligainriktadeär mot

kontakterNäringslivetsnationellaföreträdare den är näm-arenan.
fokuseradegenerellt starktredan konstaterat,ochligen, som

olika tjänstemanna-härochtjänstemännen avgränsasättäven attger
identiskadetförvaltningen idelar etcnivå, närmasteavarenan

tillockså läggerorganisationertill näringslivetsresultat. Om age-
bildenförstärker det närings-sidafrån företagensdirektrandet attav

statliga byråkra-denkontakterriktakraftigt tycks sinalivseliten mot
maktfaktorframväxandeockså denallmänhettjänstemän itin, men

stärkatänkas försöka sittkanNäringslivetEU utgör. omgreppsom
såledestyckstraditionella eliternaframtidens beslutscentra. De två

desamhälle, åtminstone i sålobbyismensvidare ileva även attmotto
olikapåverkaoch sökerolikartade nätverkrelativtiingår typer av

beslutsfattare.
kontakterundersökningardeåterblickEn externaarenornasav

dragitstöd till de slutsatserocksåbeskrevs inledningsvis gersom
kontaktarförsta hand tjänstemännenföretagen ihär. Där attser

harformfackföreningsrörelsen i LOochfig.3.2olika nivåer att av
vad harriksdagsledamöterna SAFmedfler kontakter ängångertre

iföretagarorganisationerdubbeltoch så månganästan gemensom
tab.3. 1

detskulle kunnade härinvändningEn attvaramot resonemangen
hos organisatio-bakomliggande egenskaperandraheltegentligen är

har.kontakterderas Detför vilken inriktningrollspelarnerna som
löntagarnanäringslivet ellerorganisationernafaktum representeraratt

avspeglabarabetydelse,hadå realiteten inteskulle i någon attutan
grundläggandeandra ocholika idessa organisationstyper är mer

lobby/avdelning-fram faktorerlyftaiställetbör dåavseenden. Vi som
närhetfaktiskaoch organisationernasbetydelse, organisationsnivåars

stockholmsbaseradehelt enkeltdetbeslutsfattarna, dvstill är orga-att
invändningsådanagerandet.för Förnisationer står prövaatt ensom

faktorer-enskildaalla deanalysdärför ochhar i prövatsammaen
för vilkenbetydelseandrastill allaeffekter med hänsyn tagennas

kontakterna har.inriktning
variablerfyraalla dessa somgenerellt resultatförstaEtt är att

vilkensjälvständig betydelseharhärkursiverats ovan oavsetten
ellertillhör den närings-organisationstuderar. En sommanarena

bransch,ochfack, arbetsgivareelitenarbetsmarknadspolitiska som
samhällskontakternaanställda sköterform har speciellai någon som

medsåledesStockholmmed iriksorganisationoch ärsäteär storen
lobbyprofil. Undantagetmed starkorganisationsannolikhet ären
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den kommunala där inte organisationsnivå har effektnågonarenan
och stockholmsbaseringen tycks till direkt nackdel det medärvara
andra 0rd alls likainte självklart för stockholmsbaserad lokal- elleren
distriktsorganisation vända till kommunföreträdaresig det äratt som

stads- ochi landsbygdskommuner. organisation medEn lobby-svag
profil har generellt de egenskaperna det ingenärsett motsatta -
arbetsmarknadsorganisation, det lokal- eller distriktsorganisa-är en

saknartion professionella påtryckare och har bas utanförsinsom
Stockholm. också bilden den dubblaMen eliten får stöd, vilket kanav

följandevisas i tabell där arbetsmarknadseliten delats ytterligareupp
och består näringslivselit och löntagarelit övriga organisa-av en en
tioner med.tagits

Tabell Sambandet mellan3.12. organisationsegenskaper och anta-
let kontakter med olika offentliga multivariat regression,arenor
ostandardiserade regressionskoefficienter

Mode/lens för-
Vad förklaras Förklaringsfaktorer klaringskraft
Arena Näringsliv Avdelning, Annanortel.- -Kontaktmed: Låntagare/it anställdel.ingetOrganisations-Stockholm
O-10 0-1 1-2-3 nivå1-2-3 1-2 Adj,R

Kommunen 0,6 1,1 0,8 -2,2 0,10
Riket 0,5 0,9 0,9 0,5 0,23
EU -0,4 0.7 0,6 0,0 0,18
Politik 0,8 0,9 0,6 -0,3 0.14
Rikspolitiker 1,0 0,9 0,8 0,1 0.17
RD-ledparti 1,2 1.0 0,8 -0,2 0,15
Förvaltning 0,2 0,9 0,9 -0,1 0.23
Statsförvaltn. 0,1 0,9 1,1 0,6 0.28
Regering 0,3 0.8 1,0 1,1 0,28

Värden inte signifikanta har%-nivån inomär 95som satts parentes.
förklaradR dvs hurvarians del variationen kontakter föri respektiveanger stor av

förklaras dessajust variabler. Den genomgående rela-ärarena som sammantaget av
liten.tivt

fullständig tabell återfinnsEn i Bilaga Tab.3.12b där olika2 resultatmer tre anges
för förstavarje det effekten vad kontakterna sigrörarena anger oavsett om-
samma de andra effekternaovan, två måtten begränsat analysennärsom anger
till samhällskontakter arbetsmarknadsfrågor respektive kontakter irör närings-som
livsfrågor.
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hurkolumnernafyra förstasiffrorna detalar iKonkret uttryckt om
kontakterantaletförändringeller negativpositiv som upp-avstor

variabel ochrespektivevärdetförändrarkommer ett stegom man
har.1°°andra samtidigteffekt de Servilkentillmed hänsyn taget

agerandetlängstandra kolumnenexempelvis den attupp ser
kontaktdrygtökar med lite år 1,1kommunarenanvisavi omperen

elleravdelninghar någrajämför inte någonde organisationer som
anställdharöverhuvudtaget någonvärde med deanställda 1 som

Huvudresultatensamhällskontakter värdesysslar med 2.1°1som
cirkelföljande cirkeldiagram.grafiskt med Enillustreraskan större

respektiveoch tårtbitmindre varjeförklarar mer än orga-angeren
kontakter justför inriktningenbetydelsenisationsegenskaps av

den angivna arenan:

vilkabetydelse föregenskaper dessOrganisationenFigur 3.18. arenor-
samballs/eønta/eternafokuseras isom

Nivå StockholmAvdelningNäring/Löntagare IEE

Riket Förvaltning

Politiker

Kommunen

effekternamärke tillläggahuvudresultat kannågraFörst att av-
organisationsnivå irespektiveprofessionalismvariablerde rörsom

tillhörHuruvida organisationenkvarstår oavsettstort sett arena.
för kontak-framför rollalltspelarnäringslivselitenellerlöntagar-

med för-för kontakternaallsoch intemed politikerna nästanterna
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valtningen. Huruvida organisationen baserad Stockholmi ellerär
har främst betydelse för kommunarenan och sådan.negativ Deten
här bör utvecklas.

Att organisationsnivå och professionalism har betydelse förstor
kontaktnivå och inriktning helt naturligt aktörer organiseratär som-

för effektivtsig kunna handha kontakter med offentligadet livetatt
och det förcentral nivå tillvarata medlemsorgani-sinagörsom att
sationers intressen, offensivagivetvis kontakteri sinaär änmer
andra. Organisationsnivå slår kraftigastigenom det gäller kontak-när

med statsförvaltning och regering, tabelleni det sigrörter ser om
ökning med cirka kontakt. Fördjupas analysen bilaga1 ochse 2en

också kontakterna till arbetsmarknadsfrågor slåravgränsar röraatt
organisationsnivå igenom kraftigare kommunal nivå. Minstän
betydelse har organisationsnivå det gäller kontakter i närings-när
frågor med politiker kommunalai näringsfrågor. effek-Mensamt

också vad gäller också gällerär EU, något gradterna svagare som av
professionalism. ha särskiltAtt anställda eller ha avdel-att en egen

förning samhällskontakter har genomgående relativtannars stor
betydelse stabil ökning med cirkaen kontakt år1 arena.oavsettper
Betydelsen stockholmslokalisering utifrån vad skulleär,av man
kunna förvänta sig, genomgående förvånande liten. spelar dockDet

roll den kommunala där stockholms-omväntstor men arenan- -
baserade organisationer långti mindre grad andra kontakterän tar
märk väl det gäller det lokalasig organisatio-röratt oavsett om om

eller inte också genomgående näringsfrågori exempelvissamtner
ökning kontakter kontakternai2 år med regeringennästanen per

bilaga 2.se-
viktiga slutsatsenDen emellertid organisationernas tillhö-är att

righet till de sfärernanågon eller eliterna fortfartvå ha bety-av att
delse för kontakternas inriktning olika även när tararenor, man
hänsyn till grad professionalism, organisationsnivå och stock-av
holmsnärhet. bekräftas såledesHär löntagareliten fokuseraratt
kontakterna med politikerna Vilka kombinationer politiskaoavsett av
företrädare studerar och här har effekten faktiskt förstärkts om
jämför med resultatet fig.3.17.i den kommunalaPå gällernivån det
speciellt kontakteri sakfrågor med arbetsmarknadspolitiskrörsom
inriktning kontakter och1,3 de politiska slår det ige-arenorna

inriktning från till kontakter.0,8 Det1,5oavsettnom upp motsatta
gäller i viss EU-kontakterna,mån denåtminstone i generella mät-
ningen. Tillhör organisationen näringslivet ökar sannolikheten att
den också kontakt med EU-fÖreträdareJOZ gällerDäremot intetar
längre näringslivseliten riktar sig de offentliga företrä-att mer
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fig.3.16jämfört med tidigare mätningenockså riksnivå.darna
till-signifikantökar organisationenkontakternaatt omsnarareser

medresultat harlöntagareliten. Tidigarehör göraatt attsnarast
löntagarna bestårutsträckninglångtnäringslivseliten i änstörre av

det gällerprofessionaliserat.ochcentralorganisationer Närär mer
deskillnad mellanfinnsförvaltningenkontakterna med ingen större

skilda inrikt-medfår här blanda ihop nivåeliterna, intetvå men
denmycket krutde båda läggersedan tidigareViningar. attvet ner

arenan.

kontakternaär syftet medVad

syften medha olika sinakanföretag eller givetvisorganisationEtt en
för förstafrågor har detbatteriMed hjälpsamhällskontakter. ettav

kontak-organiseradedessa intressen i sinaförsökt vadi månutröna
förslagförsöker initieramed politiker eller tjänstemän ärnyater

förslagförhållanden eller andrasgällande ärproaktiva, reagerar
långsiktigt byggasyftet första handreaktiva, eller i är att uppom

ställtdet andra haroffentliga företrädare.med dessakontakter För
dessafrämst syftar tillmediakontakterna medfrågor i attmanom

sakfrågorenskilda visstverksamheter ellerbehandla sätt,ettatt
relationer ellerlångsiktigabyggakontakterna handlar att uppomom

mediaträda framhandlar själva ihelt enkeltdet attatt genomomom
artiklar.skriva egna

företag eller organi-här varkenhuvudsakliga resultatetDet är att
syften.skiljer mellan dessautsträckningnämnvärdsationer i någon

också demarkera högt ifråga tenderarhögt iLigger attmanman en
bemärkelse allahar viss,andra. kontakter iNär äntas vagman en om

efter-enkelthar helt isyften Alternativt svårtåtanke.dessa i attman
syften. kanolikamellan dessahand diskriminera De mönster som

såledestendensen handlarhär generellaurskiljas denutöver om
nyanser.

oftare vänder sigsåväl företag organisationerredanVi attvet som
media.företrädarna via Serde offentligadirekt till än vägenatt ta

företagen verkarBlandurskiljas.syftena bakom kan några nyanser
långsik-byggarangordnas prioriteraraktiviteterna så attatt uppman

föreoffentliga företrädarna,dekontakter medtiga att proagera res-
långsiktigatill media det deförhållandeOcksåpektive i ärreagera.

enskilda frågor.följt kontakter ikontakterna prioriteras avsom
för skrivasällanmediakontakter långtDäremot att egnatas mer

direktmellanavvägningartiklar. Organisationerna gör attsamma
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offentligade företrädarna och arbeta media, förstavia denatt
kontakter genomgående frekvent förekommande.ärtypen av mer

däremot urskiljaDet går inte syftenågon priori-att typ av som man
kontakterna medi politiker och tjänstemän. den detI mån gårterar

diskriminera mellan olika syften bakom mediakontakterna fak-äratt
tiskt det vanliga syftet bilda opinion själv skrivamest att attgenom
artiklar. Förhållandet alltså det det före-råder blandär motsatta som

genomgående dragEtt organisationerna genomgå-ärtagen. annat att
ende fler kontakter. här övergripande resultaten sammanfattasDetar

följande figur:i

Syftet bakom företagensFigur och kontakter3.19. organisationernas

4,5
4 ..

3,5 -
ProageraI3
Reagera

215Kontakter lLångspolitikerkontakt
å/ 2 sakfrágaMediaE1- -

lLángsmediakorrtakt1 5
Skrivaartikel

Företag Organisationer

generellaDet det relativt skillnader mellansmåmönstret äratt-
olika syften gäller också jämför företag med olika storlekom man-

företageller skiljer med avseende professionalitet.sig Visom
redan företag företagrespektive med lobbyavdel-störrevet att egna

flerningar kontakter de respektive de kon-små ingaän äntar som
taktavdelningar har. slutsatsen bekräftas ocksåDen här -ju större
och professionelk desto fler kontakter. skillnad mellanEn småmer
och företag dock det handlar viaär större närstora attom agera
media sakfrågori eller bygga långsiktiga relationer medatt upp
mediaföreträdare vad gäller kontakter med andraän när tarsom man
syften. Huvudresultatet gäller också för byterorganisationerna om

storlek organisationsnivå med högorganisationer gradut mot av-
professionalitet och i mindre utsträckningnågot riksorganisationer

allai avseenden lokala organisationer och sådanaän änagerar mer
harinte anställda för samhällskontakter.någrasom

intressant detEn nyansering generella framträdermönstretav
dock studerar det finns samband syftetmellan mednågotnär om
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beslutsfattare företagenvilkensamhällskontakten och med typ av
med hjälptabell dessa sambandkontaktar. nedanstående angivnaI är

kan mellan ochrangordningsmått variera 1:som Oettav

beslutsfattaresyfte ochTabell Samband mellan3.13. typ av
rboSpearmans

andrasinitiera förslag till Upplysa om
lång-förändringar förslag el. beslut Bygga upp

siktiga kontakterProagera Reagera--
Organisa-Organisa-Organisa-

Företag tionerFöretag tioner Företag tioner

0,49 0,760,72 0,17 0,71Lokala tjänstemän 0,24
0,54 0,750,69 0,21 0,65Lokala politiker 0,27

Ämbetsmän 0,710,72 0,33 0,70 0,370,32
0,44 0,760,81 0,37 0,81RD-Iedamot 0,37

0,73 0,39 0,67statsråd 0,40 0,73 0,45eller stats-
sekreterare

0,63 0,38 0,610,42 0,65 0,49Regeringstjänstemän
0,600,32 0,64 0,35RD-tjänstemän 0,33 0,65
0,610,65 0,32Rikspolitiker 0,34 0,63 0,33
0,470,47 0,28 0,46 0,26EU-tjänstemän 24

0,39 0,4826 0,49 0,29 0,50EU-politiker

och främst börsambandVilka slutsatser kan då dras dessa Förstav
starktfinns förhållandevisdet generelltdet konstateras ettatt sett

Vilkafrågor och frågornamellan samtligasamband initiativ omom
tillfinns mycket klar tendensvänder till.sig Det attenarenor man

företag respektive sigdet organisationär engagerarsomsamma
vadbeslutsfattare gäller ochvilken detmycket, oavsettoavsett typ av

syftet är.
företagenfinns ändå Studerardet vissaMen attsernyanser.

fråga, första hand vänderför sigden har avsikt initiera iatt en nysom
fetlagt tabellen.politiska ledningtill regeringskansliet och dess i

till kursi-till det lokala planet ellervänder sig inte EUDäremot man
redansyftet upplysaslutsats kan drasverat. Samma när är att om

främst kontakter medförslag. ombesörjslagda Detta reger-genom
det lokala planetoch här kommeroch dess tjänstemäningen även

annorlunda det gällerundantag.och i viss mån MönstretEU är när
detlångsiktiga kontakter. iföretagens ambition bygga Här äratt upp

förgrunden. Riksdagbeslutsfattareden lokalastället nivåns istårsom
hel-medanockså förhållandevis viktiga, inteoch regering Europaär

EU-parlamentarikerna.roll,här spelar åtminstone inteler någon stor
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Bland gäller deorganisationerna dessa ochinitierarnäratt reagerar
främst kontaktar parlamentarikerna och departementsledningarna.

det gäller bygga långsiktiga kontakterMönstret någotnär äratt upp
Ävenannorlunda. här folkvaldade viktig också deär en grupp men

lokala politikerna och tillhör demtjänstemännen hög gradisom man
vänder sig till. likhet med Europa-kontakternaorganisationernaI är
lågt prioriterade vilken syfte ligger bakom kon-oavsett typ av som
takterna.

skulle kunna tänka olikasigMan organisationeratt typernu av
ändå syftar till lite olika saker med kontakter,sina vissa äratt snarast

efter medan andra inriktar föregripa för-sigute att attreagera mer
ändringar bygga långsiktiga kontakter ellerattgenom attupp pro-

uppdelning mellan olika organisationstyper dockEn ingaagera. ger
skillnader vad redan redovisats det gäl-går utöver närstora som som

ler kontaktfrekvens allmänhet.i Följande tabell medelvärdenvisar av
antal kontakter för de olika där den högstaår organisationernaper
frekvensen markerats:

Tabell syfte med kontakt med offentligaOrganisationstyp,3.14.
företrädare och kontaktfrekvens genomsnittligt antal kontakter/
år

Arbets- Idé
Bransch givare Yrke Fack Aktivitet religion Intresse Företag Samtliga

initiera 4,8 4,3 3,3 4,2 2,4 2,9 5,3 2,5 4,1
Reagera 4,7 4,4 3,1 4,4 2,3 2,5 5,0 2,3 4,0
Långsikt. 5,2 4,2 3,6 4,1 2,7 3,3 5,0 2,8 4,1
relationer

Skillnaderna mellan olikainte organisa-är stora typersom synes av
finns docktioner. tendens till lite olika betoningar,Det ävenen om

ska överdriva detta.inte dominerande bakommotivetDetman
arbetsgivarorganisationerna och de fackliga tycksorganisationerna

idéburna och religiösa organisationer markerarattvara man reagerar,
främst initieringen medan framhållerövriga organisationstyper lång-
siktiga relationer bakom kontakterna.motiv Till den sistaettsom

hör företagen.ocksågruppen
likartad analys mediakontakterEn organisationernas visar attav

facket liksom övriga intresseorganisationer tenderar betona detatt
långsiktiga arbetet, aktivitetsorganisationer och arbetsgivare sätter
den sakliga behandlingen före medan bransch,övriga motivnågot
yrkessammanslutningar och de idéburna och religiösa organisatio-
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försteglikhet med företagen artikelskrivandet ivissti ettnerna ger
opinionsarbetet.

arbetsmarknadsfrå-intresseradeockså deDet såär äratt som av
förslaginriktning lagdahar markerat starkare att reageragor en

näringslivsfrågor generelltoch beslut, medan inriktning ger enen
områden. finns däremothögre kontaktfrekvens alla ingainom Det

näringslivseliten dethelst skillnader mellan löntagareliten och isom
frågor resulterar lite olikaavseendet, det deras ihär äratttrots som

profiler. motsvarande analys mediakontakterna visarEn attav
eller löntagareliten heller härnäringslivets inteorganisationer är

för näringslivsfrå-specifikt syfteinriktade intressenågot även om
kontaktfrekvenser alla områden.generellt högre inomgor ger

har desyfte företagen ochvilket organisationernaFrågan närom
det gällermed svårighetkontaktar konsulter dras när attsamma som
offentligasyftet kontakten med media ochskilja med denut egna
syftenmellan olika lig-företrädare. diskriminerar inteDe nåmvärt -

regelmässigt också högthögt avseende ligger ii ettett manger man
det första handoch rangordnar tycks dock ivice Omannat versa.

för-frågor, lagdahjälp medhandla initieraatt attatt reageraom
media.hjälp med skriva artiklarslag och beslut i Närattsamt att

finns ocksåtill konsultkontakterdet gäller dessa olika motivjust tre
försteg för löntaga-tydligt näringslivets organisationer gentemotett

där generellt ocksåreliten. avseenden,Övriga intressetI ärär svagt,
obefintliga.skillnaderna mellan eliterna deti närmaste

någon samordningSker det

infly-ofta möjligheteraktörerna kan ökapolitiska sinaDe utövaatt
de poli-och samarbeta med andra.tande allianseringå Närattgenom

får väljaredet inför ridå och itiska skerpartierna sågör öppen som
skatill samarbetet bör belönas ellerskede ställningnågot ta omom

andramöjligheten samarbeta meddra undan stöd. stårvårt Men att
förmindre utsträckning deellergivetvis i ävenöppen större utom-

medborgare knappastparlamentariska aktörerna, även serom som
de folkvalda. liggerallianserna eller hur detta påverkarvilka Detär

företagens ochhär till hands tänka organisationernassignära att att
för mäktar medstorlek och har betydelse attstor manresurser om

mäktigasskulle då förstärka de redanockså med andra. Detagera
inblickar hur samarbetsmönst-inflytande. enkät iVår någrager oss

med företagens nätverk.faktiskt gestaltar börjasig. Låtren oss
för-syftestorföretag finner anledning allianseringå iNär attatt
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stärka politiska slagkraft förstsin det och främst deninomär egna
koncernen söker stöd. kommer branschorganisationer.Därnästman

företagAndra och arbetsgivarorganisationer bildar tredjeen grupp
och de fackliga kommer därefter.organisationerna långt Politi-inte
kerna hamnar tillsammans med tydligt botten.övriga organisationer i

samordning samballs/eonta/eterFigur Företagens sina3.20. av

NågongångAldrigEi I

Koncernledning
Branschorg.

företagAnnat
Arbetsgivarorg.

Fackligaorg
Myndigheter

Organisationer
Politiker

I I i i I i v I I 1
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

generellt drag tycks förekomsten allianser ökarEtt medattvara av
företagsstorlek, frågandet inte riktigt skill-någraäratt storamen om
nader. heller spelar förekomst avdelning för samhälls-Inte av en egen
kontakter föravgörande roll alliansviljan. finnsnågon visstDet ett

sambandpositivt mellan informationskonsulter ochutnyttjaatt att
allianseringå i med andra, för förklaringsfak-detinmen man som en

tillsammans med andra tänkbara försvinnerorsaker detta detitor
helt. tycks olika allianskonstellatio-Det sånärmaste attsnarare vara

beroende sakfrågorvilkauppstår intresserad Omärner av man av.
tillsammans med de återkommande frågorna företagsstorlek ochom
grad professionalism har anställd eller harom någonav man en egen
lobbyavdelning eller förockså de sakfrågorinte viktigaärtre som
för företagens samhällskontakter arbete, marknadsvillkor och-

följandenäring uppstår mönster:-
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Sambandet mellan företagens val allianspartnersTabell 3.15. av
respektive kontakter-företagens storlek, professionaliseringoch

innehållnas

för-Modellens
klaringskraftFörklaringsfaktorerVad förklaras

Sakfrâga:alliansTypav - Sakfrága: Sakfrága:Samarbetemed: Företags- Avdelning Marknads-
Adj.R2för villkor Näring Arbete0-1-2-3 storlek kontakt

0,1 0,090,2 0,4 0,3Koncern 0,3
-0,2 0,050,0 0,1 0,1 0,5Annat företag
0,0 0,100,1 0,1 0,5 0,7Bransch
0,1 0,090,1 0,1 0,2 0,5Fack
0,3 0,07Arbetsgivare 0,1 0,0 0,3 0,4

0,0 0,4 0,1 0,06Organisationer 0,2 0,1
-O,1 -0,2 0,070,1 0,1 0,4Politiker
-0,1 0,5 -0,2 0,06Myndigheter 0,1 0,1

mellanostand.b-koefficient där graden samarbete varierarMultivariat regression, av
O-

signifikanta harVärden °/o-nivån inominte 95är parentes.sattssom

förklarar genomgående lite alliansmönstret. visarModellerna Detav
faktorerna företagens storlekde institutionellaocksåsig att sommer

inverkarprofessionaliserat samhällskontakteroch de har sina iom
grad samarbetar och med vilkaÖverraskande liten i såmanom man

företagen gradhär de högrefall samarbetar. iMönstret är störreatt
koncernerna och medsamarbetar med de övriga organisationerstora

professionelltföretagen företag medvad de mindre Degör.än mer
tillkontaktverksamhet har mycket tendensorganiserad svagen
finnssamordning med koncerner och politiker.ökad övrigtInågot

sakfrågans karaktärmärkbara effekter. tycksinga Det avgörvara som
andra aktörer ellerska samarbete med inte,sig i ett sna-om man ge

företagens professionella uppbyggnad.storlek elleränrare
företag inriktadetydligaste resultatet deDet ärär att som

söka allian-näringsfrågor har långt benägenhet övrigaänstörre atten
omfattande tycks skemed andra aktörer. samarbetetalla Det mestser

medföretag, fackligamed andra branschorgan, organisationer samt
de företag inriktademyndigheter. också baraDet är ärsom

näringsfrågorna har samarbete med politikeröverhuvudtagetsom
miljö ochmyndigheter. Infrastrukturprojektoch rör transportersom

och involverarmycket ofta sammankopplade med politiska beslutär
myndigheters medverkan kan ocksåockså olika aktiva Man upp-

fackliga Väsentliga samarbets-demärksamma organisationerna äratt
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för dessa. Undantaget från den företagsgruppenshärpartners
för allianserintresse samarbetet med koncerner ligger lågt ochär att

där sambandet heller signifikant.inteär
kontakter offentliga företrädaremed frågorFöretag itarsom som

marknadsvillkor har benägenhet samverka med koncerner,rör atten
branschorgan, arbetsgivare och de fackligai viss organisatio-mån

håller tydligt borta från politikersig och myndighe-Härnerna. man
dessa frågori Kontakter arbetsmark-iärter motpartensom mer av

nads- och arbetsmiljöfrågor leder generellt till allianserinte någrasett
förutommed andra aktörer arbetsgivarorganisationerna fram-häratt

företagets stöd. finns ocksåstår sambandDet negativtett svagtsom
med politiker för frågan lederintresse till lägre gradett snarare en-

samarbete. finns tydligen mellan företags-Här ochrågång ettav en
arbetsgivarintresse beslutsfattarna.gentemot

till samarbetsmönsterGår organisationernas kan utgåövernu
från följande figur:

allianspartnersFigur Organisationernas3.21.

Aldrig FörekommerD I
Andra formellm.

koppling
Centralorg.

Riksorganisation
Övriga org.

Politiker
Myndigheter
Fackliga org.

Företag

-100 -50 0 50 100

delorganisationernas således heltFör Viär mönstret ett annat. ser
här tydlig de central- ochgruppering riksorganisatio-runt storaen

speciellt den allianspartners främsthamnarnerna, som grupp av som
dessas kopplingar till medlemsorganisationer,sina det inne-är som

fattas kategorini Andra till vilka har formaliseradorganisationer ni
koppling". det självklart alliansmönsteruppstår iHär närmasteett

ligger deni organisatoriska uppbyggnaden. utnyttjar sinMansom
organisationstillhörighet central- eller riksorganisationi ellerstörre

mobiliserar medlemsorganisationer.sina formella organisatio-Den
styrka. Skillnaderna relativt med avseende vilkasmåärnen ger

väljer samarbeta med, det tycks vanligtminstävenattman om vara
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fackligasamordnar med myndigheter,sigorganisationernaatt orga-
fri-företagen. Organisationsvärlden tycks relativtochnisationer vara

också.företagssfären, det sker sådana allianserstående från även om
istället studerar vilkaVänder analysen och organisationerOm

hand kanoch vilkasamverkar agerar mer egenmer somsom
formaliseradsamarbetet sker ellerförst studera vägspontantom

faktoranalys. detframkommer viddimensioner Härtvå ärensom
främstoch dådet de traditionellatydligt organisationerna,äratt

främst använderde fackligaarbetsgivarna och organisationerna, som
Skillnadernaformella alliansbyggen.de strukturerna i sinasig ärav

detde olikadock mellan organisationstyperna.inte Menså ärstora
förede fackliga klar ledningmedockså organisationer, i ensamma

formellautanför densöker samarbetearbetsgivarna, mest egnasom
Övriga likartadehar relativtorganisationerorganisationen. sam-

förutom de idéburna och religiösa organisatio-arbetsambitioner,
med avseende den härligger särklass lägsti typen avnerna som

detsamverkar med andraden dessaallianser. organisationermånI rör
övergripanderiksorganisationen.den Detsig mönstretegnaom

följande figur:framgår av

samarbete från aldrig tillformella och informellaEliternasFigur 3.22.
ofta:mycket 3O -

1
1

1
LöntagareB0,8
NäringslivI

Q6 ÖvrigaE
0,4
0,2

0
InformellsamordningFormellsamordning

utvecklar samarbetestarkVid sidan organiseringattav man genom
traditionelladet således dede organisationerna tvåinom så äregna

alliansbyggande ocksåmaktblocken tycks de som genererarsom vara
skaffa tillhär länkarinformell det sigvisetGenomväg. att

skaffar maktpositionsfärer samhället de starkareandra sigi än omen
synnerhet tycks lönta-kretsen.1°bara skulle dende iumgås Iegna

de olika eli-avseendet. dågareliten aktiv det häri Frågan är omvara
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har olika samarbetsmönster koncentrerar till det härterna om oss
samarbetet. det följande fallet.Vi i så ärspontana attser

Löntagarelitens och Náringslivselitens ølliansprofiler frånFigur 3.23.
aldrig till mycket ofta: 0 3-

Företag

Övr.org.
NäringslivselitIMy d. hteer lLöntagarelit

Politiker

Fack

fackliga organisationselitens utanförDen samarbete denspontana
konsistent medorganisationen vad tidigare pekatär ut,egna man

förstavänder hand fackligasig i till andra ochorganisationer till poli-
tiker. Näringslivseliten med samarbete med dessa, härjustär sparsam

istället samarbetet med företagsvärlden det tycksprimära. Manär
helt enkelt bilda näringslivets maktblock. från denOm utgårett
här uppdelningen mellan löntagarelit och näringslivselit och likheti
med analysen företagens föri alliansmönster dels andra institu-av

förhållandentionella och dels de innehållsliga aspekterna kontak-av
finner sakfrågorna också här betydelse.ärterna att storav

Tabell egenskaper och valetOrganisationernas allians-3.16. av
partners

Modellens för-
Vad förklaras Förklaringsfaktorer klaringskraft

Näringsliv- Avdelning Sakfråga: Sakfråga:
Typ allians samarbete löntagare förkontakt Arbete Näringav -med:0-1-2-3 1-2 1-2-3 0-10 0-10 Adj.R2

Facklig allians 1,3 0,0 0,4 0,5 0,43
Övriga organisationer 0,1 0,0 -0,0 0,6 0,05
Företagsallians -O,4 0,1 0,1 0,6 0,12
Politiker 0,2 0,1 0,3 0,3 0,05
Myndigheter 0,0 0,2 -0,0 0,3 0,03

Multivariat ostandb-koefficient där graden samarbeteregression, mellanvarierarav
O-3.
Värden signifikantainte har°/o-nivån inom95är satts parentes.som
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framstå det löntaga-här vilket kan ganska naturligt,Vi äratt,ser som
för sakfrågor arbetsmark-och samtidigt berörreliten intresseett som

förarbetsrätt och arbetsmiljö lika hög grad ocksånad, i intressemen
fackliganäringsfrågor, samarbete med de organisatio-som genererar

agerande med företagsvärlden tydligtOch samordnat ärettnerna.
näringslivselit. kontakternaförbehållet organisationsvärldens Om

näringsfrågor detta ocksåde offentliga företrädarna berörmed är
kontaktförsöksannolikheten samordnarökar sinanågot attsom man

förklarings-företagen. också uppmärksamma de olikamed kanVi att
roll för förklarafaktorerna spelar variatio-störresammantaget atten

sfärer fack och företagsamarbete det gäller de tvånär somnen av --
definition Fackligamaktblocken redan relaterade till.de här ärper

ochmed andra fack medan bransch-samarbetarorganisationer
företagen.samarbete medarbetsgivarorganisationer söker övrigtI är

förklaringskraften mycket låg.
näringsfrågor kataly-fokusering kanocksåVi att vara enser en

för ska samordna agerandesittorganisationer nästan oavsettsator att
faktor ocksåvilka allianspartners det gäller. sågSamma var som

finnsför företagens samordning samhällskontakterna.viktig Detav
politikerna ökar kontak-tendenser till allianserna medockså att om

arbetsmarknadsfrågor och dethandlar i någon mån ärterna omom
gradfackliga eliten bakom.den Organisationernasstår av pro-som

för medfessionalisering tycks bara spela viktig roll samarbeteten
offentligaallianser med myndigheter.andra det signär rör om

fortfar struktu-framhållas de eliternakan tvåSammantaget att att
samarbets-politiska kartan. det skapasden svenska Här attserrera

ochsfärer med avseende vilka samarbetarolikai tvåmönster som
professiona-faktiskt handlar. kan ocksåvad kontakterna Vi attseom

förganska marginell rollliseringen samhällskontakterna spelar enav
förutom till ståndalliansbildningarna det gällernär ettatt samar-

säkerhetsnivån, ocksåmed myndigheter och sänkerbete om man
framhålls från konsultbran-samarbetet med politiker. iblandDet

klyf-samhälle därförsida fyller behov dagensschens i attatt ettman
enkeltmellan näringsliv och politik har vidgats, har helttan man

för närbesläk-förstå varandra. Möjligen data här stödsvårt att ger en
förutsättningarna förprofessionalisering ökartad tanke, ökadatt en

och dessa poli-samarbete ska mellan justorganisationernauppståatt
aktörer.tiska
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Företagens och organisationernas
politiska kontakter

undersökning lobbying de företagenvår i Sverige ochI står störstaav
fokus. tidigareorganisationerna i undersökningar visserli-Av vet

det enskilda medborgare för de flesta de folk-stårärattgen som av
valdas och departementens kontakter med omvärlden. Men vet
också de organiserade traditionellt har haftintressenaatt sett ett
mycket inflytandestarkt svensk politik. således vilkeniFrågan är
omfattning den svenska företags- och organisationseliten kontaktar

företrädarepolitiska och förhur de påverka offentligavåra detgör att
beslutsfattandet. mycket kort ska sammanfatta deOm några av

centrala slutsatserna innebär det följande: företagens ochAttmer
samhällskontakter omfattandeorganisationernas och harär genom-

ökad professionalisering, lobbying degått redanatt storaen ger
förutsättningarökade inflytandetill och de traditionella eliternaatt

arbetsmarknaden, näringslivseliten och den elit formeras runtsom
löntagarnas fortfarorganisationer, maktblocktvå iutgöraatt stora
svensk politik formerna för politisk påverkan förändras. Detäven när

dock förskjutning till näringslivets fördel.går vissspåraatt en

undersökning bekräftar vad offentligatidigare studier de före-Vår av
trädarnas kontaktnät också observerat harorganisationerna gene--

flerrellt kontakter med offentliga företrädare vad företagenänsett
har. gäller det direkt kontakt,Detta sig sig viarör att ta attvare om
media eller den offentligasig debatten. väl ocksåi Det äratt ge
fullt begripligt. syfte främjaOrganisationer skapade i någotär att
intresse eller idé flera har och därmednågon gemensamtsom som
underlättar agerande företagets främstamedan syfteett gemensamt
alltid producera eller sälja det förvånandemöjligennågotär äratt att
inte skillnaderna allt skäl det också likastörre. Avär ärtrots samma

företagenrimligt oftare anlitar konsulter förorganisationernaänatt
påverka offentlig företrädare. Eftersom det ligger utanförnågonatt

företagetskärnan verksamheti söka professionell hjälp,tvingas man
medan klarar detta hand.organisationerna mer egen

har ocksåVi det långt vanligare företagsåvälärsett att att som
första hand kontakternaorganisationer i hand. Minsttar egen

förekommande anlita konsulter. emellertid det härDet iär äratt
sammanhanget viktigt lyfta fram kontaktverksamheten i sinatt att
helhet otvivelaktigt blivit allt professionaliserad. Vid sidan attmer av

köper förtjänster påtryckningar, ganska blyg-iutöva änattman om
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ochfram kår anställdadet ocksåskala, så växer egnaen egen avsam
för samhällskontakter företagen och i organisatio-avdelningar

Även funnitsorganisationsvärlden längedet i åtminstoneomnerna.
organisationsföreträdare praktikenandraombudsmän och isom

för samhällskontakter och lobby-kallassysslat med vad som numera
dedramatisktdetta allt företeelse vuxit undering så är trots en som

Ungefär företagens respektivedecennierna. %två 70senaste orga-av
under ochkontaktavdelningar har inrättatsnisationernas 1980- 90-

för samhällskon-och hälften avdelningartalet organisationernasav
under det decenniet.takter har tillkommit senaste

professionella dökinformationskonsulter och lobbyisterNär upp
fråga den politiska dagord-blev också lobbying enarenan

utveckling där beslutkritikerna symboliserade deningen. För en
information ochför eftersom vålpaketeradkunde köpas pengar

Konsultföretagen har andraplånboksfråga.påtryckning blev åennu
förmedlarefungerar mellanhand ochhävdat desidan att snarare som

skulleföretag samhälletoch intetill de organisationer i som annars
riktastill tals. ha ökat antaletkomma De röster motsomanses

allt ganskabeslutsfattarnas redan påtalat detSom äröra. trotsnu
företag.företagen och använder dessasällan organisationerna sig av

framhålladet ska tolkas. vill paradoxaltdock hur ViFrågan är attnog
professionellaförvånansvärt ofta allt hjälpdet är trots tarsom man av

välenda kontakt kan innebäralobbyister, med tanke vad i såen
lyftasOch här centraltkostnader. kaninsatser annat temaettsom

Åt den har skall vardafram desto eller givet.större sommer-
deförsta hand de riktigt företagen liksomsåledes iDet är stora

förhar avdelningarföretag och redanorganisationer sam-som egna
Över-till dessa påtryckare.hällskontakter också vänder sig nyasom

professionalismfinns samband mellan graden ihuvudtaget ett av
konsulter och mängdenform eller utnyttjande avav egna resurser

företagenpolitiska kontakter, liksom de eller organisationeratt stora
fler kontakter dehar inteockså centralorganisationer änär somsom

tydlig och ganskaBland kan ocksådet. organisationernaär se enman
försidan de direktsjälvklar tudelning mellan organiseratså ena som

samhälletspecifika det omgivandetillvarata visavivissa intressenatt
beslutsfattarna arbetsmarknadens och näringslivetsoch organisa--

och andraoch synnerhet intresseorganisationeri övriga åtioner -
syften och därde harsidan organisationer sammansattasom mer

alltifrånframträdande religi-och gemenskap drag,aktiviteter är mer
stark lobby-samfund idrottsföreningar. medtill organisationEnösa

tillhör denprofil således riks- och Centralorganisationär somen
fack, arbetsgivare ocharbetsmarknadspolitiska elitenellernärings-
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bransch eller typisk formintresseorganisation, har i någonär en spe-
ciellt anställda för sköta samhällskontakterna och baserad iäratt
Stockholm. med lobbyprofilorganisation allt dettaEn svag negerar -
den har koppling till förankradingen arbetsmarknaden, lokaltär en

utanför Stockholm, har professionellorganisation ingenman
påtryckare led ochi sina inriktad de medlemsaktivite-ärman egna
terna.

finns skäl funderahär här utifrånDet kvantitativaöveratt om
data fördrar långtgående slutsatser skillnader mellan olikaom orga-

företagsoch påverkansförsöknisationers spelar dataJa, sättett
här det faktiskttroliga systematisktMen ärett spratt. attoss
underskattar skillnaderna mellan relativt opolitiska organisationer

idrottsklubbar och gemenskapsrörelser och de politisktsom mer
fokuserade aktörerna hänsyn till kvalitativa skillna-inteatt tagenom
der mellan olika kontakter. tankeexperimentetOm görtyper attav

kontakt också får effektvarje avsedd jämställer de facto mel-så en
lansvensk pingstförsamlings påverkan kommunal tjänstemanen
för tillstånd inflytandemed Teliastorgmöteatt att ettarrangera

och Telestyrelsens marknadsanpassning teletrafiken.Post-över av
till sådana kvalitativa skillnader medOm avseende den politiska

betydelsen påverkansförsöken fogar elefan-också de storaattav
genomgående har således byggtterna så systema-agerar mer en

tisk underskattning skillnaderna mellan de politiskt aktiva och deav
mindre aktiva.

vilka riktas då försöken påverka härTrots detMot sigröratt att
företagende och organisationerna i Sverige emeller-såstörstaom tas

tid flestade kontakterna med lokala politiker och tjänstemän. Minst
kontaktförsök med EU-företrädare. gäller såväl företagDettagörs

finns fleraorganisationer. resultat likhet med dettaDet i ärsom som
likartade för flertalet företag och och därmedorganisationer som
pekar och riktning. föri Samtidigt tycks de den svenskaen samma
modellen särpräglade eliterna med bas arbetsmarknaden,två sin
det här förkallats löntagareliten respektive näringslivseliten,som
fortsätta tydlig prägel svensk politik ha olikasättaatt atten genom
inriktningar i påverkansarbete. företagensitt Näringslivet, tillsam-

med arbetsgivare och branschorganisationer, har tydligaremans en
fokusering EU-företrädare och kraft beståri attav man av-

centralorganisationer markerat nationell inriktning.många Manen-
först främstvänder ochsig till de beredertjänstemännen, ochsom

implementerar besluten falloch också frågorna,i många initierar sna-
de folkvalda formellatill beslutsfattarna. frågor foku-Deänrare man
marknadsvillkor och näringspolitik. Löntagareliten, härärserar
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lokal,fackföreningsrörelsen, har tydlig i vissrepresenterad en menav
tillframför vändernationell inriktning. Och allt sigocksåmån man

näringspolitiskaföreträdarna frågor arbete ochpolitiskade i rörsom
utanför formelladenfrågor. den söker alliansermånI egnaman

och dennäringslivskoalitionstrukturen formas sidan ååså ena en
traditionella dragenfackligt-politisk koalition. isidanandra Deen

överförasinförlivas ochtycks det här ocksåsvensk politik isättet
och medialise-landskap präglas lobbyismdet politiskatill som avnya

ring.

105



NÄRINGSLIV, FOLKRÖRELSER OCH POLITISK MAKT

Büagor

Urval bortfalloch

uppgift har karakterisera de företagensVår varit och organi-att stora
samhällskontakter,sationernas innefattar både traditionellnågot som

mötesverksamhet och det dagligt förtal kallas lobbyverksam-isom
het. har gjorts låta dessa aktörers ledningarDetta eller deattgenom

dessa besvara kortfattadrelativt enkät bilagautsett sesom en
nedan. Urvalet därför slumpmässigtinte eliturval där detär utan ett

de allra fångavill kunna Vad ska liggain. iär största som anses
begreppet har både för företagen förochstor" organisationerna
definierats utifrån företagensantalet anställda. del dettaFör är ett
både rimligt och lättåtkomligt storleksmått årsomsättning ettvore

alternativ, förmedan det organisationernas del proble-ärannat mer
matiskt.

Med hjälp företagsregister valdes inledningsvisSCBzsav ut samt-
företagliga privata i med anställda.Sverige minst Dessa500 457 stor-

företag kompletterades sedan med de koncerner hördeinte31 som
till den ursprungliga moderbolag ellernågotgruppen men som var

de storföretagen.ursprungliga dessanågra koncerner hadeAv 29av
färre anställda vilket förklarar faktiskturvalet har medi500än att
storföretag med relativt anställda. Enkäten skickades iut postper

till företag.mitten januari Till dags dato urvalet1999 488av vet att
har företagminskat med företag har lagts ned eller slagits2 samman
med företag Efter påminnelser har företag335annat tre svarat,nu.vilket innebär svarsfrekvens under 70strax procent.en

Organisationsurvalet lite komplicerat. egentli-Detär mer som
talar har välorganisationstor intenär göragen menar attom en

med antalet anställda har med antalet medlem-görautan attsnarare
driverorganisationer verksamhetmånga sin i ideellstort settmar,

basis. har dockVi grundprincip valt hålla till ochatt ettsom oss
urvalskriterium, första hand praktiska skäl. har föri Visamma men av

kunna genomföra analysen företagsregisterutnyttjat ochSCBsatt
därmed begränsat till det där tillgängliga anställningskriteriet. Föross

inte missa organisationer har anställda medatt storsom men en
medlemskader har lagt för sådana organisatio-gränserna typer av

relativt låg har därförnivå. Vi med samtliga arbetsgivarorga-ner en
nisationer yrkesorganisationer med anställd.minst För1samt
bransch- och fackliga religiösa samfundorganisationer liggersamt

anställda,minst övriga intresseorganisationer minst5gränsen 10
och för idérörelser och aktivitetsorganisationer anställda.minst 20
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ändåSammanlagt blev det organisationer. inteFör935 tappaatt
kompletterat med dede har sedanorganisationernanågon storaav

fanns Folkrörelse- ochsaknades urvalet med i Organi-i men somsom
sationsguiden för och hade medlemmar.året 25 OOO1998 änsom mer

uppfattar det hartillkom ytterligare organisationer. SomHär 268
hamnat utanför slutliga urval.de bör med" vårt Detinga somav vara

det försvunniturvalet omfattar dåslutliga organisationer, några2031
före-dvs de har upphört ellernaturlig visat sigavgång",genom

harflera olika Efter påminnelserunderkomma gånger tremen namn.
svarsfrekvensvilket innebärorganisationer 76,2917 svarat ennu

procent.
bortfall framgår följandeoch det har därFöretagsurvalet av

tabell:

urval ochTabell FöretagsenkätenB.1. svar-

Andel de Andel deav av
Urval %anställda HarAntal Har svarat svarat svarat svaratsom som

299,9 4,2 5,9O-499 51,7 48,3
52,3 25370,4 49,7 53,1500-999 29,6

16,1 15,6 76000-1 499 28,9 71,1 14,61
7,2 35500-1 999 28,6 71,4 6,6 7,51

397,3 8,4 8,0000-2 999 28,2 71,82
4,7 2365,2 5,3 4,5000-4 999 34,83
4,3 214,6 4,2000-9 999 33,3 66,75

2,1 2,0 1030,0 70,0 2,010 000-
% 486335 100 °/o151100 °/o33510031,1 151 68,9

bortfallet fördelat vadframgår tämligen normalttabellenAv äratt
företagsstorlek. Jämförgrundläggande variabelngäller den man

för urvalet med hur andelandelen kategorivarje i svaratstor som res-
diffe-det överhuvudtaget relativtpektive inte småärsvarat attser

fördelningarna mycket lika varandra. DenDe störstaärtrerenser.
denfortfarande relativt marginell ochavvikelsen således juströrär

hälftenkoncerner.speciella urvaleti Knapptutgörs avavgrupp som
svarsfrek-jämföras med samtligahar vilket kan övrigadessa svarat att

Eftersom den här delkategorinligger uppåt 70 ärprocent.venser
litenurvalet påverkar det resultatet mycketliten i6 procent av

underskattakommer kunnagrad. Tendensen rimligenär att attman
deteftersom kanföretagens politiska aktivitet något äranta attman

bekräf-politisk aktiv.här företagsgruppenden Detjust är mestsom
grad blanddock exempelvis vilkenknappt itas manom man ser
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dessa hand offentligakontakter med företrädarei jäm-agerar egen
fört med framgårövriga. den här speciella koncerngruppeniHär att

finns aldriginte sådana kontakter. aktivanågon tagit De mestsom
finns dock den andra Skillnadernai således mycket små.ärgruppen.

följande översikt kan hur urvalet bortfallsgrup-respektiveI se
med avseende olika organisationstyper:utpen ser

Tabell Organisationsenkäten Urval ochB.2. svar-

Andel de Andel deav av
Har Harsvarat svarat Urvalsvarat svaratsom som

Branschorg. 21,2 78,8 7,3 8,5 8,2 99
Arbetsgivarorg. 13,2 86,8 3,5 7,2 6,3 76
Yrkes- 20,8 79,2 5,2 6,2 6,0 72
organisationer
Arbetstagarorg. 19,6 80,4 25,5 32,7 31,0 373
Idé och 35,3 64,7 16,8 9,6 11,3 136
religiösa org.
Övriga 17,0 83,0 13,3 20,2 18,5 223
intresseorg.
Aktivitetsorg. 36,2 63,8 28,3 15,6 18,6 224
Samtliga 23,8 286 76,2 917 100 286 100 917 1001203

den det snedfördelning tala det de reli-I mån uppstår någon äratt om
och idéburnagiösa organisationerna respektive de kallade aktivi-så

ochtetsorganisationerna i viss yrkesorganisationernamån ärsom
underepresenterade och har lägre svarsfrekvens genomsnittetänen
samtidigt de övriga intresseorganisationerna och arbetsgivar-som

överrepresenterade.organisationerna andra sidan rela-Det åär är en
liten skevhet ochtivt finnerinte särskilt störande.artav en som

talar de politikenorganisationerna i det lokalaNär inteärstoraom
frikyrkoförsamlingar, idrottsklubbar eller skråliknande yrkes-mer

kamratföreningaroch första hand Möjligeni problemär ettavser.
bortfallet kani ha de idérörelseröverrepresentationatt en av som

tillhör kärnan docki Organisations-Sverige. urvaliDessa så vårtär
den lilla skevhet finns knappast kan påverka resultatet. Hadeatt som

däremot fackföreningsrörelsen eller branschorganisationerna under-
hade haft allvarliga problem med bortfall.vårt Så ärrepresenterats

fallet.intenu
variabler storlek, geografisk spridningSer liksomsom orga-

karakteriserasnisationsnivå bortfalletså smärre överrepresenta-av en
tion landsbygdorganisationer 64 procent56motav samt att
lokala förekommer oftareorganisationer 52 procent42 änmot
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tillfärredet faktiskt småbland de något 90Däremot ärsvarat.som -
härvidlagskillnadernabortfallet,ianställda organisationer även om-

storstadens riksorgani-Såledesmarginella procent.27 30 ärär mot
villenkäten.besvaratöverrepresenterade bland de Dåsationer som

betydelsefulla organisationernaochdeuttala just största mestomoss
vid dende liggerproblem detalltdet inget ärär attstorttrots som

undersökning.underrepresenterade i vårnedre gränsen ärsom
riskerarsvarsbilden i månnågonKonsekvensen är attattav

rimligtpolitiska aktivitet. Detorganisationernas äröverrepresentera
undersökningunderrepresenterade i vårde ärattatt tro grupper som

haroch religiösa organisationeridéburnaaktivitetsgrupper samt-
lokala organisa-andra,politisk aktivitetlägre sättän samma som

sambandsanalyserriksorganisationer.mindre aktiva Detioner änär
kansådan tolkning. Vistyrker ocksåkapitleti 56gör attt ex seen

offentligakontaktarsjälvaintresseorganisationerövrigaprocent av
ochde idéburnamedan baraoftaföreträdare l/mån 27 procent av

aktivitetsorga-och lite drygtreligiösa så 30gör procent avgrupperna
sådanaharlokala organisationernadenisationerna; 33 procentav

jämförjämförelse med riksorganisationernaskontakter i 49 procent;
ändåmindreskillnaden litestorstadenlandsbygden med är men

tydlig, procent.40 46mot
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Tabellbilaga

Tabell 3.12b. Sambandet mellan organisationsegenskaper och
antalet kontakter med olika offentliga multivariatarenor regres-

ostandmegnkoeff.sion,

Arena Näringsliv Avdelning, Organisations-Annan el.on- -Kontaktmed: Låntagare/it anställdel. ingetnivå Stockholm
o-10 0-1 1-2-3 1-2-3 1-2 Adj.R2

Kommunen 0,64 1,05* 0,82* -2,24* 0,10
Arbetsmarknad 1,30" 1,22* 1,39* -2,64" 0,15
Näringsfrågor 0,89 1,26 0,46 -1,15 0.10
Riket 0,54 0,90* 0,929* 0,47 0,23
Arbetsmarknad 0,71 0,98" 0,843* 0,36 0,22
Näringsfrågor 0,58 0,86* 0.752" 1,27 0,24
EU -0,42 0.72* 0,63* 0,01 0,18
Arbetsmarknad -0,18 0,75* 0,64* -0,01 0,21
Näringsfrågor -0,07 0,78* 0,56" 0,70 0,20
Politik 0,77* 0,92* 0,61* -0,26 0.14
Arbetsmarknad 1,01 0,99 0,70" -0,35 0,16
Näringsfrågor 1,07* 0,99" 0.47 0.66 0,18
Rikspolitiker 1,02* 0,90* 0,80* 0,11 0.17
Arbetsmarknad 1,12" 0,94* 0,78 0.04 0,15
Näringsfrågor 1,21" 0,89* 0,71" 0,91 0,19
RD-Iedparti 1,22* 0.95* 0,78* -0,20 0,15
Arbetsmarknad 1,44* O,98" 0,78* -0,16 0,13
Näringsfrågor 1,47* O,90* 0,76" 0,59 0,16
Förvaltning -0,15 0,91* 0,935 -0,103 0.23
Arbetsmarknad 0,23 1,03* 0,960" -0,202 0,26
Näringsfrågor -0,01 0,95" 0,677" 0,834 0,24
Statsförvaltn. 0,11 0,90" 1,10* 0,63 0.28
Arbetsmarknad 0,35 1,00* 0,94 0.53 0,27
Näringsfrågor 0,12 0,86" 0,83" 1,35" 0,27
Regering 0,30 0.84* 1,03* 1,07 0,28
Arbetsmarknad 0.39 O,85* 0,99* 0,93 0,26
Näringsfrágor 0,35 0.89" 0,77" 1,87* 0,20

ii sig. sig.%; M90 °/o;°°&#39;sig.95 °/o99
Inriktning arbetsmarknadsfrågor innebär kontakter i åtminstone demot att tas en av

arbetsmarknadsrelateradetvå Inriktning näringsfrågor innebär kon-ämnena. mot att
takter i åtminstone de fyra näringspolitiska ämnena.tas ett av
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utformningEnkätens

SAMHÄLLSKONTAKTERFÖRETAGENS
skickades till organisationernaMotsvarande ut

SAMHÄLLSKONTAKTERFÖRETAGENS undersökningär en
StrategisktocbPolitiskaforskningsprojekten InstitutionerSAP1inom

Svens/eArbetsmar/e-Ma/et, Idéer,och påAgerande IntressenMIISA
Statsvetenskapliga institutio-vid denbedrivsnad, projekttvå som

medbor-kartlägga hurHuvudsyftetUppsala Universitet. är attnen,
tillfälliga opinio-företag och andraintresseorganisationer, mergarna,
demokratin.för svenskadentill talskan komma inom ramenner

företagen iställd till deframförenkät harni 500Den störstaärer
till de drygtsamtidigtsnarlik enkät 900Sverige. går störstaEn ut

formuläretenkäten skickasEfter besvaratniorganisationerna. att
ändamål.förbifogas dettaportofritt svarskuverttillbaka till Ettoss.

bättre.ifyllda formuläret destodetmöjlighet skickaförr harniju att

stundlitenskulle viljamycket tacksamma niVi ägnaär enomnu
tidfrånforskningsuppgift. harVidenna utgåtthjälpa i äratt eratt oss

alltsåantalet frågor. Enkätendärför hållitharochknapp vi är gan-ner
minuterochsidor, intekort, knapptska 10 153 än atttar nog mer -

besvara.

finner detmarginalen ni svårtkommentarvid behov iSkriv attomen
ändå markeraförsök långt möjligt någotfråga,besvara sånågon men

svarsalternativen.de givnaav

det övergri-enskildadeunderstryka detvill inteVi är utanatt svaren
företagenskiltför Vadintresse någotpande ärmönstret oss.avsom
resultat-framgåaldrigkommerenskildeller organisation attsvarat av

redovisningen.

kontakt medundersöknin någonfrågorharniOm gärnataom
oss.av

hälsningar,Vänliga

ÖbergPerOlaFilFil DrTorsten SvenssonProfessor Drjörgen Hermansson
34018-471 33018-471 131358018-471 34
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företagFinnsa i speciell avdelning eller1 personal med förert en ansvar
kontakta offentliga företrädare politiker/ tjänstemän och mediaatt

Ja Nej Nej, avd. el.men annan person
med andra uppgifter har ansvaret

D D

b anställda förHur sådanmånga verksamhetär

duc Om organiserades1a denna avdelningNärsvarat -

företag ledningen,När föravdelning samhällskontakter ellerert er
informationspersonal eller ni anlita någon sam-annan att attgenom annan

hällsinformatör, lobbykonsult, informationskonsult eller form PR-annan av
bolag haft kontakt offentligamed företrädare politiker, hartjänstemän
det enligt din uppfattning oftast följande frågor kryssa eller flerairört ett
alternativ:

Konkurrensfrågor
Skatter och subventioner
Infrastruktur och transporter
Miljö
Arbetsmiljö
Arbetsrätt och anställning
Den verksamheten, produkteneIIer tjänstenegna
Tillstånd och patent
Övrigt ange vilket nedan

Vad din uppfattning hur ofta företag bruk följandeär görertom typerav
samhällskontakter för komma till tals/ kontakt offentligamed före-av att

trädare:
NågongångFlere 1-2 EnstakaAldrigggr ggrmånadeni varjeår årvarje tillfälle inträffat

1 2 3 54Vi kontaktar själva offentligaa
företrädare politiker tjänstemän D D D D D

b Vi anlitar lobbyföretag. informa-
tionskonsult, samhällsinformatör el.dyl. D D D D D
Vi kontaktar media för att derasc genom
uppmärksamhet få vår sak belyst D D D D D

d Vi deltar i offentlig debatt TV, radio,
seminarier, utfrágningar etc D D D D Dpress,

företag har kontakterNär med olika offentliga företrädare för dis-ert att
kutera politiska beslut eller frågor berör företaget, hur ofta enligt dinsom
uppfattning sker detta med följande offentliga företrädare

DelhänderDethänderDethänderDethändermycketganskavidenstakaaldrigofta ofta tillfällen
1 2 3 4Riksdagsledamöter D D D Da

b Tjänstemän i riksdagen D D D D
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DD DDStatsråd/Statssekreterarec
D DD DregeringskanslietTjänstemän id

DDD Dförvaltningför centralFöreträdaree
DD Driksnivå Dpå som intePartiföreträdaref

statsrådellerriksdagsledamotär
DDD DlandstingPolitiker i kommung
DD DDlandstingTjänstemän i kommunh

D DDDledamöterEU-parlamentetsi
D DD Dex.kommissionEU-organFöreträdare,j

dinofta då enligthuroffentliga företrädare,företag kontaktar ärNär ert
syftetuppfattning att:

AldrigGanskaVidenstakaMycket lillfäallen 4DD DDtill förändringarinitiera förslaga
eller beslut

DD DDnackdelar medför- ellerUpplysab om
fattade beslutförslag ellerlagdaredan

DD DDkontakter blandlångsiktigaBygga uppc
tjänstemänpolitiker eller

uppfattningdinofta då enligtmedia, hurkontaktarföretag ärNär ert
syftet att:

VidenstakaAldrigMycketGanska tillfällenofta ofta
3 421 DDD DochjournalisterFå kontakter meda

eller förslagför verksamhetmedia att
på sakligt sättska behandlas ett

DDD Dmedlångsiktiga kontakterb Bygga upp
och mediajournalister

D DDDståndpunkt/bildaFramställa enc
få artikel skrivenopinion att engenom

informationskonsult,lobbykonsultföretag,anlitarföretagNär sam-ert
medkontakterform PR-bolag iellerhällsinformatör någon eraavannan

syftetuppfattningofta enligt dinföreträdare, huroffentliga är att:
AldrigGanskaVidenstakaMycket tillfâallen

4DDD Dförändringarförslag tillinitieraa
eller beslut

D DDmed Dnackdelarför- ellerb Upplysa om
fattade beslutförslag ellerredan lagda

D DDbland Dlångsiktiga kontakterBygga uppc
tjänstemänellerpolitiker

DD DDochFå med journalisterkontakterd
förslagellerför verksamhetmedia att

sättpå sakligtbehandlasska ett
DDD Dmedlångsiktiga kontakterBygga uppe

och mediajournalister
D DDDståndpunkt/bildaFramställaf en

få artikel skrivenopinion att engenom
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företag kontaktar offentligaNär företrädare hand eller medpåert egen
hjälp lobbykonsultföretag, informationskonsult eller liknande, enligtav
din uppfattning, hur ofta händer det samordnar dettani med följande:att

MycketGanskaVidenstakaAldrigofta ofta tillfällen
Moderföretag/Koncernledning
Annat företag
Branschorganisationer
Fackliga organisationer
Arbetsgivarorganisationer
Övriga organisationer
Politiker
Kommunala el. statliga myndigheter

FRÅGA och den ställdes tills 9 ORGANISATIONERNA:som
kontaktarNär organisation offentliga företrädare handpå ellerer egen

med hjälp lobbykonsultföretag, informationskonsult eller liknande,av
enligt din uppfattning, hur ofta händer det samordnar detta med föl-att
jande:

MycketGanskaVidenstakaAldrigtillfällen
4Centralorganisation D D D Da

b Riksorganisation D D D D
Andra organisationer till vilken D D D Dc
har formaliserad koppling

d Fackliga organisationer D D D D
Övriga organisationer D D D De

f Företag D D D D
Politiker D D D Dg

h Kommunala el. statliga myndigheter D D D D

självaOm ni central- eller riksorganisation, stryk det alternativet.är en

medlemmarHur många har organisationer -
Antal individer
Antal medlemsorganisationer
Annan enhet för medlemskap

Stryk alternativ tillämpligtinte ärsom

kommentarer företagets/organisationens9 Egna10. samhällskon-resp. om
takter och kommentarer frågorna:till

harOm ni möjlighet10 tacksamma11. kan skickaniresp. vore om oss er
verksamhetsberättelse eller årsredovisning.senaste

tack förStort medverkaner
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påpåverkanPolitisk4.

konsultbasis

demokratinspolitikenoch deltapåverka iMöjligheten är ett avatt
politiskt delta-förformernaochförutsättningarnafundament. När

demokra-deneffekternafrågorväcker dettaförändrasgande om
föränd-sådanmaktförhållandena.och Enbeslutsprocessentiska

ellerkonsulternaspolitiskadepåstårring, många äräger rum,som -
Viktigarekallas alltoegentligtde ibland litelobbyingfirmorna som -

politiska debattermassmediaSåväl iipolitiska livet.roll deti som
kun-utsträckningsaknasdessvärre ifenomen.påtalas detta Men stor

effekterhardenoch vadförändring ieventuella måndennaskap om
kun-avhjälpa dennatillsyftarkapitlethärdemokratin. Det att

systematisktpåihandlar tvåskapsbrist. Det ettattsteg;processom en
dra slutsat-sedandata ochempiriskaeftersökavälmotiveratoch sätt att

beslutsproces-demokratiskaoch denmaktsituationeneffekterpåser om
sen.

och organisa-företaginblick hurikapitletföregåendeDet gav en
oftastbeslutsfattarna.påverka Deförtillvägationer går ageraratt
hyrskonsulterutomståendeocksåhänderhand det attmenegen

framför alltinflytande.till politiskt Detmöjligheternaför öka äratt
delha blivittycksdettaaktörernäringslivets allrahos största ensom

politisk påverkan.effektivförstrategienav
riktasutbredningknappatillverksamhetensTrots upp-synes

syf-erbjuder tjänsteroftare PR-byråermärksamhet allt sommot som
konsultmarknadhar dennapåverkan. årentill politisk De senastetar

verksamhe-betraktartillfällen. Kritikernaupprepadeviddebatterats
Korridormaffia", Sveri-demokratin.hotnärmast ett motten som

"åsiktsbran-ochsmusslare"professionellamakthavare,doldages
smickrande benämningarmindrelegoknektar"°° någraschens är som

tillbidrarkonsultbyråernablandförekommit. Man annat attmenar
ochsaknastillmöjlighet insynskymundan därfattasbeslut i attatt

själva Attpåverkamöjlighetpolitiska aktörer attutan synas.attges
demo-stridadessutompåverkanpolitiskköpadetta sätt motanses

konsultverksamhetendäremot,Förespråkarnakratiska principer. ser
överbryggas;kommunikationsproblem kantillbidrag attattettsom
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klyftan mellan politiken och näringslivet blir mindre, informatio-att
till både beslutsfattare och organiserade intressen blir bättre ochnen

besluten därmed välgrundade.mer
politisk konsultmarknadAtt fram aktualiserar iväxten statsve-

tenskapligt perspektiv flera principiellt viktiga frågor. Hur utompar-
lamentariska aktörer tillväga förgår komma till tals och vilkaatt
kanaler till beslutsfattarna till buds handlarstår hur styrelse-som om
skicket fungerar praktiken.i formerna förFrågan politiskt delta-om
gande sedan förverkligar det ideal där långt detså möjligt fårär
demokratiskt fattade beslut handlar styrelseskickets demokra-om

förankringtiska och hur styrelseskicket dettai avseende bör fungera.
frågaDenna särskilt motiverad det här falleti eftersom åsikternaär

den politiska konsultverksamhetens effekter demokratin gårom
isar.

här kapitletDet därför systematiskt ochär ämnar att ett nyan-
kartlägga och diskutera den politiska konsultverksamheten.sättserat

Uppgiften blir sedan diskutera vad den kan tänkas innebära föratt
maktförhållanden och demokratiskt beslutsfattande. Som en
utgångspunkt för diskussionen tjänar demokratisk idealsituationen
för hur demokratin skall förverkligas. Idealsituationen, har sittsom

deni deliberativa demokratisynen, vidareutvecklingärursprung en av
de kriterier identifierades det förstai kapitlet.som

Utvecklingen i dag: Informell påverkan och intressegrupps-
pluralism

svenskaDet styrelseskicket skedei där formaliseratär väg ett
deltagande minskar betydelsei och påverkan i allt omfattningstörre
sker längs informella kanaler. kan formuleraSå den här skriftensman
övergripande synpunkt. betyderDetta nödvändigtvis inte de kor-att

beslutsformernaporativa helt och hållet avvecklats eller försvunnit,
eller medborgarna för den skull helt upphört bry sig parti-att att om
politiken eller de allmänna valen. medborgarsammanslutningar-Men

deltagande offentligapartsrepresentation i beslutsfat-nas genom
tande församlingar förhandlingarmed och traditionella sammanträ-
den har tillbaka.gått ValdeltagandetAtt och förintresset de politiska

harpartierna sjunkit också faktumär ett
Kanaler till makthavarna saknas dock deinte tycks ha ettmen

utseende fungeraoch andra kännetecken emel-Ettsätt.annat är
lertid de saknar den grund regelverk formalise-såatt säga,attav som,
rade deltagandet via de parlamentariska och korporativa systemen.
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karaktär.informellfåttiställetdeltagandetpolitiskahar detNu en
med-förbudstill våradetdetta ståruttryckt innebärGrovt att som

aktörerutomparlamentariskaoch andraborgarsammanslutningar är
informellabeslutsfattarna längsfram tillhittaförmågaefteratt egen

ska dessaför och hurdeltagandetinformelladå detVad stårvägar.
förståsinflytande lämpligentillvågar

denvilldetförsta kapitletfigur detåterblick iMed säga1.1en -
deltagande kanicke-institutionaliseratdel närmarör svarosssom -

olika varianter;deltagandepolitisktspjälkasfrågan. Där upp
ochlobbyingbeslutsfattare eller tjänstemänmedkontakterdirekta

kon-elleropinionsbildningdeltagande debatteni genomegengenom
analy-enbartgivetvisuppdelningsådanmedia.1°8medtakter En är ett

användaskantillvägagångssättenallaeftersomverktygtiskt sam-tre
dettaEnligtfråga.ochför påverkaochtidigt resone-sammaatt en

deför allahållaskapitletdet härundersökningen ibör öppenmang
konsulteruteslutaskaneftersom det intepåverka attsätten atttre

fram-kapitelföregåendepåverkansmetoder. Avför samtligaanlitas
arbetsuppgifter.varierandeföranlitaskonsulterdessutomgick att

fram-fåttdeltagandepolitisktinformelltmedParallellt merenatt
politiskadeninflytelserika aktörernadeplats harskjuten arenan

konstate-kapitelpåverka.° tvåför Ifler liksom strategiernablivit att
tilltagande intres-styrelseskickdagensutmärkerdetrades äratt som

karaktäriserarMediaMalet och Jantidskriftensegruppspluralism. I
följandeSundling situationen sätt:

företagensochdet organisationernasOmbuds-Sverigedet gamlaI var
väloljaddennaomvandla ioch förmågastyrkaformella representa-att en

detOpinions-Sverigemakt. detochstyrka I ärtiv nyaapparat som gav
och opini-till lobbyingförmågaföretagensochistället organisationernas

makt.ochstyrkaonsbildning som ger

fåttharopinionsbildninglobbying ochutgångspunktenDå är att
delta idessakringempiriska datadet medbetydelse,Ökad sättär att

med vilketstyrelseskickför detförståelsenkan ökapolitiken som
idag.Sverige styrs

påverkaninformellviVad vet om

korporativismenlforskningendetaljeradefrån denskillnadTill om
delta-politisktgällervadfortfarandekunskapsluckorna mångaär

de påver-kring varianterfrågornakanaler.informella Attgande via av
emellertidfleralltbegreppdettaomfattas ärkan engageraravsom
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tydligt. Forskning och rad inslag olikai medier uppmärksammaren
direkta kontakter lobbying, opinionsbildning och mediakontakter.

antal riksdagsmotionerEtt syftar till form kontrollnågonsom av av
lobbyister har dessutom gjort området till politiskt spörsmålett

forskningen harInom exempelvis undersökt direkta kontak-man
försöka uppfattning politiska nätverk ochter attgenom en om

titta uppvaktningar utvalda myndigheter, departe-attgenom av
riksdagsutskott och fackliga organisationer. Opinionsbild-ment,

harning undersökts hur organisationer och företag förattgenom se
sina idéer bredare träffyta.6 studieEn BrännpunktSvDut mot en av

och DN-debatt inblick omfattningi och betydelse mediakon-ger av
takter.7 fallstudieEn politiskt ärende beskattning för-ettav av-
månsbilar förståelse för hur alla varianterna påverkanger en tre av-
kan användas ochi kampanj.8 forskningsarbetenDessaen samma

emellertid politisk påverkan sker konsultuppdragtar upp som
endast i enstaka fall.några särskiltAv därförintresse tvåärstort
undersökningar, från respektive fokuserar1984 1989, justsom
denna verksamhet.typ av

media har PR-byråerI arbetar med lobbying och opinions-som
bildning främst uppmärksammats i samband med artikelserier i
Aftonbladet och Nyheter.Dagens

Vilken bild frammanar debatten

Majoriteten de artiklar skrivits lobbying och opinions-av som om
bildning intar eller kritisk hållning till dessasättett sättannat en

påverka. Själva syftet ofta avslöja hur företag ellerär organisa-att att
tioner direkt eller via opinion tillväga förgått påverkaatt ett- -
beslut med resultatet demokratiska principer åsidosatts. Detatt är
främst fråga fall där företagens eller organisationernasom egna repre-

kontaktar tjänstemän och förtroendevalda eller isentanter sätter
mediakarusell.gång enstaka artiklarI fall där dettaen presenteras

skett konsultfirma.via Sammantaget bildvisas dären en upp person-
liga kontakter och nätverk detinom politiska etablissemanget, jour-
nalistisk kompetens och kunskap den politiska beslutsprocessenom

utdelning.ger
flertal artiklarEtt återknyter till diskussionen hur formelltom

inflytande tillbaka.gått sådantEtt exempel Sundlings frånartikelär
iMa/et och media1993 ingående beskriver svensk politisksom en

utveckling där lobbying och opinionsbildning blir allt Viktigare för
framgångnå hos beslutsfattarna. artikeln hävdas, liksomIatt att
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informationssamhälle,industrisamhälle tillfrånförändrats ärSverige
tillrepresentationsmaktfrånstyrelseskicketsvenskadet väg

påtryckarmakt.°
därtydliga ochvaritfall där lobbyinsatserfinns radDet manen

fattats.beslutde Någrahaft inverkande ocksåkan somattse
framträder givetvis LOtydligt.särskiltmärks Härpåtryckargrupper

periodvisdrarOlika yrkesgrupperfackliga organisationer.andraoch
sjukskö-polis-,hurexempelvishartilluppmärksamheten sig. Vi sett

beslutsfattare.och Enbearbetat opinionlärarfackenochterske-
framför allt bil-kanskemärksnäringslivet.stark Härärgruppannan

intresseor-industri. Demiljöfarlig och energiintensivindustrin, stora
lyckasbland demplatsframskjutenhar ocksåganisationerna somen

föreningSkattebetalarnasochexempelvis SAFhörda, LRF,siggöra
uppmärksamhetenkonkurrensenfå.endastför några Inämna omatt

skattefinan-och delvisharverkstatligamärks också egnaett sompar
kommunikations-verklobby/organisationer. vårasierade Det är

affärsverketstatligaoch detSjöfartsverketLuftfartsverket,området,
Åt kapitel.bokensdessafrågadet nästaS ägnasär om.

PVC-fråganfatta beslutskulle iriksdagentilldet gick ärHur när
jordbruksut-slutskede.beslutsprocessenslobbyingexempel iett

förbudlagtextförslagnovember antagithade iskottet 1995 ett om
Över lobbyisterhelg lyckades PVCnsPVC-produktion. enmot

ledamöterfaxande till utskottetsochtelefonerandeidogtgenom
blandtilllagförslagetinnehöllmåndagenändra i På annattexten. -

förinnebar öppningarmeningarförvåningDaléus några somnya-
PVC-produktionJzl

deförmodligenförmånsbilarbeskattningFrågan är ett avavom
opinionsbild-ochlobbyingfallen harväldokumenterade avmest

vändabarabilindustrinlyckades inteintensiva insatserning. Genom
slutändentillskattehöjning iinneburitfrån haförslagethela attatt en

förmånsbil-fick ocksåLobbyisternaskattesänkningmresultera i en
kornenligtfrågapolitisk DNtillbeskattningen Växa tung somatt en

korrido-diskussionsämne isammanhangoväntadeiäven ettsomupp
finansdepartementetssammanträdespauser.under Enoch avrer

förmånsbilar hanfrågorfickhantyckte änvarattrepresentanter om
befann sig"3.

kärnkraftsavvecklingenkringmed diskussionernasambandI
för-mållobbyisterindustrinsenergikrävandedenmärks är attvars

handförstaikärnkraftsavvecklingen. Dessahindra representerar
industrifrån elintensivbranschorganisationerIndustriförbundets

front.124bredinformationskampanjerdriversom
periodvis iutmärker sigintresseorganisationerandramängdEn
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och med målmedveten opinionsbildning och bearbetning besluts-av
fattare sambandi med specifika frågor blir aktuella. sådantEttatt
exempel Skattebetalarnas förening frekventär mediaisyntessom
och, enligt Göteborgsposten, arbetade politikerna sambandinära
med debatten fastighetsskatten nådde höjdpunkt.sin Fråganatt om

hur beslutsfattarevisar direktsig till lobbyisterna förvänt att
information. riksdagsledamotenDet Michael Stjernström kdvar

engagerade fastighetsskattefrågansig i och arbetade för mild-som ett
förslagrande för de drabbade. då ingen varken finansut-Menvärst

skottet eller finansdepartementet hade tid hjälpa till medatt att
fram underlag vändenågot sig istället Stjernström direkt till Skatte-
betalarnas föreningl hålla frammeAtt sig och beslutsfattarnavisa

finns till hands med information faktamaterialoch kan alltsåatt man
utdelning.storge

En uppsjö organiserade intressen utmärker sig periodvis ochiav
med målmedveten opinionsbildning och bearbetning beslutsfat-av

fallDe tagits här givetvis liten delutgörtare. som upp yttersten av
den myriad påverkansförsök beslutsfattare och opinionav som

Ävenständigt kaninte dra långtgående slutsatseräger rum. om av
dessa, de exempel hur informell påverkan kan tillär och vilka
aktörer det kan sig kanVi exempelvis lobbying ochröra om. attse
opinionsbildning kan avgörande för påverka beslut ivara att ett en

riktningviss och det med genomtänkta ochstrategier ansträng-att
ningar möjligt till och med ändra besluts ursprungligaär rikt-att ett

ochning intill förmå politikerna till kovändningar.näst Avatt exem-
plen från energiområdet och fastighetskattefrågani dessutomanar

implementeringen redan fattade beslut kan försvåras.att av
finnasGenom till hands med information och material detatt är

möjligt politikernas uppmärksamhet. finnas tillMen attatt
hands och skapa opinion kräver naturligtvis Fögaatt över-resurser.
raskande fallenvisar näringslivets kapitalstarkaattovan representan-

inflytelserika förekommerdet koalitionsbildningarårter samt att
mellan olika intressen och dessa kan förvikt utgångenatt storvara av

beslut Där subventioner också lobbyverk-ärett ärav statens stora
samheten intensiv, det vill kommunikationsområdet.säga Att man

vid statliga verk det nödvändigt arbetaäven lobbyorgani-viaanser att
sationer visar betydelsen kunna beslutsfattarnanå längsattav
informella och politiskt deltagande ökad profes-vägar gåratt mot en
sionalisering.

AftonbladetsI artikelserie beskrivs lobbying direkt hotettsom
politiska beslut fattas demokratiski ordning. Lobbyisternamot att

anklagas för bort de politiska besluten från offentlig debattatt styra
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fördolda"detfår tillkommerbeslut imed resultatet att som
detocksådörrar. pågårlycktabakom Man ävenatt enommenar

lobby-politiska beslutalla viktigafinns det bakomdiskussionöppen
inofficiell politiskoch skapardolda makthavareister enagerarsom

tillträde. arti-och dit andra saknar Iskyddad insynär motarena som
professionelltmindreellerframställs lobbyingkelserien som mer

lobby-tycks densammanhangethemlighetsmakeri och allra ivärst
företag bedriveroch opinionsbildningverksamhet en gruppvara som

ellerPR-bolag,Storföretagen anlitaruppdrag andra intressen.av
politiska beslutspro-uppgift bevaka denanställda,har är attvarsegna

uppgifterfakta ochför dedebetalning justMot propagerarcessen.
Aftonbla-fram, skriverska kommauppdragsgivare villderassom -

det.27

på frammarschpåtryckarbranschEn

kal-företagandra eller organisationerutför lobbyuppdragDe som
informations-föredrar titulera sigsällan lobbyisterlar sig attutan
exakt hurhelt lättPR-konsulterJzs inteeller Det avgöraär storatt

ochuppenbart lobbying opini-detverksamhetdenna ärär attmen
jämfö-skalasker liten ikonsultuppdrag ibedrivsonsbildning som

driver medorganiseradeden verksamhet intressenrelse med som
intill omöjligtemellertiddetdagslägetI nästärrepresentanter.egna

betydelseegentligakonsultverksamhetensuppfattningatt omen
för utfall.och beslutensolika frågorför påverkan i

förmånsbilbe-följde kringmedsamband DNI turernaatt upp
förkonsultfirmanupptäckte JKLochskattningen S attengageratatt
medartiklar delvis intervjuerfrågan, ägnades seriensi en avagera

uppgiftPR-företag. defrån olika sigkonsulter Hurnågra tar an en
beslu-likahur ärendet strategierna mångaberor ärut, somser
medbörjahuvudlinje. Tillföljer vanligtvisten, attenmen man

viktigafrågan ochanalysera ringa inde mycket tidägnar att
kundenåsiktsfränderfunderar också vilkabeslutsfattare. De som

sökerLobbyistenhar frågan.eller den organisationen i gärnaegna
demför inspireraborde hasådana intressen attattsammasomupp

villorganisation inteIbland kanske lobbyistensnågot.göra egen
synas.129

till fleraartikelserie har sigAftonbladetsSkribenterna bakom vänt
kartlagtochopinionsbildninglobbying ochPR-företag erbjudersom

till mode-framför anknytningalltkopplingar.politiskaderas Det är
Aftonbladetmärks.folkpartietochsocialdemokraternaraterna, som
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resultatet de starka politiska kopplingarna blir grän-attmenar av att
mellan folkvalda politiker och lobbyister luckras ochuppserna att

lobbying i sig inte något sambandi medär nytt attmen attpengar en
konsultverksamhet fram spelar mycket roll lobby-iväxt störreen
sammanhang tidigareän

Aftonbladet inte de partipolitiska relatio-är att taensam om upp
PR-konsultbranschen.i finns efterfråganDetnerna avsuttnaen

riksdagsledamöter, skriver Moderna Tider, det dubbel-tarsom upp
bottnade faktum det anledningnågon inte någonäratt av som reage-

då toppolitiker efter mandatsitt tillgår organisa-nämnvärt överrar
tioner eller näringsliv. exempel WibblesEtt Anne tillövergångärpar

chefsekonom Industriförbundet och nyligen tillträddaposten som
ÅhnbergAnnika för Alfaansvarig Lavals samhällskontakter.som

politiker söker sig till PR-branschenNär hörs däremot upprörda rös-
fallet dåDetta norska toppolitiker gick till PR-firmanöverter. var

Geelmyuden Kiese, utmynnadenågot skarp kritiki media ochisom
bland deras partikollegonm

tidigare artikel Aftonbladet kritiserasI i konsultverksamhetenen
Sherman. beskriverJan PR-konsulterHan sysslar med poli-av som

tisk påverkan skrämmande yrkeskår intrycketsom en som ger av
det de sysslar med vilken affärsmässig verksamhetäratt som som

helst. skillnadenMen Sherman det här branschär ärattmenar en- -
där har uppgift teknik och kunnande påverkaattman som genom
politiska beslut och verksamheten därmed förbunden medär näraatt
demokratins innersta nämligen hur maktenväsen, iutövas sam-
hället och bestämmer". konsultverk-Hanytterstvem som attanser
samheten bidrar till politiken kommersialiseras och fram-att att

för konsulternagångar deti politiska beslutsfattandet likställs med
god cash-flow" för PR-företagenl Sherman skriver då PR-att
branschen sig politisk påverkan sker det tysthet, det villiägnar

offentlig insyn saknas liksom påverkansförsökenssäga avsän-att att
dare osynliga och detta hot demokratin.är utgöratt ett mot

liknande för professorEtt Rothstein. anled-Bo Enresonemang av
ningarna till har avlönade parlamentsledamöter denäratt att
demokratiska dialogen skulle allmänt tillgänglig och kostna-vara att
derna för detta skulle delas alla medborgare, han.av menar
Rothstein dialogen håller kommersialiseras bliattanser att att en-
"fråga effektpengar. En negativ samhälleligt förprisärom ettannan
PR-branschen då denna drar till politiska talangersig och den all-att

för alla tillgängliga politiska debatten därförmänna, går miste om
begåvnin

flesta politiker tycksDe lobbyisterna tjänaröverens attvara om
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informationssyfte, informationen nödvändig.viktigt Menärattett
det råder deladeuttalanden samtidigt meningar.visar Detattett par

information saknar avsändarefinns anledning till sigingen att ta som
informationen, riksdags-kunna värderaeftersom måste säger enman

for-det ställsledamot till Andra inte någraDN. överupprörs att
liknande detoch förespråkarmella krav lobbyister registrering

fpPilsäter däre-tillämpas iWashington KarinDCsystem som
särskilt oftaGöteborgsposten dettill inte ärsäger attmot, som man

deraslobbyfirmorna och kanske köperorganisationermöter att
vidareavsändare. Pilsäter påpekarsjälvatjänster står attsommen
seniorkonsul-ofta informell, goda emellan. Såväl"påverkan vännerär

och reklambyråerna i intresseor-de PR- topparnastoraterna som
frånrekryterade partierna." Gräns-ganisationerna många gångerär

det egentligen skadragningsproblem registrerasärom vem som
samband med sådant kontrollsys-därför kunnaskulle iuppstå ettatt

frågan nätverks ochinförs. Uttalandet väcker också internatem om
hävdar slutligenbetydelse politiken. Pilsäterpersonliga kontakters i

verkligaproblem, detlobbyisterna inte någotutgör utan attatt pro-
utredningsresursenmalltför snålt tilltagnablemet är

förartikelserie skyller politikernaFörfattarna till Aftonbladets att
ifrågasätter lobbyister-inställning till lobbying,ha naiv att ensen

informationskällaviktigbetraktar demupplysningar. De som ennas
Aftonbladetinformationen. Enligtpåverkasde inteatt avmen anser

honriksdagsledamot till och med uttrycketanvänder vi nären
PR-byrå.med socialdemokratiskbeskriver kontaktersina Menen

snabbare,det politiska blivitAftonbladet pekar också tempotatt
ökar beho-därmed skulle ha blivit vilketbeslutsunderlagen sämreatt

information lobbyister kan bistå med.7denvet av som
konsultverksam-politisktvetydig bildDet är som ges ovan aven

deltafinns inslag detta iemellertid det ihet. Den sättsäger attattoss
konflikt med demokratiska värderingar.politiken i Frågorstårsom

funderafrämst anledningframställningen över ärattgersom ovan
för allmänheten mindre synlig poli-verksamheten bidrar till enom

flyttar frampåtryckareoch till resursstarkatisk beslutsprocess att
och de folkvaldas kon-bekostnad andrapositionersina grupperav

troll.

genomslag i mediaVikten av

de bildför hänvisas tillde artiklarGemensamt är attovan ger ensom
IMa/et ochframskjuten roll.påverkan där media harpolitisk enav
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Media diskuterar Sundling mediernas utveckling för-och derasJan
stärkta förmåganmaktposition. lobbyingtill och opinionsbild-Då

blivitning allt utsträckning faktor föri avgörandestörre atten
komma till tals den massmediala föruppmärksamheten viktigär att

framgångsrika resultat beslutsfattare Mediarollennå gentemot
debatteras också Moderna Tider; utvecklingen innebäri journalis-att

fått starkare vad debatten ska handla Det ärterna ett grepp om om.
frågainte längre tidigare politikers åsikter.återgeattom som- -

Samtidigt har nyhetsmedierna ökat markant antal, vilket bidrari till
splittring journalistiken kollektiv där enskild kanalingenen av som

eller journalist kan bestämma dagordningen massmedialaDen
utvecklingen har fått huvudsakliga effekter förutsätt-så tvåsätt

förningarna media gehör hos och besluts-vinna opinionatt genom
fattare; den pluralistiska mediemarknaden har ökat olika intressens

samtidigt det ökade mediautbudet detmanöverutrymme görsom
dra uppmärksamheten tillsvårare sig.att

Svårigheten genomslag media kommer frami i inter-DNsatt
med för PR-företagenvjuer Idétorget och Gullersrepresentanter

konkurrensen medierna harGrupp. De iär att utrymmeense om om
hårdnat och det blivit nödvändigt ha mycket bättreatt att en
"nyhetsvinkel" för bara sedan för komma radio,några år in iän attnu

och tidningar.TV det vanligt med spökskrivareDe ärattmenar
och detta för dem vanligt förekommande arbetsuppgift. Ettäratt en
knep för framgång mediai opinionsundersök-nå äratt att presentera

ochningar utredningar. Lobbying Leifbygger Johanssonpå, menar
Idétorget, först för frågaintressera"att någon ämne,ett en men
det behöver betyda "vederbörandeinte själv skriver artiklarna,att att

eller vad det kan Aftonbla-remisserna Sherman hävdar ivara.°nu
det media icke önskvärt PR-konsulternautnyttjas sätt;att ett att
planterar nyheter och journalisterna blir lobbyisternas okri-ut att
tiska "budbärare".1 Enligt hans förefaller PR-byråsresonemang en
agerande Redareföreningenuppdrag exempel detta.ettav vara

uppmärksamhet mediaAtt i anledningarna till attvar en av
Redareföreningen anlitade PR-konsultfirma Rikta Kommunika-en

Redareföreningention. oroväckande medlemsbolagansåg mångaatt
lämnade och denSverige svenska rederinäringen hotad. Blandatt var

fanns behov skapa bättre anställningsvillkor för bran-annat ett attav
schen. Rikta skötte kontakterna med media, bjöd utvaldaman
journalister till fick frångod uppslutning dagstid-pressmöten som

fackpress,ningar, radio och TV Föreningens tränadesrepresentanter
konfrontera media. Rikta skrev och distribuerade pressmeddelan-att

den till berörda departement, regeringskansliet och ochpartierna
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Redarefören-bevakade Socialdemokraternas partikongress åsenare
från Kommunikationsdepartementetmeddelandeingens Ivägnar. ett

handelsflotta krävertillstår bibehållen svenskUusmannsnart att en
lagstiftningmycket speciella lösningar och svensk måsteatt anpassas.

Redareföreningendet hela handladevisade alltsåsigDet attatt om
budskap. ställde krav kompetensmed sitt Dettamåste nå ut en

då och utarbetadeföreningen saknade. Rikta hyrdes in stra-ensom
Redareföreningens fråga nyhets-lyfte fram och dentegi ettgavsom

efterhand Rikta kritik för havärde. inte ståttI möttes att somav
istället kallatavsändare utskicken till journalister sigi utan press-

jour
exemplifierar fallKanske detta vad Sherman ärett attanserav

först presskonferens.nyheter. Rikta höll allmänplantera ut en mer
fråganSjöfartens analysinstitut konkurrensvillkor iEn rapport av om

sändes sedan till nyckeljournalister.3 kan journa-Härut attana
de fick Kanskeinställning hade kartlagtslisternas innan rapporten.

förhindrades.medförde detta kritisk debattatt en
kortfattadexempel och diskussion lobby-inledandeNågra en om

och hur organiseradeopinionsbildning intres-ing någotsäger oss om
för har delkan tillväga påverka beslutsprocessen. tagitViatt avsen

tidningsartiklar politisktill del kritisk bild i någrastor ges aven som
och PR-konsul-konsultverksamhet. med politikerintervjuerNågra
breddat perspek-fallet Redareföreningen bidrar dock tillsamt ettter

tiv.
inblick medias utveckling och rollFramställningen iovan ger en

får före-hur media kan användas. liksomexempel iHärsamt -
tvetydig bild den politiska konsultverksamhe-gående avsnitt en av-
viktig kanal kan indikationmediaAtt är attten. en ses som en

debatten tillgängligbeslutsprocessen öppenhet och ärattomges av
krav kompetens.för allmänhet. Samtidigt ställs Högastoren

resurskrävande kompe-nyhetskrav tecken de saknarär ett att som
och risk ställasdäremot får komma till tals löpersvårt att atttens

utanför debatten.

forskning informelltVad visar tidigare politisktom
deltagande

Ingrid Carl-Politisk konsultverksamhet har kartlagts tidigare, dels i
frånundersökning Svenska företag politiska påtryckarebergs som

från lob-och dels i OmBengt Månström1989, 1984uppsats aven -
pionjärstudie området.byist-konsulter i Sverige ärsom en sann
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syftarstudie till kartlägga politisk konsultverksam-Månströms att
het och tjugotal riksdagsledamöters inställning till denna. Under-ett
sökningen den tidigaste verksamheten, resulta-versionenger oss av

följaktligen jämförelserför tid hur konsult-intressantaär överten av
verksamheten utvecklats. intervjuundersökningen fyradeltarI
konsulter från fyra olika företag, både konsulter och företag är ano-

får de fyra fallen till del likartade vilketiMånström stornyma. svar
fram.ganska tydlig bild verksamheten Intervjufrå-gör växeratt en av

faktorerhandlar vilka åtagandet uppdrag, hurstyrgorna om som av
vanliga kontakter med riksdag, ochdepartement och media vadär

arbetsmetoder.bestämmer valet konsult skall åtaFör attsom av en
uppdrag kundens och konsultens åsiktersig måste över-stämmaett

frågan. Konsulterna hjälper kunder skapai sina opinion viaattens
media eller påverka beslutsfattare direkt göraatt attmer genom upp

planen för hur kundensjälva bör tillväga. kan exempelvisDet
handla försöka lagförslag försämrar förutsätt-avvärjaattom som

för företags verksamhet. drar slutsatsenningarna Månströmett att
det mycket ovanligt konsulterna personligen kontaktar besluts-är att
fattare för kunders räkning. framför allt företag ochsina Det är
branschorganisationer vänder till konsultföretagen. Politisksigsom
påverkan långt ifrån den huvudsakliga densysselsättningenär utgör-

företagens totala verksamhetJ445-20 procent av
Riksdagsledamöterna deltog undersökningen ombadsi att tasom

ställning till påståenden lobbykonsulternas verksamhet.några om
dessaBland moderaterna medanminst negativa vänsterpartist-var

visade motståndare till verksamheten.5sigerna vara
fokuseradeprojekt Maktutredningen politiskainomEtt 1989

aktiviteter företag.svenska Undersökningeni några större som
utfördes Ingrid Carlberg medvetenhetuppvisade både ökad hosav en

fråga politikens för företagsklimatetnäringslivet betydelse huri om
och företagen blivit alltmer försökaangelägnaut att attser om

påverka dels framväxtenpolitiska beslut. konsultmark-Det är av en
och delsnad det skett "uppvärdering och samhällskon-PRatt en av

företagen.6 förtakter belägg detta hänvisar Carlberg tilli Som ett
försammanställd Public Relations räk-Sveriges Föreningsrapporten

allt utsträckning blivit lednings-ning iPR störrenoterar attsom en
funktion företagen och företageni PRatt satsar stora summor
och informationsåtgärder.47

framgårundersökningen det början 1970-taletiAv att var som
erfarenhet frånkonsulter vanligen med riksdagen eller kanslihuset-

började lobbyuppdrag. Carlberg klargör svårigheten medsigåta att-
fram för denabsoluta tal PR-branschens storlek, också attmen
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ökat mellan och och det här växande andel1976 1988 äratt som en av
återfinnslmedlemmarna Public Relationsi Sveriges Förening

problem med kartlägga och omfattningen det verk-Ett mätaatt av
samhetsområde syftar till politisk påverkan, denna verk-är attsom
samhet från konsultfirmornas områden.svår övrigaär avgränsaatt

sysslar sällan endast med detta och och uppdrag kanDe ett samma
omfatta syftenolika med andra påverka besluts-PR-moment än att
fattare, Carlberg. undersökningen telefonenkät ingårI enuppger

byråer, dessa har politisk påverkan löpande inslag i1012 av som
verksamheten förlyckades undersökningsinMånström 1984,

försök, hitta fyraendast konsulter. kan indika-Dettatrots ses som en
antalet konsulter ökat och de hunnittion 1989att att ett star-

fästekare och tydligare profil och därför också lättare lokali-är att
Carlberg skattar antalet heltidstjänster konsultbranscheninomsera.

till stycken och fråncirka konsulter tid tillår15-20 60attper
arbetar syftarmed politisk påverkan. Uppdrag till poli-annan som

påverkan informationsföretagenstisk varierande delutgör en av
fråntotala verksamhet; mindre till10 70än procent mestsom pro-

dessutom ovanligt konsulterna specialiseradeDet är ärcent. att
jämförelsepolitisk påverkan. medi resultatMen Månströms 5-20-

ändå ökning verksamhetens kon-andel. De 12procent ser en av-
sultbyråer utfördeingick Carlbergs undersökning uppdragisom som
helt eller delvis inbegrep politisk påverkan sammanlagt 130-150

ungefär företag.klienter dessa domine-privataår. Av De100per var
företag flestarades och medelstora de tillhörde skiktetstoraav varav

de svenska företagen.under allra Konsulterna tyckte sig20 största se
hos förökat och myndigheter uppdragintresse organisationerett

syftar till politisk påverkan.15°som
framgårundersökningen opinionsbildning och uppmärk-Av att

samhet media blivit allt viktigare, samtidigt har antalet aktörer bliviti
fler konkurrerar uppmärksamheten. kräver i sinDetta tur attsom om

sofistikeradeaktörerna utvecklar alltmer metoder för siggöraatt
hörda. vilka politiska områden uppdragen ligger hängerInom sam-

frågormed vilka aktuella och vilka områden viktigainomärman som
beslut kommer fattas. och energifrågors ökadeMiljö- aktualitetatt
under 1980-talet och deras direkta anknytning till industrin kan sägas

orsak till ökat behov påverka beslut under denjustett attvara en av
tidsperioden Carlbergs centrala slutsatser likhet mediEn är,av

framförkonsulterna själva normalt kundersinte sinaMånströms, att
synpunkter till beslutsfattarna detta kunden själv.görsutan att av
Verksamheten kan beskrivas rådgivning. dettaTrotssnarare som

förkonsulternas personliga kontakter avgörandeuppges vara upp-
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dragens Exakt hur viktiga eller vilket slag dessa kontak-utgång av
framgår undersökningen, då konsulterna hainteärter av uppgesmen

förflutet riksdagen eller kanslihuset tyder detta kontakteriett att
med politiker och viktiga. Carlberg hävdar dettjänstemän är äratt
kommunikationsproblemen skillnader beslutskulturer, språk-i-
bruk och kunskaper" mellan och politiker dennäringsliv ärsom-
grundläggande finns förorsaken till det marknad politiskaatt en
påtryckarkonsultenm

och Carlbergs undersökningar bild konsult-Månströms ger en av
verksamheten och dess utveckling sedan början.1980-talets Bran-
schen tycks ha det ovanligt konsulterna bedriverväxt, är attmen
direkt lobbying beslutsfattarna, det rådgi-sigrörmot snarare om
vande kunde konstatera moderata riksdags-insatser. Månström att

förhållandevisvid 1980-talets början till politiskpositivamän var
konsultverksamhet medan det fanns skepticism verksamhe-moten

tydligare längre skalantill den politiskavänsterten som var
riksdagsledamöterna stod. förAnledningen till detta rädslan attvar
konsultmarknaden inflytande,näringslivet ökade möjligheter tillger

tillgången ekonomiska grad blir avgörande föri störreatt resurser
komma till tals och den politiska konsultverksamheten därmedatt att

knappast kan stärka samhällets demokratiska principer.55anses
detta utvecklar diskussion demokra-inte iUtöver Månström någon

tiskt perspektiv.
Informellt politiskt deltagande har tidigare undersökts inom

för PISA-projektet flertal Utifrån diskussioneni ett uppsatser.ramen
avkorporativiseringen och ökade betydelsen informelladenom av

påverka har undersökt omfattningen lobbyingsätt att man av genom
kartlägga inkomna skrivelser och statsråduppvaktningar tillatt av

politiska sektorer.156 specifika påverkansförsök har ocksåvissa Mer
undersökts; påtryckningar Arbetslivsfonden och kringturerna

förmånsbilanlbeskattning undersökningar endastDessa nämnerav
enskilda fall politiska konsulter, de god bild deni några men ger en av

miljö vilken konsulterna verkar.i
från jämför lobbying denJoakim VaverkaI 1995uppsats moten

amerikanska och trafikutskott.kongressen riksdagens Under-mot
sökningen visade påverkansförsök trafikutskottet formiatt av
skrivelser inkomna till utskottet ökade under perio-två1971-1995
der, och Vaverka vikten lobbying ökar1983-91 1992-93. attmenar av

de olikheterna mellan det svenska och deti Sverige mångaäven trots
amerikanska politiska förutspår detmöjligheten iHansystemet. att

liksom under 80-talet, kan bli vanligtSverige, i inomUSA årett par
guns-for-hire"-lobbyister.med trend har redan inletts iDenna
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fortfarande förhållandevis liten".omfattningenSverige, Menärmen
medan koalitioner mellanVaverka tydlig skillnad attvaraanser en

uteslu-vanliga förekommer dei i Sverigeintressen USA nästanär
hävdarkommuner, landsting och länsstyrelser.tande mellan Han

troligenemellertid omfattningen koalitioner mellan intressenatt av
kommer öka i Sverige.53ävenatt

har genomförtundersökning Katja MarcussonEn av upp-som
förfrågningar och Utbildnings-och till Kommunikations-vaktningar

försöken lobbadäremotdepartementen visar1993-95 att att mot
uppvakt-ökat under tidsperioden. Andelendessa departement inte

svarandendessutom låg.skett konsultervia Avningar 79varsom
flera månad. aktör valdeanvände aktör konsulter gånger Enperen

ellermånad, stycken valde alternativetalternativet gång 6 enen per
ochstycken valde alternativet sällan övrigagånger år, 17ett perpar

ord resultatetaldrig. Med andraalternativet 90säger att procentoss
förtill konsultersvarande aktörerna aldrig eller sällande sigväntav

Utbildningsdepartementetpåverka vid Kommunikations- ochatt
bör dock utesluta risken medinte MarcussonsMan1993-95. att

alltför tidsperiod förkanske kortundersökning sträcker sig över en
frågadra betydande slutsatserdet ska möjligt inågraattatt omvara

förändringar tid.°över
Öberg omfattningen lobbyingPerOla undersökte 1997 motav

cheferArbetslivsfonden fram fondens aldrig elleroch kom till att
Öbergprofessionella lobbyister. konstate-aldrig har stöttnästan

undersökningbakgrund ochsin Marcussons attmotrar av egen
träffa ombud berörda själva.makthavarna vill deinte Däremotutan

företag erbjuder informationstjäns-finns det växande antalett som
försehuvudsakliga arbete dockgårDeraster. representan-ut att

Ävenfaktauppgifter och hjälp lägga taktiken.1med attterna upp
försökt påverka Arbets-professionella lobbyister mycket sällanom

Öberg försiktig han framhål-livsfonden samtidigt slutsatserna dåiär
beroende vilkenpåverkansmetoder "med säkerhetler varieraratt

förutspår ökad bety-myndighet det gäller. emellertidHantyp enav
eftersom organiseradeprofessionella lobbyisterdelse "inhyrdaav

genomtänkta mediastrategier ochhar alltintressen avsätter mermer
för genomföra sådanaattresurser

konsultbransch sysslarbakgrundsresonemangetMot att en som
betydelsenpolitisk påverkan expanderar samband medmed i att av

förväntat resultattotalt kunde kanske ilobbying ökar sigsett, man
Öbergs förundersökningar direkt talarochMarcussons attsom mer

och Carlbergssådan utveckling skett. MånströmsMen somen
Öberg antyder, innebär konsult-och ocksåundersökningar visar, så
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verksamheten sällan konsulterna kontaktar beslutsfattare sinaåatt
kunders och med detta det troligt verksamhetensIvägnar. är att
egentliga omfattning kan beslutsfattarna.inte tillmätas attgenom

istället skeDet måste sätt.annat
Beskattning förmånsbilar tidigare exempeltogs ettav upp som
fråga där lobbying och opinionsbildning omfattande ochen var spe-

lade förroll beslutets utfall. de olika aktörerna försökteHurstor
påverka skattebeslutet har studerats inom PISA-projektet i en upp-

Henrik Lundin. analys kommer framsin Lundin tillIsats attav
påverkan demokratiskti hänseende skedde både ochi negativ positiv
riktning. Beslutsprocessen "öppenhet" då det försvårtomgavs av var
aktörerna skapa politik tysthet, det villi upprätthållasägaatt atten
diskreta kontakter med departement och politiker. öppenhetensMen
baksida, Lundin, budskapen allti grad besluts-nårär störreattmenar
fattarna media och därförvia ha "massmedial bäring".måste Denen
presentation media oftai ensidig; källor och avsändaregörs ärsom
saknas och skribenten/ tidningen har redan ställning frågan.tagit i

Lundin den huvudsakligaDetta orsaken bakom växandeärtror en
konsultbransch; redaktionerna krävs medveten-"För nåatt en
het journalistiska krav nyhetsvärde och snabba analyser. Orga-om

villnisationer påverka alltså säkrast hyra denna kom-igör attsom
eller anställa den själva." Lundin skriver vidare valdeSpetens att att
delta offentligtinte diskussionerna bilskatteni och dettaatt attom

möjligt hyra konsultfirmanin haJKL. JKLattvar genom uppges age-
för räkning riksdagskorridorernaSJs i varkennågonrat utan att

kände syftetill eller uppdragsgivare. slaget skattenVi vet att om
bilindustrin koalitionen miljö- och kollektivtrafik-SJ,vanns av men

rörelsen med hjälp ha lyckats bättre de skulleIKLS änuppges annars
ha gjort.3

studie belägg för detEn inne tidigare;varitannan attger
media har inflytande samhällsdebatten. de artiklarAvöverstort som
publicerades DN-debatt under tidsperiodviss skribentenen var
och redaktören ungefär hälften falleni kontakti med varandraav

artikeln publicerades.innan "Istället för och vilka inläggväntaatt se
trillar underin dagen har redaktörerna själva till del tagitsom stor

kontaktarinitiativet. aktuella debattörer efterfrågarDe och artiklar
ligger tiden. kani alltså konstateraVi redak-ämnenom som att en

kan ha inflytandetion möjlighet kommaöverstort attvem som ges
till tals och de själva kan kontakta potentiella skribenter. Genomatt

och urval kan redaktörerinitiativ delvis förstärkaoch uppmärk-styra
samheten", skriver Wahlgren. Studien omfattar ochDN SvD två av-

inflytelserika dagstidningarvåra kan resultatetmest men se som-
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ha godaför opinionsbildareunderlättadet kanindikation attatten
och redaktörerJ64bland journalisterkontakter

syfte viktigtopinionsbildandefått dethar iVi är attVeta att synas
Ökad vik-detuppmärksamhetenkonkurrensmedia.i ärgör attom

samtidigtdetfråga.nyhetsvärdekunna skapa Mentigt ärettatt av en
nätverk användsochframträder. Kontaktersplittrad bild mensomen

ändåpersonligenbeslutsfattarepåverkarkonsulter uppges varaatt
beslutsfattare tycksandrakunderovanligt. hjälpa nåAtt sättatt

kräverriksdagen inte vissavanligare.däremot I är ense,manvara
diskussionsådanandra tyckerlobbyister,registrering äratt enav

detockså inteundersökningar gjorts visaröverdriven. De ärattsom
lobbykonsulter. Samti-beslutsfattare kontaktasoftasärskilt avsom

anda.amerikansklobbyutvecklingförutspås idigt en

idealsituationdemokratiskEn

kringkommit kretsahar alltdemokratiteorinmodernaDen attmer
ideal. deliberativademokratinsdeliberativaidén den Det synsättetom

medborgarnasfrån detutgår är gemensammaatt noggrannagenom
problem.demokratinslösningen Attöverväganden nårsom

medborgarnafrämjar meningsutbytetefter situationsträva somen
för demokra-förutsättningardärför likställt med skapaemellan är att

samtaldärför förahandlar detförverkligande. atttins Ytterst ettom
därsådana angelägenheteremellanmedborgaremyndiga stän-om

Dialogen ellerfinna praktiska lösningar.5digt är samta-atttvungna
demokratiskt styrelse-grundenabsolutasåledes den ilet bör ettvara

frågoreller iskall hjälpa tvingadialogenskick. Tanken är attatt oss se
ochallenarådande,blirperspektiv där intressen intestörreett egna

blir poli-Resultatenoch upplysta".tolerantaså görasätt enoss mer
allmänoriente-präglaspolitiska besluttisk debatt och störreavsom

ring
emellertid knap-synvinkeldemokratin dennabetraktaAtt ärur

vilka kravförutsättningslöst koncept. måsteFrågan ärett sompast
med-styrelseskick därformaför skall kunnauppfyllda ettattvara

emellan.medborgareförankras dialogborgarstyrelsen Igenom
uppmärksammathartidigaredet DemokratirådetSverige är tan-som

denfrämst riktatsFokus har dådemokrati dialog.ken motsomom
politiskafastställandet denochopinionsbildningenpolitiska mot av

kravskall förverkligasdemokratindagordningen. För att reses
folkvaldaspraktiken, dedemokratisk, elleroffentlighet och krav i

dagordningenNkontroll över
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Det "offentliga rummet"

Demokratin det vill dialogen kräver kan kallasnågotsäga som- -
debattens och beslutsprocessens offentlighet; offentligt rum,ett

skall för alla och allavara möjlighet"sammaöppet görasom attge
hörda". Alltså skallsig alla likställda inför möjligheten fram-attvara

föra sina och påverka den politiska dagordningen. Detargument att
skall utslagsgivande ochi sig ingetär annatsom vara argumenten

Offentligheten fungerar självcensurerande filterså sätt ettsom
framtvingar debatt där dåliga förankringsom en argument utan sor-

bort. bör därförSystemet så når Över-teras arrangerat attvara man
enskommelser de privata, själviska och egendomliga öns-attgenom
kemålen förändras offentlig debatt och offentlig konfron-genom
ration, grund offentlighetensjust förnuftigljus blirsom av en
diskussion med samhällets bästa för ögonen.

Kontroll över dagordningen

demokrati där förverkligavaltEn medborgarstyret viaattman ett
förutsätterrepresentativt de folkvalda kon-system representanternas

troll den politiska dagordningen. det svenska styrelse-Föröver
skicket betyder det riksdagen skall ha kontroll frågorvilkaöveratt

kommer till behandling den beslutsfattande försam-isom upp
lingen.17° Idealet aktiv riksdag uppgiftsinär atten som ser som
både fatta de avgörande samhällsbesluten och tidigt stadiumett
förutse kommande samhällsproblem. till dagordningenInitiativen

komma bred debattmåste och förstatligadeinte elleröppenur en ur
privata intressen där för allmänheten saknas. Idén deninsyn om
breda debatten och kravet förbundeninsyn med det nöd-är nära
vändiga politikens offentlighet.i

båda krav, kraven offentlighetDessa och de folkvaldas kontroll
dagordningen, kan kriterier eftersträvas förmåsteöver ses som som

hur kan förverkliga demokratin. lätt de båda kra-Det inseär att att
fungerarinte skilda de förutsättermoment, utanven attsom snarare

Änvarandra. viktigare dettai sammanhang de kan återförasär att
de demokratikriteriertvå formulerades bokens förstai kapi-av som

tel. krav här kommerDe uppmärksammas förenas såledesattsom av
fokuserarde genomskinlighet beslutsprocessens faseri alla ochatt

det demokratiska styrelseskickets grundläggande begrepp,mest
jámli/ebetstan/een. Beslutsprocessen skall långt det möjligtså är vara

och tillgänglig för granskning. Dagordningen skall framöppen växa
debatt dit alla tillträde lika villkor. Jämlikhetsper-påöppenur en ges
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likaoch tillträde det villalltså både öppenhetspektivet sägaavser
delta.granska ochberättigande både attatt

konkretisera abstraktaförmågaIdealmodellen vårsätter att
klokareblir knappasthär långtbegrepp så attavprov, men

dju-egentligen innebärförsöka förstå vad denbättre grävaattgenom
fokusera denbör iställetde olika begreppens betydelse Viipare

tillförklara hur den kan relateraskonsultverksamheten ochpolitiska
deninledningsvis hurDärför det lämpligtdemokratiidealet. är att se

idealmodellensverksamheten ljusethittills fått sig ibild ter avav
från till denförsta idéplanetDärmed ocksåkriterier. tar ett steg

handfasta verkligheten.mer

idealsituationenpreliminär tillämpningEn av

politikeninformellt deltagandefått förmågan till iharVi veta att -
förutspås viktigare och alltopinionsbildning bliochlobbying att-

beslutsfattarnas uppmärksamhet.fler konkurrerar Detintressen om
syfte påverka den konkurrenssituationenihur iär att nyaman agerar

kampencentralt det här sammanhanget. Teseni sägerär attsomsom
lederuppmärksamheten,likstalid med kampenmakten ar ossomom

form lobbying ochdeltagandeökat politiskt ifundera överatt avom
effekter detmaktförskjutningar ochmedföropinionsbildning

folk-riksdagsdebatten med debeslutsfattandet.demokratiska Här är
infallsvinkel.användbaroch synpunkteriakttagelser Ivaldas enegna

grund-lobbyingens och opinionsbildningenspekasmotionernågra
oumbärlignackdelar lobbyister sidanför- ochläggande åärut; ena en

Å resursstarkainformation. andra sidan det de intresse-tillkälla är
ochlobbyingmöjlighet komma till talshar att genomgrupperna som

beslutsproces-inflytandeha direktopinionsbildning. De påstås över
också bidra tillagerande demedia.och debatt sitt påståsi Genomsen

folkvalda dessaför deslutenhet. gårbeslutsprocessens Det attvarnas
offentligafrågor både detärenden. väckerDetta rammetsomgruppers

där-dagordningen. kanfolkvaldas kontroll Vifunktioner och de över
förrelevantadessa kriteriertydligt detmed just två äräratt somse

skall undersökasdet som
verksam-synvinkel beskriva dendemokratisksyftetDå är att eniir

det direkttill politisk påverkan uti-PR-företag syftarhet hos ärsom -
grundläggandeformuleramöjligtfrån modellens kriterier treatt-

ochförestående undersökningenfår vägleda denfrågeställningar som
föras:diskussion kommerden attsom
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heslatsprocessenspåverkas tillgänglighet ochJ H öppenhet verk-ar av
samheten
Vilka effekterhar verksamheten de folkvaldas kontroll2 dag-på över
ordningen

konsultverksamheten betraktas3 bidragKan tillsammantaget ettsom
samtalet medborgare emellan

artiklarDe frågatagits varierar djup och analys,isom upp om men
den Aftonbladets fall braskandei kvällstidningsjournalis-tarom man

tiken med salt, ändå artiklarna kanjag tjänatror atten nypa som en
god för fortsattgrund diskussion. Flera artiklarna och ettav par av
riksdagsmotionerna bildvisar verksamhet viktigärupp en av en som

informationssyfte.i vidgar beslutsfattarnas kunnande ochDen leder
till bättrevis grundade beslut.så Artiklarna icke destouppvisar

mindre förmåganbild effektivtill lobbying och opinions-atten av
bildning kräver kompetens och kontakter frågaoch är en om resur-

Kritiken särskilt skarp lobbying och opinionsbildningärser. mot
konsultuppdrag och den bottnar främst betydelsen tillgångeni av
ekonomiska politisk påverkan kan förköpas ochattresurser pengar-

denna påverkan sker skymundan fråni offentlig ideal-insyn. Föratt
modellens del innebär kritiken det offentliga skallrummetatt som

tillgängligt lika förvillkor alla, riskerar spel. Inomsättasvara att ur
det politiska etablissemanget finns betydelsefulla nätverk som
används lobbyister, de har dessavia möjlighet arbeta nära"attav
beslutsprocessen, detta gäller dem konsultuppdragäven ägnarsom

politisksig påverkan. kan beslutsfattarnaDå nåargumenten utan
förankring, förbi den offentliga diskussio-genvägatt tagenom en

filter, det förmågan fram till beslutsfattarnanåär avgörattnens som
och inte lobbyisteri sig. använder nätverkens direktaAttargumenten
kanaler till beslutsfattarna väcker därför frågor både allmänhetensom
möjlighet till insyn och kritisk granskning och argumentensom

förankring.egentliga Direkta kanaler beslutsfattarnatill ställer även
frågan de folkvaldas kontroll dagordningen sin Deöverom spets.

tidigare undersökningarnatvå konsultbranschen tyder däremotav
rådgivande verksamhet hjälper uppdragsgivare nåatt man genom att

fram till beslutsfattare och konsulterna inte direktsigägnaratt
påverkan beslutsfattare uppdragsgivare.sinaav

skapa genomslag mediaAtt i vanligt och ofta förut-är sättett en
för framsättning till och beslutsfattare.nå opinion köpa inAttatt

kompetens från PR-byrå kan lösning för de jour-mötaen attvara en
nalistiska kraven detta kräver givetvis ekonomiska Härmen resurser.
kan konsultverksamheten bidrag till kom-ett attses argumentsom
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för allmänhetensoch kanfram offentlighetens ljusi utsättasmer
kra-emellertid tveksamtsidan detden ljusagranskning. Trots är om

mediernatilloch bidrarnyhetsvärde, kompetens attresurserven
Alla harkanske föreställer inteoffentliga forumdetutgör oss.som
därföroch media riskerarhördamöjligheter siggöra attattsamma

anli-sjalvcensarerande filter. Samtidigtvärdeförlora i även somsom
detbli synligaviktigakonsulter kan hjälpatandet ärattargumentav

till likriktningdetta bidrarverksamhetenmöjligt trots av enatt en
färdiga slutsatser.och Detdominerad resursstarka intressendebatt av

och detdet centrala justbudskappartiskaintressenas ärärär attsom
medförför.kunder betalarPR-bolagensfram dessa Dettaföra som

bredoch det skapasotillräckligt intefrågor belysesrisken att enatt
politiska dagordningentill denvilkendebatt initiativenöppen tas.ur

förutsättning-påverkaropinionsbildningfrågor hurväckerDetta om
exempelvisdagordningen.folkvaldas kontrollför de Det äröverarna

folkvaldas möjlig-till dedylik debatt bidrarsjälvklarhetingen att en
samhällsproblemkommande inomförutseaktivtheter sättatt ett

endastområden.spektrumsamhällets vida I resonemang somav
möjlighetoch där allaställningstaganden intebestår argument gesav

emellan risk inskrän-medborgarekonfronteras löper samtalet attatt
kas.

konsulternas arbets-undersökadet viktklarhetFör är attatt av
personligaförsöka reda betydelsenmetoder närmare samt att ta av

kontakter detinblick vilkabättre iarbetet.kontakter i För att en
frågor konsulternasinnehåller undersökningenkan sigröra omom,

frekventhurpolitik och förvaltningerfarenheter fråntidigare samt
ochriksdagsutskottmedkontakt departement,arbete ii sitt ärman

kundprofilkonsultfirmornasundersökajournalister. Att sättär ett
delta politiken.detta iväljer Någotvilka sätt att avatt grupper somse

det oetiskahandlar ikonsultverksamhetenkritikens kärna mot om
därförpolitisk påverkan.för kunna köpa Det är även avatt pengar

uppdragåtagandetredaintresse ensamt styr avatt ta pengarom
fastafinns andraeller det premisser på.att taom

verksamhetpolitiskaPR-företagens

politiskundersökning påver-här delskall det avsnittetiVi ta avav en
här ocksåResultaten kommerkonsultuppdrag.skerkan attsom

utgångspunkt.idealmodellendemokratiskamed dendiskuteras som
opinionsbildning haroch inter-med lobbyingarbetarKonsulter som

konsul-företagen därenkätl Majoritetenoch besvaratvjuats aven
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verksamma återfinns PR-branschen.i PR-byråernasär Hurterna
verksamhet emellertid inte givet. upptakt till det härSomärutser en

det därföravsnittet lämpligt först inblick PR-branschensiär att
olika arbetsområden.

Vad gör PR-företagett

finns branschorganisationerSverigeI förtvå verksamma inom PR;
Public RelationsPRECIS Consultants Sweden före-äron som en

och informationsföreningtagsorganisation Sveriges vänder sigsom
till enskilda råder inte förhållande förening-Det något närapersoner.

emellan,175 informationsföreningSveriges defi-arna men presenterar
förklararnitioner vad PR-verksamheten Föreningengår på.som ut

väljer branschbeskrivningi sin låta public relations, public affairsatt
och andra begrepp används organisations kunskapsöver-som om en
föring och attitydpåverkan ochinternt informations-ingå iexternt
begreppet. Föreningens beskrivning informationsverksamhe-egen av

innehåll och syfte kan sammanfattas följande fyrai punkter:tens

Informationsverksamhet1 bygger planerad kommunikation och
fyller viktig funktion företag,i varje verk, institution, organisa-en

och förening.tion
Informationsverksamheten förvaltar2 och utvecklar organisatio-

förtroendekapital och skapar därmed handlingsutrymme förnens
pågående och planerad verksamhet.
Informationsverksamheten3 tjänar olika intressen i organisa-en
tion. ledningen denFör strategiskt och operativt instrumentär ett

det gäller utveckla intressenternas kunskap, ochinställningnär att
engagemang.

medarbetare informationsverksamheten4 För medelär ett att
delaktighet. Informationuppnå förutsättning för demo-är en en

kratisk beslutsprocessm

PR-branschens grundläggande affärsidé alltså förär att en annan
organisations räkning verktyg olikai avseenden syftarettvara som
till förbättra verksamhetorganisationens och förutsättningar. Detatt
handlar uppdragsgivaren formernautarbeta för hur budskapattom
tillkännagörs uppdragsgivarens intressenter:gentemot

Ägare/ finansiärer°
Marknad/kunder/leverantörer°
Anställda/medlemmar
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Samhälle/opinionsbildare.°

informationsarbetets olika områden:Föreningen presenterar

informationIntern
Samhällskontakt
Samhällsinformation
Massmedierelationer

informationEkonomisk
Marknadskommunikation.

bransch där verk-tillhör alltså mångfasetterad och komplexPR en
uppgifter.syftar politisk påverkansamhet till många Avär en avsom

samhällsinforma-främst sambälls/eonta/et,arbetsområdena detärovan
kan kopplas till politisk påverkan.och massmedierelationertion som

politisk konsultmarknadEn

lobbyingföretag konsultuppdrag arbetar medVilka då deär som
Tidigare artiklar och undersökningaropinionsbildningoch ger en

fingervisning vilka företag det detförsta sig Men ärrörom om.
förestå-urvalet för denfrämst organisation PRECISW somgenom

företag ombadsundersökningen har Sammanlagtende gjorts.173 14
delta undersökningen.iatt

först intervjuundersökningtillfrågades deltaKonsulterna iatt en
med fasta svarsalter-och sedan besvara enkätmed öppna attsvar en

före-företagen från olikade intervjuades konsulternativ. Av 1014
båda undersökning-företag besvarade enkäten och deltog i79tag,

företag undersökningarnadeltogTvå inte i någon avarna.
företag under-deTabellen nedan översikt ingått iär över somen

ochWildellgruppen, Burson-Masteller,Kreab, ISAKsökningen. JKL
Även ochingick Carlbergs undersökningi Carta Berg-Jerry1989.

Relationskonsult respektiveingick då AB AvBNL.ström men som
företag fanns harmed ASKUS gåttövriga 1989 mot merensom

enmansföretag medfinansiell inriktning, Speech Dynamics är ett
verksamhetvarierande och periodvis verksamhet och Strategy ABs är

Åkerblom finnsjämförelse medmycket liten i Partners1989. 8Cnu
har delvissjälvständig PR-byrå verksamhetenkvarinte som men
försvunnitBurson-Marstellenm företag har alltsåiuppgått Några

tycksverksamhet. Med detta åtankeeller minskat isedan sin1989,
ha ökat den omfattningbranschen vid första anblick inte i somen

detintryck kan tabellen nedandebatten Men ärattse nuger av. av
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fråga företag och företagen,de denågot någrastörre attom av nyare
med eller har relativt flertalandel ellerstartår 1989 stor ettsenare, en
anställda arbetar med lobbying och opinionsbildning. Det måstesom
därmed finnas marknad för denna verksamhet. Att någratypen av av
företagen Carlbergs undersökning försvunniti eller gått mot en

verksamhet kan rimligen bero brist härinte dentypannan av
arbetsuppgifter ha andra orsaker.måstetypen utanav

Tabell PR-företag ombads delta undersökningeni4.1. attsom

Andel /obbying
och opinions- Konsulter

Antal bildning inom/obbyingav
intäkts- företagens och opinions- Deltagiti:

Företag Startår verksamhet bildning Intervju Enkätpersoner

Kreab 1970 40 Vet Vet X -
WiIdeII Gruppen 1970 50 Vet 1 X -
Burson-Marsteller 1981 20 40 % Vet X X
JKL 1985 22 30 % Vet X X
CARTA 1969 17 Vet 2-3 X X
Jerry Bergström AB 1990 28 10-20 % 4-5 X X
Rikta Kommunikation 1990 19 Vet 5 X X
AB
Gullers Grupp 1989 10 Vet 3 X -
Idétorget 1989 11 %50 6-7 X X
Sagt Gjort 1994 6 100 % 6 X X
Lexivision/ins 1993 59 5 % 2 X-
Andréasson PR AB 1982 18 - -
Svenska PR-byrån AB 1957 5 - -
ISAK Information 3 %80 3- - -

Samhällskontakt

Källor: Kolumn och förutom inte med http://ISAK i PRECIS:2 3 ärsom
wwwprecis.se/stat97.htm december kolumner:övriga och98, intervju-egen
enkätundersökning bilagase

tabellen framgår,Av nämndes politisk påverkan deiattsom ovan,
flesta fall endast företagensdel totala verksamhet.viss Iutgör en av
flera fall det helt för tillfrågadeinte lätt de exakt vilkeniattvar ange
utsträckning arbetar med politisk påverkan. tydligasteDetman
exemplet Kreab där olika slags verksamhet betraktas fråninteär som
varandra avskilda sektorer. Istället har valt rubricera verk-attman
samheten integrerad kommunikation. Vid företagen kundesom sex av

ungefärliga siffror för vilken utsträckning uppdragen syf-iman ange
till politisk påverkan antingen antalet anställdatar attgenom uppge

för denna uppgifter eller ungefärlig före-procentuell andeltyp av av
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fem företagen däre-verksamhet. Vid detotala övrigatagets uppgavs
uppgifter.exaktamot mer

för andelen poli-fram medeltalsåledes härsvårtDet är ettatt
däre-för verksamhet totaltpåverkan branschenstisk Detsett

mellan företagen ochskillnadernakan någraärär attstoramot attse
uppdrag.jämförelsevis tydlig inriktning politiskt anknutnahar en

ochBurson-MarstellerUtmärker Idétorget, Sagtsig ISAKgör samt
opinionsbild-verksamhet till helaGjort 1008C utgörsprocent avvars

ning.
förekom-politisk påverkanvanligt med uppdrag därocksåDet är

syften;kombination med andra niodelmoment iett avmer som
vanliga,politiska uppdrag mycketenkätsvar rent" tresomuppgav en

ovanliga och alternativetalternativet vanliga, alternativetvalde tvåtre
till svårighetenejföre/eommandw bidrar naturligtvis iDetta att

från andra arbetsom-undersökningssyfte politisk påverkanavgränsa
undersökning.också tydligt Carlbergsråden. Problemet ivar

konsultverksamhetens utveckling ochpolitiskaDen

omfattning

konsultverksamhetPR-företagensvilken utsträckningiAtt avgöra
fattasdebatten och de besluteffekt den politiska sighar tersom

kan PR-branschenintill omöjligt. Vad däremot ärnäst att expan-se
politiska verksamheten med denna.och således rimligen denderat Av

startade styckenföretag ombetts delta undersökningende i 614 som
90-taletsför ökning underverksamhet vilket talarsin 1989-94 en
förtalar ocksåNyanställningar skett underbörjan. året ensom

talarBranschorganisationenbranschökning.4 PRECIS 1990start
PR-branschen.för profileringockså tydligare aven

Även informa-kraftigt stigande medlemsantaletdet i Sveriges
sammanhanget. Tabellenmåttstocktionsförening användbar iär en

fördubblats mellan ochmedlemsantaletnedan visar 1988änatt mer
ökade medAndelen konsulterfrån till250 3 0001998 1 personer.

minskade underKonsulternamellan ochhela 1976 1988.27 procent
och med ök-från tilltioårsperiod i33 20nästa procent,procent men

medförde detta samtidigtmedlemmartillningen 19983 000 att anta-
här siffrornafrån drygt till ingetkonsulterlet De400 600. sägersteg

politisk påverkan, desysslar medhur dessamånga mensomom av
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speglar tydlig branschökning och kontinuerligt ökande antaletten
konsulter under de åren.20senaste

Tabell Medlemmar informationsföreningi Sveriges4.2.

År Antal Antal konsulter Andel konsulter %

1976 700 42 6
1988 1 250 412 33
1998 3 000 600 20

Källa: och CarlbergFör 1976 1988: 1989.
Telefonupplysning, informationsföreningFör Sveriges1998: 980511.

Vid Affärsvärldens konsultguide har förökat intressenoterat ettman
uppdrag inbegriper lobbying och opinionsbildning.35 Inter-som
vjusvaren liknande intryck; efterfrågan ökat någotett attgav
denna uppdrag, det däremot skettinte markantnågontyp attav men
ökning under de eller vid PR-byråernaåren inte sät-senaste att man

särskilda åtgärder syftein inför framtidennågra i specialiserater att
sig politisk påverkan.

företagsamtliga ingått i intervjuundersökningenHos ävensom -
företagvid de liten utsträckningi sysslar med politisk påverkansom

har den politiska funnitsaspekten med företagsidé redan vidsom-
firmans Lobbying och opinionsbildning kan därför betrak-intestart.

arbetsområde fram helt plötsligt delväxttas ettsom som som en ny
företagens verksamhet. Med andra ord har de äldre byråernaav -

Kreab ochCARTA, Wildell alltså uppdrag syf-Gruppen tagit som-
till politisk påverkan ända sedan de startade och1969 1970.tar

jämförelse tid andelen företagensEn verksamhetöver av av som
syftar till politisk påverkan indikerar verksamheten ökat. 1984att
intervjuade förinom statskun-Bengt Månström ic-uppsatsramen en
skap fyra PR-konsulter. Vid det företag sysslade med poli-minstsom
tisk påverkan motsvarade denna andel företagets totala5 procent av
verksamhet. högsta andelen förekomDen Av20 procent.som var
undersökningen framgår vilka de fyrainte konsulterna eller vilkaär
företag de Tabell emellertid PR-byrå-visar1 6representerar. att av

verksamma vid tidpunkten för undersök-Månströmserna som var
Risken därförning. andelen inte5-20är stämmerstor att procent

helt för vilken utsträckning företageni arbetade med politisk påver-
kan vid 1980-talets Carlbergs undersökningmitt. samband medi
maktutredningen omfattade företag vilka hade politisk1989 12 10av
påverkan löpande inslag verksamheten. andeleni poli-Härsom var
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ioch Som sågpåverkantisk minst 7010 procent.mestsomsom
tillochsiffrornaaktuellaligger detabell 55-801 procentnu

arbetar meduteslutande opinions-GjortSagt 8C100 procent somom
blivit kanbranschenberäkningen.bildning iin Förutom störreatttas

andelenökningmaterialet urskiljatillgängliga vissmed det aven
underenskilda företagenhos depolitisk påverkan 1984-1998.

PR-företagenvidPolitisk påverkanTabell 4.3

År PR-företagenpåverkan vidAndel politisk

°/o1984 5-20
0-70 °/o1988 1

%5-80 °/o1 OO1998

TabellEnkät ochCarlberg intervjuer,Källor: Månström 1989, 1998: även1984, se
opinionsbildningarbetar medendastförgäller GjortSagt100 °/o 8C som

riksdagsle-från före dettaökat intressedetta kanUtöver notera ett
lobbyliknande uppdrag.enmansföretagare Detdamöter ärtaatt som

fpHarding OlssonochJohanssonframför allt s BengtKurt-Ove
dri-Johanssondet dock baranulägetuppmärksammats. I är somsom

konsultföretag.ett egetver
politiskomfattningensammanlagdauppskattade denCarlberg av

heltidstjänstertill motsvarandevid PR-byråernapåverkan 15-20 men
desysselsätter Avfrån tid tillverksamheten 60 personer.caatt annan

uppgiftdet endast möjligtPR-byråernaaktuella14 attvarnu
opinionsbildningochlobbyingverksamma inomantalet konsulter

dessa företagframgår det vid sigtabellbyråer.vid Av 1 rör9 att om
andelenprocentuellasedan densammanlagt Låter32-35 personer.
dennaföretagopinionsbildning vid deochlobbying två angettsom

andelochBurson-Marsteller °/o°/o JKL 3040 motsvara avsamma
knapptföretagen kommer ivid deintäktspersonerantalet två upp

politisk påverkanjämförelsen tabell visarMedan i 350 attpersoner.
denPR-branschen mätningökande del visar inteutgör anta-en av

fattasökar.verksamhetenhärkonsulter Menlet gjorts görattsom
ochKreab, Andréassonpåverkan vidmed politisk PRarbetarde som

har intäktspersoner.vilka sammanlagt Dess-Svenska PR-byrån, 48
troligtnyanställningardetdet och medi årets mångagångnaärutom

nuläget.exakt medhär Detsiffrorde inte ärstämmeratt angessom
antalet konsulter åtmins-sammanfattningsvis rimligt anta attatt som

möjligenochpåverkanmed politisktidvis arbetar 50är större äntone
TillkonsulterfrånskattningCarlbergsockså 1989 60större än
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detta kommer också egenföretagare den före detta riksdagsleda-som
Johansson, advokaterKurt-Ove och konsulter företagvidmoten

tillhörinte PRECISJsom
har lyckats kommaVi inte fram till den politiska konsultverksam-

hetens exakta omfattning kan konstatera den har ökat ochattmen
PR-byråerna utmärkernågra medsig tydligare inriktningatt av en
syftartjänster till politisk påverkan.som

Vem arbetar med politisk påverkan

de sysslar med lobbyingAtt och opinionsbildning ofta harsom en
politisk bakgrund bekräftas både intervju- och enkätundersök-av
ningen. Flera har partipolitiskt erfarenhetmed frånett engagemang
uppdrag olika fallnivåer. konsulternas partipolitiskaI några är
anknytning mycket tydlig och PR-byråerna har också fåttnågra av en
partipolitisk stämpel till följd detta. framför alltDet anknytningärav
till Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet märks.som
Flera har också erfarenhet från tjänster regeringskanslieti och riksda-

konsulterna har därmed bredare förankring politikeninom ängen, en
partipolitisktett engagemang.

Tabell Antal anställda vid PR-företagen har/har haft4.4. poli-som
tiskt förtroendeuppdrag eller viss tjänst

Sammanlagt antal Andel antalav
med erfarenhet från intäktspersoner

Uppdrag/tjänst: politik/förvaltning %

Politiskt förtroendeuppdrag 48-49 27 %
Anställning hos politiskt parti 12 7 %
Till regeringskansliet knuten tjänst 16 9 %
Till riksdagen knuten tjänst 6 3 %

Källa: Enkätfråga bilaga Siffrorna gällerse endast de företag4 nio deltagit isom
enkätundersökningen. har sammanlagt intäktspersonerDe vilka ifrånlångt185 av
alla sysslar med politisk påverkan jfr med kolumn och tabelli3 4

Med enkätens utfall grund kan det finnspåstå generelltattsom ett
samband mellan PR-konsulter och partipolitiskt deAvengagemang.
totalt intäktspersonerna vid tiden för undersökningen185 vid de
företag enkäten har erfarenhet från48-49svaratsom personer
politiska förtroendeuppdrag och har varit anställda hos poli-12 ett
tiskt parti. sammanlagdaDet antalet konsulter arbetasom uppges
med politisk påverkan vid de företag enkäten kansvaratsom upp-
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runda talochkolumntabell I5.tillskattas 432-42 personer
bakgrund.partipolitiskharantalsammanfaller detta med det som

exaktdet sigsidanandra ingetå rörDet är attgaranterar omsom
erfa-medandelGenerellt 27är procent storsett ensamma personer.

yrkes-ochförtroendeuppdrag inomfrån politiskarenhet sammaen
med lob-sysslarintäktspersonernaifrån alla delångt 185Mengrupp.

företag Lexivi-framför allt tvåopinionsbildning.och Detbying är -
beräkningen.utslag iWildellochinssion ett stortgergruppen som-

endastintäktspersonerrespektivehar 55059Företaget procentmen
ochpåverkan vid Lexivision inspolitiskVerksamheten utgörs avav

SambandetWildellvidmed detta Gruppen.arbetarendast personen
medarbetarmellan demstarkareväldärför mycketkan somvara

förvaltningellerfrånerfarenhet partioch harpolitisk påverkan än
frågan.belyser dessutomsiffrorna Intervjusvarenvad visar.ovan

dethurkunskapergodaintervjuatsDe poängterar att omsom
förförutsättningfungeraretablissemangetpolitiska är att varaen

helhetsin-sammanhang.politiskakonsult i Ettframgångsrik som
olikaomfattarkunskaperpolitiska mångatryck intervjuerna är attav

formarhur dennaförtroendevaldas situation,deinsiktaspekter; om
och förhållningssätthandlingsutrymme,tänkande,deras gentemot

opinionopposition,andraoch delsdet partietdels parter somegna
kringha kunskap rutinernanödvändigtAbsolutväljare.och är att om

för,Förståelsepolitiska besluten.fram till delederärendegången som
politiskadetspråket ochpolitiskavid dethelstoch resone-vana

regeringskanslietsochfrån riksdagensErfarenhetviktigt.ärmanget
förhafrågasammanfattningsvistjänstemannakårer är attomen

dettyckserfarenhetpartipolitiskkunskaperändamålet rätt varamen
utbild-frågadetta.effektiva uppnå Iochvanligaste sätt att ommest

journalistiskochsamhällsvetenskapligframträderningsbakgrund
ochekonomer, socionomerfinns också jurister,härinriktning men

representerade.informatörer
relatio-påståendenartiklarnasbekräftar alltsåResultaten näraom

politiksedanpolitiken.PR-företagen och Fråganmellan är omner
besluts-för hurbetydertjänstemannabakgrund någotoch närapass

blandfram iförts liggerkritikarbetar. Den annatsommanprocessen
fårbidrar tillpolitikerochlobbyisterkontakter mellan attnäraatt

offentlig-ochräckhåll för insynliggerbeslutsprocess utomsomen
folkvalda och demellan debliFöljdenhet. påstås gränserna somatt

tilltillbakakommerotydliga.besluten blirpåverka Härförsöker
konsultverksam-politiskadenhurforskningsuppgiftensjälva att se-

dagord-kontrollpolitikernaskravljusetheten i överut avser
offentlighet.öppenhet och Föroch beslutsprocessensningen att
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kunna ställning till detta krävs tittar hur verksam-närmareta att
heten fungerar.

Hur går PR-företagen tillväga

hurAtt PR-konsulterna till arbetegår i sitt syftar tillvägase som po-
litisk påverkan led hittai verksamhetensnågra karaktäris-är ett att av
tiska drag. intresseAv reda initierar uppdragen.är att ta vem som
Är det PR-företagen aktivt initierar ärenden och profilerar sigsom

kundkategoriervissa eller det kunden söker PR-före-ärmot som upp
angelägetDet funderatagen uppdragensär in-överatt om ursprung

verkar kontrollen den politiska dagordningenöver vissasamt om
intressen framför andra. viktenFrågor personliga kon-gynnas om av
takter och Vilkeni utsträckning politiker, tjänstemän och journalister
kontaktas PR-företagen har också central roll. Slutligen skallav en
också något i övrigt deras åtagande uppdrag ochse om styr av
Vilka grunder detta falli sker.så Kapitlet avslutas med diskussionen

vad rimligen inverkar omfattningen lobbying och opi-om som av
nionsbildning; under förutsättningarVilka bedöms det informella
deltagandet lobbying och opinionsbildning politiken ökai- -

Konsult eller uppdragsgivare varifrån kommer frågan-
Enligt intervjuresultaten marknadsför PR-firmornasig inte nämnvärt
hos potentiella kunder. flesta kontakterDe med uppdragsgivare
knyts via nätverk och rekommendationer tidigare kunder. Tillav
övervägande del det uppdragsgivarna den inledande kon-är tarsom
takten med PR-företagen här finns undantag. fallnågra därImen ett
det vanligare företaget deninitierar inledande kontaktenär änatt att
kunden förklarardet, konsulten fråga anledningeni till detta.gör

harFöretaget särskilt profilområde miljö där besitterett spets-man
kompetens. valetDetta erbjuder sina tjänster. Kon-styr av vem man
sulten frågai profilområdetinom har möjlighetattmenar man att
bedöma vad kommer hända. hur beslutsutgångenManattsom vet
troligen kommer för ärenden inom detjust området, ochatt utse
vilka besluten skulle kunna till nackdel för och följaktli-grupper vara

vilka behöver hjälp föra fram budskap.sina Anledningengen som att
till eventuella kunder kontaktas tycker sigäratt väx-att man se en

fråga,ande till exempel företag grund sin verksamhet ris-att ett av
kerar komma inställdnegativt opinion. Konsultenmötaatt att en
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utveckling ochdet händer attatt vetatt manatt man ser enmenar
fråga."borde ha visskund intresse av enen

ochfrån båda hållen iuppdragfall initierasandratvåI attuppges
företagets uppdrag initierasfall precis; 80är procentett avmerman

intervjuundersök-ingickdeföretag tio ikunden. Vid somsex avav
för denuteslutande kundenhuvudsak eller stårdet iningen är som
främsttycks detändå skerdetkontakten.inledande När motsatta

särskiltfrågor ligger iochtidigare kunderfråga röra somvara om
exempelvismed kunden kankontaktOrsak tilltiden. atttas varaatt

område,hända inom visstkommernågot attettatt manattvetman
bordefråga eller opinionutveckling vara aven somav enser en

hosfinns personligtdetför kund ellerintresse ett engagemangatten
dettavilja arbetaskullefallkonsulten. tvåI att meruppges man

sätt.
de flestadetkonstatera ikan alltsåUtifrån intervjusvaren attman

detärendenuppdragsgivaren initierarfall är motsattaattmensom
till detta.flertal anledningarfinns Detoch detförekommer ettatt

detarbetaönskanfinnas skönjbarocksåtycks sättet.att meren
enkätundersökningenytterligarebelyses iFrågan ur en annor-men

utsträckningvilkenombads bedöma ifrågeställning.lunda Företagen
innebäruppdragen att:

placeravillfrån grunden, detärendedriva säga ettatt° att ett
aktuellttidigare varitpolitiska agendan intedenärende som

för diskussionvid tillfället legat inte variteller nere/ ämne
ärendelyfta frampåverka/ytterligare något sättett° att som

pågåendemedagendan ochpolitiska ibefinner denredan sig
remissförfarande.utredning ellerdebatt,

frågorgamlaellerTabell Nya4.5.

Ganska Mycket
vanligtVanligt vanligtOvanligtAldrig

123 2fråga 1framLyfta en ny
342aktuell frågafram redanLyfta en --

Enkätfråga och b bilagaKälla: se5a

ganska vanligttyckshelt från grundenärendedrivaAtt mennyttett
framlyftaytterligareutsträckningmindreförekommerdet i än ettatt

vanligtdock mycketföretag detärende. Vidbefintligtredan ärett
politiskarisk denfinnsganska vanligt.företagoch vid Härtvå atten

direkt. Iställetfrågan berördemfram hosagendan inte växer som
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och formas den initiativ offentligtnågon intestyrs av som repre-
den berörda intressegruppen. tillInitiativen dagordningensenterar

skall komma bred debatt och inte privata intressen däröppenur en ur
förinsyn allmänheten saknas. ligger med andra ord faraHär i atten

frågor skapas PR-företagens ochpremisser enligt deras förut-
sättningar. rimligtDet dessa kombination före-är äratt anta att en av

kompetens, preferenser, och ekonomiska intressen,tagens men
också konsulternas personliga politiska frågorAtt ini-engagemang.

PR-företagenstieras villkor minskar representationsmaktens möj-
ligheter forma och kontrollera den politiska dagordningen. Attatt
lyfta fram fråga från grunden kan också innebära PR-företagenen att
har ökad frihet hur kring ärendet kommeratt styra turerna att ut.se
Effekten blir PR-företagen kan bestämma möjlighetatt vem som ges

komma till tals frågani och det vill vilkanär; sägaatt argument som
kommer fram och därmed hur eventuell debatt kommeren att ut.se

uppdragsgivarnas del kan företagensFör möjligen preferenser samti-
digt betyda fråga ellermåste visst ha särskildsättatt uten ettse en
anknytning för intressera PR-företagen. Nackdelen blir dåatt att
intressen och frågor eller anledning inte intres-ärsom av en annan

för PR-företagen frågoreller vilka kompetens saknas, riske-santa om
utgångspunkt frånredan början. komma tillAttsämreattrar en

tals och fram budskap med hjälp konsult behöver således inteav en
bara bero uppdragsgivarens betalningsförmåga, också vilkautan
frågor PR-byråer/konsulter andra skäl intresse driva.isom attav ser

dessa risker börMen inte överdrivas majoriteten uppdragenav-
fråninitieras ändå uppdragsgivarna själva. de flesta fall arbetarI PR-

företagen med frågor redan deinnan deras bord aktu-nått varitsom
ella vilket rimligtvis innebär de harinte möjlighetatt att styrasamma

Underargumenteringen. intervjuerna påpekade dessutom kon-två
sulter kunderna ofta för PR-företagen kontaktasär näratt sent ute;

den politiska ofta för långt för det skallgångenär processen att vara
möjligt åstadkomma verkliga förändringar besluten.iatt

det också möjligtMen sida PR-företagenär att attse en annan av
kan skapainitiativ politiska ärenden eller frågor.eget styra upp nya

folkvaldade skall haFör kontroll dagordningen kräver ideal-överatt
modellen de -förutom fattarde de avgörande beslutenatt att ett-
tidigt stadium skall förutse kommande samhällsproblem. Eftersom
saknar för folkvaldagarantier de uppfyller detta ideal kan frågor,att

hur de lyfts fram, bottna bretti ochintresse vik-oavsett ett ettvara
komplementtigt till den politiska agendans sammansättning. Trots

PR-företagens verksamhet syftar till politisk påverkan i vissaatt som
infallsvinklar heltinte linje medi det här arbetets demokratiskaär
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demokratiska beslutspro-till denorsakerandraskymtarkriterier, att
PR-företagensihar sittoch intekanteni ursprungsomnaggascessen

utveck-med beslutsprocessensharOrsakerna görasätt attatt agera.
företrädesvisstycken.tidigare Dethar berörts ioch årling i stort

utredningsresurser,bristpolitisktuppskruvatfråga tempo,ettom
förankrade maktposition.starkarealltmediasoch

Arbetsmetoder

olika ämnesområ-uppdragen inom mångaliggerSom nämnts ovan
ochgigantiskauppdragdelframgården. intervjuerna ärAv att en

kanske inten-ochkortareandramedantidlångsträcker äröver mer
naturligttämligenfaller detåtanke sigdetta iMed blandsiva. annat

medförvilketuppdragtillfrån uppdragvarierararbetsinsatsernaatt
distink-inledandekansvårundersökta. Härarbetsmetoderna är enatt

indirektochdirektsyftar tillarbetsinsatserskiljation somattvara
mediaframgickartiklarnabeslutsfattare. Av ärpåverkan attgentemot

PR-företa-ochbeslutsfattarnafram tillförkanalviktig nå attatten
nyhetsvärdekravmediashanteraofta handlaruppgift attomgens

lobbyis-registreringRiksdagsdebattenskapa opinion.och avomatt
del-politisktocksåmedias rolldeltillfokuserar viss attmenter

den ameri-liknarutvecklinglobbyistisktagande går sommot meren
Tidigarebeslutsfattarna.direktpåverkanintensifieradmedkanska

konsult ochpåverkandirektemellertidundersökningar visar att
delPR-företagensovanligt.emellan Förbeslutsfattare är ytterst

formmedkundenbistå någonhandlatycks det närmast avattom
PR-företagenhurredaförsökaskallhandlingsplan. Vi närmare ta

politiken.påverkasyftar tillarbetedettill igår väga attsom
PR-företa-intervjuundersökningenintryck frånsamlat ärEtt att

utförs.uppdragenförmodeller hurmetoder ochutvecklar egnagen
diskussionförainledningsvisemellertid viktigtdetGenerellt är att en

och klar-analyserauppdraget,uppdragsgivarenmed noggrantattom
förutvecklas strateginSedanmålgrupper.mål ochuppdragetsgöra

och hurkrävskommunikativa insatservilkauppdraget; argu-som
opti-fördet situationenhittaMåletformuleras.skall är attmenten

konsulternapåpekarverktyget",mala aven
synpunkterutbyteochhar diskussionSammanfattningsvis av

mellan kon-kontaktenplats iframskjutensakinnehålluppdragens en
effek-ochhitta deSyftetuppdragsgivare.ochsulter rättaär mestatt

skallför nåförmedlasskallbudskapenför hurformernativa att man
målgruppen.aktuelladen
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Formulering argumentav

grundPå varje uppdrag kräver specifikasin lösning det iattav var
intervjuerna svårt detaljerade uppgifter vilkeni utsträck-att mer
ning olika arbetsmetoder används. enkätundersökningenI däremot
ombads de svarande bedöma vilkeni utsträckning skala ald-att en
rig-alltid de använder utvalda arbetsmetoder.

intervjuernaI antyddes bistår uppdragsgivaren medatt man att
formulera för de frågor uppdragsgivaren vill driva.argument som
Enkäten två detta, dels bedriva efter-sätt göratog attupp att egna
forskningar fakta i ärenden med syfte befästa/ formuleraom att argu-

dels utomstående med expertinflytande för dement, att engagera att
skall ställning fråga.i falletVi såg i med Redareföreningenta en att
Rikta distribuerade från Sjöfartens analysinstitut. för-Irapporten
månsbilsfrågan ochsåg S Naturskyddsföreningen hjälptaatt av-ocksåJKL använde expertutlåtandenl för driva debatten ochatt-
för förankra och budskapatt argument

Båda metoderna vanliga och PR-företagen efterforsk-är göratt
ningar syftei formulera kunden regeläratt änargument mer
undantag. ochAtt opinionsundersökningargöra användspresentera
förmodligen också delvisi syfte fanns inte medsamma men som
svarsalternativ i enkäten.

Tabell Koalitioner formuleringoch4.6. uppdragens argumentav

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Engagerat experter att ta ställning 1 5 3- -i frågaen
Research i syfte befästaatt 2 4 2- -
argument
Sammanfört/försökt sammanföra 1 1 3 4 -Koalitioner

Källa: Enkätfråga bilaga.se bortfall3a fråganEtt "research syftei befästaatt
argument".

leta samarbetspartnersAtt till kunden föraatt samman grupper-
kan ha intresse driva och fråga -förekommersom attav en samma

vid flera företagen. arbetaDetta poängterades också i inter-sättav att
vjuundersökningen. artiklarnaI tidigarejag hänvisade tillen av som
framhölls vissa särskilt bra ha framför alltvänner inomäratt att -
miljörörelsen. tycksDetta exempelvis ha falletvarit förmånsbilsfrå-i

då valdeS samverka med Naturskyddsföreningen. intres-Attgan att
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framstårfråga iisammanförs för gemensamtatt enagerasegrupper
frågapositivt.främst Enbemärkelse någotdemokratisk somsom

förankradbredarerimligensamverkande ändrivs är ettgrupperav
till minnesdrarViprivat intresse.litet argumentenavgränsat attoss

enskildaprivataskall kommaför beslut integrundtillligger ursom
för koalitio-debatt.bred Inomintressen öppen attramenutan ur en

och beslutentalstillkommamöjlighetflerakanbildas somattner
skullekanskedefleraformas intressensåledeskanfattas än annarsav

braolikadockrisktänkbarha gjort. En är passaratt gruppersvagare
det intressetvilltillfällen, detvid olikamedsamarbeta ärsäga attatt

föravgörandeinflytelserikaochstarka ärhos några omsomgrupper
koalitio-politiskautanför deställsellertill talskommerde svagare

koalitionerbildaförmåganeffekten detocksåblirDå är attattnerna.
avgörandeförankradebred frontför det äristället argumentet som

kommerdagordningenpolitiskadenför hur att ut.se

påverkan"Indirekt"

kapitletinledandedetpreciseradesinnebörd iOpinionsbildningens
syfteidebatten.offentliga Insatsernadeltagande deni görsegetsom

besluts-påverkautvaldelleropinionenallmännadenvia gruppenatt
framföramedia låtamedkontakter någonfattarna. Att annangenom

opinionsbild-fråndefinitionbetraktasståndpunkt i vår som enen
detbådaför dempåverkansform.avgränsad Gemensamt ärning att

beslutsfattarna.tillrelationerdirektapåverkahandlar utanattom
definitio-enligtmedia innebärmedkontakterpåverkanMen genom

självbeslutsfattarna intefram tillvillden nå är tvungenatt somnen
ifrån detbortlängredärmed kanochaktörframträda ageraatt som

påverka.avsiktförharbeslut attman
besluts-kanal tillmediaanvändaolikaalltsåfinnsDet sätt att som

Redarefören-uppdraganvändeRiktadetfattarna. Ett är som
journalistkontaktermeduppdragsgivarenbiståingen; attgenomatt

bjuds in.journalisterditpresseminarierellerpresskonferenserordna
fåruppdragsgivarenalternativframgickintervjuerna ärAv attatt ett

kanartiklar.tillfaktaunderlag Detochresearch, artiklar,medhjälp
opinionsundersökningar,frågaockså annonserpresenteraattomvara

frånalltopinionsbildning kaninformationsmaterial. Attoch vara
opinio-politiken viatill gårdebattartiklar,tillkampanjer vägenatt

framtidenrollviktigare ialltspelakommerdennaoch att enattnen
under intervjuerna.framkompåståendencentralaär somett par

ellerartiklarskriveroftaöverlagbekräftarEnkätsvaren att man
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alternativt till de blir skrivna bjuda in utvalda jour-attser attgenom
nalister eller andra informerar journalister. tabellensätt Men
nedan visar också undantag; i fall sällannågra eller aldrigatt man
arbetar det sättet.

Tabell "Indirekt påverkan4.7. nå mediaviasätt att ut-

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Författat artiklar/Utkast till artiklar 1 1 1 6 -Ordnat pressmöte/Bjudit 1 2 2 5 -journalister
På sätt försettannat journalister 2 2 3 2-
med material

Källa: Enkätfråga bilaga3a se

framträderEtt emellertidmönster visar samband mellanettsom
frekvensen de olika använda media. nämligensätten Det iärav att

företag exempelvis ofta skriver förartiklarstort sett samma som en
kunds räkning använder andra media.nå i Mediepro-sättsom att ut
fessionaliseringen därmed tydligare hos företagennågra dåär deav

konsekvent andra arbetar detän sättet.mer
Fallet Redareföreningen också exempel samverkan mel-är ett

lan olikanågra tillväga. Rikta skötte kontaktersätt med journa-att
lister, ordnade pressträffar och skickade pressmeddelanden, iut upp-
draget ingick också förse utvalda journalister med frånatt rapporten
Sjöfartens analysinstitut konkurrensvillkor och kartläggaom att
mediernas hållning frågani Vi sedan tidigare det bland PR-vet att
företagens anställda finns medmånga journalistisk bakgrund. Men
Riktas agerande i rederifrågan, liksom medias inflytande och roll som
opinionsbildare i föranleder reda betydel-stort, att taoss mera om

kontakter mellan PR-företag och journalister.sen av
tabellerna nedanI ofta kontakti med journalisterärattser man

i desju fallennio minst vecka.gång bedömsDessutomav en per-
personliga kontakter med journalister överlag eller mindresom mer
viktiga för lyckas bra med uppdrag och inte i fallennågotatt ett av

oviktiga. dessa kontakterAtt fyra fallisom närmastanses vara en
förutsättning för lyckas bra med uppdrag och falli bedömsatt ett tre
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i

PR-konsul-mellansamverkanindikationtydligviktiga är ensom
journalister.ochter

medkontaktharföretagetoftahurBedömningTabell 4.8. av

gångerFleragång/vecka,NågongångNågon per
veckagånger/månadfleramånad/sällanAldrigmed: perKontakt

432Journalister/ -
Skribenter

bilagaEnkätfrågaKälla: se7

grundläggandePR-branschenstill minnesdrarOm avenoss
tillkännagörsbudskapför hurformernautarbetaaffärsidéer ettatt- informa-med denrimligtverkar detolika målgrupper attgentemot -

åsikterskribenterstillkännaviktigtdetfått,harvition är attattanta
förmodligendet intefrågor.olikakunskap Vetoch i tar manman

försåsiktervilkakartläggaexempelvisreda det, somattgenom
Överlag ochsamarbeteförenklarmedier.vilkaoch ifram vemav

detmedarbetettvekanjournalistermedkontaktergoda utattutan
medierna.de Iståndpunkterna idemedbudskapetavsedda rättarätta

kontak-personligaemellertidpåpekasenkätsvaren ävenatt omett av
föravgörande jour-nyhetsvärdetändådetbra ha ärärär somattter

nalisten.
ljusetidettahurföljersedanFrågan är ut avresonemang sersom

avgörandeofta imediaviaideal. Att nåoffentliga ärdet utrummets
politiken.inflytande iochuppmärksamhetenkampen attom

underökathapåtryckarepolitiskbetydelseMedias senareansessom
kanalmediaanvänderPR-företagenvanligtocksåDetår. är somatt

dem viaochuppmärksamhet nåbeslutsfattarnasväckaför att enatt
härverksamhet detiföretagensbidrarRimligenskapad opinion.

förtillgängligaochfrågor störretillavseendet görs enargumentatt
blickfång.offentlighetens Iikommeroch därmedallmänhet enut

varandra.kan dådebattlättillgänglig vägas motöppen argumenten
"tålde intebortkangrundadeDåligt sorteras somargument -

samhälletsmedlinjeioch deljusoffentlighetens ärargument som-
samhällsutvecklingen. Argumentpräglamöjlighetbästa somattges

PR-byråernasoch medfaktaoch ibevisunderbyggsdessutom av
fårtillbidrarochefterforskningar attexperter,engagemang av

verklighetsbase-ochvälgrundadetillställningmöjlighetbättre att ta
rade argument.

mediauppmärksamhet iväckaförmåganbakgrundenMot attatt
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spelar roll för komma till tals visar sig ytterligare ljus sidastor att en
PR-företagens verksamhet. intressenDe saknar den nödvän-av som

diga kompetensen eller kontakterna har svårt hörda.siggöraatt
frågorDeras och kanske riskerar inteargument som annars att

komma fram tillträde till offentlighet. Därmed blir destörreges en
tillgängliga för bredare allmänhet kan frågan till dis-en tasom upp
kussion. sådantUr perspektiv bidrar konsultverksamheten tillett
förutsättningarna för får bred debatt där den diskus-öppnaatt en
sionens självcensurerade filter kan ställa i ochargumenten centrum
därmed till upplysta beslut med förankring bred front.en

Negativa aspekter saknas dock inte. Vi detsåg vanligtäratt att
PR-företagen arbetar med formulera de skall hjälpaatt argument som
kunderna driva frågor.sina Att sedan förs fram medatt argumenten

tydligt bakomliggande syfte kan samtidigtett övertyga, utgöraatt en
förrisk de diskuterarså och drar slutsatsernasäga Dåatt att oss.

främstmaterialet består ställningstaganden och den objektivaav upp-
lysningen bristfällig löper risk styrdär och likriktadatt en
debatt. de enskildaFör medborgarna krymper därmed tillgången
objektiv information och frågor belyses flertalet perspektiv.att ur
Det med andra ord inte säkert iordningställdaär ochatt argument
budskap skapar den vitala breda debatt önskvärd för denärsom att
skall kunna betraktas fullgott bidrag till den demokratiskaettsom
beslutsprocess enligt de kriterier ställt upp.

PR-konsulternaAtt kan erbjuda kompetens och kontakter inom
media också sannolikt möjligheterna föröppnar uppdragsgivare att

behöva framträda rimlig följd informa-Enöppet.utan attagera är att
tionen då inte kommer värderas utifrån den egentliga källan,att utan
från till neutral avsändare journalist fått ien synes mer en som upp--
drag eller tillfrågats skriva fråga.viss denGenomatt om en resurs

PR-byråernas mediakunnande och kontakter med skribentersom
aktören beroende frågans karaktärutgör, och situationges en- -möjlighet välja i vilken utsträckningstörre vill kopplasatt man sam-

med Viss ståndpunkt fråga.i Därmed det till möj-ärman en en synes
ligt, liksom också definitionen detta påverka förespråkar,sätt attav

avstånd från beslutsfattarna inflytandestörreatt ett över
utvecklingen frågai själv behöva träda fram ochutan atten argumen-

öppet.tera
När den negativa aspekten kanöverväger bortseinte från hur

media utvecklats. Det tänkbart konkurrensenär uppmärk-att om
samhet i media och ökade krav nyhetsvinkling gör att argumen-

formulering framförprioriteras deras egentliga innehåll förtens att
kunna de journalistiska kraven. liggermöta Det också till handsnära

152



PÅVERKAN PÅ4. POLITISK KONSULTBASIS

förexperthjälphautveckling därkritisk måstemotatt manvara en
kräverhörd minstintekunna sig någotgöra resurser.att som-

sammanhanget.det härresursfrågan viktigtdiskutera ijustAtt är
deltagan-deltagande ochmedborgarnasbyggerdemokratiEn att

skalloffentliga diskussionenenligt jämlikhetsprinciper.det sker Den
för-hållbarhet ochför alla och endasttillgänglig argumentensvara

innebär såledesIdealmodellens grundstenutslagsgivande.ankring är
individnivå.fråga jämlikhetgrunden detjämlikhet.krav I är om

finns dettradition har,demokratiskadenmed representativaMen
deÖverförd betydelsejämlikhetstankenanvända ianledning att

medborgarna.företräderorganiserade intressen Urmånga som
jämlikhetstankenavseendemed justdemokratisk synvinkel --

ifrågasättas. Med de kravutvecklingenmassmedialakan den som
egenskapvarkenhar alla medborgare inyhetsvinklingställs av-

företrädare knappastmedborgare ellerenskild sina sammagenom -
media. slutändenpåverkatill tals ochmöjlighet komma Iatt genom

kontakt-tillockså tillgångfråga och möjligenblir det om resurseren
tankeskalldeti sig inget MenDetta ärägnanät. är nytt. ensom

Å sidansammanhanget.PR-företagen spelar ivilken roll ser enena
finnsanställahar rådutveckling. kompetens intepositiv Den attman

Å detandra sidaninför problem.hyra då visstin står ärettatt man
syftar till politiskverksamhetPR-företagens påver-tänkbart att som

förvedertagetdär det blir alltmerutvecklingkan bidrar till atten
medhjälpinflytande. Med kanköpa politiskt manresurserpengar

deförsämrassådan utvecklingmediestrategi.hellägga Iatt enupp en
tals.förutsättningar komma tillattgruppernasresurssvaga

folkval-deställer också kravidealmodellendemokratiskaDen
förmånsbilsfrågan detdagordningen.das kontroll sågIöver att

möjligt "blåsaoch medias hjälputtänkta uppmed strategier är att en
Förmånsbilsbeskattningen givet-till oanade dimensioner.fråga var

fråganuppmärksamhet.förtjänadespörsmålviktigt Menvis ett som
ochföreträdesvis bilindustrinde resursstarka aktörernainteär om -

uppmärksamhet. dennafick oproportionellt OmS typ age-stor av-
politiskaden framtidapräglaalltmer kommerrande någotär attsom

kommafrågor och rimligtvisutvecklingen kommer vissa intressen att
ochför har kompetensförmån deskymundan tilli attresursersom

sådant sätt.ettagera
tveksammabåde ochmed andra ord positiva någotDet är mer

idealmodellens kriterier.de ljusetframträder då Isidor ises avsom
ochlobbyingmediadel den bilddäravsnitten tog ger avsomav

framlagtsde ikonsultbasis ochopinionsbildning motioner som
defi-PR-företagen media.kritiken delvis Attfrågan, ligger i styratt
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detniera kanske starktaningen uttryck, visstäratt styra ettsom men
har de möjlighet påverka det skrivs och därmed hur debattenatt som

ut.ser
påtagligare kritik riktas konsulternaMen utföraän påståsmot att

uppdrag beslutsprocessensi absoluta närhet, de därmed får infly-att
tande de beslut fattas och mellan dem och deöver gränsernaattsom
folkvalda blir grumliga. Lobbyföretagen förvaltning ochin itränger
beslutsprocess och doldsig hävdarstyrning, SvenssonJörnägnar
vpk redanien motion Bertil Persson1982.1 im argumenterar en

lobbyverksamheten florerarmotion riksdagenymnigt iattsenare
och skiljer fråninte lobbyingsig amerikanskt snittl Det påståsav
också det händer riksdagsledamöter färdigskrivnaatt att tar emot

frånmotioner intressegrupper och PR-företagen bistår uppdrags-att
givare samband medi remissrundor. Tidigare undersökningar hävdar
dock PR-företagen arbetarinte det bättre klar-Försättet.att att
het hur beslutsprocesseni PR-företagen befinner ochsig detnära om
skett förändringar sedannågra tidigare undersökningar, frå-ställdes

avsikti reda vilkeni utsträckning syftarinsatserna tillatt tagor
direkt påverkan; direkta relationer beslutsfattarnatillatt genom
försöka påverka besluten.

"Direkt" påverkan

konsulternaAtt uppdragsgivare beslutsfat-representerar gentemot
eller andra kan tänkas inflytandeha beslutsprocessenövertare ärsom
särskiltinte vanligt. demSju intervjuatsav som attuppger man per-

sonligen inte uppsöker beslutsfattare eller andra med inflytande över
beslutsprocessen för förpåverka uppdragsgivarens räkning. Attatt
försöka påverka personligen därmed uppdragsgivarennågotär som
vanligtvis får för själv. respondenternastå De övriga däre-svävartre

målet ochnågot inte tydliga dessaEnmot ger attsvar. av menar
politiskasig i kretsar och det händer försökerrörman att att man

riksdagsledamöter uppmärksamma fråga och det dågöra atten
handlar redan känner. ocksåEnom personer som man annan uppger

han känner dem han vill påverka och de hansäratt att vet vem som
uppdragsgivare. konsult också denSamma ende de tioär av som
intervjuats det arbeteti praktiskt ha möjlighetärattsom uppger att

fritt riksdagshuset.sig i Av intervjusvaren döma skerröraatt att per-
sonlig påverkan den de förekommer-i mån redan etableradevia-
nätverk. kommer sannolikt den politiskaHär och yrkesmässiga bak-
grunden inom riksdagparti, eller departement väl till pass.
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devilken utsträckningbedömaenkäten ombads konsulterna iI att
beslutspro-innebär de arbetaranvänder arbetsmetoder näraattsom
direkt slagbetyda påverkanoch därmed kan att av mercessen som

kunderskonsulterna diskuterarfrågan vilken utsträckningsker. iPå
aldrig ochbedömdes detta skemed beslutsfattare iärenden direkt två

Valtfall alltid.fall. fall sker det ofta och ingensällan i Atti I etttre tre
företagenibland skulle kunna betydasvarsalternativet någraatt av

beslutsfattarna och beslutsprocessen. Attgenerellt arbetar närmare
betydanödvändigtvisbeslutsfattare behöver intediskutera med att

mellan påverkasyfte påverka,direktdet sker i gränsen attatt men
Ävenhårfin. detandra sidaninformera eller diskuteraoch åär om

beslutsfattaren medvetensyftet påverkadirekta inte görsär att om en
för uppdragsgivaren.leda tillfråga vilket möjligen kan öppningar Att

beslutsfattare har godmed ellerärendediskutera ett annan som
syftetrimligen också ske medbeslutsprocessen kaninsikt i att
uppdragsgivare.frågapolitiska utvecklingenbevaka den i någon en

politiskaibland, ofta eller alltidföretagentabellenI att agerarser
kunder.utkikstorn sina

PR-företagendet vanligtEnkätsvaren ocksåvisar är attatt arrang-
fem fallbeslutsfattare. skerochmellan uppdragsgivare Imötenerar

utsträckningeller mindreofta och alladet inågot ägnarär som mer
fall enkätenbetonadesRelationsbyggande i iinsatsersig åt. ett par

medstressade och hinnerPolitikerna intesärskilt viktiga. är attsom
för talanäringslivet; tidmedupprätthålla kontakten måste attges

framkom under intervjuerna.punkt,till argumentenett somvar av
framträder de vanligasterelationerbygga långsiktigaAtt ettsom av

oftaoch med uppdragsgivarenkonsulter anlitas.syftena med I attatt
konsultverksamhetenbeslutsfattare bidrarsammanförs med så

förekommer.rimligtvisdirekt påverkan lobbyingtillsätt att - -
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Tabell Metoder nå4.9. fram direkt till beslutsfattarnaatt

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Diskuterat kunds ärende med politi- 2 3 3 1-
ker/annan nära beslutsprocessen
Arrangerat möte mellan kund och 1 3 5- -
beslutsfattare
Bevakat den politiska utvecklingen 3 3 3- -
åt kund
Författat remissvar/Förslag till 2 3
remissvar
Författat motioner underlag/Förslag 3 2 4 - -
till motioner

EnkätfrågaKälla: bilaga3a se

enkätundersökningen framgår andraAv sättatt att gentemotagera
beslutsfattare förekommerockså mindre omfattning.i Detänom
händer kunden får hjälp med eller för-remissinstansatt att attagera
fatta detmotioner särskiltinte vanligt.även årom

och enkätundersökningenIntervju- har erfarenhet frånvisat att
beslutsprocessen, framföroch allt från partipolitiken, vanligt blandär
PR-företagens anställda. visade kontakterIntervjuerna poli-inomatt
tiken spelar roll för diskuterar kunders frågor med denivem man -

det förekommer. arbetsmetodermån De ocksåtagitssom gerupp en
fingervisning kontakter betydelse för PR-konsulternasärattom av
arbete. mellan kund och beslutsfattareAtt ochmötenarrangera att
bevaka den politiska utvecklingen förenklas rimligen kontak-näraav

och förtroendefulla relationer till dem har inflytande överter som
beslutsprocessen. Mycket kontakter med beslutsfattare kan välnära

betraktas förutsättning för skriva motioner/snarast attsom en
underlag till Troligenmotioner. det då försig inomrör attom ramen

form samarbete samförståndnågon eller mellan riksdagsledamot,av
uppdragsgivare och konsult frågaemellan skrivai motion.atten en

undersökningenvisar inteMen initiativ motionertyvärr vems
skrivs då konsult anlitas för detta.en

harVi exempel arbetsmetoder konsultföretagensettovan som
använder de utför uppdrag syftar till politisk påverkan. Hurnär som
de tillväga konsulternasgår politiska och yrkes-samt engagemang

bakgrundmässiga väcker frågor frekvensen och betydelsenom av
direkta kontakter med politik och förvaltning. de båda tabellernaI
nedan får tydligare betydelsen detta. knap-Det ärett grepp om av

överdriftnågon resultaten linjepåstå i medärpast att att tesen om
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politiken. Personliga kontakter bedömsnätverkens betydelse i vara
flesta fall. Alla dessutomabsolut nödvändiga eller viktiga de ii står

förbindelse med departement ocheller mindre utsträckning imer
riksdagsutskott. dem enkäten i margina-En svarat noterarav som

han ofta kontakt med enskilda riksdagsledamöterlen attatt tar men
formella med utskott sällan förekommer.kontakter

företagethur ofta företaget/ harTabell Bedömning4.10. av ngn
riksdagsutskottkontakt med departement resp.

gångerNågon gång Någon gång/vecka, Fleraper
gånger/månadAldrig månad/sällan flera veckaKontakt med: per

2 6 1Departement -
Riksdagsutskott 3 15-

Enkätfråga bilagaKälla: se7

första resultaten tabell det lätt hänt lik-Vid anblicken i 11 är attav
fall med riksdag och departementställa de kontakternai några täta

betydligt vanligaremed direkt påverkan kundså vägnar är änatt en
eftertankevad tidigare det behöver vidpåståtts. Men närmaresom

bevakning den politiska utvecklingenViinte så. såg attvara ovan av
beslutsfattareuppdragsgivare och medmöten äratt van-arrangera

frek-detta den främsta anledningen till de tämligenligt. Troligen är
med första hand departement också medkontakterna iventa men

enkätsvaren framhålls kontakterna vik-riksdagsutskott. I ärattett av
för situationsbeskrivning och faktaunderlag.snabbtiga Det är

från de direkta kontakternaockså helhetsintrycket intervjuerna att
fakta ärende, exempelvisofta reda visstgår ut att ta ett attom

ärende befinnerinformation exakt beslutsprocessen sig.i ettom var
bekanta sedan tidi-konsulterna de ringsEn ärattav menar som upp

känner till dennes arbete och uppdragsgivaren är,vetgare som vem
information ärenden ochoch syftet främst inteär attatt att om

påverka.
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Tabell En bedömning vikten personliga kontakter för4.11. av av
lyckas bra med uppdragatt ett

Personliga kontakter Absolut Inte särskilt
med/inom: nödvändiga Viktiga viktiga Oviktiga

Partipolitiken 4 4 1-
Tjänstemän/handläggare 2 6 1 -

Källa: Enkätfråga bilagase6

frånTill skillnad opinionsbildning och media, innebärvianåatt ut
arbetsmetoderna diskuterat, påverkan direkt slag.justsom av mer

PR-företagen beslutsfattare föruppvaktar påverka kundsAtt åatt en
ovanligt enstaka undantag kan tänkas förekomma.vägnar är även om

Vad gäller direkt påverkan det främst fråga sammanföraär attom
uppdragsgivare med beslutsfattare. PR-företagens arbete tycksMen
till del bestå faktaolika samla och upplysningar.sättstor attav

för utförssedan grunden hur uppdraget vilkaDessa utgör argu--
föras framskall och vilket hur uppdragsgiva-sättment samtsom

bör Sammanfattningsvis någorlundaockså tydligväxerren agera. en
frambild vikten kontakter och hur de används. Personliga kon-av av

takter tycks viktiga främst därför förenklarde arbetet medatt att
fram information och mellan uppdragsgivare ochmötenatt arrangera
beslutsfattare. Vid granskning enkäterna visar signärmareen av
också företagsamband mellan devisst iänett svagtom som- -

utsträckning arbetar sådant kan tänkas under-större sättett som
lättas förbindelser företagpolitiken, och de värderarinomav som
betydelsen jämförelsepersonliga kontakter mycket högt. Menav en

enkätsvaren personliga kontakter med journalistervisar attav
bedöms viktigare kontakter politik förvaltning.ochinomänsom
Betydelsen kontakterpersonliga leder också tillbaka tillav reso-oss

förs bokens andra kapitel den politiska ord-inemanget attsom om
tycks ha fåttningen nätverksliknande prägel.en mer

har här långt kommit till klarhet viktiga punkter.Vi så några
således dags återknyta till den demokratiska ideal-Det är att nytt

modellen och ställning till hur arbetssätten kan tänkas för-ta ovan
hålla till de kriterier har krav offentlighet ochsig desatt upp;
folkvaldas kontroll dagordningen.över

information beslutsfattarna förviktigt de skall haAtt når är att
möjlighet förutse framtida frågor och problem. Därmed kan deatt
råda den politiska dagordningen det vill vad skallöver säga tassom

till beslut. detta värdefullt beslutsfattareavseende detI är attupp
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får information desammanförs och demed intressegrupper att om
politiker ochoch frågor aktuella.problem intressegrupperAttärsom

för och verklighetökar chansen politikmöjlighet mötas attattges
tals ochkan komma tillvarandrakommer intressennärmare attatt-

diskussio-beslutsfattarnas uppmärksamhet. Utgångspunktenfår ide
figurschematisklobbying och opinionsbildning itogs enomnen

informella delta och påverkadet fråga ivisar sättär attatt omsom
konsultverksamhetenden politiskapolitiken. Men att genomser

politiken formellmed också deltararbeta ii viss remissermånatt
tillfrågadeskrivadet handlar instanserremisserOmväg. attom

uppdragsgivaretill remissin-eller initiativeget attatt agerarse en
välfor-förmåganundersökningen.visar inte Men att presenterastans

"politiskt språk"faktamässig informationmulerad och gärna ett-
uppmärksammad.betydelsefullt för ståndpunkt skall bliär att en-

informationsflöde omvänd riktning, det villVärdet i säga attettav
hel-syfte informera kunden, skallbevakar beslutsprocessen i attman

medför politiken ökarunderskattas.ler insynen iinte Det attatt -
offentlig. den politiskainnehåll blirbeslutsprocessens Attmer

företag därmed fåroch ochutvecklingen bevakas intressegrupperatt
deraspolitiken och utvecklasbättre kännedom hur inomutom ser

denbidrar tillintresseområde viktigt. Detta störreär ett gensvar
ökar möjligheterna till debattenpolitik förs vilket rimligen attsom

såledesperspektiv. framtida besluten blirvidare med vidgadedrivs De
haförankrade. det politiska skaupplysta och bättre Att tempotmer

finns kommunikationen mellansnabbare och det bristerblivit iatt
enkelttill det alldelespolitiker och bidrar inteintressegrupper äratt

beslutsfattare. denna bakgrundhörd spri-sig Motgöra gentemotatt
PR-före-kanljus de olika ingå ider sig positivt överett moment som

problem.eftersom de syftar till överbrygga dessaarbete atttagens
finns det härindirekt påverkanliksom i avsnittetMen ävenom

delsinfallsvinklar. kan dessamindre Vipositiva närma attoss genom
och personligatillgång till ekonomiskaviktentitta av resurser

effekterna de olikafunderakontakter, dels sättenöveratt avgenom
redovisades tabellen Bådatillväga i angreppssättenatt ovan.som

dagordoffentlighet och de folkvaldas kontrollställer kraven över
sinningen spets.

offentligidealmodell fattas grundvalBeslut skall enligt vår av
offentlig konfrontation. Medkandebatt där imötasargumenten

ha likställd möjlighetockså sakfrågornasandra ord måste argument
de arbetsmeto-fram offentlighetens ljus. dåkomma i Huratt passar

hur deihop med denna idéhar exempelder just sett omsom
försöka helt entydigtfattaspolitiska besluten bör Att ettge svar
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frågan förenat med problem eftersom kaninte helt säkraär vara
syftet med konsulter exempelvis kunders ärenden medatt tar upp
beslutsfattare och andra befinner beslutsprocessen.sig Vinärasom
har det kan finnas flera anledningar beslutsfattaretill kon-sett att att

Syftenataktas. med mellan uppdragsgivare ochmötenatt arrangera
beslutsfattare däremot tydligare. inslaget påverkanHärär är av mer
uppenbart. uppdragsgivare sammanförs med beslutsfat-Genom att

eller andra offentliga,det risken deärtare representerar attsom argu-
framförs i sammanhanget kommer offentligløetensinte iment utsom

ljus. Därmed behöver de den offentligainte debattens sjdlvcen-passera
suremndejrzlter. förmågandå till med beslutsfattareDet är möten
istället för förankring och relevans får avgörandeargumentens som
betydelse för vad förligger till grund de beslut fattas. Vi vetsom som

hur frekventa dessainte exakt deltar, hur de gårmöten är, vem som
till eller vad karakteriserar dem.i övrigt Kanske det både frågaärsom

sammankomster föremål för journalisters bevakningärstoraom som
och informella enskilti arbetsrum med endast del-någramöten ett

Troligen variationerna den undersökningärtagare. stora, men som
ligger till grund för den här diskussionen informationingenger oss

fasta frågan.i Vad däremot kan säkra häräratt ta attvara
finns för offentlighetinga ochgarantier Risken därmedinsyn. är stor

konsultverksamheten det häri avseendet bidrar till minskade möj-att
ligheter granska politiken och beslutsprocessen utifrånatt

Vad har fåttockså det troligen barainte sigär rörveta att om
engångsföreteelse syftet kan skapa rela-möten utan att attsom vara

långtioner sikt. Goda kontakter mellan och beslutsfat-intressen
fruktbartotvivelaktligen för de inblandade. BertilMenärtare som

skriverPersson i motion lobbyister; politikernaregistreringen om av
får låta köpasinte densig och riskeraså sättparten attav ena
bli politiska fördel förspringpojkar till kanvissa intressenJ Vi
med andra ord skymta baksida. Risken problemet för-ännu är atten
stärks det aktivt förjobbas skapa långsiktiga relationer. Denatt attav
information beslutsfattarna riskerar bli ensidig och tillnår attsom
fördel för vilket också folkvaldasvissa intressen ställer krav de för-

vidmakthålla kontrollenmåga den politiska dagordningen.överatt
skapa kontakter och bygga framträderAtt nätverk ettsom av

konsultverksamhetens framträdande drag. Konsulter och deras upp-
dragsgivare kan här komma beslutsprocessen med risk förnärmare

beslutsfattarnas information och kunskap sakfrågor hämtasiatt
endast från dominerade och deras ståndpunkter. Mednågra intressen
långsiktiga relationer och finnsnätverk politiken deti anledning att
fundera utveckling där redan gynnade möjlighetintressenöver en ges
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både frågainflytande beslutsprocessen iallttill överstörre omett -
faktaagendan och dekommerspörsmålvilka pre-somuppsom

det också dylikaKanske isamband med dessa.i är samman-senteras
deskrivs andraförekomma motionerdet kanhang änatt avsom

med de idealförenligknappastfolkvalda. Situationen är sattssom
härformas.bördagordningenför hur den politiska Det ärserupp

samhällspro-förutser kommandefolkvaldadet devarken äratt som
sådantdebatt.kommerdagordningen Ettblem eller öppenatt enur

varnades förden fara itillbaka tillför också tanken somresonemang
folkvalda och dem arbetardemellanAftonbladet; gränsernaatt som

grumliga.för påverka bliratt
fokus kon-underliggande viktenharDiskussionen ett avovan

och nätverkpersonliga kontakter någottakter, strävaräratt man
medförvaltningpolitik ochkontakterefter. Personliga inom reserva-

politiska konsultverk-för denundantag viktigtför enskildation är
förbin-oftaflera fall tämligen iocksåPR-företagen isamheten. står

med bakgrundtroligariksdag och departement.delse med Det är av-
används tillfrämstdessa kontakteroch enkätsvarbåde intervju- att-

fall där det kanuppdragsgivare.fakta ärendenreda Iåtatt ta om
beslutsfattare uppmärksammadirektfråga göra enatt mervara om

försökainformera eller möjligenfråga,uppdragsgivares attatt
fråga redanförmodanbeslutsfattare, det med allpåverka är om en

förmodligen karaktärenharsådanetablerad relation. situationEn av
försökemellanbekanta Mendiskussion övertyga.än attettmeren

förutsättning förrelationsbyggande insatserbehovet som enav
förkontaktervikten personligadeltagande ochpolitiskteffektivt av

perspektivövergripandeocksåtill tals, kan ikomma ett somatt ses
betydelsegenomgående fått alltnätverkför politiskatalar störreatt
tillgångenutveckling kansådaninformaliserats.politikenoch Iatt en

tillträde tillföravgörandenätverkpolitiskatill vem som gesvara
delbeslutsprocessens inne-möjlighet påverka.politiken och Föratt

svårgranskad. fåroch Visvåröverskådligalltdet den blirbär att mer
präglatstyrelseskick tillkapitelbokens andrapåpekas i ett synessom

ordning.överblickbar politiskordnad ochmindreenav
fråga hyrafrämst in journa-indirekt detpåverkaFör är attatt om

karaktär tycksdirektVad gäller påverkankompetens.listisk av mer
beslutsproces-konsulthjälp bevakamedfrämst frågadet attvara om
hänseende blirdemokratisktnätverk.skaffa politisktoch sig Iettsen

eftersompåverkan känsligaremed indirektjämförelsedessa insatser i
förbindelserdirektamöjligheter tillförmåga ochhandlardet merom

fattarochmedborgarnafolkvalda demed våra representerarsom-
besluten.
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Etiska och moraliska riktlinjer

Kritiken PR-verksamhet syftar till politisk påverkanmot som ger
intrycket branscheni råder djungelns lag där det saknasattav en
riktlinjer för vad och ochinte konsultbyråernagör gör, ärman att
beredda driva frågorvilka helst bara uppdragsgivaren har råd.att som

följaktligendetFinns betalningsförmågannågot hos kundenutöver
påverkar åtagandet uppdragsom av

naturliga skålAv konsultbyråernamåste givetvis sig uppdragåta
betalar Branschorganisationersig. internationell harnivåsom

emellertid lagt riktlinjer för PR-verksamhetens yrkesnormer.upp
Branschorganisationen finnsPRECIS Thei ICOrepresenterat
International ofCommittee Public Relations Consultancies Associa

Ltd. dentions internationella branschorganisationen för PR-före--
Medlemskap i medför därförPRECIS skyldighet för medlemsfö-tag.

följa branschetiskaICOs stadgar. Medlemskapet innebärretagen att
också företagens medarbetare följaskall de IPRA Internatio-att av
nal Public Relations Associations och Europeiska PR-fede-CERP
rationen stadgarna för verksamma inom PR-branschenJantagna

handlar huvudsakligaDet dokument:treom

The Code of Venice uppförande regler för1961 utövare° av-
public relations-yrket
The ofCode Athens etikregler för public relations1965 yrket° -

Charter etikregler förRome PR-företagm1991° -

CharterRome den internationella branschor-ICO1991antogs av -
förganisationen PR-företag och modernt dokumentär ärett som-

bäst de till dagens informationsmetoder och teknik.ärtre anpassatav
aktualitet ochDess direktaPRECIS anknytning till ICO gör att

Charter det deRome dokumenten har betydelseär störsttreav som
för medlemsföretag.PRECIS Charter riktlinjer förRome utgör
hur PR-företaget skall främstuppträda allmänhet, media ochmot
uppdragsgivare. gäller blandHär annat att:

yrke medsitt vederbörlig hänsyn till det allmännasutöva intresse
ialla sammanhang respektera ochsanningen medvetet ellerinte° av
oaktsamhet sprida falsk eller Vilseledande information
alltid lämpligt klargöra vilka intressen dess uppdragsgivaresätt°
företräder
respektera förtroenden ellermottagits givits sambandi med° som
uppdrag
varken föreslå eller genomföra aktiviteter otillbörligt kan° som
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lagstiftning elleroffentligapåverkanolämpliginnebära organ,
massmedia

brottregelverksjälvreglerandeföroch sigiDetta är motett men
frånföretagettillledakan teoretisktstadgarna utestängsattsett

framkommerhänt.dock aldrig intervjuernahar IPRECIS. Detta
arbetaundvikerkonsekvens;eftersträvarbland attmanannat att man

målgrup-till olikabudskapolikakonkurrerande företag,med att ge
med kundenskonflikt intressen.ieller stårnågotgöra somper

undersökningen har principerföretagde ingått iFlera somsomav
medoch uppdraguppdragsgivarekategorierutesluter vissa ettav

Charter opreciserathär områdetdetsakinnehåll. RomePåvisst är
skall sigmedlemsföretag inte någotåtaendastoch säger upp-att ett

fören-förtill skadakan ICO,uppträdaellerdrag sättett varasom
CharterVadanseende ellerPR-yrkets intressen.2°3 Romeelleringen

företagentillsåledespraktiken innebäravseende idettai är attupp
harundersökningende byråer ingått iFlerabestämma. utta-somav

dessabör siguppdrag inte åtaför vilkalade policies mentyper manav
därför tänkbartföretag.för allakonsekvent Detgäller alltså inte är

företagentveksamtuppdrag någraoch menav avett ansesatt samma
emellertid intedistinktionerandra. Någrabemöts positivt är attav

organisationeruppdrag från religösafrågor,partipolitiskadriva ta
innehåll kanochUppdragetsutländska regeringar.eller ursprung

tacka nej.anledningordmed andra attvara en
möjligtför vadutanförUppdrag ligger ärgränsen attsomsom

undviks.verklighetsförankringsakna Enbedömsutföra eller avsom
för-överdrivnaofta harmenade kundenintervjuadesdem attsom

förväntningarnaoch måsteuppdragets utgångväntningar tas ner
förmed verklighetenbättretill nivå överensstämmer att upp-somen

flera fallframgick iUndergenomförbart. intervjuernaskadraget vara
kunden.och ärlighetöppenhet Detmed krävaär avattatt nogaman

grund kun-från uppdraghäntexempelvis avståtthar attavatt man
vidPolicynoärlighet.exempelvisbedömts oseriösden genomsom

inför problemuppdragsgivarefråga stårföretaget i är ettatt somen
eller hoppaberätta allt av.måste

konsultföre-därföretagspolicyvisade ocksåIntervjuerna upp en
ärende enligttillställningmöjlighetanställda har ett per-att tatagens

ochövertygelsepolitiskrimligenkommervärderingar,sonliga Här
arbetaväljerför uppdragbilden vilkavärderingar in ietiska attman

för alko-ärendensigexempel kan inte åtaochmed inte. Ett attvara
fel.kännashelt enkelt Utgångs-ärende kantobak.ellerhol Ett

övertygelsejobbar sininteocksåkanpunkten emotattvara man
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och ärendet ligga etiskamåste inom och demokratiska ramar". Iatt
fråga vad här ligger utanför vad bedöms etiskt ochom som som som

blir förståsinte, subjektivt ställningstagande hos ochett var en.
Undersökningen preciserar inte med exakthet vilkeni denmån per-
sonliga politiska linjen valet vilka uppdrag ochsigåtarstyr av man

deminte. intervjuadesEn dock tydlig den punkten ochärav som
kan inte tänka sig arbeta med uppdrag dengåratt emotsom egna
politiska linjen. kan det ändåHär spekulera generellt ivärt attvara
den politiska övertygelsens betydelse valeti vad väljerinteav attman
arbeta eftersommed det mycket vanligt med partipolitisk bak-är en
grund branschen.i

alltsåDet möjligt konstatera regel har möjlig-är att att man som
het tacka tillnej uppdrag grund personliga värderingar.att ett av

kanDessutom det väl ändå ligga sakensi natur att man som en av
konsulterna påpekar; jobbar bäst med det ävenman trorman -
ideologiskt jobbarAtt med vad f-ngärna helstsett. man som som

konsult skämtsami med bakom-visstänen annan tonom ettmen-
liggande allvar kan knappast kännetecknande ellersäger, anses som-
karakteristiskt för branschen undantag.utan ettsnarare som

Liksom företagvilket helst det förutsättninggivetvisärsom atten
PR-byråerna tjänar verksamhet.sin bilden dessaMenpengar av
företag urskiljningslösa politiska styrda endastsom strateger av upp-
dragsgivarens betalningsförmåga framstår sammanfattningsvis inte

helt Tillämpar dessutom den demokratiska idealmodel-som sann.
len i sammanhanget kan företagens krav både uppdragsgi-attse

och uppdragen kan liknasnågot vid censurerandeutgörvarna ettsom
filter. Idén det självcensurerande filtret med utgångspunktom tas
från den roll offentligheten förutsätts spela. emellertidJagsom tror
ändå effekten här kan bli densamma då PR-företagensnågotatt av
krav i praktiken medför bygger tveksammaatt argument som
grunder uppdragsgivarens goda betalningsförmåga intetrots- -
kommer dagen medi hjälp politiska konsulttjänster. Samtidigt kanav

också skönja tendens uppdragen helst ska linjei medatten vara
den hållning gäller hos företaget. kundens del kan detFör alltsåsom
ha betydelseviss ärende helst skall konsultensävenatten ens passa
ståndpunkter frågan.i

Vilka kundgrupper efterfrågar PR-företagens tjänster

Diskussionen har hittills kretsat kring PR-byråerna och hur de tillgår
Betydelsefullt också klarhet vilkai kundgrup-väga. är att typer av
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analyserna diskuterashittar företagens uppdragsgivare. I ovanper
del påståendenhar tidigare ocksåvikten tagitVi somavav resurser.

förinflytande dekonsultföretagen bidrar till störresäger att resurs-
kapitalstarkaframför allt för näringslivetsstarka och då Igrupper

förframkom dock ökatCarlbergs undersökning intresse PR-att ett
ochfrån myndighetertroligenföretagens tjänster väntaatt orga-var

nisati0ner3°6
rangordna deombads konsulternaenkätundersökningenI att

för denmedkundgrupper deras kunder ettarepresenterar ensom
för vanligastemed denfrekventa kundgruppen, tvåa nästmest osv.

efterfrågar poli-kundersammanställning vilkaEn typer av somav
Sammanställningenuppdrag kunde sedantiskt anknutna göras

rikt-med flera problem och bör endastbrottas emellertid ses som en
PR-företagens uppdragsgivareför vilka kundgrupperlinje åter-i

finns
företag ochsvenskaföretagens uppdragsgivare deBland privataär

kundgruppernainternationella/ utländska företag de vanligaste som
de endauppdrag. dessutomefterfrågar politiskt anknutna Det är

företagförekommer hos samtligakundgrupper 8 svaratsomsom
allaföretag hamnade första plats hosfrågan. svenska PR-Privata

överraskandebetraktasföretag kan knappastDetta ettutom ett. som
efter-första hand näringslivetbekräftar detresultat. iDet äratt som

sammanhangetfrågar PR-företagens kompetens. Relevant i är att
lagstiftning därför berörsochnäringslivet regleras rigorös avav en

fjärde platsarbetsgivarorganisationerna hamnarbeslut. Attmånga
internationella/kan också konstatera deförtydligar resultatet. Vi att

deföretagens andra plats rangordningen utnyttjarutländska i visar att
PR-byrå-svensk politik ochden möjlighet opinionsignärmaatt som

före-påpekade utländskadem intervjuadesEnutgör. attav somerna
denintresseradeoftast multinationella giganter ärtag avsom--

marknaden blivit allt vanligare kundersvenska
omfat-idérörelser har sedan längeKategorin intresseorganisationer/

finnsstarka påtryckargrupper. möjligen organisationerHärtats av
deltakundetidigare, och de korporativamedi arrangemangen,som

kommittéväsende ochföreträdesvisformellt beslutsprocessen ii -
beslutstraditionerförvaltning tänkbart korporatismensDet är att

frambanaroch kontakter då knöts organisationernas vägännusom
också hainarbetade kanalerna kanpolitik och förvaltning. detill Men

utomstående ökarmed resultatet behovetförsvunnit att resurserav
idérörelserfram till beslutsfattarna.för Intresseorganisationer/nå äratt

bakgrund detsamtidigt vid kategori. Mot resonemang somaven
intressegruppspluralismutvecklingen tydligaregårsäger motatt en
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det möjligt påtryckarorganisationer starkasig samti-är växeratt nya
digt ökat antal konkurrenter det komma tillsvåraregörettsom att
tals. högre grad de traditionellt inflytelserikaI organisationernaän -
företrädesvis arbetsgivarorganisationer och fackförbund saknar de-
rimligen politiska nätverk och informationsavdelningar medegna
följden det skapas marknad för PR-byråernas kompetens ochatt en
kontaktnät

Arbetsgivarorganisationer; fackförbund och statliga företag har tidi-
haft platsergivna det korporativa beslutsfattandet.i enligtDe ärgare

traditionen starka påtryckargrupper med erfarenhet från poli-stor
tiskt deltagande. Troligen har de jämförelse med de flestai övriga
organisationer genomgående specialiserade informationsavdel-mer

och upparbetadeningar nätverk, vilket kan bidra till de hamnaratt
under idérörelser rangordningenorganisationer/ isnäppet

Myndigheter/verk hamnar förekommersjunde plats fyraimen
fall. tidigareVi statliga verk kommunikationsområdetsåg någraatt

det nödvändigt med lobbyorganisationer för profilera siganser att
beslutsfattare. Också landsting, kommuner och kommunalagentemot

företag hamnar långt rangordningen, de överhuvudta-attner men
förekommer PR-företagens kundkretsi de professionali-visarget att

serade villkoren kan gälla för dem. krav professio-Förutomäven
nalisering allmänt tyder detta politisk där tillsituation visssett en
del skattefinansierad verksamhet, förväntas allmänintres-isom agera

sak konkurrerar med andra och besluts-opinionensets grupper om
fattarnas uppmärksamhet

likhet med både Carlberg och den undersökningI Månström, som
presenterades föregåendei kapitel får resultat detvisarett attsom
främst näringslivet dennyttjar den politiskaöppningär motsom
beslutsprocessen konsultverksamheten väckerDettautgörsom
frågan vilken storlek företag det Konsulternasigrörom av om.
ombads därför placera företagskundersvenska fyrain sina olikaiatt
storlekskategorier; bland de anställda eller fler,50020 största, stora
medelstora anställda, och mindre/små till50-500 upp 50
anställda Enligt denna indelning hör de flesta företagskunderna21
hemma kategorini företag, med knapp skillnad hamnar med-stora en
elstora företag andra plats och de tredje plats.tjugo Min-största
dre/små företag förekommer liten utsträckning jämförelsei med dei

kategorierna.övriga också resultatet Carlbergs under-Detta itre var
sökning. Därmed tycks förändringaringa ha skett det häristörre
avseendet under de framgår däremotåren. inteDet10senaste av
Carlbergs undersökning vilken utsträckning utländska/i internatio-
nella företag förekommer. Kanske kundgruppen försumbar ellervar
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undersökningen.uppmärksammadesliten den iinteså attpass
företagenanledning de allra iResultatet störstaatt tro attger oss

informationsavdelningarutsträckning har även tarsomstor egna
beslutsfattare.ochrelationer opinion Dehand gentemotexternaom

medan deoch opinionsbildarelobbyisterrimligen via egnaagerar
nätverk ochochsaknarföretagen spetskompetensmedelstora egna

Troligen detkonsulttjänster.därför har behov ärstörre merett av
vidhyra dendenna kompetens inför dem anställakostsamt än attatt

sida verk-framträder därmed ljusUtifrån dessa resultatbehov. aven
företag andraför ochmed densamheten och öppningi att ger en

hafthade möjlighetkanske inteintressegrupper ettattsom annars
effektivt budskap.sinasätt ut

sambandframträdde emellertidföregående kapitelI ett motsatt
dekonsulter anlitas. Blandföretagsstorlek ochmellan störstaatt

detanställdaföretagen de med gångerminst 0005 änär tremer--
anställda köpa kon-företag medblandvanligare 000-5 0001än att

harde företagdessutomUndersökningen visarsulttjänster. att som
flitigast anlitar konsul-de allrainformationsavdelningar är somegna

egentli-frågan konsultverksamhetenaktualiserarResultatetter. om
själva harför defungerar alternativ inteintressenett somsomgen

detPR-området. Kanskespetskompetens såråd anställa är attatt
uppdragsgivarensockså ställer kravanlitandet konsulter egnaav

åstadkommavad PR-byråerna kanfråga känna tillkunskaper i attom
för-genomförbart. Resultatetoch mediemässigtvad politisktoch är

fördel,resursstarkaskonsultbyråerna till destärker ärän attattmer
vid behovpressad ellertidsmässigt situation utomståen-de i av enen

området hyrdenåsikter och kompetens PR-des utöver enegna
konsultverksamheten tydligaremörka sidankonsult. blir denHär av

med eko-kapitalstarkadet näringslivetsdå äratt grupper somser
flyttaför ytterligarePR-företagennomiska kan anlita attresurser

beslutsfattare.ochkonkurrensen opinionfram positioner isina om
PR-branschen expanderathär långt kunnat konstateraharVi så att

näringsli-dominerande kundgruppen.näringslivet denoch Ståräratt
efterfrågan Carlbergsökadedärmed för hela den Ett avvets grupper

ochtill ökat hos organisationerresultat tendenser intresse myn-var
från olikaefterfrågannedan hurdigheter tabellen någraI ser

företagensföretag. Allakundgrupper bedöms vid 9 är överens attom
fall dettaoch fem gällerefterfrågan ökat de iåren ävensenaste orga-

ha ökatbedöms endast iMyndigheter och kommuner tvånisationer.
alltsåundersökning harUtvecklingstendensen från Carlbergsfall.

likadäremotfråga intetämligen väl organisationer.i Den ärstämt om
ökaddet ändå vissgäller myndigheter.tydlig vad Men att noteras en
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efterfrå från både ndi heter och kommuner bekräftar kravgan m atty g
professionaliseringu n gäller förn dessa Iäven instanser.

Tabell efterfrågan ökat politisktHar anknutna uppdrag4.12. de
årensenaste

Från: Ja Nej

Företag 9 -
Organisationer 5 4
Myndigheter/verk 2 7
Kommuner 2 6

Källa: Enkätfråga 2b bilaga. endast kommunfråganse enkätsvar.8 9svar av

Tendenserna förutspås gälla också för de och ingenårennärmaste av
de enkäten har iakttagit minskat frånintresse någonsvaratsom
kundgrupp. betyder detta efterfråganSammantaget politisktatt
anknutna uppdrag totalt ökat under de detåren,sett senaste att
främst företag och organisationer för ökningen ochstårär attsom
detta bedöms förgälla den framtidenäven närmaste

Portarna öppnas för Iobbyister

och med avkorporativiseringen har formellI påverkan till ståttsynes
tillbaka. Politiskt deltagande bär informell med ökadprägelen mer
tyngdpunkt försök till direktkontakter med beslutsfattare och
genomslag media där nyhetsvärdeti avgörande. utveckling medEnär
pluralistiska tendenser organisationer och intressegrupper,av en
klyfta mellan politik och näringsliv snabbare politisktsamt ett tempo
med ökade krav politiker och tjänstemän också viktiga håll-är
punkter i sammanhanget. sammanlagda effekten för demDen som
arbetar för påverka politiken de ökad konkurrensär möteratt att en

beslutsfattarnas uppmärksamhet och krav professiona-om ett mer
liserat politiskt deltagande.

förenkladDetta sammanfattningmå den bak-utgörvara en men
Ävengrunden varförtill den politiska konsultmarknaden undersöks.

syftet med den här undersökningen inte belägga orsakernaärom att
till den Ökade betydelsen informell påverkan det intresseärav attav
ytterligare klarlägga vad effekthar konsultmarknadenssom
utveckling och därmed kunna framtiden.något Här möj-säga om ges
ligheten detta utifrån konsulternas perspektivatt se

framkomMånga under till varförintervjuernaargumentenav som
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medhängerdeltagande blir allt viktigare,informellt politiskt samman
strukturergamla politiskagenerellt ärsäger attett resonemang som

komplicerat.samhället blivit allt Dis-förändring ochunder att mer
fat-fler beslut skallmedökat politisktkussionen ett tempo somom

tillutredningsväsendet bidrarhosoch ökad snabbhetkrav atttas
medhar kompliceratskonsultbranschen expanderar. Politiken mer

politisksolid och lugnfrågor. jämförelse medsvårlösta I meren
Framtidalobbyister.effektiva och kunnigaökar behovetsituation av

opinionskänsligockså roll;opinionskänslighet spelarärendens mer
kommunikativafråga desto behovet insatser. Enärär större aven

starkaoch ökat antalsfär med aktörerpolitisk många ettstor
PR-kunskaper dåbehovbidrar tillbranschorganisationer störreett av

genomslagskraftigtpropaganda likamassinformation och inte är som
väljarkontakter,ställningstagande, direktaförr. Istället har individens

fått ökad betydelse.och långsiktiga relationerkontaktnät
också dendeltagande speglasinformellt politisktBetydelsen avav
ochblockpolitiken parti-svenskapartipolitiska utvecklingen. Den
fragmente-lobbysammanhang.hinderbundenheten i Enettsomses

och fly-förankringmedpartipolitik däremot partiernasrad svagare-
för lob-möjligheternaistället ökadem emellantande gränser tros-

Vadåsikter.inflytandemedbyister, liksom partiett utanstort men
och förutsätt-politiskaförhållandet mellan den situationengäller

denefterfrågan lobbyuppdrag underför ökadningarna närmaste
effekt. social-harvalutgången vissframtiden, påpekas En1998att en
för PR-byråernamedför fler uppdragnämligendemokratisk regering

vad detföretagsvänlig politikför mindregrund den änatt enav
skulle haborgerliga blocket gjort.

företagenpåverkarpolitiska beslut påståskategoriDen somav
mellanuppfattning avståndetfinnsöka och samtidigtockså attomen

detupptäckerföretagare företagenochpolitiker Men ärväxer. att
exempelvis remiss-detmöjligt påverka gör rätt, attatt ageraom man

företa-perioder dåtillfrågad. Påverkar ocksåinstans görutan att vara
råd hållahar då sigminska. inteinterna Desina attser resursergen

vidsådanainformationsenhet köper tjänsterinmed utanen egen
behov.

tillockså bidraEU-inträde tycksochInternationalisering Sveriges
deltagande EU-politikenPR-marknad. Svenskt istörre som ensesen

EU-relateradehar haftPR-byråernapotentiell marknad. Flera av
representationfåtal PR-byråerna harendastuppdrag ett egenavmen

för arbeta medemellertid EU-Bryssel. inget måstei Detta är att
han-innebäralikväl kanuppdrag eftersom uppdragenanknutna att

informera sådantEU-frågor ellerden svenska opinionen i att omtera
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har sitt den europeiska lagstiftningenisom ursprung
finns således infallsvinklarDet till vadmånga påverkarsom

omfattningen lobbying och opinionsbildning. Flera deav av argu-
kommer fram här tidigarei stycken och bekräftasment togssom upp

således dem deltagit i intervjuundersökningen.av som
informella politiska deltagandetsDet roll speglas alltså detäven av

politiska läget. då detta och hur kan det tänkasHur inverkautser
betydelsen och behovet lobbying och opinionsbildning Medav
resultatet valutgång; socialdemokratisk1998-års regeringav en -
beroende framflyttadeVänsterpartiets och högljuttpositionerav ett
miljöparti sannolikt näringslivet det angeläget försöka drivaser att-

politiken företagsvänlig utveckling. Regeringsbild-mot en mer
förutspåddesningen efter valet bli och fråninstabilstrax att svag

hördesoppositionen förvarningar omval. politiskaDen situationen
med andra ord inte given tidigare väljarnasär sätt närsamma som

agerande förutsägbart och blockgränserna tydligare. Envar mer var
osäkerhet har kommit prägla politiken. framstårPartiernastörre att

idag också splittrade förr. Under det hargångna åretänsom mer
exempelvis intern splittring märkts tydligt hos socialdemokra-en

och EMU-frågan,i också hållningeni till EU över-terna centern men
huvudtaget hos och miljöpartiet. tidigare samarbetetDetvänstern
mellan socialdemokraterna och avslöjade också oenighetercentern
inom Samarbetetcenterpartiet. kan också indikationses som en

partiprofilerna fragmentiserats liksom flexibiliteten i partiernasatt
ståndpunkter tycks ha blivit Kanske kan också vändastörre. man

och det skett likriktning partipolitikensägaresonemanget att en av
där kan skymta traditionell ideologisk förankring ien svagare var-
dagspolitiken förmåntill för politik lösningen mer gemensam som

dagens problem.
Med den rådande politiska utvecklingen kan lobbying mycket väl

ökat genomslag dei politiska besluten. Med kombinationenantas
otydligare partilinjer eller vill likriktningså partipo-av om man en av

litiken och komplicerade frågor, ökar rimligen chanserna förmer att
lyckas med lobbying enskilda ledamöter. etablera långsiktigaAttmot
relationer med ledamöter förseoch dem med information kan tänkas
slå mycket väl politikerna de lättare förNär bytenär ärut. svaga

frånpåtryckningar utomparlamentariska aktörer. väljerOm att se
den politiska situationen i kollektivistiskt perspektiv bidrarett mer
den till sannolikheten påverkan mediavia och fåropinioneratt
genomslag det politiska kollektivet.

aktörer troligenMånga inte de möjligheter dagensär attsena se
politiska medför.situation uppskruvat och påtryckar-Men ärtempot
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politikenkunskapeffektiv påverkan kräverAttmånga. omgrupperna
Chan-framgick tidigare avsnitt.politiska nätverk iunderlättasoch av

välplanerade och skerdärför påtryckningarna ärstörstär omserna
förutsätt-mängdtyder utvecklingenSammantageträtt sätt. en

politiskaför PR-företagensfortsatt god marknadinnebärningar som
verksamhet.

karakteristiska dragSammanfattning verksamhetensav

infly-informella tillmellan olikaåtskillnadTeoretiskt vägargör en
påverkanoch indirekt opini-kontakter lobbyingdirektatande; ---

kontakter meddebatten ellerdeltagande viaonsbildning ivia eget-
empirisktlika lätthanterlig i teorin,Indelningenmedia. inteär som

utgångspunkt ochanvändbarsyfte denanalytiskti sättär ettenmen
bralättöverskådlig.informell påverkan Mengöra att ettatt mer

helt lätt.ändåsammanfatta PR-företagens arbetssätt inteärsätt
beskaffat ochärendetarbetsmetoder beror hurKonsulternas ärav

sammanhanget.betydelsefulla ivilka målgruppervilken eller ärsom
Även Redareföreningenförmånsbilsfrågan och fallet med ärom

tycksfungerakonsultverksamheten kanpolitiskaexempel hur den
typuppdrag kanstandard- ellerfinnas särskildadet inte några som

fråga exempelvisuppdragens iifrån. Istället Variationutgå är stor om
och arbetsinsatser.tidsperspektivsakinnehåll, målgrupp, Företagen

utförs vilketför hur uppdragenmodellerutvecklar dessutom egna
PR-företagen till-hurmellan gårgenerellt rimligen variationsett ger

tidigareriksdagsdebatt ochbakgrund från artiklar,Medväga. en
Utifrån dessavalda arbetsmetoder.undersöktharundersökningar jag

för verksamheten.dragkaraktäristiskaemellertid hittakan vissa
bådePR-företagen kanhjälpärenden drivs medDe varaavsom
dag-den politiskaredanfrågor aktuella ochgamla" stårärsom
ellertill debatttidigareoch ärenden inte tagitsordningen, uppsom

handladet alltsådel kantillfället uppdragsgivarnasför legat Förnere.
frågoruppmärksamheten till ibehov dra sigbåde äratt somett avom

inläggagendan, och ioch den politiskaför debatten göraatt ennya
riktning. Tillbeslutoch påverka i visspågående debattredan att en

aktuella ochfrågor redanPR-företagen meddel arbetar ärstor som
frånföreträdesvis kunden. Dettill uppdragen kommerinitiativen

konsultföretagen kontaktarfallenstakaemellertidsker i att en
den politiskaborde hade intressepotentiell kund avsom anser

fråga.speciellutvecklingen i någon
analys.uppdragen skerinledande skedetdetI en noggrannav
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Uppdragens innehåll och möjligheter perspektivi till det poli-sätts
tiska och opinionsmässiga läget. Centralt definiera ärendets målär att
och deprecisera budskap framföras.skall Kunden kan dettaiatt som
skede hjälp forskningmed efter fakta i ärendet. De argument som
skall driva framåtärendet kan formuleras.visså Vanligt ocksåär

försöka hitta delar för fråganintresse villdet sägaatt grupper som -
försöka sammanföra koalitioner. förenklat det resultatetNågot äratt

dessa insatser sedan hur uppdraget utförs.avgörav som
viktig förAtt opinionen beslutsfattarna framgår tydligtnåär att

undersökningen. där utgick frånavsnitten artiklarI någraav om
fick inblick utvecklingen ficki media. ocksåViämnet veta attav

media särskilt opinionsbildande syftei viktig kanal. fal-De tvåär en
len deltagit lite förmånsbilsfrågan och Redare-närmaresom av -
föreningen exempel frågor där media betydelsefulla kana-är var-
ler. fallet Redareföreningen skötte RiktaI kontakterna med media
och arrangerade politiskt fickhåll detFrånpressmöten. man gensvar

strategin och uppdraget föll väl Detta någraäravsettsom ut. ett av
olika tillväga det sker enligt enkätsvaren tämligensätt att men
ofta. vanligaste journalister försesDet faktaunderlagmedär att men
artiklar skrivs också direkt vid PR-företagen. Kontakterna mellan
journalister och PR-företag och bedöms, bortsett frånär täta ett par
fall, viktiga för uppdragets enkäten bedömdes viktenutgång. Ivara av
kontakter med media ha ökat de också linjeåren. Detta iärsenaste
med resultaten Wahlgrensi undersökning visade goda kon-attsom
takter med redaktioner kan ha betydelse förnågotär attsom man
skall bli publicerad.

de arbetsmetoder kan tänkas syftaHur till direkt påverkansom
skulle preciseras enkäteni lika självklartinte metodernavar som som
syftar till indirekt påverkan. de arbetssätt konsulterna fickAv tasom
ställning till framträder bevakning beslutsprocessen ochav att

mellan uppdragsgivare och beslutsfattare allramötenarrangera som
vanligast. enkäten "relationsbyggandeI kun-insatseruppgavs att-
den får möjlighet träffa beslutsfattare särskilt betydelsefulla.att vara

skriva underlag till eller färdigaAtt motioner och förekom-remisser
särskiltinte vanligt. personligen diskutera kundersAttärmer men

ärenden med har inflytande beslutsprocessen skeröverpersoner som
ofta fyrai de fallennio Samtidigt enkätsvarenvisar PR-före-av att

kontakter med departement och riksdagsutskott likainte ärtagens
frekventa med journalister. tyder ändå kon-Men påsom attsvaren
takterna falli rutiniserade.några Med undantag för fall bedömstvåär
de dessutom nödvändiga/viktiga för skall lyckas bra medvara att man

uppdrag. enkäten bedömdes fall viktenI i personligaett ett att av
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kontakter har ökat de årensenaste
konsultverksamheten opinionför den politiska viaCentralt är att

och påverkafram tilldirekt hjälpa uppdragsgivareeller nåattmer
ha inflytande besluts-beslutsfattare andra kan tänkaseller översom

frekventa och viktigakontakter iPersonliga uppges varaprocessen.
kundersframgår konsulterna diskuteraroch det i vissarbetet månatt
konsul-beslutsfattare. första intryckärenden med Det ett attavger

för uppdragsgi-beslutsfattare ochsöker tjänstemän åattterna upp
emellertiddem direkt.påverka Intervjuerna visarvägnar attvarnas

ochmellan konsultfall diskussionovanligt. dedetta I ägerär rumen
skeärende tycks det inombeslutsfattare uppdragsgivaresom en

emellertidbehöverför redan etablerad relation. inteDettaramen en
mellansyfte påverka, andra sidan gårske i å gränsen attatt var

undersökningarinformera oklart. Liksom tidigarepåverka och är
för-skapaförsta hand handlarkonstatera detkan ivisat jag attatt om

fram beslutsfattarna.tillför uppdragsgivare Dettautsättningar nåatt
sammanför kundernakonsultenskeredankan attsett genomsom
huvudsak självaframför uppdragsgivarna sinadem. imed Däremot

beslutsfattarna.budskap till
och arbetsinsat-valetGenerellt uppdragets strateginaturstyr av

hur de olikafinnas del skillnader mellandet tycks ocksåMen enser.
företag tycks arbetaPR-företagen tillväga. närmaregår Ett par

tydligare inriktningmed insatserbeslutsprocessen något somen
Andra väljerdirekt slag. insatsersyftar till påverkan av merav mer

beskaffenhet och skillna-opinionsbildande karaktär. Uppdragens
arbetaPR-företagen väljer variationernaderna mellan hur gör attatt

frågakanutförs därmedför hur uppdragen Detär stora. omvara
undersöka det poli-artikel ellerskriva enstakamindre insatser; att en

fråga läggafråga. kan ocksålägettiska i viss Detnågon attvara om
ochförebereds från grundenhel handlingsplan noggrantsomupp en

och inslagomfatta opinionsbildandekan både insatser av mersom
Redarefören-fallet medFörmånsbilsfrågan ochpåverkan.direkt även

innehöll flera olikaexempel insatseringen störreutgör ett som
och direkt påverkan.med både indirektmoment

utvecklingofta politisk ispekuleras Sverige gårDet motatt en
konsultföre-fallanda. Möjligen detamerikansk i vissagår att genom

uppdrags-beslutsprocessbevaka politik ocheller utan atttagen agera
skullefråga skylta medbehöver sin Mengivaren i närvaro. att nu

förutspår med kalladeVaverkatill det stadium såha kommit som
tillurskillnad säljerguns-for-hire-lobbyister sina tjänsterutansom

finns vidöverdriven.framstårkan betala Detdem någotsomsom
medarbetarflera PR-företag områden inte samt att manman
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grund principiella skäl eller personliga åsikter inte sig Vissaåtarav
uppdrag. har också hänt tackat tillDet nejtyper attav att taman

uppdrag då kunden med informationinte varit ellerÖppen att upp-
draget bedömts sakna politisk och bärinopinionsmässig Vaverka
hävdade också koalitioner mellan intressen svensk politiki är när-att

obefintlig detta liksom amerikansk poli-isättmast att attmen agera,
tik, troligen kommer bli vanligare. slutsats därmedEn PR-äratt att
byråerna bidrar till detta eftersom det vanligt konsulternaär att

uppdragsgivaresina med andra förattmanar samman attgrupper
öka möjligheterna effektivtill påverkan.

Avgörande för vilka uppdrag PR-byråerna arbetar med givetvisär
den kompetensen och expertisen. slutsatserEn Månströmsegna av

konsulterna helst uppdragsig för denåtar inomattvar ramen egna
politiska linjen. framträder i här. utifrånDetta viss detmån Menäven
faktum partipolitiskjust bakgrund mycket vanliäratt sett att
kunde också förväntathär ha mycket tydligaresig samband.ettman
Möjligen det de efterfrågar PR-företagensså redantjänsterär att som
via kontakter eller rekommendationer medvetna konsulternasär om
partipolitiska kopplingar och vilken kompetens de besitter. Därmed
finns linje och utgångspunkt frånredan början. Skillna-gemensamen
der mellan den politiska linjen och höger-vänsterskalanegna var
uppdraget hör hemma, blir således konsultinte behö-något som en

ställas inför det dagliga arbetet och därföri inget generelltärver man
funderar möjlig anledning till varförEn resultatet inteöver. annan
blir lika tydligt undersökningi denMånströms ideologiskaär attsom
förankringen hos uppdragsgivarnas frågor kan ha minskat. kanNu
det i utsträckning tidigare fråga specifika bransch-större än vara om

och problemintressen saknar partipolitisk hemvistgiven ochsom en
därfördet gehör för de traditionellasvårt via partipoli-är attsom

tiska kanalerna.

l
Politisk konsultverksamhet ur
demokratisk synvinkel

Inledningsvis presenterades idealmodell för vad bör karakte-en som
demokratisktrisera styrelseskick. Demokratin bör fungeraett som

dialog samtal medborgare emellan skall förverkliga med-etten som-
borgarszyrelsen. flertalställer kravSynsättet hur sådan dialogett en
bör utformas. Under diskussionens har återkommit tillgång två av
dessa; folkvaldasde kontroll den politiska dagordningen ochöver att
samtalet offentlig/vet. tillsammans den demokra-De utgöromges av
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har belysts.konsultverksamhetenvilken Det"synvinkel"tiska ärur
effektersammanfattning demedihop säckenknytadags att avennu

emel-samtalet medborgareharkonsultverksamhetenpolitiskaden
medborgarstyrelsen.därmedlan och

ochtillgänglighetoffentligapå rummetEffekter det -
öppenhet

Inledningsvisoffentlighet.kravdialog ställerDemokrati som
tillträde ochskall haoffentligt dit alladettabeskrevs ett rumsom

fungerarOffentlighetenhörda.möjlighet siggöra ettsomattsamma
Filtretför politiska beslut.grundligger tillför defilter argument som

hållbarhet.förankring och Detsläpper inte igenom ärargument utan
avgörande ochskall ingetinnehållalltså annat.argumentens varasom

linjekonsultverksamheten verkar ipolitiskadenFrågan är nu om
ideal.med detta

främstkonsultverksamhetenpolitiska gårdenharVi utattsett
medföretag och organisationerbiståhandlingsplanermed olikaatt

frågabeslut. kanoch politiskaflera påverka opinion Det omvaraatt
mastodontprojekt.tillpunktinsatserfrån Iallt små somprocessen

ochhar diskussionskall tillfast hursyftar till slå väga anaatt man
framskjutenoch uppdragsgivarekonsultärendet mellanlys enav

hand-harför allmänheten. Vihär saknasplats insyn närsett attmen
och mål-beskaffenhet, budskapfrågansutformas detlingsplanen är

optimala verktygenför situationeni Destår centrum.grupp som
offentlighefrågans kommer iintet sätt utargumentattgaranterar

villoch blötas detdärmed kanochljus sägastötas passeratens -
filter.självcensurerandeoffentlighetensgenom

kräverkonsultbyråernas policyframträdersamtidigtMen attsom
får tveksammavilafår uppdrag drivade intefrågor ide attsom

för-verklighetsförankring. Uppdragsgivarnashagrunder. De måste
bearbetas tilloch nivå gång-kan ocksåväntningar ärtas somenner

filterlik-konsultverksamhetenfår den politiska någotbar. Hår av en
förank-dåligtbedömseftersomnande funktion argument varasom

sammanförabort.framtidha Attrade eller inte någon sorteras
debidrar tillvanligt.koalitioner Dettaiintressegrupper är att argu-

bredareför frågor kommerdrivandeskall etturment varasom
drivsfrågorför och intresse.istället Urprivatintresse snävt somett

medsannolikhetfår medförenade intressen större argumentav
förankring.bättre

för politiskhuvudsakliga varianterdet finnshar tvåVi sett att
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påverkan; indirekt påverkan opinionsbildande karaktär ochärsom av
direkt påverkan syftar till direkta kontakter med beslutsfat-som mer

skapaAtt opinion frågai innebär rimligtvis åtminstonetare. en att
form informationnågon tillgänglig för allmänhetgörs störreav en

eller denåtminstone kan tänkas ha frågan.intresse i Dettagrupp som
ökar möjligheterna till debatt och kanöppen övervä-en att argument

uppdragens inledande skedeI utreds ärendena Budska-gas. noggrant.
förs fram underbyggs efterforskning och expertutlåtan-pen som av

den och innehåller således god faktamässig information.portionen
skall glömmaMen inte bort budskap och formule-att argument

med syfte påverka och genomslag media spelari centralrats att att en
förroll opinionsbildningen. kravenFörmågan nyhets-mötaatt

värde avgörande. framträderHär risk egentligaär att argumentensen
innehåll kommer skymundan föri krav formuleringar och nyhets-
värde och konkurrerarinte jämlika villkor. Häratt argumenten

bild frampositiv konsultverksamheten eftersom denväxer en av
erbjuder kompetens det möjligt för fler hörda.siggör görasom att

faran ligger debatten förs,Men i och konsultverksamhe-att som som
bidrar till, blir likriktad och objektivitet. Med sådan situ-ten utan en

ation minskar möjligheterna till den debatt förs harinte denatt som
vitalitet behövs för alla skall kunna komma framattsom argument
och saklig belysning.en

Direkt påverkan lobbying syftar ofta personliga uppvakt-- -
beslutsfattare.ningar sådan distinktion skulle det här falletEn i bliav

missvisande försökeni beskriva den politiska konsultverksamhe-att
eftersom det visade sig ovanligt konsulterna själva sökerten attvara
beslutsfattare uppdragsgivareså räkning. Undersökningen visadeupp

däremot långsiktiga relationsbyggande insatser viktiga ochäratt att
det vanligt föra uppdragsgivare och beslutsfattareär iatt samman
personliga beslutsfattarna möjlighetHär till faktamöten. ges att
och information bättre beslutsunderlag. villjagMen påståsom ger att
konsultverksamheten här samtidigt bidrar till det förmågan tilläratt
personliga med beslutsfattare blir utslagsgivande iställetmöten som
för förmågaDenna rimligen förbunden medär näraargumenten.

och nätverk. Med kriteriets offentlighetskrav utgångs-resurser som
punkt ligger det rimligtvis fara i nätverken högi grad huravgöratten
ärenden drivs och formervilkai de diskuteras. saknasHär garantier
för allmänhetens ochinsyn möjlighet till kritisk granskning. Det är
rimligt dessa effekter förstärks formerna kring poli-näratt anta att
tiska blir informella. Beslutsprocessen får prägel bådemöten en av
oöverskådlighet och oförutsägbarhet vilket medför allmänhetenatt
får politikensvårare och kritiskt granska vad liggeratt greppa som
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allmänhetenför min-Effekternapolitiska besluten.debakom är en
möjligheter till insyn.och minskadepolitiktillgängligdre

dagordningenkontroll överpå folkvaldasEffekter de

kontroll dag-folkvaldasdetill kravetdrar minnesVi överattoss
samhällsproblemkommandeförutsebådeinbegriperordningen att
kontroll dag-tillmöjlighetfolkvaldasfatta besluten.och De överatt

debatt.offentligmed kravenförbundenordningen öppenär nära
kravenjournalistiskahögaoch deuppmärksamhetKampen om

Därmed hjälpertill tals.helt lätt kommadetinnebär inte är attatt
skullekanskeframkonsultverksamheten argument annarssom

möjlighetermedför dettabeslutsfattarnamiste För störregått om.
tilloch bidrarsamhällsproblem såkommandeförutse sätt attatt

harbreddad debatt. Vikan kommadagordningenpolitiskaden enur
likrik-faran fördiskussionensidan också varit inneandraå enom

uppmärksamhetoch väckapåverkasyfte endasttad debatt är attvars
objektivt.upplysaskillnad fråntill att

förankrakanOpinionsbildning sätt argumentett attsomses
skapade opini-denallmänhet ochupplysa större genomatt engenom

hänseendedemokratisktfinns ibeslutsfattarna.fram till Detnåonen
hardetta. Vi mångaochemellertid bättre sätt görasämre sett attatt

uppdragensochkonsultföretagenvidanvändsarbetsmetoder att
konsultverksamhetmed politiskutförande planeras Men ennoga.

samord-ochför omfattande strategiersannolikhetenrimligtvisökar
medialaochpåverkansförsök. Kampanjerpolitiskaining stora

karaktär, blirdirektmed påverkankombinationpådrag, i Van-av mer
frågor ochvälplanerade.och Vissastrategiskaochligare än grup-mer

politiskadenlättareoch kommerförsprångsåledesfår uppettper
fårenskilda intressenförfinns risk privatadagordningen. Här att

får alltdepåtryckningar svå-folkvalda. Under massivadeförtur till
näringsli-fallet främsthärdetisärintressensvärja sig motattrare -

inflytande.vets - mellannätverkskapamedverkar tillKonsultverksamheten att
bidrar till intressegrup-beslutsfattare.ochuppdragsgivare Detta att

får besluts-beslutsprocessen. Härkommer närarepresentanterpers
Beslutsfat-berör.beslutenfrån deminformation direktfattarna som
tillrättakommamöjlighetfår därmeduppdragsgivareoch atttare

kommunikationen.och brister Menmissförstånd ieventuellamed
för beslutengrundtillliggerinformationenförfinns riskdet att som
beslutsfat-dominera itänkaskanenstakaenahanda då intressenblir
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närhet. dessa sammanhang framträderI framför allt näringsli-tarnas
Det såg undersökte PR-företagens kundgrupper.när Framvet.

träder bild företag med spetskompetens och kon-en av en grupp som
taktnät uppdrag organiserade harintressen möjlighetav att
påverka hur den politiska dagordningen ut.ser

Samtalet medborgare emellan: Konsultverksamhetens två
ansikten

då konsultverksamhetenKan betraktas bidrag till samtaletettsom
medborgare emellan och därmed till medborgarstyret

kunna påverkaAtt fungerande demokratis fundament.är ett av en
sedan vadFrågan olika påverka och delta i politiken har förär sätt att

effekter beslut fattas demokratiski ordning. Definitionenatt av
demokratin samtal medborgare emellan denärettsom trots att-
preciseras rad kriterier till abstrakt och modellav en synes som-

den heller inget exakt hur den skallsäger användas harHäross om
emellertid tanken varit undersöka hur politisk konsultverksamhetatt
fungerar, hitta karaktäristiska drag och verksamhe-att grepp om

omfattning. Resultaten har sedan diskuterats utifrån den demo-tens
kratiska idealsituationen syftei belysa politisk konsultverksamhetatt

demokratisk synvinkel.ur en
demokratiforskningen framträderI ofta styrelseskickets ljusa och

mörka sidor. diskussionerna förtsI det dettajustärsom ovan som
sker. entydigtNågot frågan PR-byråerna bidragutgörsvar om ett
eller till dialogeninte medborgare emellan kan därför inte Det ärges.
emellertid möjligt vad präglar de sidorna ochtvå vad dettaatt se som
i sin innebär för det demokratiska samtalet.tur

ljusare sidanDen visar politisk konsultverksamhetoss en som
bidrar till fler intressen kan komma till tals. kampenIatt om upp-
märksamheten finns konsultfirmor till hands med journalistisksom
och politisk kompetens kan bistå intressegrupper sinagöraatt pro-
blem hörda. handlarDet leta reda fakta och kunna omfor-attom
mulera fakta och problem till och formuleringarargument som

Ännukraven nyhetsvärde och politiskt språk.möter problemett
belyses och därmed breddas debatten flermed når iargument utsom
offentlighetens ljus. konsultföretagenGenom kan intressegrupper

saknar nätverk komma kontakti med beslutsfattaresom egna som
med information bättre möjlighet förutse kommandeny ges att sam-
hällsproblem och fatta bättre grundade beslut.att

mörkaDen sidan visar politisk konsultverksamhet funge-en som
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tyngd-medstarkaekonomisktför grupperextra resurssom enrar
inflytelserika aktörer.ochallranäringslivetspunkt största mest

för vilkautslagsgivande intressensåledesblirEkonomiska resurser
resursstarkasdedetochfrämjarkonsultverksamheten är argu-som

tillbidrarKonsultverksamhetenstarkast.allraljuder enment som
saknarochpåverkasyftar tillendastensidig debatt att somsom

direktskaffar de sigärendeninitierainformation. Genomobjektiv att
kommerdebattoch skaparbeslutsprocesseninflytande över somen

lång-skapaochpersonligaFokus mötenintressen.privata attur
uppdragsgivaremellanotydligatilllederrelationersiktiga gränser

ochensidigblirbeslutsfattarnatillInformationenbeslutsfattare.och
uppdragsgi-fördel förtilldagordningenkontrollenförlorarde över

varen.
vidliknaskanhypotetiskavällitekanskesidornabådaDe är men

ansik-konsultverksamhetens tvåpolitiskadenvisartvå extremer som
kon-tydligaframträdersidan tvåden ljusaförnekaMen attutanten.

kontak-personligaeffekternaidealdeljusetflikter i satt avupp;av
innebär inteekonomiska Dettabetydelsenoch attresurser.avter

varkenför dembetraktasskalldialogensamtalet eller stängt somsom
politiskadenandra.det Poängenellerdet ärbesitter attsnarareena

särintressenförförtur vissainnebärkonsultverksamheten grupper -
beslutsfat-tillförturskaffa sigfram positioner,flytta sinakansom

förmedför öppningdärmedochagendanpolitiskaoch den entarna
samtalet.domineradem att

möjligheter ierbjuderkonsultverksamhetenocksåkanVi attattse Återi-ochvadskallsyfte bestämma när.strategiskt vetavem som
nödvändigtvis intemed dettaochdialogen ipåpekavill jag attgen

meddetebbarlångsamt Menellerförsvinnerplötsligt attut.ens
frånochdebattbortmöjligtexpertishjälp argumentär styraattav

detdärinformationvaldoch förakonfrontation"offentlig passar,ut
förs.samtaldeteffektslutligenfår som

båda kriteri-för dedetInledningsvis är gemensamtatt somsa
offentligajämlika. Detförutsättsmedborgarna rum-är varaatterna

utifrånskall intedagordningenochför alla sättasskall öppetmet vara
och kompetensBetydelsenochenskilda privata intressen. resurserav

deltagande ipolitiskttill tals påminnerför komma attomossatt
tydligsärdelesblirPåminnelsenvillkor.jämlikaskerpraktiken inte

för redadeltagandepolitisktfrågadeteftersomfallethärdeti är om
pengar.

både iviktiga,kontakterpersonligaochnätverkhar ärVi attsett
verksamheten.medsyftetoch självaskeden iinledandeuppdragens

dagordning-ochöppenhetförbetydadetta kanvaddiskuteratharVi
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utseende och kunde konstatera debatten, politiken ochens att
beslutsprocessen blir oöverskådlig och därmed svårtillgängligmer -det blir bådesvårare delta och lyssnai till samtalet. Liksom viatt att
förutsätter jämlikhet mellan medborgare förutsätter styrelse-att
skicket främjar beslutsprocessen håller hög nivå "genom-att en av
skinlighet. blandPå denna tankegång kan lagstiftningenannat om
offentlighetsprincipen bygga ställsDetta sinsägas denspets av
politiska konsultverksamheten eftersom det frågaär attom genom
politiskt och journalistiskt kunnande rita riktlinjerna för ochupp

hur politiskt deltagande skall till. bidrarDetta till viarrangera att
får samtal lider redan svårtillgänglighetett nämnt,som av, som

också oförutsägbarhet.men av
finnsDet också risk ökad betydelse strategiskt plane-atten en av

rad opinionsbildning och påtryckningar direkt slag leder tillav mer
ensidig och subjektiv debatt och diskussion inom politiken.en mer

utvecklingEn informellt och professionaliserat politiskt delta-mot
gande ställer därför krav beslutsfattare, mediastörre och enskilda
medborgare frågai värdera information utifrån dess bakom-attom
liggande Ökadsyften och avsändare. medvetenhet förefaller vara en
förutsättning för skall kunna föra demokratiskt samtalatt ett som
präglas tolerans och upplyst förståelse.av

Den verksamhet PR-företagen bedriver syftei påverkasom att
politiken kan totalt knappast betraktas särskilt omfattande.sett som

bakgrundMen vad har fått PR-branschens utveck-mot av veta om
ling och faktorer bedöms bidra till varför politiskt delta-om som
gande formi lobbying och opinionsbildning ökar, finns det anled-av
ning politisk konsultverksamhet inför fortsattstår Vissatt tro att
framtida expansion. Vid sidan verksamhetens positiva sidor harav
kunnat konstatera det demokratisk synvinkel finns fleraatt ur
invändningar lobbying och opinionsbildning konsultuppdrag.mot

deI inledande avsnitten refererades också starka kritiskaett av röster
verksamheten. eventuellEn ökad efterfrågan PR-företagensmot av

politiskt anknutna tjänster vid handen framtidsscenario där deger ett
negativa inslagen riskerar bli slagsnågot vedertagen förpraxis huratt
politiskt deltagande till.går

fårVi bortse från möjligheten finna arkimedisk punktatt en
lösning de problem har diskuterats. möjlig lösningEnsom som

skulle kunna införa formnågon lagstiftad kontroll lob-attvara av av
byister. Idén har framförts dei motioner med krav registrering

del tidigare. tycksMånga kon-togsom överensav vara attom en
troll behövs konkreta förslag huräven sådan skallom en vara
utformad saknas. Med formnågon registrering kan möjligenav man
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blirbeslutsprocessenlobbyingöppenhet kringökad att mer-
lobbyister varitdärsammanhangochfrågorgenomskinlig iäven

drivsfrågorliggerproblemet idelbetydandeaktiva. En att avsomav
tidigare,sfären där, sågdenförs privataPR-företagen i som

sedanfrågornakunden, praxis. Närsekretess ärmotett ansvarsom
öppenhetfinnsbeslutsfattarna ingetfram tillskall garanterarsom
slagsfungeraskulle då kunna ersätt-och Registreringinsyn. ettsom

gällerinteoffentlighetsprincipentillför komplementellerning som
PR-företagensbefinner inomärenden sigochuppdrag väg-längeså

frånerfarenhetenanföraemellertidtanke kandennaMotgar man
sig.låter registrera Enlobbyisterprofessionella inteflertaletdärUSA

skenreform.demokratiskbliriskerasåledeslagstiftning skulle att en
kunnafall skulleÄn lobbyister iregistrering värstaärvärre att aven

politiska aktörernaresursstarkasyfte. demotverka sitt För mesteget
storföretaghinder.säkert inget Ettregistreringkrav stortettvore

vidareskaffar sigintresseorganisationmäktigocheller utanstoren
aktionsgrupper, småmindrefordras.verktygde För samman-som

effek-blimotsvarande kravkan däremotenskildaochslutningar ett
beslutsfattarna.politiskafram till dehinder nåtivt att

frågaunikför varjestrategiEn unik

konsultverksamhetpolitiskfått inblickkapitlet ihärdethar iVi -
konsultbasis.sker Genomopinionsbildningochlobbying som

försöktharPR-konsultertillriktadeoch enkäterintervjuer att ta
fungerar.hur denutvecklats ochverksamhethur dennareda

också kun-haridealmodelldetta tilldärefter relateraGenom enatt
synvinkel.demokratiskverksamhetenbelysa ennat ur

utifrånhuvuddragfrämsthärfått fram någraharVad är ett per-
politiskadenbättrePR-konsulternas.spektiv; För att ett omgrepp

demokratisk ord-fattasbeslut ieffekterkonsultverksamhetens att
sådanexempel Hen-braalternativ.fallstudier Ett ärning är enett

möjlighetförmånsbilsfrågan. EnundersökningLundins ärrik av
kunderPR-företagensfrånundersökningempirisk utgåockså iatt en

tänkbartpåverkan.politisksyftar till Ettefterfrågar tjänster somsom
företagstillhänvisadblirutsträckningdock iproblem är storatt man

välvilja.och organisationers
och opinions-lobbyingkonsultverksamhet, liksompolitiskMen

undersökasellerbetraktasVarkenallmänhet, börbildning i som
diskussionfullödigförfenomen måste sättasisoleratnågot utan en

påverkastilldeltagandepolitiskt gårsammanhang. Huri störreett
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nämligen rad förutsättningar. dessa avkorporativi-Några ärav en av
seringen, alltmer fragmenterad politik, partiernas förank-en svagare

och flerring sårintressen intressegruppspluralism. harDessutom-
flera kommitgånger tillbaka till problem helt andra orsakerav som
beslutsprocessen dras med: bristen utredningsresurser, det allt
snabbare politiska och påstådd kommunikationsmässigtempot en
klyfta mellan politiken och andra sfärer samhället.i

konsultverksamhetenUtan relationi till den politiskasättaatt
verklighetsbild fram under skrivandets riskerarväxt gång,som stu-
dien emellertid förlora sin kanske detFör denså ipoäng. äratt att
politiska verklighet och utveckling skymtar, informell profes-ärsom
sionaliserad påverkan det allti grad till buds förstårstörresom att
komma till tals och påverka effektivt. Kanske det också såär att en
unik för uni/efrågastrategi varje bättre kan förverkligasättett
demokratin dagensi och framtidens politiska verklighet.
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EnkätBilaga:

efterfrågar poli-kunderantalungefärligaföretagsVilket Ertär soma.
anknutnatiskt tjänster

syf-endastuppdraguppdrag, dvspolitiskavanliga rentHur är som
ochbeslutsfattare inteåverkaellertill inion åvia sättannat Patt Ptar 0P --

handlar annatnågotom
förekommandeovanligavanligavanligamkt

kunderföretagetsandelenprocentuellaungefärligadenVilken är ava.
privatföretagutgörs avsom

företagskategorivilkenochmed istorleksordningMarkera 2 3i
återfinns:kunderna

MindreMedelstoraStorastörstabland de 20

intervjuadeskonsulterdetyckte sigundersökning 1988I sesomenc.
sådanmyndigheter.och Harbranschorganisationerfrånökat intresse enett

gäller:vaddecenniet/ årenunder detutveckling ägt senastesenasterum
NejJaorganisationer
NejJaverkmyndigheter och

Är föraktuella idagutvecklingstendenserna
Nejbranschorganisationer Ja
NejJaverkochmyndigheter

Nejkundgrupperfrån andraökat intresseNiSer ette.
kundgruppervilken/vilkaFrån

Nejkundgruppfrånminskat någonintresseNiSer ett
kundgruppervilken/vilkaFrån

deRangordnauppdragsgivareföretagetshörkundgrupperTill vilka
efter-uppdragsgivareföretagetsblandförekommerkundgrupper somsom

kund-frekventaför denmedpolitiskt anknutna tjänsterfrågar 1 mesten
vid den/ desiffrautelämnaVanligaste,för denmed 2 näst osv.gruppen, en

alls förekommerintesom
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privata företagsvenska
internationella/utländska företag
arbetsgivarorganisationer
fackliga organisationer

intresseorganisation/idérörelseannan
statliga myndigheter/verk
kommuner
landsting
enskild individ

vilkenI utsträckning bedömer Ni nedanstående arbetsmetodera. att
vid företag sambandErt i med politisktanvänts anknutna uppdrag Markera

med skalan aldrig-alltid.X

Arbetsmetod: Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Författatartiklar/utkasttill artiklar
Ordnatnågonform pressmöte/bjuditav
journalister

På sättförsettannat journalistermedmate-
rialellerinformation

Engageratutomstående ellerexperter perso-
medexpertinflytandeinomvisstområdener

Författatremissvar/förslagtill remissvar
Författatunderlag/förslagtill motioner
Arrangeratinformationskampanjför vissenmålgrupp

Arrangeratinformationskampanjmeddenall-
männaopinionen målgruppsom
Personligendiskuteratkundsärendelförslag/
behovmedpolitikereller medinfly-annan
tandei beslutsprocessen
Arrangeratmötemellankundochbeslutsfat-
tareellerannan
Medinflytandei beslutsprocessen
Ageratpolitiskt"utkikstorn",dvsbevakatden
politiskautvecklingeni någotspecifiktärende
åt kunden
Sammanfört/försöktsammanförakoalitioner
mellankundoch organisationlföretaglannan
verk kanhanytta drivaatt visstettsom av
ärende

Bedrivitefterforskningar faktai ärendeom
medsyfte formuleraatt kanargumentsomhjälpakundeni opinionsbildandesyfteeller
gentemotbeslutsfattare

ellerAnnan andra insatser t.ex:-
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särskilt viktigarbetsmetoderovanståendeBedömer Ni någon somav
betydelsefulleller

Vikti-arbetsmetoder blivitsärskildaellerBedömer nåNi nåatt ragonc.
under de årensenastegare

har/ harföretagets anställdaungefärliga andelen°/odenSkatta somav
anställdaföretagetsungefärliga antaletdetvilkethaft: alternativt är somav

haft:har/ har

förtroende uppdragpolitiskta. -

politisktanställning hos part-

regeringskansliet knutentill tjänstc. -

knutentill riksdagen tjänst-

detvanligtHur är att:

den poli-ärendeplacerafrån grunden dvsärendedriva att ettetta. -
vid tillfället legat inteaktuellt eller nere/tidigare varittiska agendan intesom

för diskussionvarit ämne
aldrigovanligtvanligt vanligtganskamkt vanligt

befinnerredan siglyfta fram ärende någotpåverka/ sättett som- remissförfa-utrednindebatt, artiklar,och medpolitiska agendanden i
rande

aldrigovanligtvanligt vanligtganskamkt vanligt

viktiga bedömer NiHur att:

medbraför lyckaskontakterpartipolitiskapersonliga är ettatta. -
uppdrag

oviktigasärskilt viktigaviktiga intenödvändigaabsolut

förhandläggareochblandkontakter tjänstemänpersonliga är etc-
uppdragbra medlyckas ettatt
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absolut nödvändiga viktiga inte särskilt viktiga oviktiga

personliga kontakter bland journalister och andrac. represente-som-
media för lyckas bra med uppdragär attrar ett

absolut nödvändiga viktiga inte särskilt viktiga oviktiga

Ungefär hur ofta bedömer företaget/Ni företagetnågon har kon-att
takt med:

departementa. -
flera gånger någonvecka gång vecka flera gånger månadper per per
någon gång månad sällan aldrigper

riksdagsutskott-
fiera gånger vecka någon gång vecka flera gånger månadper per per
någon gång månad sällan aldrigper

journalist/ skribentc. -
flera gånger vecka någon gång vecka flera gånger månadper per per
någon gång månad sällan aldrigper
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Medborgarna,5.

ochintressena
transportpolitiken

påverkanpolitiskSamordnad

präglas, konstaterat istyrelseskicketsvenskamodernaDet som
offentligapåverkaförsökermängd aktörerkapitel storattav en
och bidrarlobbyingföretag organisationerSåvälbeslut. utövarsom

samord-fannsTidigare vissopinionsbildningen.regelbundet till en
för korporativaagerande inomaktörernasning arrange-ramenav

minskatkapitel ienligt huvudresultatet idessa har 2mang, men --
Till skillnadårtiondena.deomfattning under ett systemmotsenaste

fått ökandeharinnebär detmed inslag korporatism att enav
ochför Centralorganisationersig.mängd aktörer varsom agerar
får deltadeoch med intefått nedtonad rollbranschorgan har i atten
ställetpåverkanskanaler.institutionaliseradeerkända Iipartersom

för samhälls-avdelningaroch företagbygger organisationer ut egna
önskvärd rikt-beslutensjälva påverka ioch försökerkontakter en

ning.
verketmodifikation. självamedemellertid sanning I ärDetta är en

med andrastarka allianserbyggaför samtliga aktörerviktigtdet att
spelar,konsultfirmornapolitiskasamverka med.de kan De somsom

mäklare mel-verksamhetviktig roll dennakapitel ii somsett en
industrikon-resursstarkocholika aktörer.lan För stortyper enav

samarbetaden kanavgörande betydelseheltkan det omavvaracern
kanskemindre organisationenmiljöorganisation.med Dent.ex. en

lob-ochgengäld bilda opinionkan isjälv saknar utövamenresurser,
eko-för hamisstänkastrovärdigtbying sätt, attutan att egnaett

byggamöjligtförsvara. Ofta det intenomiska intressen är att uppatt
ståndpunktensamarbete.långsiktigt Dennågot grun-gemensamma

och beslutspro-utgångspunkterolika ikanske heltdar sig nästa
kon-och miljöorganisationenbefinner industrikoncernensigcess

frontationskurser.
långsiktigtfall intressetandra kan detI vara mergemensamma

berördauppmärksammatsflera har dettasektorergrundat. Inom av
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aktörer, och de har dragit slutsatsen det finns inflytande vinnaatt att
formalisera fastaresamarbetet i organisationer. Enatt grupp av

fårorganisationer givetvis kraftfull politisk potential denen om
lyckas samla producenter, underleverantörer, fackliga organisationer
och förbrukare långsiktigt strategiskt arbete. kraftDenett som en
sådan organisation kan utveckla särskild förutmaningutgör en
demokratin. eventuellt ska bildaDe motkraft det kansom en exem--
pelvis konsumenter eller skattebetalarna kanske allsinte likaärvara -
väl organiserade.

Kommunikationssektorn särskilt dettaintressant perspektiv.är ur
Området utmärks det finns mängd starka aktörer harattav en som
delvis sammanfallande, delvis olikartade intressen. har emeller-Detta
tid inte uppmärksammats i utsträckning forskningnågon inomstörre

de organiserade intressenas roll svensk demokrati.i fokus förIom
sådana studier har istället de politikområdenstått tydli-som rymmer

och sammanhållna intressegrupperingar. Arbetsmarknads-gare mer
området, utmärks de traditionella treparts-relationerna mel-som av
lan arbetsgivare, arbetstagare och den sektor oftastärstaten, som
uppmärksammas sådanai sammanhang. andra hand har sektorerI
med utpräglat framför allttvåparts-system, jordbrukspolitiken,ett
studerats. Intressegruppskonstellationerna kommunikations-inom
sektorn alltså helt kan arbetsgi-Här många gångerär art.av en annan

och arbetstagare, eller producenter och konsumenter, havare ett
intresse liknande deli sek-gemensamt gentemot grupper en annan av

eller geografiski region.torn en annan
detta områdeInom påverkasomsätts stora summor pengar som

politiska beslut. Utbyggnader och underhåll till exempel heltärav
eller till delen beroende skattemedel och verksamhetenstörsta av
påverkas högi utsträckning hur regleringar utformade. Efter-ärav

det i begränsad kakanågon mån slåss här bådeärsom en man om -
vad gäller skattemedel och kundunderlag konkurrerar barainte-
olika företag, de olika transportslagen varandra. Dettaävenutan mot
har fått till följd det bildats formella samarbetsorganisationer föratt
de respektive transportslagen. det här kapitlet ska dels undersökaI
förekomsten politiska påverkansförsök inom transportsektorn all-av

också studera hur dessa alliansermänt närmare ärsett, men upp-
byggda, hur de arbetar och Vilket genomslag de har. faktumDet att

dennainom del politiken kan undersöka särskild intresse-av sortsen
konstellation till försummatsdelar den samhällsveten-storasom av
skapliga forskningen, motiverar särskilt kapitelägnaratt ett
kommunikationssektorn. syftar naturligtvis dettaYtterst till att
bedöma vad det innebär för de kärnkomponenternatvå demokratini
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hela undersökning fokuserar kring öppenhet och politiskvårsom -
jämlikhet sådana starka allianser opinionsbildare och lobbyis-att av-

verkar styrelseskick.i vårtter

påverkanPolitisk inom transportsektorn

företag för-har redan kapitel påpekat ochVi i organisationer3 näratt
beslutsfattandesöker påverka politiskt gäller det utsträckningi stor

frågor berör infrastruktur och vanligareDet är ännutransporter.som
konkurrensfrågor, skatter och miljö,sig såägnaratt man men

fjärdedel företagen demånga påstår27,5 procent närattsom en av
offentliga oftastkontaktar företrädare, gäller det frågor infra-om

struktur och spelar företagenrollDet ingen större ärtransport. om
eller företag för transportfrå-alla intresserar sigsmå stora, typer av

ungefär utsträckning. Bland deti organisationerna ärgorna samma
femtedel pekar detta område18,4 procentnära ut etten som som

oftast berörs deras politiska påverkansförsök. finns,Härsom av som
mellan olikaskillnader detvissa organisationer;sett, typer av

framför allt branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer ochär
fackföreningar offentliga före-själva eller ombud kontaktarviasom

för infrastrukturfrågor.trädare påverka iatt
företagdå de och harorganisationer intresseFrågan är om som av

infrastrukturfrågornapåverka eller mindre aktiva deniäratt mer
politiska påverkansprocessen jämfört med andra aktörer.

figur kan avläsa hur kontakter företag respek-I många5.1 som
från det direktkontakter tilltive organisationer sigrörtar, att attom

anlitar konsulter. kan då jämföra företag medVi organisationer,man
också företag respektive skiljerolika olika organisationersemen om

infrastrukturfrågorberoende de ellerisig Det äragerarom
fokus. företagens detdet här del baraistår För attsenare som ser
finns denavseende det egentliga skillnader.i några Menär ett som

skillnaden mycket den gäller nämligenintressantär att notera,
direktkontakterna, den aktivitet benämner lobbying. Uppen-som

påverkansförsök infra-barligen det företag ofta gällersåär att vars
struktur, utsträckning de andra, möjligheteni utnyttjarstörre än att

kontakta offentliga företrädare. dessasjälva Nästan 64 procent av
företag femsådana kontakter tendensminst gånger år. Sammatar per
gäller här skillnaden mediakon-organisationerna, iäven är störstmen

och debattdeltagande, de båda opinionsbildande verksamhe-takter i
båda fallen kontakt oftarei genomsnittI gångterna. tas en av

infrastrukturintresserade Generellt såvälorganisationer. sett tar
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Antal kontakter i årFigur genomsnitt5.1 per

I 1DIREKTKONTAKT
Företag

DIREKTKONTAKT
Organisationer

MEDIAKONTAKTFöretag

MEDIAKONTAKT
Organisationer

DEBATTERARFöretag

DEBATTERAR
Organisationer

ANLITARKONSULT
Företag

PåverkarinteinfrastrukturäKONSULTANLITAR
PåverkarinfrastrukturOrganisationer I

v v
0 1 2 3 4 5 6

företag för infrastruk-med påverkaorganisationer intresse attsom
offentliga företrädareturfrågor oftare kontakt vad andramed än

företag och Undantaget anlitandet konsul-organisationer gör. är av
där det omvända förhållandet råder.ter,

företagens och direkt-organisationernastittarNär närmare
kontakter, det lobbyingverksamheten intensivastvisar sig äratt som

försöker påverka beslutdenna sektor.just inom Företag som om

Antal kontakter företagenår:Figur i genomsnitt5.2. per

Arbetsmiljö

Arbetsrätt

Skatter

Miljö

Konkurrens

Infrastruktur
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offentliga företrä-infrastruktur, oftare personliga kontakter medtar
dare, vad företag med andra intressenän gör.

företa-tidigare kunnat kapitel kontaktarkonstateraSom se 3
offentliga företrädare ofta, lobbyingtämligen dvs. sig iägnargen

har för den poli-den betydelsen Menreserverat termen. typen av
figur blandtisk påverkan alltså, kan särskilt vanligi 5.2,är som se

infrastruktur- transportfrågor.företag för ochintresserar sig Isom
bekräftar det påståenden personkontakter spelarviss mån sär-attom

tidigareskilt roll denna sektor.inom just Här står nämntstor som
för företag välvärden spel, dels beroendeärstora ettsom av

framför för företagutbyggt kanske allttransportsystem, men som
infrastrukturen.producera självalever attav

uppvaktningen offentliga företrädare riktar sigintensivareDen av
alla och och allapolitiker tjänstemän Tjänste-nivåer.mot typer av

särskiltregeringskansliet och emellertidi inom EUmännen ägnas
infrastrukturintresserade företagenuppmärksamhet de jäm-stor av

fört med andra

Antal kontakter år:Figur i genomsnitt organisationerna5.3. per

Arbetsrätt

Skatter

Arbetsmiljö

Konkurrens

Miljö

Infrastruktur
II I I I I | |

0 1 2 3 4 5 6 7

Även bland kontakten infra-organisationerna intensiteten i inomär
Skillnaden mindre här mellanstrukturområdet särskilt starkt. är än

företag,olika snarlikt. Organisationermönstret ärtyper av sommen
infrastrukturfrågor offent-försöker påverka bland kontaktarannat

företrädareliga drygt medansju i genomsnitt, organisa-årgånger per
arbetsrättsfrågorinriktar kontakt mindresigtioner tar persom en

år.
företag de stor-lobby-det riktigaSverigesAv 53största är ärsom

infrastruktur kanoch transportsektorn.isterna inom iSom se
tabell det företag har olikasig intressen5.1 rör typerom som av av
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Tabell De flitigaste lobbyisterna rörande infrastrukturfrågor5.1.
bland företagen fem direktkontakterminst åregna per

Typ företag Procent Antal företagav

Skogs- pappersindustri 21 11
Producenter och underleverantörer infrastruktur 21 11av
Transportföretag, ägare transportmedel eller infra- 19 10av
struktur
Livsmedelsindustri 15 8
Producenter och underleverantörer fordons-i 8 4
tillverkning
Stålindustri 8 4
Övrigt 9 5
Summa 101 53

företagde de femingår angivit minst kontaktatNot: Här gånger årattsom per
offentliga företrädare och oftastdet då bland gällt frågor infrastrukturatt annat om
eller transport.

infrastrukturen underhålls och byggs andel de lob-Enatt ut. stor av
byingintensiva företagen sådana harär stora tunga transporter,som

företag skog och pappersindustrin stålindu-inom inomt.ex. samt
livsmedelsindustrin,strin. intressenterEn ärstorannan grupp av som

naturligtvis beroende snabba och välordnadeär transporter.av
flitigasteBland de lobbyisterna återfinns företag haräven som mer

direkta underhåll och utbyggnad infrastrukturen.intressen i Detav
företaggäller bygger infrastruktur byggföretag, ävent.ex.som men

företag transportmedel infrastruktur flyg-eller bussar,äger t.ex.som
plan eller båtar. tillverkar bilar, lastbilar eller delar tillFöretag som
transportmedel hör också till de personliga kontakter minsttarsom
fem för påverka bland infrastruktur ochgånger år att annat trans-per
portfrågor.

här har naturligtvis kontakter med politiker ochDen tätagruppen
tjänstemän. Antalet kontakter för dessaiår genomsnitt 53 ärper
betydligt förhögre samtliga företag har undersökt Iän som

kontakt med kommunala femgenomsnitt tjänstemän äntas t.ex. mer
och med lokalpolitiker ofta.lika Riksdagsleda-gånger år nästanper

statsråd, företrädare förregeringskansliet ochtjänstemän imöter,
centralförvaltning flitigastekontaktas de lobbyisterna mellan treav
och fyra Till och med eu-politiker och kon-gånger år. tjänstemänper
taktas ofta;ganska drygt respektive drygtgång år två gångeren per

för alla företagGenomsnittet analyserades kapitelår. i 3 ärper som
betydligt lägre.

192



MEDBORGARNA, TRANSPORTPOLITIKENINTRESSENA OCH

infrastrukturfrågorrörandeTabell De flitigaste lobbyisterna5.2.
fem direktkontakter årbland organisationerna minst peregna

% Andel alla %Antal AndelTyp organisation avav

915 12Branschorganisationer
Arbetsgivarorganisationer 17 14 7

4 6Yrkesorganisationer 5
52 33organisationer 65Fackliga

Övriga 14 20intresseorganisationer 17
4 16Aktivitetsorganisationer 5

sport fritid
10O 0Idé religion

100124 100Summa

styckenundersökta detBland de organisationerna 124är som
femoffentliga företrädaresjälva kontaktar minst igånger år ären-per

transportfrågor.infrastruktur- ochden bland gällerannatsom
verksamma näringslivdet inomorganisationerInte äroväntat är som

infrastruktur-lobbyingen.arbetsmarknad domineraroch Densom
vilketdelen arbetstagarorganisationer givetvisstörsta utgörs av

urval.bland speglar Organisationer sigvårt ägnarannat som
väldigtfritid, idéinriktad verksamhet hörreligion eller isport, annan

infrastruktur-lobby-hemma bland deliten utsträckning intensivaste
isterna.

oftadet själva verket mycketkan tabelli sig iSå 5.3 rörsom se
direkt inriktade produktion eller under-organisationer ärsomom

infrastruktur transportmedel, dessahåll eller 37utgör procent.av
och byggnadsarbetare,Sammanslutningar samt trans-transport-av

således hel del möda påverka beslutportföretag lägger attner en
sektorsövergripandesektorn. kategorin organisationerinom Inom

fördessutom framför allt flera centralorganisationerfinns stora
sammanfallandeanställda och företagare sannolikt har intressensom

underorganisationer och medlemmar.med sina
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Tabell De flitigaste lobbyisterna5.3. rörande infrastrukturfrågor
bland femorganisationerna direktkontakterminst åregna per
fördelat sektor

/nfra- Stål- Sektors-
Typ bygg- skogs- över-av

Övrigtorganisation sektorn sektorn gripande Totalt N

Fackliga 21 10 9 14 54 68
NäringsI/Arbgiv 11 2 7 7 27 33
Övriga 5 0 4 10 19 23
Totalt 37 12 20 31 100
N 45 15 25 39 124

föregående tabellen baseradNot: Den sni-koder. Yrkesorganisa-52 SCB:svar
fördelatshar härtionerna olika kategorier beroendei vilka organiseras. Inomsom

kategorin sektorsövergripande framför allt centralorganisationer för arbetsta-ryms
och arbetsgivare.gare

förvidare studera de formellaInnan går samarbetsor-närmareatt
deganisationerna inom respektive transportslagen, kan även

enkätmaterial förutnyttja överblickvårt vilkaöveratt en samar-
betsparters företag och föredrarorganisationer de försökernär

infrastrukturpåverka och transportpolitik.

Andel företagFigur mycket eller ganska ofta samordnar%5.4. som
kontakter med offentliga företrädaresina med andra aktörer

Samarbetspartners:

Myndigheter

Politiker
PåverkarinteEl
i"fa5""kArbetsgiv. organisationer

Fackliga organisationer Påverkar.
infrastrukturBransch organisationer

företagAnnat

Moderkoncernen

0 25 50 75 100

samordning kontaktverksamhetenSom vanligare blandärser av
företag med förintresse transportpolitik de nedre staplarna figu-i

kontakter offentliga företrädaremed oftastren. Företag berörvars
bland transportfrågor samarbetar i utsträckning medstörreannat
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detskillnadenfrågatharsamtliga aktörer Störst närärom.som
det påtagligtföretag,med andragäller samarbetet störreävenmen

denna sektormyndigheterföretag och inomsamarbetet mellan är
företaginfrastrukturintresseradevärd Hela 20 procentatt notera. av

ofta.ganskamyndigheter mycket ellermedkontaktersamordnar sina
figurfinns blandliknande organisationerna 5.5.seEtt mönster

för påverkaföreträdare ioffentligakontaktarOrganisationer attsom
oftarekontaktergenerelltinfrastrukturfrågor samordnar sina änsett

infrastrukturintresseradeSkillnaden mellan organisationerandra. av
fackligasamordning meddet gällersärskiltoch de övriga närär stor

de organisationeroch politiker.organisationer Drygt 40 procent av
ellermycketinfrastrukturfrågor samordnarförsöker påverka isom

likaalltsåframstötar med politiker.oftaganska sina Det nästanär
Lik-centralorganisationer.med riks- ellersamordningvanligt som

sinaföretagsvärlden samordnar organisationernafallet inomärsom
myndigheter.utsträckning medpåverkansförsökpolitiska i stor

infra-harde intressetredjedel organisationerKnappt avsomaven
ofta.mycket eller ganskastrukturfrågor detgör

oftaeller ganskamycketAndel %organisationerFigur 5.5. sam-som
med andra aktöreroffentliga företrädarekontakter medordnar sina

Samarbetspartners:

Myndigheter

Politiker

Företag

Övriga PåverkarinteEorganisationer
infrastruktur

Fackligaorganisationer

PåwrkariBroderlsyster- infrastrukturorganisationer

Riksorganisation

Centralorganisation
III

1007525 50O

allratransportsektorn iinfrastruktur- ochkonstaterakan alltsåVi att
för företagens organisa-såvälbefinnerhögsta grad sig i centrum som

ochpåverkansförsök. företag organisationerpolitiska Detionernas
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för frågorintresserar sig dennainom sektor kontaktar offentligasom
företrädare oftare andra. Allianser med allehanda andra aktörer,än
inte med myndigheterminst och politiker, också vanligast inomär
infrastrukturområdet. finns antal företag ochHär organisa-även ett

särskilttioner försökerintensivt påverka politiker och tjänste-som
och del dessa har, mycket näraliggandemän, stor sett,en av som
intressen infrastruktur- och transportsektorn tillförsattegna av

för underhåll och utbyggnad.resurser

Transportsektorns nätverks-

organisationer
Vid tillingången 1990-talet vägföreningenSvenska den heltvar
dominerande nätverksorganisationen trafikpolitiken.inom Vägför-

hadeeningen bildats redan och hade syftetill samlajust1914 att en
rad aktörer olika anledning det viktigtansågsom attav att satsavar

vägbyggnationer, underhåll och underlätta förmer resurser att
såväl trafikprivatperson de vägbundna professionella transpor-som

kom således dröjaDet tämligen lång tid de andrainnanterna. att
transportslagen samordnade liknandesig underMensätt.ett

tid flerahar bildats och förutomorganisationer vägtrafikenssenare
förespråkare fanns i 1990-taletmitten också organisationerav som
verkade för trafikslag.övriga nedanFiguren översikt överger en
denna utveckling.

Nátver/esorganisøztioner trafikpoliti/eenFigur 5.6. inom

1914 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Svenska lvägföreningen
Buss och

vfSamhälle
Rail Forum
Sweden
Närsjöfarts-l

VSjöfartsforum
Svenskt
Flyg

Till börja med ska undersöka hur dessa organisationer äratt upp-
byggda och vad verksamheten inriktad Därefter ska disku-på.är
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allianserdessavilka intressekoalitioner ingår i innan över-tera som
haft transportpoliti-genomslag detill diskutera vilket inomgår att

ken.

Svenska Vägföreningen

verkamed målsättningenSvenska Vägföreningen bildades 1914 att
under-vägtrafik, förbättring ochför välordnad bland annat genomen

föreningen samlades såväl enskildaallmännahåll de IVägarna. per-av
intresserade braoch företagorganisationer var avsomsoner som

utbytetföreningsbildningen underlättaSyftetvägar. att avgenomvar
erfarenheter, de ekonomiskaoch och samlaåsikter Kra-resurserna.

kraftframföras meddärmed också kunnaskulle utåtstörreven
Vägföreningen barafrån betonades Svenska inteRedan början att

vägfrågor allmänhet,sprida upplysningskulle i isigägna utanatt
förbättradobunden partihänsyn krävaarbeta politiskt ochockså av

lagstiftning
för fören-företrädareskedde till exempelPåverkan attgenom

debattartiklar tillhöll föredrag och sändespred broschyrer,ingen
belysteVägföreningen utarbetade också statistikdagspressen. som

erfarenheter presenteradesdär samladevägfrågan och höll kongresser
diskuterades.och

främstVägföreningenfungerade SvenskabörjanFrån som en
Efter förstatligandetför vägföreningar.lokalasamlingsorganisation

förföreningen Verka allakom dock vägnyttj-1944vägnätet attav
fram-verksamhet inriktadFortfarande föreningensare är att
till byg-och behovetfördelarna medhålla vägtransporter resurserav

underhållgande och vägnätet.av

finansieringmedlemmar ochOrganisation,

bilindustrin, olje- ochVägföreningen blandSvenska ingårI annat
jord- ochförsäkringsbolag, åkerier,gummibranschen, byggindustrin,

Även Kommunför-Svenskaskogsbruk motororganisationerna.samt
uppgick de tilloch Vägverket medlemmar.bundet 8921997är

företag,nedan. hadevilket framgår tabellenstycken, årSamma 98av
myndighe-och kommunalaoch statligaorganisationer, institutioner

har därmedmedlemskap. Antalet medlemmar mins-korporativater
underkat år.senare
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Tabell Vägföreningens medlemmar5.4. 1950-1997

1950 1960 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Personliga 97510001000 700 981 979 948 921 942 905 944 892
Korporativa 240 268 300 325 188 180 170 160 147 139 101 98

Källa: Statskalendern verksamhetsberättelser 1991-1997samt

Sedan tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt Vägförening-1992 är
ordförande. styrelsen dessutom företrädare föringårI 1997ens

industri- och näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter.
överraskande ingår antal ledamöter från bilbranschenFöga tvåett

från Bilindustriföreningen och från Motorbranschens riksför-en
bund. Näringslivet dessutom olje- och byggbran-representeras av
schen både företag och den transportbero-vägingenjörer, samt av
ende skogsindustrin och åkarna själva. Bilisterna företräds Motor-av

riksförbund. blandning olikaDenna intressenmännens av
kompletteras myndighetsföreträdare, fråntvå och Trans-Väg-av en
portForskningsInstitutet och regional för Vägverketrepresentanten
suppleant, och från kommunförbundet vilket räk-en person noga

frivillig sammanslutning kommunerSverigesärnat en av
VägföreningensSvenska verksamhet sköts kansli, med verk-ettav

ställande direktör och ytterligare hel- och deltidsanställda. På4-5
finns sedan Tannerfors,VD-posten tidigare verk-Lars Gunnar1988

Motorförarnasi Helnykterhetsförbund, MHF.sam
Verksamheten bedrivs bolagsformi och miljoner4-5omsätter ca

kronor Vägverket betaladeåret mellan år 1993-95 närmareom
miljon kronor för utredning från Vägföreningen. Derasen en samar-

bete har dock avbrutits med detmotiveringen olämpligtansågsatt att
statligt verk lierat med nätverksorganisation sysslarett var en som

med lobbying

Verksamhet politiskt agerande-
samband med Svenska VägföreningensI årsmöte varje årarrangeras

konferens föredragningarmed och diskussioner aktuelltnågoten
konferensenVid utfrågningordnas och debatt mellantema. en av

för de riksdagspartierna. ståendeEttstörstarepresentanter annat
inslag Svenska Vägföreningensi verksamhet årlig middag medär en
överläggningar aktuella frågor med riksdagens trafikutskott.om
Utskottets fårledamöter då höra föredrag och delta diskussioneri
och utfrågningar. Andra återkommande seminarierärarrangemang
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förslag och Föreningenför media, där presenteras.rapporternya
med föredrag olikaremissyttranden och medverkar iäven sam-avger

föreningens tidning Svens/eutkommermanhang. Sex gånger årper
Information aktu-exemplar.vägtidning, upplagai 3 800 omav caen

nyhetsbrevet frånocksåfrågor och iella presenterasarrangemang
Väg/eømten.

medinternationellt samarbeteVägföreningenSvenska ingår i ett
medlemskap Internationellavägföreningar iutländska sittgenom

vägföreningenmed harvägföreningen i Geneve. DessutomIRF, säte
Finland, ochsamarbete med systerorganisationerna i Norgenäraett

Danmark
studierpubliceras utredningar,viktig del verksamheteniSom en

Underunderbyggervetenskapligaoch argumenten.rapporter som
förframför allt utarbetatshar dessa inom någotår ramen avsenare

projektform avgränsade sak-arbetaföreningens projekt. i inomAtt
opinionspåverkan, blandområden underlätta annat genomanser man

direkt tillsakkunniga ochdet enklare knytadet gör attatt sponsorer
projektformen såledesTanken bakomverksamheten. är att man

påverkannätverk arbetar med politisk iskapa även ettattgenom
Arbetsformen för förstaprovadeslångsiktigt perspektiv. gången

lanseradesdå kampanjen "Vägvalinför de allmänna valen 91"1991,
syftade tillredan under ochpåbörjadesKampanjen 1990 ettatt

valenför betydelse de allmännagenomslag ibättre 1991.vägens
valetstartade redanAnledningen till kampanjen innanåret attatt var
tidigt.inför valen mycketpolitiska beslutsprocessenden startar

bestående fyrabland artikelserie,innehöllKampanjen annat aven
vägtrafik ochfakta rörande svenskinformationsskrifter med vägvä-

omfattande utskick dengjordesRedan decembersende. i 1990 ett av
infrastruktur-informationsskriften uppgifterinnehöllförsta omsom

trafiksäkerhetmiljö ochfrågor rörandesatsningar i Europa, samt
fjärde, och sistainfrastrukturinvesteringar Sverige.i Den

förebara veckorinformationsskriften sändes i augusti några1991,ut
under iprojekt initierades Sverigevalet. Ett 1994, namnetannat stort

och statistik belysa rörlig-Syftet utredningarRörelse. attvar genom
projektför samhällsutvecklingen. dettabetydelsehetens Inom pro-

medockså nyhetsbrevduceras 235ett samma namn.
VägföreningensTannerfors bygger SvenskaEnligt Lars-Gunnar

kontakter med politikerna.personligalobbying mycket Möten
form diskus-former, exempelvisavslappnade iigärna avarrangeras

långsiktigt arbete, dåLobbyingunder lunch.sioner ett enses somen
Eftersom vägföreningensflerarelation kan byggabra år upp.ta att

förtroendet hävdardet personligabygger mycketlobbying just
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företrädaredess oftastde förvill cket, tillinteatt s nasy m y exem p
uttala media specifika sakfrågor.r n u a förser för-u o Däremotattgenom sig l I

eningen journalister med underlag till artiklar

ståndpunktPolitisk under 1990-talet

Inriktningen Vägföreningens politiska aktivitet under 1990-talet
kan drag sammanfattasi under punkter. harOrganisationengrova tre
verkat för ökade satsningar vägbyggande, minskad beskattning av
vägtrafiken och försök hitta finansieringsformeralternativa föratt
transportväsendet.

Väginvesteringar och underhåll

VägföreningenSvenska har under hela 1990-talet drivit frågan om
kraftigt ökade till Inför valet presenterade för-1991vägarna.resurser
eningen undersökning infrastrukturinvesteringarnas betydelseen om
för produktivitet och ekonomisk tillväxt Med stöd dennaav
undersökning förargumenterade de investeringar ochi järnvä-vägar

för miljarder kronor under 1990-talet. nödvän-250 Detta ansågsgar
digt för förbättra tillväxten och rädda det svenska näringslivetsatt
konkurrenskraft Eftersom går9 10 vägpersontransporterav
borde till föreningen90 ansåg Förvägarnaprocent av pengarna

undvika framtida trafikinfarkt europeisk ansågs ävenatt typen av
viktigasjötransporter miljö och ökad trafiksä-på Bättreatt satsa

kerhet har varit andra viktiga för ökat vägbyggande.argument ett
Särskilt betydelsefullt det förbinda Stockholm-ansågs attvara

Göteborg-Malmö-Oslo med bygga kringfartsleder ochmotorvägar,
bygga bort "flaskhalsar".242 Vägföreningen till exempel starktvar
pådrivande för genomdriva utbyggnaden ivägsystemen storstä-att av

Öresundsbronderna, för snabbt genomförandesamt ett av
fråga Svenska Vägföreningen bedrevEn motstånd denmot var

föreslagna snabbspårvägen till Arlanda, vilken Vägföreningen ansåg
borde filtredje skulle klarasE4. Dåersättas transporternaav en
med utbyggd busstrafik, med besparingar resultatstora som

Vägföreningen har också för ökade underhållsatsningaragerat
förbättradoch bärighet det befintliga Vägunderhålletvägnätet.av

ha försummats underansågs lång tid och förstärkningar Vägarnasav
bärighet mycket framförviktiga allt föransågs skogsindustrins tunga

245transporter.
Sedan den statliga Kommunikationskommittén hade blivit tillsatt

inriktades del föreningens verksamhet påverka1995 storen attav
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framtida trafikpolitiken.och förslag dendess utredningar Väg-om
föreningen argumenterade bland de satsningarannat emot stora

befarades medföraföreslog.kommittén Dessajärnvägen som
för underhåll och byggandebegränsningar i Ivägar.utrymmet av

tågtrafiken medhävdade Vägföreningen gickargumentationen att
Ävenvägtrafikenunderskott, medan järnvägensöverskott.storager

ifrågasattesmiljöfördelarpåstådda

vägtrafikenBeskattningen av

vägtrafiken viktig ambitionhardet gäller beskattningenNär enav
den sammanlagda beskattningenmotverka alla ökningarvarit att av

förening-styrde exempelvisvägtrafikanterna. Detta resonemangav
biltullar.ställningstaganden diskussioneni För uppvägaattomens
kilometerskatten sänkaskunde exempelvisinförandet tullvägarav

införandeförslagenförslag. Likaså hareller bort, ett avtas omvar
Även diskus-biltrafiken motarbetats.miljöavgifter/miljöskatter

fråga för Vägfören-tjänstebilsbeskattningensionen storvar enom
avdragsmöjlighe-förslaget minskademotarbetadeingen, omsom

611248
trafikgrenarnas kostnadsansvarde olikaden diskussionI somom

föreningen hävdat bensin-aktuell under hela perioden, harvarit att
samhällsekonomiska kost-bensinförbrukningensskatten överstiger

denVägföreningen det oklarheterna tolkningennader. Enligt iär av
för beräkningarnaligger till grundnationalekonomiska teorin, som

föravgifter, statsmakternaskatter och utnyttjats att ta utsom avav
framföreningenvägtrafiken.hög skatt möjligtså 1990 togavsom

vägtrafikanterna beta-de beloppberäkningar visade att av somsom
fjärdedel tillbaka tillform och avgifter gick endastlade skatteri enav

Vägföreningen andelvägändamål. ansåg störreatt statensaven
för vägväsendet.biltrafiken borde användasfråninkomster 249

finansieringsformerAlternativa

sådana dimensionerBehoven Vägupprustning ansågs attvara avav
statligakapital eller utförsäljningfinansiering med hjälp privat avav

marknadsan-till. Istället bordeföretag knappast skulle räcka meren
verksamhet.för finansieringen Vägverketspassad modell införas av
finansierinförslag tillpresenterade föreningen1993 ett eget ny

transportinfrastruktur.för drift ochmodell investeringar i För att
biltrafiken skullefrån ökad utsträckningskatteintäkter istatens

samband infördesföreslogs direktvägväsendet till del,komma ettatt
ochbiltrafiken, trafikmängdenfrånmellan skatteintäkter vägarna
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Vägverkets anslag. förslagetEnligt skulle drift och investeringar i
transportinfrastrukturen alla sektoreri "marknadsmekanis-styras av

med tydlig intäktsfinansiering. skulle detDetta ersättamer en nuva-
rande där medelstilldelningen helt politiskaavgörssystemet genom
beslut. finansieringVägverkets förslagetskulle enligt lösas attgenom
hela fordonsskatten och bränsleskatten gick direkt till%25 väg-av
verket. ville föreningen det förDessutom möjligt vägverketgöra att
under lån kapitalmarknaden. Dettaeget upptaansvar system
kunde också kombineras finansieringmed externagenom resurser

Nordiska Investeringsbanken, Vägför-Svenskaansågt.ex.som
modell föreslagitseningen.25° företag förEn är attannan som svarar

själva väginvesteringen. kan sedan finansierasInvesteringen antingen
vägavgifter, eller årliga avbetalningar från statengenom genom

Buss och samhälle

Under och Samhälle inledde VägföreningenSvenskaBussnamnet
projekt gick samla alla med buss-intressen1992 iett ut attsom

branschen särskilt nätverk. Syfteti konkurrensenett att tavar upp
med järnvägen kollektivtrafiken. allmänna målsättningenDen ärom

framhäva bussen kostnadseffektivt och miljövänligt alter-att ettsom
kollektivtrafikennativ i

Organisation, medlemmar finansieringoch

och Samhälle bildades alltså fristående förening,Buss inte som en
internt projekt Svenska Vägföreningen.inom Verksam-utan ettsom

heten leddes därmed inledningsvis Anders Castberger, 1993-av som
anställd Vägföreningen projektledare för föreningens94 var av som

pågående projekt. Cathrin Bergenstråhle1995 över nätver-tog som
kets projektledare och med halvårsskiftet ochFrån Buss1998 är
Samhälle överflyttat till Svenska Bussbranschens riksförbund
Verksamheten har mellan och kronor700 000 800 000omsatt om
året

samarbetet busstrafikbolag,ingår busstillverkareI och leverantö-
tillInitiativet nätverket vägföreningenenligtrer. möttesatt starta

intresse branschen ochinom mycket istortav utrymmegavs
branschmedia räknade dessutom med de ochMan att rapporter
utredningar och Samhälle presenterade skulleBuss öka intresset
ytterligare nätverket skulle kunna vidgas efterså handatt
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agerandeVerksamhet- politiskt

opinionsbildning. VerksamhetenSamhälle arbetar medoch gårBuss
förut-olika trafikslagsallsidig belysninggenomattut avmeren

del verksam-politiska debatten. viktigpåverka densättningar En av
informa-"saklig, och korrektdärför seriösheten är att presentera

beställtfakta och Samhällefram dessa har Busstion.259 För att
flera opinionsundersökningarutredningar och översamtrapporter,

busstrafik mediaattityder tillallmänhetens och politikernas Via
presskonferensen pressmeddelandenförs budskapet sedan ut genom

och skri-remissyttranden, uppvaktningardebattartiklar.och Genom
beslutsfattare,och andradirekt till politikervänder develser sig även

ochtrafikutskottKommunikationsdepartementet, riksdagenssåsom
Länstrafikbolagenbeslutsfattarnaregionalade i

politiker,ditoch Samhälle också seminarier,Buss myn-arrangerar
till före-för bussbranschen inbjudsoch företrädare ochdigheter S

återkommande organisa-drag och diskussioner. Ett ärarrangemang
trafikdagarunder sk LinköpingVTI:s iseminariumtionens

ståndpunktPolitisk

busstrafikenlångvägaAvreglering denav

bevisa deras buss-bussbolagtill privataFram 1992 atttvungna attvar
tillstånd tilljärnvägstrafikens förskadade ställningtrafik inte att ges

Yrkestrafiklagen bevisbör-linjetrafik. ändrades reglerna i så1993 att
sköter till-Vägverket, denistället lades instansdan är somsom

för fullständigdockoch Samhälle arbetarståndsgivningen. Buss en
konkurrensförhållanden buss-godaavreglering. skapa måsteFör att

riskriksomfattande busslinjenätkunna bygga Sbolagen utan attupp
har regelmässigthävdarhindrar sträckor, organisationen.vissa S

Inför dessatillståndsgivning tillöverklagat Vägverkets regeringen.
försöktSwedenregeringsavgöranden har Rail Forum övertyga reger-

orimligabusstrafikens inverkan, och det iskadligaingen attom
konkurrera medoch sedan låta demsnabbtågssträckoriinvestera nya

andra sidan försöktbusstrafik. och Samhälle har åBuss övertyga om
med biltrafikenkonkurrerarbussarna tåget,än attsamtatt snarare

undersök-förutsättningar Enligttrafikslag haskaolika ensamma
busstrafikensdrabbar den långvägaorganisationen gjortning som

efter-samhället,de ställdamissgynnade ställning dessutom isämst
högredessade bussbiljetter ilägre priserna gör att gruppersom

utsträckning åker buss. 26
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Utbyggd busstrafik istället för Arlandabanan

och Samhälle byggandetsig snabbtågsbanaBuss tillmotsatte av en
Arlanda. stället propagerade de för utbyggnadI motorvägen.en av

skulle trafiken kunna fortsätta flygbussar,Då skötas Vilketav man
hävdade skulle bli betydligt billigare.

Tåg ska medersättas buss i/oka/trafiken

Nätverket har också arbetat hårt för länstrafikbolagenatt att satsa
busstrafik föristället Huvudargumentet har varittåg.mer att

kommuner och landsting skulle den lokalastoraspara summor om
tågtrafiken utanför Storstockholm bussar. Bussar ärersattes av mer
flexibla och kan lättare ändra sträckning, och med de motorernya

utvecklats tillgodoser också miljökravet, har organisationensom man
hävdat

Rail Forum Sweden

Rail Sweden bildades den november utifrånForum 15 1990 överty-
gelsen konkurrenskraftigtjärnvägen skulle kunna föratt svara en
Ökad andel och godstransporterna. bidragande orsakEnav person-
till organisationsbildningen järnvägslobbyn i Sverige ansågsattvar

alltför litet utåtriktad. allmänna målsättningen med RailDenvara
Sweden sprida kunskapForum järnvägens potentialattvar storaom

och utvecklingsmöjligheter, verka för konkurrenskraftiga järnvägs-
främja investeringar spårbunden trafik.itransporter samt

Redan från början bestämdes skulleorganisationen tidsbe-att vara
gränsad, eftersom ville undvika vad nyskapade organisationerman
lätt upplever, nämligen överleva själva. börjansig detFrånatt var
tänkt skulleorganisationen för järnvägen i år,att trepropagera men
medlemsföretagen tyckte mycket fortsätta.och villeogjortatt var

efter ytterligare verksamhet, avvecklades slutligentvå års Rail1995,
Sweden.Forum

Organisation, medlemmar finansieringoch

mycketOrganisationen liten och bestod utredareVD,var av en en
OrdförandeVD-assistent. Raili SwedenForum Curtsamt en var

Nicolin, tidigare för och ordförandeVD Asea SAF, i SAS.samt
Generalsekreterare centerpolitikern Ehrling.Guyvar

Medlemmarna företag, både och järnvägstillverkare ochtåg-var
transportköpare, banker. hade föreningenSom 27stora samt mest
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medlemsföretag
omfattade miljoner kronorBudgeten året.3 om

agerandepolitisktVerksamhet-

Sweden bidra tillRailvillelobbying och inspiration ForumGenom
utnyttjande järn-bidrog till bättreförändringsprocess ett avsomen

möjligheterpotentiellavägens
sakligefter bidra med vad desträvade ansågRail varaForum att

underbyggdaskulle välfakta presenteradesinformation. De varasom
arbetsgrupperbedrevsVerksamheten ioch trovärdiga. tre som syss-

godsflödes- ochfinansieringsfrågor,infrastruktur ochmedlade
stadstrafik. Arbetsgruppernapersontrafik ochlogistikfrågor, samt

medlemsföretag.för Grup-organisationensbestod representanterav
förberedde organisationensfakta område,fram inom sitttogperna

arbetsgruppproducerade material.och Varjeställningstaganden sam-
forskare och sittutomstående inomarbetade med experter

publicerades denbeställdesutredningar iområde De egnasom
skrifter.omfattartotaltDialog,skriftserien Rail 27Forum som

informationsförmedlare. TillocksåarbetadeOrganisationen som
Swedensträvade RailVägföreningenfrån Svenskaskillnad Forum

ochuppmärksamhet kring organisationenefter skapamedvetet att
debattför skapa Föreningenföra budskap mediaitydligt sitt attut

bilagautkom itidningenbland spårNyaannat ut somsomgav
tidningenIndustri år. GenomgångerDagens 2 att ut somgeper

spridningomfattandeIndustri fick den också cabilaga i Dagens
Även tek-faktabeslutsfattare olika positioner.bland iex90 000 om

förändringartrafikpolitiskaochorganisatoriskalandvinningar,niska
kontinuerligtskickade ocksåmedia.liknande förmedlades tilloch De

andra politiska intresse-ochtill riksdagsgrupperinformation organ,
högskolor.ochfackföreningar och universitet Förorganisationer, att

workshops ochordnades seminarier,idéer ochutveckla resonemang
trafikut-för riksdagensordnadesBland seminarierhearings annat

regelbundna överlägg-verksamheteninslag iskott. Ett annat var
för och Banverketmed ledningarnaoch diskussioner Sningar

medkallade Railshowendessutom den Curtordnades såVarje år
Köpenhamn.Malmö ochGöteborg, Oslo,höllsNicolin isom

med-det viktigttidsbegränsadEftersom föreningen ansågs attvar
massmedia,målgrupperutvalda målgrupper.bearbeta Dessavetet var

politiker ochvidareförmedlare, tjänste-fungeradesom även som
företagtrafikfrågor,sysslade med järnvägsoperatörer,män samtsom
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tillverkar järnvägsutrustning.som
Rail samarbetade med motsvarandeForum Tysk-organisationer i

land och Nederländerna: Deutsches Verkehrforum och Rail Forum
Nederland. Bland ordnade organisationerna varje årannat ett gemen-

seminarium.samt

ståndpunktPolitisk

Fri konkurrens

viktigaste förändringarna föreningenDe ville bidra till attvar upp-
häva det statliga monopolet järnvägstrafik och öka konkurrensen
mellan leverantörer och tågtjänster Redan innan Railoperatörer av

Sweden bildades viktiga förutsättningarForum för fri konkurrensvar
klara. grundläggande förutsättningarnaDe för konkurrens tillskapa-
des trafikpolitiska beslutårs Beslutet innebar bland1988genom

för ochinvesteringar underhåll bannätet skildesannat att ansvaret av
från trafikverksamheten. beslutet renodladesGenom genomstatens
Banverket för infrastrukturen. Samtidigt fick affärsverket Sansvar

renodlat för den affärsmässiga utvecklingen trafiken.ett ansvar av
infrastrukturennyttja erläggs banavgifterFör fastställsatt som av

regeringen. avregleradFörsta såledesjärnvägsteget mot en taget.var
Rail Sweden ville dockForum längre och bolagisera ochett steg

privatisera och upphäva dessS monopol. Rail fri konkur-Forum såg
nödvändig föråtgärd tillvarata trafikslagsvarjerens attsom en poten-

tial. Konkurrens leda till bättreansågs till lägreservice pris, samt
ökad ekonomisk tillväxt, den förbättrade transporteffektivi-genom

Rail ville därför flerForum de svenska järnvä-operatörerteten. se
Eftersom troligen till början skulle förbliS den domine-garna. en

rande det heltansåg organisationen nödvändigt Soperatören att
bolagiserades och aktiernaminoritet såldes siktPåatt stor ut.en av
önskade Rail totalForum privatisering S.275en av

konkurrensFri mellan leverantörerna förutsättningsågs som en
för snabb utveckling teknik. skulle deDetta detalje-ersättaen av ny
rade specialbeställningar hittills vanligast ochvarit enligtsom som
Rail drev kostnaderna.Forum Banverket borde upphandla bådeupp
nyinvesteringar och underhållsarbeten från marknaden attgenom
inhämta konkurrensanbudm
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Ökat järnvägsbyggande

och utbygg-snabb moderniseringverkade förSwedenRail Forum en
ökadklarabehövdebansystemetbefintliganad järnvägsnätet. Detav

ocksåvilleföreningen.menadehastigheter, Manoch högrekapacitet
krävdegodsstråken. Railde Forumbanförstärkningar längsha tunga

kombineradförnybyggda banorkraftigt ökade satsningarockså
dettadeklarerades90-taletgodstrafik. börjanoch I attavperson-

framhöll då inves-Railårtionde.infrastrukturensskulle bli Forum att
medanoerhört låg nivå i år,hade legat 30i järnvägenteringarna en

höga.framför allt 60-taletunder 1990väginvesteringarna sta-varvar
vilketmiljoner kronordrygt årtillanslag järnvägen 600 pertens

målsätt-Railför litet.alldelesSweden Forumsenligt Rail Forum var
tidi-förskulle igenmiljarder kr/ i årårning 105,8 att tasatsasattvar

efterrangordnasskulleNybyggnationernaförsummelser"gare
utnyttjadetill deoch koncentrerassamhällsekonomisk mestnytta

skulle byg-banornaockså devillehuvudstråken. Rail Forum att nya
ochmöjligtsikt blevlängredetså att person-separeraattgas

särskilda höghas-persontrafiken tillflyttagodstrafik överattgenom
tighetsbanonm

lågkonjunk-utbyggnadersnabbaSweden ville såRail Forum attse
snabbakostnaderna.nedförutnyttjades För attattturen

projektfåtaltillkoncentrera insatsernautbyggnaderna ville ettman
och plane-handläggnings-förkortadeflerskift medbyggdes isom

Rail järnvägenmyndigheterna.hos ansågringstider Forum ettatt var
offent-medfinansierashuvudsakligen måstenationellt somansvar,

komersi-baraPrivatfinansierade järnvägar ansågmedel.liga varman
undantagsfallellt möjligt i

komfortochserviceBättre

servicehastighet och satsningarfrekvens, ökadhögrePunktlighet,
tekniskförespråkas.åtgärderkomfort andra Genomoch är som

detmenadelok,lättareblandutveckling, tåg attutan manannat av
medelbelägg-ochfrekvensenkraftigt ökamöjligtekonomiskt attvar

också successivtteknik villeMedkortare tåg.ningen mannygenom
snabbtågsba-byggande speciellahastigheter,införa högre avgenom

nor.

Närsjöfartsforum/Sjöfartsforum

riksdagsledamöter, Sve-Närsjöfartsforum bildades 1992 gruppav en
Hamnförbundet/Sveri-SvenskaSjöfartsverket,Redareförening,riges

207



MEDBORGARNA, INTRESSENA OCH TRANSPORTPOLITIKEN

Stuvareförbund och Trollhätte Kanalverk.28° frånInitiativet komges
den moderate riksdagsledamoten trafikutskottet,i Torn Heyman.
Anledningen sjöfartsbranschen enligt honom dåligattvar var

marknadsföring och lobbying, vilket hade sjöfar-gjortgemensam att
ofta blivit bortglömd och frånointresse politikernammöttsten av

Närsjöfartsforum bildades för olika främja närsjöfar-sättatt
kust- och inlandssjöfartens intressen, framhålla sjö-tens attgenom

fartens fördelar och öka medvetenheten dess betydelse förom
svenskt näringsliv Det övergripande målet skapa goda för-attvar

för effektivutsättningar och konkurrenskraftig och godstra-person-
fik kust- och inlandsfarvatten i förkortadesEuropa.283 1996 nam-

till Sjöfartsforum. förebild förSom organisationen denstårnet euro-
peiska branschorganisationen Maritime Industries Forum MIF,

övergripande syfte öka sjöfartens konkurrenskraft.ärvars att

Organisation, medlemmar finansieringoch

Närsjöfartsforum fungerade informellt nätverkettsom av personer,
företag och organisationer. medlemsförteckning troligen frånEn

medlemmar.1995 Den namnändring sedan159upptar som genom-
fördes led försökeni vidga verksamheten och flersamlaettvar att av
sjönäringens intressenter. Sjöfartsforum samverkar rederier,I ham-

stuveribolag, avlastare, speditörer, mäklare, Sjöfartsverket, fack-nar,
förbund och andra organisationer med anknytning sjöfartentill
Ombildningen organisationen också knyta densätt när-av ett attvar

RedareföreningmSveriges kansli inrättades ochEtt Per Iessingmare
från RedareföreningSveriges anställdes generalsekreterare. Sam-som
tidigt efterträddes Tom ordförandepostenHeyman Runeav

tidigareSvensson, transportchef vid Volvo.
Verksamheten Sjöfartsforumi finansieras medlemsavgif-genom

till fördubbladesFrån intäkterna från1996 miljoner1997 1,25ter. ca
kronor till miljoner kronor budgetmedlen2,5 bestårAvnärmare

kr årligen bidrag från Sjöfartsverket250 OOO av

Verksamhet- politiskt agerande

Verksamheten formulera uppfattningar,går fakta,ut att presentera
informera nyckelgrupper, höras och debatteni och varasynas en

räkna med.29°part att
Tidigare har konflikterna mellan redare och fack ofta hårda,varit

framför allt kring svenska rederiers användning bekvämlighets-av
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fjärrfarten.sjöfarteninternationellaför 1992flagg den långväga
svenskaden sjö-överenskommelse hurdocknådde parterna omen

frånmed konkurrensproblemenskulle hanterafartspolitiken
lågavlönad besättningfartyg medbekvämlighetsflaggade För att

verksamhe-inriktasslagfältblirundvika organisationen ett nyttatt
finna konsensus iJessing,generalsekreterareenligt Per attten,

konkurrenskraft kan under-sjöfartenshurfrågor omgemensamma
lobbyingdärför medsysslarSjöfartsforum intelättas mot reger-

försökaiställetVerksamhetenhävdar gårJessing.ingen, attut
fung-tänktSjöfartsforumsjöfartens Villkor.kunskapsprida är attom

och idéut-diskussionkunskapsspridning,forum förjust ettsomera
underlig-delar detillfrågorna överlåtskonkretabyte. De stora

självadrivagande organisationerna att
försärskildbildandetverksamhetenExempel är gruppav en

studie-erbjudsriksdagsledamöter.sjöfartsintresserade Denna grupp
sjöfartenskunskaperförbättradeförinformationbesök och att om

villkor

ståndpunktPolitisk

övertygelsenför bildandet organisationenUtgångspunkten attvarav
skulle kunnaochMälaren ikuster, i VänernSverigessjövägarna runt

detsamtidigtavlastas,skullebättre.utnyttjas På så vägarnasätt som
järnvägspro-nödvändigt iskulle investera storalängreinte attvara

fanns detNärsjöfartsforumEnligtjekt med tveksam nytta. väx-ett
med hjälpför godstransporterande övrigaintresse i när-Europa av

förutsättningargeografisjöfart. SverigesDå ännu gynnsammareger
kunna utnyttjasutsträckninghögresjöfart, borde iför vattenvägarna

här, organisationenansågäven
ojämlika villkorkonkurreradesjöfartenmenadeFöreningen att
Sjöfartsforumssyfte medövergripandetransportslag.med övriga Ett

tillsjöfarten inte-förverkadärförverksamhet har varit göraatt enatt
ochbåde i Strate-i Sverigegrerad del Europa.i transportsystemet,

samhällsekono-miljövänligt,sjöfartenlyfta framgin ettatt somvar
transportslag.andratill Dettaenergieffektivt alternativochmiskt var

hade slag-transportdebattenden svenska "eneftersomnödvändigt
fick betydligtfördellandtransportslagens Sjötransportersida till

kos-menade organisationenmedia Järnvägenmindre iutrymme
sjöfar-fråntill skillnadmiljarder kronor varje årskattebetalarna 5tar

isbry-hamnar,inklusiveinfrastrukturbetalar hela sinten egensom
debattartikeldeltagarna ifyrar skriverosv.", gemensamentare,
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subventionerDet inte till sjöfarten föreningen krävde,var utan stopp
för subventionerna till järnvägen och vägtrafiken, de olikaså att tra-
fikslagen kunde konkurrera lika villkor. skulleDetta bidraga till
utvecklandet optimala transportkombinationer för godstranspor-av

sk kombitrafik. 299ter,
harOrganisationen också för denanpassning svenskaagerat en av

sjöfartens villkor till de förhållanden gäller konkurrerandei län-som
der i Europa.3°°

Svenskt Flyg

följde flygets1994 så intressenter de övrigas exempel.även För att
stärka flygets roll kollektivt kommunikationsmedel och slå vaktsom

den flygindustrinsvenska slöt dessasig i Föreningenom samman
Svenskt Flyg. förstaDe verksamhetentvå begränsad,åren var men
från och med har dess aktivitet ökat.3° Målsättningen1996 med
organisationen öka kunskapen flyget och främja flygtrafi-är att om
kens flygindustrinsoch utveckling och konkurrenskraft

Organisation, medlemmar och finansiering

Medlemmar Svenskti Flyg Luftfartsverket, Svenska Flyg-SAS,är
branschens Riksförbund beståendeSFR Helikopterföretagensav
Riksförbund och Trafikflygföretagens Riksförbund med sammanlagt

60-tal medlemsföretag, Svensk Flygindustri AircraftSAAB ochett
Volvo Aero Corporation, Sveriges Kommunala Flygintressen-samt

flygplatskommunerna. associerade medlemmarSom anslöt sigter
FlygbussarnaSL och AffärsreseföreningAB Sveriges 1996, samt

Arlanda fdExpress A-train och Flygtaxi därefter. för-året En
teckning styrelsens ledamöter finns bilagan.iöver

Landstingsförbundets1994-95 VD Monica Sundström ordfö-var
rande Svenskti Flyg, föreningen hade under den tiden intemen

personal anställd.någon driva verksamhetenFör anlitades iställetatt
konsultföretaget Gullers InformationsrådgivareGrupp före-AB, ett

specialiserat sig massmediarelationer och lobbying.3°4 Larstag som
Wohlin, tidigare riksbankschef och för Stadshypotek,VD valdes till

ordförande i samband föreningenmed ombildades Sam-1996.ny att
tidigt inrättades fast sekretariat Stockholm,i med Harald Rosén,ett
tidigare chefspilot och marknadschef Transwede, heltidsan-som
ställd generalsekreterare.

Generalsekreteraren och sekretariatet finansieras föreningensav
helägda servicebolag, Föreningen Svenskt Flyg Intresseaktiebolag.
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dettabedrivits inomharaktiviteterföreningensHuvuddelen av
mil-omfattarverksamhetentill 1,2Grundfinansieringenbolag.3°6 ca

huvudintressenterna.femdefördelasvilketkronor året,joner om
medbidrarLuftfartsverket,ochfinansiärerna SASDe ärstörsta som

budgetmedlen.3°7tredjedelvardera aven

agerandepolitisktVerksamhet-

ochdialogentankenFlygSvensktbildandetGenom att sam-varav
förbättrasskulle Somflygets intressentermellanordningen repre-

medföreningenarbetarflygbranschensamladedenför helasentant
flygmarknadeninformationomvärldsbevakning,ochsamhälls- om

opinionsbildning iflygtransportindustrin,och gemensammasamt
medoch kommunicerarremissyttrandenfrågor. Föreningen avger

tillfälleVid någotmedia.3°9 åtminstoneochpolitikermyndigheter,
andraLiksomtrafikutskott.riksdagensuppvaktatSvenskt Flyghar

ochutredningarFlygSvensktfinansierarnätverksorganisationer även
stånd-underbygga sinaföranvänderdeforskningsrapporter attsom

punkter
delta seminarieroch iordnaverksamhetendelviktig ärEn attav

informationsmont-ochutställningarmeddeltagadebatteroch samt
föreningen semi-konferenser. Varjeoch årvid mässor arrangerarrar

formisedandiskussionerFramtid,Flyg mednariet ut av engesvars
ochflyg-"nyckelpersoner inomtilldistribuerastidning trans-som

denprincipidettaförstaportområdet. två årenDe arrangemangvar
ocksåharSvenskt FlygSvenskt Flyg3.verksamheten ienda arrange-

Svenskavidmeddeltagitochandra seminarier representanterrat
föreningensTilltrafikseminarier.respektive VTIsVägföreningens,

Helaskockså det Sverigehöråterkommandeårligen arrangemang
landetiflygplatserantalFlyger. På arrangerarrunt omstortett

ochmed aktiviteterflygdagarrubrikdennaunderSvenskt Flyg
andraochmed seminariersambandallmänheten.förutställningar I

utredningardärtillföreningenkallar pressmöten nyaarrangemang,
debattartik-omfattarPressaktiviteternaförslagoch ävenpresenteras.

och fackpress.lokal-såväl riks-tillskickas inlar somsom
arbetsgrupperverksamheten ibedrivssekretariatetFörutom tre

marknadsaktiviteterseminarieverksamheten,medsysslarsom
remissyttrandenföreningensrespektive överFlygdagarna,såsom

betänkanden.Kommunikationskommitténs
tid-Svenskt Flyg ingenharVägföreningenfrånskillnadTill egen

deteftersom inteval,medvetetning. Detta attär tror sommanett
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i tidning frånstår lobbyorganisation skulle bedömasen en tro-vara
värdigt. därförDe det bästa istället försökaärattanser att upp-
märksamhet i andra media. de blandDet gör annat attgenom arrang-

Flyg med framtid, i sin blir omskrivet andrai tidningar.era tursom
Dessutom skriver de debattartiklar försökerde olikain i tid-som
ningar. Ett nå via vetenskapliga utredningarsätt ochärannat att ut
rapporter

Politisk ståndpunkt

Ökade satsningar på flyg/buss istället för tågtrafik och järnvägs-
utbyggnader

den trafikpolitiskaI debatten agerade Svenskt Flyg för1996 rättvisa
mellan trafikslagen.314 Framför allt vände de sig ytterligaremot sats-
ningar järnvägsutbyggnad, med detta kräver alltargumentet att

statliga subventioner Med detstörre järnvägens infra-attmenas
struktur finansieras via skattsedeln Flyget, däremot enligt för-är
eningen självfinansieratå maj ladeI miljonerS kronor1996 15ner

kampanj där hävdade tågtransporter betydligtären man att mer
skonsamma miljö bil, båt flyg.och Enligt Svenskt Flygänmot
byggde kampanjen dock missvisande analyser. lätFöreningen
därför konsultfirman SEVECO ArvidssonLars sammanställa en

de olika trafikslagens energiförbrukning. Slutsatsen irapport om rap-
energiförbrukningen ökar för tågtrafiken, samtidigtporten attvar

den minskar för trafikslag.övriga Denna presenteradessom rapport
vid forskardagarna Linköpingi i januari för tillbakavisa1997 att
påståendena järnvägstrafikens energieffektivitet. Föreningenom
hade också i samarbete med Svenska Vägföreningen uppdragit Fil.

Karl-AxelDr Edin och företaget Politik och Samhälle jämföraatt tra-
fikslagens miljöeffekter och miljökostnader. konstaterasHär att
busstrafiken drar betydligt mycket mindre energi järnvägen. Medän
anledning dessa undersökningar framförde Svenskt Flyg, Svenskaav
Vägföreningen och ochBuss Samhälle sitt kravgemensamma att
dessa slutsatser trafikens energiförbrukning skulle vägleda kom-om
mande beslut den framtida trafikpolitiken. 319om

Svenskt Flyg positivt inställd till Kommunikationskommit-var
förslagténs internalisering kostnader, vilket innebärom externaav

respektive trafikutövare ska för alla kostnaderstå trafikenatt som
påför samhället, miljökostnader. föreningenMen menade dett.ex. att

orimligt genomföra sådan princip inte subventione-attvar en om
ringen järnvägstrafiken bland flygets bekostnad samtidigtav annat
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elskattbetalaborde börjamenade "SJMed dettaupphörde.32° attman
alltfördekostnader ansågalla andra. Frågan varaexternaomsom

flyget.drabbar Tågetvilketkoldioxidutsläpp,fokuseradensidigt
Svensktborde räknasfallmiljökostnader, i såandrahar ansersom

olyckskostnader,buller, vibrationer,exempelvis träng-Flyg. Dessa är
Införsmark- ochibarriäreffekter och intrångsel, ett systemvatten.

samhället,åsamkar såkostnader dedebetalaskalltrafikutövarnadär
Ocksåtrafikslag.och allakostnaderför allalikvärdigtgälladetbör

flygvillkorsolidariskt ochbör betala väg,järnvägen somsamma
ocksåharFöreningenHaraldhävdadesjötrafiken,och Rosén
uttrycktochjärnvägsprojektenförinvesteringskalkylernaifrågasatt

kommuni-omfattar halvajärnvägsinvesteringarna,över somattoro
för investe-undanskaanslag,kationsområdenas tränga utrymmet

teknikgammalflygtrafikslag, Järnvägenandrai ärringar ensom
1990-taletsWohlin. järnvägssats-hävdarroll,spelat Larssinutsom

felin-denexempeldärförhanningar ännu storatypett avsomser
medteknikgammalofta innan ersättsvesteringar görs straxsom

lokaltrafi-framtid inomframför allt harTågtrafik hanny.323 enmenar
flygplatsArlandatillken, samt

med bussflyg kombinationframfört iiställetFlyg harSvenskt
längrekollektivafördelaktigadet transportsystemetmestsom

ochkommunikationsmedletsnabbastedetsträckor. Flyget är om
tids-betydandeföreningenenligtdetmed busskombinerasdetta ger

kollektivaframtidensblialltså ibörFlygplatsernavinster. trans-nav
skulleplaceras. Detbusstationernaböroch vid demportsystem

flygplatsernaifrånfårbusslinjerna utgååstadkommas attgenom
markyta iflyget litenAttför järnvägsstationernaÃzöistället tar
åstadkommittillfället harförkostnader ochanspråk, bär sina egna

fram tilllyftsocksåtrafikslag harandramiljöförbättringar änstörre
lyftsmiljöfrågorna någotfördelå"flygets Just är somomomsorgen

myckethar arbetatföreningenochsärskilt argumentationenfram i
gällerdetutvecklingentekniskasnabbadenmed närpresenteraatt

miljöpåverkan.flygets

BotniabananStoppa

viamellan Umeå,snabbtålanerade särnvädenMotståndet gengmot JP
särskilthar drivit oh. förenin D ufrå lKramforsÖrnsköldsvik till0 r är gengaen

Banverketsochbland SJsharhårt. Argumentet passa-attannat varit
förSnabbtågorealistiska.för tåglinjen varit person-gerarprognoser

blirrestidenochbefolkat områdeglestlönsamt itrafik såinteär ett
flygetmedkonkurrerakunnaskaför förändå lång tåget omatt
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affärsresenärerna, Svenskt Flyg. Satsningar Norrland börmenar
istället bättre utbyggt flyg-bussnät och bättregöras vägar.ettgenom
Godstransporterna bäst sköts båt.anser man per

Kollektivtrafik med flyg

framhävaGenom flygets framstegoch miljöområdet haratt nytta
Svenskt Flyg efter fortsatt utveckling flygtrafikensträvat ien av
Sverige agerade föreningen framför1997 allt för flygetatt

kollektivt transportmedel den trafikpolitiskai dis-accepterat ettsom
kussionen förbättra flygetsFör möjligheter har deatt propagerat
för utbyggt flygnät, ska skapa ökad tillgång flygförbindel-ett som

dagen."över Föreningens mål det ska högst timmarärser att ta tre
enkel mellan viktiga i Sverige.att resa resa orter

Bibehålla Bromma flygplats och bygga tredje landningsbana påen
Arlanda

Svenskt Flyg har för förhindra den nedläggning Brommaagerat att av
flygplats år Stockholms stad planerar.2001 Motiveringen ärsom att
Arlanda inte kommer ha tillräcklig kapacitet för den trafikökningatt

under de föreståendeväntas åren. Den miljöpröv-närmastesom
ningen planerna tredje landningsbana innebar riskav en atten
flygplatsen skulle begränsningar påverkade kapaciteten. Flyg-som
trafik till nödvändigt, framförBromma allt för tillgodose beho-är att

effektiva för näringsliv, organisationer ochvet transporterav myn-
digheter, Svenskt Flyg. flygplatsBromma riksange-menar ses som en
lägenhet Stockholms politiker bordeinte besluta själva.som om
Föreningen har för beslutet flygplatsBromma ska skju-agerat att om

tills det trafikpolitiska beslutet har fattats och Arlandastas upp nya
tredje bana har bruk.tagits i Enligt Svenskt Flyg nedläggningär en av

flygplatsBromma möjlig endast sedan flygplats byggts södraien ny
Storstockholm

Alliansernas sammansättningar

intressekoalitionerDe här beskrivs arbetar enkelt uttryckt försom
underlätta för det kommunikationsområdet expandera.att egna att

Ofta innebär det naturligtvis uppgiften för nätverksorganisatio-att
till del består bevakai de andraså transportslagenstornerna att att

fårinte fördelar försvårar för det själv Dettasom man representerar.
givetvis inte underligtnågot i modernär demokrati. Vad emel-en

lertid har velat uppmärksamma det finns starka aktörer, inteär att
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syfteuttaladehar till sittekonomiska egenintressen,medminst som
till börjaskainfrastrukturbeslut Sverige. Viicentralapåverka attatt

allian-bakomaktörervilken stårmed litetitta närmare typ somav
serna.

radpåpekatstidigarebestårvägföreningen såsomSvenska enav
kanmyndigheterdessutomochorganisationer sägasföretag, som--

ökadförbättrad ochförintresseorganiserat vägtra-ettrepresentera
harföretagbensinbolag, mångabiltillverkare,samlasfik. Här som

byggentreprenö-åkeribranschenframför alltvägtransporter samt-- medsamarbetehaftVägverkethar alltså näraDessutom ettrer.
blandtid medlångunderVägföreningenSvenska annat represen-en

kommunförbundet.gäller Utöverstyrelsen Detsammaitation
ekonomiska itydliga intressenharaktörer, vägnätetdessa attsom

fören-rollviktig ispelatbilentusiasterna ihar MHFbyggs ent.ex.ut,
säkerli-harmedlemmarVägföreningensSvenskaverksamhet.ingens

ochförärligtochdjupt nyttan person-avrotat engagemangettgen
detta iviktigtdetMen ärväg. storattnoteraattvarutransport

Fleraekonomiska intressen.sammanfaller medutsträckning avegna
ekonomiskthelt enkeltvägföreningenSvenskamedlemmarna i är

underhålls.ständigtberoende vägnätetattav
elleravknoppningsamhälle, alltsåochBuss är snarare enensom

utsträckningvägföreningen,till iunderorganisation störreär ännu en
ekonomiska intres-företag medförlobbyingorganisationutpräglad

möjligt.godabusstrafik blirför såförutsättningarnai somattsen
företrä-bussåkarentusiaster,heltsaknas ännågonHär annattyp av

bussbolagenochVolvo och Scaniabusstillverkarefördare t.ex.
och Swebuss.Linjebusst.ex.

Nicolin.Sweden DenneRail CurtOrdföranden i Forum varvar
förutrustningtillverkarevärldensförledare störstaäven aven av

Signal till-Såväl Traction ABBtrafik, ABBspårbunden ABB. som
det endaintemedlemsföretagen ABBi RAIL FORUM.hörde var

dettautbyggnadförvillestorföretaget transport-avpropagerasom
och Avestastältillverkare LKABSSAB,återfannsDär ävensätt. som

ochÄven utför byggnationer, SIABföretagSheffield. t.ex.storasom
andraliksomjärnvägslobbyingen,tillmedSkanska bidrog resurser

Electrolux,denbehovmedföretag transporter t.ex.typen avav
ansträngningarSwedensRailoch ForumPosten.STORA, ICA att

desåledesbetaladesjärnvägstrafikenmedfördelarnainformera avom
byggerde spårochbyggerföretagen tågviktigaste somvagnar,som

Vattenfallelströmlevererade harbanvallar, intresseoch attav
Lik-behovföretagflera iär tungatransportera varor.attavsamt som

tämligensamhälle FORUMoch RAILgällerdet Bussnär envarsom
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homogen organisation, syfte allsinte tycks ha varit samordnavars att
några intressen. Tvärtom hölls de intressenterna inomstoraen av
området, utanförSJ, verksamheten.

Sjofartsforum skiljer frånsig deaning andra organisationerna ien
och med den i utsträckning lyckats samordna rad olikastörreatt en
aktörer utifrån skilda utgångspunkter harsom ett gemensamt
intresse sjöfarten goda villkor. Aktiva Sjöfartsforuminomattav ges

eller har redarna,varit skeppsmäklarna företagär ochSSABsamt som
Modo Papper. här finnsMen den statliga myndigheten Sjöfarts-även
verket och hamnarSveriges tidigare och stuveriförbundetHamn-

de oftast kommunalt eller statligt ägda hamnarna irepresenterarsom
Sverige. Vid tidpunkt fanns till och med för kom-en representanten
munikationsdepartementet i organisationens styrelse. Dessutom
finns här de anställdas organisationer representerade. Sjöfartsforum
vill själva framställa sig forumjust för diskussion. Menettsom orga-
nisationen har givetvis ambitionen framföra sina synpunkteräven att
till beslutsfattare såväl direktai med dem media.viamöten Där-som
med kan Sjöfartsforum, liksom de andra organisationerna som
behandlas här, betraktas intresseorganisation. Samman-som en ren

Sjöfartsforumssättningen medlemmar liknar dessutom iav stor
utsträckning vad inom samhällsvetenskapen brukar benämnassom
järntrianglar. samlasHär för och kommun, förrepresentanter stat
näringslivet och för de anställda det intressetrunt gemensamma att
påverka politiska beslut deså eller åtminstone inte miss-att gynnar,

sjöfartsnäringen.gynnar
SvensktFöreningen Flyg liknar Sjöfartsforum deti det berördaatt

privata näringslivet FlygindustrinSAS, och flygbranschen samar-- -betar med statlig myndighet Luftfartsverket och de berördaen
kommunerna Kommunala Flygintressenter, dvs de kommuner som

Åtminstonehar flygplatser. styrelseni saknas emellertid längesåän
frånrepresentation de anställda. Sida vid sida slåss alltså häräven

offentliga myndigheter och den del näringslivet har ekono-av som
miskt intresse visst transportslag utvecklas.att ettav

Sammanfattningsvis figur kan alltsåse konstatera5.6 dessaatt
lobbyingallianser till del har sammansättning präglasstor en som av
tillverkare och underleverantörer fordon eller infrastruktur. vissIav
utsträckning handlar det transportmedel eller infra-även ägareom av
struktur. förekommerDessutom andra intressenter energipro-t.ex.
ducenter och mäklare kunder.av
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transportsektornAllianser inomTabell 5.5.

Sjöfarts-Rail ForumSvenskt Väg-ochBuss
forumSwedenföreningensamhälle flygintresseTyp av

Producent J JJ,i,underlev. i
fordonstillverkning
Producent J J.infra-underlev. av
struktur

ÅkerierÄgare Jtrans- Jav ..portmedel
Ägare Vägverketinfra- Vav
struktur
Myndigheter JJ

Energiproducen- J J
ter

ÅkerierMäklare kun- Jav
der/resebyråer
Nyttjare J J

investerare J

AnstäIIda/fack-
föreningar

JDepartement

styrelsemedlemmarochmedlemmarMaterialet bygger genomgångNot: aven
och samhälle MedlemmarStyrelsenSvenska Vágföreningen: Buss1990-97.1990-98. :

styrelse-verksamhetsperioden,underSweden: MedlemmarRail Forum1998. samt
Närsjöfartsforum/Sjöfartsforum: Styrelsenoch 1992,sammansättning 1993 1995.

Svens/etFlyg: Styrelsen 1997, 1998Föreningen 1996,1999.1995, 1997,

kommunalastatliga ochiakttagelseprincipiellt intressantEn är att
styrel-medlemmar eller iåterfunnitseller haråterfinns somorgan

offentligainnebär givetvisför organisationerna. Det atttre avsen
kamporganiseradeunderstödjer intressensdeltar och Vissaiorgan

bedömningenskullefall Svenskt Flygvarandra. detI göra attmot
det alltsåsjöfartsnäringens, kan inne-tilldess iintressen står motsats

skeppsmäklarna.redarna ochflygindustrinbarabära inte utmanaratt
mellan kommunerintressekamporganiseradinnebärDet även en

Sjöfarts-mellanflygplatser, liksommedoch kommunermed hamnar
myndighe-ochberörda kommunerLuftfartsverket.verket och Dessa
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kan alltså utkämpa intressekamp mediai och politikernasi kor-ter en
ridorer, varandra och understödda respektive storindustrier.mot av

Även dessa harorganisationer elleroavsett om gemensamma sam-
manfallande innebärintressen degivetvis statliga och kommunala

de deltar i organiserad lobbyingorganens attengagemang mot staten.
Vägverket harsom sitt tid uppvak-tonat ner engagemang senare

politiker Vägföreningenvia tillsammans med biltillverkare ochtar
byggentreprenörer för åstadkomma utbyggt Sjö-vägsystem.att ett
fartsverket lämnar information till media och politiker utfor-som

tillsammans med redarna, skeppsmäklarna och de anställdasmats
organisationer förinom Sjöfartsforum. Luftfartsverket utfor-ramen

förslag framföroch synpunkter tillsammans flygindustrinmedmar
flygbranschenoch i Föreningen Svenskt Flygs skepnad. Myndighe-

har också bidragit med hundratusentals kronor tillår nät-terna per
verksorganisationernas verksamhet.

naturligtvisDetta konstitutionell synpunkt tämligenär sett ur
problematiskt. myndigheterDe arbetar under harregeringensom

till huvudsakliginte uppgift för verksamheten inom sittatt propagera
område. finns alltid förhållandetDet risk praktiken ändåi bliratten

sådant, förvaltningsforskningeninom brukar talaett attman om
myndigheterna blir aktörer med intressen. det börMen iegna egna

möjliga utsträckning undvikas. Myndigheterna har tillstörsta även
uppgift bedöma de krav kommer från organiseradeatt om som
intressen samhälleti befogade eller roll försvårasinte. Dennaär
givetvis myndigheterna samtidigt samverkar privaträttsligaiom
intresseorganisationer syftar till utforma ensidig propagandaattsom
för det områdets expansion.egna

Allianser den behandlas detta kapitel oftai alltsåärtypav som
indragna i intressekamp varandra. Utifrån demokratiskmoten syn-
punkt kan det emellertid lika allvarligtminst de samverkarvara om
med varandra. konkurrensen mellanFörutom de olika transportsla-

utkämpas givetvis intressekamper mellan olika samhällssek-ävengen
där transportsektorn Ofta kan dessutom ellertvåärtorer en. tre

transportslag tjäna samverka med varandra för motverkaatt att att
fjärde färdsätt får missgynnar denett resurser som man anser egna

verksamheten. flera de allianserNär här beskrivits kanav som sam-
ordna sina har de naturligtvis förutsättningargodaresurser att
påverka beslutsprocesser nationell, regional eller lokal nivå. Den

samordning har också förekommit. utbyta erfaren-Förtypen av att
heter och diskutera hur den viktiga transportpolitiska utredningens
förslag skulle bemötas, inleddes samarbete mellan Svenskt1996 ett
Flyg, Svenska Vägföreningen, och Samhälle och Sjöfartsfo-Buss
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Kommunikationskommit-med remissyttrandetarbetetIrum över
Svenskamed blandingick kontakterbetänkande 1996téns annat

Inför yttrandetoch Samhälle ochVägföreningen, SIKABuss över
medSvenskt Flygslutbetänkande samarbetadekommitténs 1997

Sjöfartsforum.33°vägföreningen och medoch Samhälle inomBuss
transportslag bidrarrespektiveorganiserade samarbetet inomDet

detoväntade allianser sist-och tämligenalltså till starka uppstår. Iatt
VolvoLuftfartsverket,ingick således exempelvisnämnda samarbetet

Svenskakommun hamn ioch ingårSverige Västerås varsABBussar
Sjöfartsforum; vidarehar SAS,representation iHamnar t.ex.som

riksförbund.Bussbranschensseglationsstyrelse och EttVänerns
medlemKalmar kommun itredje exempel kan Kommu-som ärvara

flyg,Svenskthar iFlygintressenter representationnala i sin tursom
Nordsjöfrakt. Alla dessa deltogoch Bylock iSwebus 8C gemensamen

allian-de organiseradejärnvägslobbyingen.intressekamp Utanmot
förmodligen flera detrafikslag haderespektiveinom exem-avserna

Eftersometablera.plifierade samarbetsaxlarna varit svåra att samar-
tänkaskan det dessutomofta paraply-organisationerbetet sker via

Är det tilldet de stödjer.exakt vadalla medlemmarinte ärvetatt
Kommunalamedlemmarde kommuner iexempel alltid så äratt som

infra-huråsikterSvenskt Flygsflygintressenter delar Föreningen om
de kommunerutformas fråga kan ställasbörstrukturen Samma om

driverSvenska hamnarhamnarbolag viasina äger somgenomsom
Sjöfartforums verksamhet.förSjöfartens inomintressen ramen

i beslutsprocessenTransportintressen
opinionsbildningoch i

genomslag imedverkan ochNätverksorganisationernas
beslutsprocessen

kommunikationspolitikenkonstateradesbokens andra kapitel ärI att
avkorpo-har påverkatsallra märkbartde sektorer mest avsomaven

nätverksor-medkan räknabetyder interativiseringen. Det attatt
utsträckning.finnas representeradeska i någonganisationerna större

den organisationer,Vägföreningen, våraInte störstaär avsomens
inommed de allra intresseorganisationernakan sig störstamäta

medsjälvakommunikationssektorn.trafik- och Men nät-poängen en
indirektfinnas med ändå, nämligenden kanverksorganisation är att

företrädda medlemsorganisationer. genomgångsina I avengenom
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beslutsprocessens olika faser och därmed sammanhängande arenor
skall systematiskt undersöka detta.just

Kommittéer

fråga utredningsväsendet förhöll det börjanI sig 1960-taletisåom av
ungefär tredje kommittéledamot hämtades från någonatt var av

intresseorganisationerna. förstaTrettio halvanår 1990-senare, av
talet, andel ledamöternaorganisationernas mindre 5änvar av pro-

Under sexårsperioden tillsattes kommunika-inom1990-95cent.
tionsdepartementet olika kommittéer med totalt ledamöter.51 112

dessa styckenAv s.k. enmansutredningar, vilket innebär37var att
har med regelrätta kommittéer med sammanlagt leda-14göra 75att

i ungefär ledamöter.genomsnittmöter 5,3
efter nätverksorganisationernasFrågar så dessa kom-inärvaro

kanmittéer, det förstonei tillOm viser organisationer-magert ut.se
frontfigurer deras ordförande eller verkställande direktör ärnas - -

det endast urskiljer moderate riksdagsleda-sig. Denen person som
Tom ordförande för och den drivande kraftenHeyman imoten var

Sjöfartsforum. ingick ledamot Sjöfartspolitiskai utred-Han som
ningen tillsattes och också med kommittéi1994 sattsom en som
utredde färjetrafiken.

stället beaktari andraOm dessaingår iäven personer som
framträderorganisationers styrelser fyraytterligare menpersoner

eller ledamöter eftersomsju förekommernågra i änsex mer en
utredning. Gunnel under tid ledamot VägföreningensFärm, en av
styrelse och tillika generaldirektören för och trafik-Statens väg-

ordförande förinstitut, Sjöfartspolitiska utredningen där ävenvar
ingick. Sjöfartsforum hämtades vid tillfällenHeyman Från äventre

Torkel Sölve. samtliga fallen rörde det enmansutred-I sigtre om
ningar. Sölve generaldirektör för Trollhätte Kanalverk undervar som

fungerade affärsverksjälvständigtår och efterett par som senare,
dess nedläggning, generaldirektör kommunikationsdeparte-inom

Rail Sweden har vid tillfälle tillhandahållitForummentet. ett en
kommittéledamot, nämligen styrelsesuppleanten Christina Striby
från förtroendetPosten leda parlamenta-1995 störreattsom gavs en
risk utredning. Föreningen Svenskt Flyg, slutligen, har bistått med
enmansutredaren Skogö, generaldirektören för Luftfarts-Ingemar
verket. Skogö ingick utredningi under tidsinäven stats-en som
sekreterare, då hade Svenskt Flyg inte Redanännu startats.men
denna kartläggning visar nätverksorganisationerna främst tackatt
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affärsverkfrån och myndigheter underämbetsmän sektornssinavare
starkare detdenna period tillsammans har representation pri-änen
andel samtliga kommittéleda-organisationsväsendet. Dessvata av

ochunder denna period drygt 112,87möter procent av omvar
endast till de egentliga kommittéerna drygt 45 procent avman ser

75.337

Remisser

svenska remissväsendet har helt utvecklinggenomgåttDet annaten
jämfört utredningsväsendet, den maktpolitiska innebördenmed men

effekten ändå ocheller de organiserade intressena i mångtär
tillmycket densamma. Avkorporativiseringen har här kommit

inifrån. fleruttryck form urholkning takt med alltslagsi I attettav
bereds tillfälle departementens remisserorganisationer att svara

kanal för inflytande. denförlorar dessa betydelsesin Det är motsom
förvånande trafikpolitiskabakgrunden särskilt deinte även nät-om

återfinns till-bland demverksorganisationerna singersom syn
reformförslag från kommunikationsdepartementet.tänkta

frånTabell Antal åren nätverks-remisser 1991-965.6. svar
organisationerna

19961991 1992 1993 1994 1995 Totalt

1 1 1 1Buss och Samhälle -
Närsjöfartsforum 1 1-

6Rail Forum Sweden 1 1 2 2
Svenska Vägföreningen 1 2 1 3 2 4 13

1 1Svenskt Flyg -
6 22Totalt 1 5 5

Transportarbetareförbundet 3 0 2 4 11jfr
från 50Antal remisser kommuni- 6 6 4

kationsdepartementet

Organisationerna existe-spontanremisser;1 Inom 2Kommentarer: parentes anges
indikerats medrade vilket harinte vissa årenav -.

för anförts utvecklingenMed vadreservation som ovan om av
betydelse, kan ändå hävdaremissväsendet och dess politiska attman

uppgifter alltmedverkar i remiss sägertrotsen ossom vem som
faktummaktförhållandena svensk politik.inom Detnågot att enom

bereds tillfälle remissvar åtminstoneorganisation att ett ger enavge
tillmäts departe-indikation den betydelse organisationensom avom
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ledning. bakgrund detdenna kan konstaterasMot sär-mentets att
skilt Vägföreningen uppfat-också Rail böri någon mån Forummen

Vägföreningen förväntadestämligen viktiga remissinstanser.tas som
ha fjärdesynpunkt skulle beaktas gång 13 50änen som mer var av

fråndet utgick kommunikationsdepartementet.remiss RailFören
del det motsvarande siffrorsig sjätte gångForums 6rör ärom var av

eftersom existeradelängre kan-organisationen inte 1996. Detta36,
ske framstår faktummärkvärdigt och ocksåinte inteså är attsom ens
Vägföreningen kan med de myndigheternasig inommäta större tra-
fikpolitiken. stället jämför med den fackligastarkasteiMen om man

sektorn, Transportarbetareförbundet, framgårorganisationen inom
Vägföreningenstillmäter synpunkter betydelse.regeringen störreatt

föregående framgickkommittéväsendet emellertidavsnittAv om
inflytandenätverksorganisations och betydelse kaninteatt en

begränsas till dess direkta medverkan. tanken medSjälva organisa-en
dettation slag den också ska verka medlemsor-sinaär attav genom

ganisationer. detta ökar nätverksorganisationernasMätt sätt sam-
inflytande faktorn Vägfören-lade med delat med298 22. För13,5

inflytandetdel blir Jämförelsen med deningens gånger15 större.
fackföreningsrörelsensamlade belysande. Nätverksorganisationer-är

medlemmar förekommer dubbelt ofta löntagarnassåännas mer som
de listororganisationer sammanställer relevantaregeringen över

och kommunikationssektorn.organisationer institutioner inom Mer
nionde har Vägfören-slags anknytning tillremissinstans någotän var
eller de nätverksorganisationerna.ingen övriganågon av

Nedanstående Vägfören-tabell också klarare beskedän attger om
ingen särklass bland nätverken. makttermer dubbelti istår Den såär

de andra tillsammans.stor som
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från med-Tabell Antal åren någonremisser 1991-965.7. avsvar
lemmarna nätverksorganisationernai

1996 Totalt1991 1992 1993 1994 1995

3 14 19Buss och Samhälle 2-
13 1 6 15 13 48Närsjöfartsforum -

16Sweden 2 3 2 4 5Rail Forum -
37 198Svenska Vägföreningen 18 32 24 30 57

3 4 10 17Svenskt Flyg - - -
94 29820 48 27 45 64Totalt

28 40 140jfr Löntagarorganisationer 22 19 17 14tot
från 3,3 6,0 6,4 6,1 6,0Antal medl./remiss 4,5 7,5svar

11,0 11,6°/o 10,5 11,2 15,3 14,5 10,6Andel samtliga remissvarav
från 50kommuni- 6 8 6 6 10 14Antal remisser

kationsdepartementet
191 430 177 311 601 857 2 567Totala antalet remissvar till

kommunikationsdepartementet

Nätverksorganisationernas betydelse i beslutsprocessens
faserolika

föregående nätverksorganisatio-klart beskedavsnittenDe attger om
för ochviktigt inslag det intresseartikuleringiär ett systemnerna

kommunikationssektorn.sakkunskappresentationen inom Menav
upphör medderas politiska betydelse detta.inte Organisationerna

fallethar direkta kontakter med departementetgivetvis Iäven
NärSjöfartsforum till kommunikationsdepar-det och med såär att

medlem kan märkligti organisationen. Dettaärtementet synas men
offentligtsammanblandningen mellan och längreprivat går så.än

Vägfören-Sjöfartsforum räknar också Svenskt Flyg ochFörutom
olika myndigheter bland medlemmar.sinaingen

formella medstuderar dessa kontakterorganisationersOm man
omfattande.Trafikutskottet de särskiltutskottets diarium,i inteså är

perioden det cirka inbjudanUnder sig år1990-1995 rör om en per
från Vägföreningen Rail till middagar,respektive seminarierForum

professionella konsulternaeller studiebesök. politiskaDe som
med politiker. debeskrevs kapitel sällan själva kontakteri För4 tar

Vägför-behandlas här gäller detorganisationer snarast motsatta.som
Tannerfors, Rail Swedens Ehr-liksomeningens VD GuyVD Forum

oftaverksamhets har personligenling under den tid,organisationens
Trafikutskottet, bland Riks-träffat exempelvis ledamöterna iannatav

223



MEDBORGARNA, INTRESSENA OCH TRANSPORTPOLITIKEN

dagens lokaler. personliga kontakter bedöms utskottsleda-Dessa av
själva både vanliga och viktiga. Flera utskottledamötermöterna som

såväl Vägföreningens Rail verksamhetForumsäven attmenar som
påverkar beslutsprocessen ärenden utskottet behandlari som

träffande sammanfatta nätverksorganisationer-Det sättetmest att
politiska betydelse jämföra folkrörel-med de klassiskaär attnas nog

grunden baserar inflytandei sitt antalet medlemmar.serna som
gäller för den här falletinte sammanslagningar. det härDet Itypen av

det stället handlai knyta till nyckelaktörer.sig Detattsynes om
förtypiska nätverksorganisationerna således Vägför-iär att man som

falleningens anlitar kända politiker, den före dettavåra mesten av
socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt. Rail Forums
starke Nicolin, det näringslivetsCurt privataman var mesten av
färgstarka personligheter.

Nätverksorganisationernas medverkan och genomslag i
opinionsbildningen

allt döma har medias betydelse ökatAv inom Transportpolitiken,att
liksom inom andra områden. blandåterspeglarmånga Det sig iannat
Vägverkets verksamhet och Informationshanteringorganisation. har

Vägverketsvarit sedan slutetstorsatsningar 1980-talet. Ien av av
detta har profilering verket självt uttryck för dettaingått. Ettäven av

Vägverket införde pressekreterare ochtjänst1978är att atten som
det inrättades särskiltsmåningom, pressekretariat.så Det1983, ett

placerades ganska direkt under generaldirektören. Isnartsenare en
studie verkets pressmeddelanden kan konstatera ökningav man en
mellan särskilt till omfattningen längden1973-1994 om man ser av

Ävendem. utformningen, layouten, meddelandena har genomgåttav
väsentlig förbättring, vilket det indikerar pressmeddelande-ävenen

Ökade betydelse. Vägverkets har lönatsatsning till vidasig sånas att
det kan ökad uppmärksamhet verkets meddelanden inoteras en av
media

Trafikpolitikens behandling i media

Totalt tilldrar trafikpolitikensig från massmediasintressesett stort
sida. Under perioden har Pressarkivet1990-1993, 1995, 1997-1998
vid Uppsala klassificerat artiklaruniversitet transportpoli-8 435 som
tik har studeratVi artiklarna Nyheter, Svenskai Dagensnärmare
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trafikpolitikTabell Antal artiklar urval5.8. samt egetom

Flyg Utland Totalt UrvalAllmänt Järnväg

C A+B+CA B
1990 691 325 232 453 1 248 363
1991 568 235 268 1 314 235511
1992 682 422 502 1 606 293
1993 806 409 413 1 628 326
1994 401" 204 605- -
1995 666 303 205 1 174 400
1996 365 173 538- -
1997 615 294 117 1 026 345
1998 237 107 95 439 124
Summa: 137 2 721 94 265 3 176 578

94 2 08696 4 265 2 371 1 799 8 4350

Endast halva januari juniåret,Not: -
kuvert med artiklar fr.o.m. novembersträckte sig januarii Ett 69 1994 1995.t.0.m.

har fördelats lika mellan dessa månader.De tre

Aftonbladet,Dagbladet, Göteborgsposten, SydsvenskaExpressen,
Dagbladet och Industri, tillsammans artiklarDagens 2 086

framför frånallt vägpolitiken drar till uppmärksamhetsigDet är som
medias sida. Hela artiklarna handlar detta63 ämne.procent av om
Därefter kommer behandlas drygt tredjedeljärnvägar isom en av
artiklarna. artiklarna handlar flygtransportpo-Femton procent av om
litik, delvismedan bussar kan underkategori tillsom ses som en

och sjöfart behandlas däremot bara undantagsvis.vägar nästan

Andel artiklar olika trafi/eslag%Figur 5.7. om
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Flyg
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0 25 10050 75
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lin de viktiDetta motsättnin inomär aste trans-en avs Pe8 g av g sarna
portpolitiken, det handlar mycket.. utsträckning. väg-stor att1 om

ställs järnvägarna.transporter mot
Förklarin finns trafiktill det antal artiklar oli-att ett stortgen om p

tik emellertid: enbart ournalisterna har märksammatn n a när inte att J u
frågorna. tämligen del dessa artiklarn o debattartik- nEn utgörsstor av av

figurlar kan i 5.8.som se

tidningsarti/elar transportpolitikYjøpFigur 5.8. m om

Krönika
5%

Debattartikel
30%

Nyhetsartikel
47%

Ledare
18%

Under de här har undersökts har debattartiklarsju skri-år 626som
transportpolitik. alldelesvits uppenbart deDet intres-är attom som
för denna del infrastrukturpolitikensig tidnings-utnyttjarserar av

för framföramediet synpunkter. speglar hur poli-sina Detta ävenatt
tiskt denna sektor nyhetsartiklarnaintressant Deär. utgörrena en

allt skrivs trafikpolitikminoritet de svenska tidning-iav som om
arna.

nätverksorganisationerna märks särskiltinte mycketDe istora
dessa artiklar. bara artiklarnanågra organisatio-I nämnsprocent av

vid sammanlagt stycken knappti procent.119nerna namn, sex
har urval hittat debattartiklar, innebärDessutom i Vilketvårt 29

mindre fem de skrivits under denna harperiodän procent av som
författats nätverksorganisationerna. Totalt har artiklar anknyt-147av

till dessa dvs.ning organisationer, drygt artiklarnasju procent av om
transportpolitik under denna period.
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i tidningsartiklarTabell Nätverksorganisationernas förekomst5.9.

Namnet nämns i
Egen debattartikel TotaltOrganisation artikel

11 71Rail Forum 60
49 14 63Vägföreningen

3 8Svenskt Flyg 5
1 5Buss och Samhälle 4

1Sjöfartsforum 1 0
147119 29Totalt

finnerjämför sinsemellan,nätverksorganisationernaOm att
Vägföreningen och Sweden dominerarSvenska Rail Forum stort.

Övriga ofta desärskilt tidningsartiklar,märks iorganisationer inte är
debattartiklar kanske kanmed skrivaockså Detattmer sparsamma

Vägföreningen märksöverraskande det intesig något ärattte som
respektiveemellertid med organi-Resultatet överensstämmermest.

ochVägföreningen vill helt enkelt hörasintestrategier.sations synas
förtroende.för mycket eftersom det kan skada organisationens

journalister. Raillämnar underlag till ForumDäremot gärna utman
Järnvägsförespråkarna ville uppmärk-helthade strategi.en annan

för.debatt det stodsamhet och skapa organisationenom
figurtill från tidigare undersökningenväl känner i seSom t.ex.

företag ofta kontakt med media.och organisationer Företa-5.1 tar
sådana kontakter i genomsnitt,årgångernästan tretar pergen

transportpolitik detintresserademedan organisationer görärsom av
sannolikhetMedfem inne-i genomsnitt.gånger år störstaänmer per

inflytandehardet företagen ochbär organisationerna överstörreatt
form referenser och vidare.media vad i så Detän ytan avsom syns

studerar särskiltgälla de lobbyingorganisationerkan även som
sådant dolt inflytande.emellertid lätthär. inte IDet mätaär ettatt ett

genomslag harförsök uppfattning förmågan gåttattatt omen
huvudbudskapförsökt artikelnsartiklarna ochigenom avgöraatt om
ståndpunkter.de respektivemed organisationernasöverensstämmer
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Andel artiklar med respektiveFigur %5.9. organisa-stämmersom
ståndpunkt.tions

överensstämmer IÖverensstämmerståndpunkterinte med ståndpunktermed

Sjöfartsforum

Svenskt Flyg

Buss och samhälle

Rail Forum

Vägföreningen

båda kate till eftersom klassifice-Not: De orierna inte artiklar%100summerar som
"Oklara" med..rats inte tagitssom

figuren dominerar dessaSom i nyhetsrap-inte organisationerser
framgångsrika faktiskt Sjöfartsforumporteringen. tycksMest vara,

andra sidan det för den bara fåtalå sig organisationenrör ettmen om
Ävenartiklar Överhuvudtaget direkt berör deras verksamhet.som

Svenskt Flyg får förstöd synpunkter devisst sina artiklar hari
granskat, samtidigt har de andel skriveriernegativaäven stormen en

motverkar framgång.denna Vägfören-gällerDetsamma ävensom
ingen. Visserligen skrivs artiklar medmånga överensstämmersom
föreningens ståndpunkter, andel dessgår även Öns-stor emotmen en
kemål.

Deltagande i den offentliga debatten

trafikpolitikenMotsättningarna fick blixtbelysninginom ien en
insändardebatt Svenska Dagbladetsi Brännpunkt/Näringsliv under

månader kring årsskiftet ska här mycket kortnågra Vi1996-97.
denna insändardebatt förutnyttja analysera hur de viktiga aktö-att

transportpolitikeninom de deltar offentliginärrerna agerar en
debatt.

Anledningen flammadetill debatten vid denna tidpunktatt upp
Kommunikationskommittén hadeKomKomatt presenteratvar

förslag förändringar transportpolitiken. välkäntDetom av var nu
bland de berörda aktörerna det arbetades proposition inomatt en
regeringskansliet med anledning förslagen från kommittén.av
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företrädare för Mil-Diskussionen inleddes miljögruppernaav en
Svenska Vägför-jöförbundet reageradeLandets Vänner mot attsom

vadoch nyhetsbrev målatannonskampanj i sinaeningen i upp somen
hotbilder den statliga kommu-beskrevs obalanserade som svarsom

förslag överföra delnikationskommitténs transporternaatt en avom
vägtrafikenfrån och flyg till Miljövännerna intejärnväg. ansågväg att

den åstad-från betala de skadorskulle tillåtas smita notan, utanatt
kommer

den transportlobbyingoch med detta inlägg aktiverades helaI
företrä-behandlas detta kapitel. intei Först oväntat,ut var, ensom

uppfattade ral-för Vägföreningen,dare Svenska angreppet somsom
ekologisktfrågade Vägföreningenlarsvingar.343 Retoriskt ettom

bakåtsamhälle där hundraårsklivhållbart samhälle "ett etttarvar
Även järnvägstrafiktackar till bilen och tilloch järnVägenP.nej år

föreningens vd, samtidigtförknippad miljökostnader, framhöllmed
bilägarna redan betalarhan ville påminna storatt en summaomsom

individuellaför de finmaskiga ochbilskatt. Bilen behövsipengar
Vägföreningen,välfärd menadedel vårär stortransporter som en av

föreningens "fortsättapassade påpeka sinockså rättatt attsom
budskapinformationsverksamhet", bland sprida sinaannat attgenom
iytterli-Ståndpunkterna upprepadesdagspress.via i senareannonser

debattartikelgare en
platsEfter förespråkaredetta inlägg det järnvägens togsomvar

tidpunkt avslutatRail Sweden vid dennaForum ett pro-varscenen.
redo försvarajekt, naturligtvis järnvägsintresset. SjzsS attmen var

finansieringsmodellVägföreningens förslag tillmiljöchef kritiserade
artikeln, detför motorvägsbyggen.35° betonas i mestJärnvägen är,

modern teknik kommermiljövänliga transportmedlet med ävensom
utfördes logiskakommersiellt detbli intressant. ansågHan attatt

bedrivskullerbyttor den lobbyingkampanj KomKommot som nu
flyget sjöfarten.företrädare för vägtrafiken, och arti-I en senareav

framförssynpunkterkonstigt dessakel hävdar han det inte äratt om
Vägföreningentill exempel Svenskarenodlade lobbyister"av som -

nollpunkt".351trovärdighetens absoluta
hur deför den här intressekampkaraktäristisktDet är typen av

för förmedla intrycket deolika aktörerna siganstränger attatt av
medan de andra bedriversjälva informationsverksamhetsigägnar

Flyg villegeneraldirektören för Svensktlobbying. FöreningenNär
eftersomkonkurrerade lika villkor, iframhålla järnvägen inte Satt

hanskattemedel, passadehög utsträckning subventioneras via att
kontrademiljöchef "järnvägslobbyist. i sinpeka DenneSjzsut som

för flyglobby-företrädaren för Svenskt Flygmed kallaatttur
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debatteknik företrädarenisten.352 utnyttjade för Miljöför-Samma
bundet Jordens Vägföreningensi sin replik Vägför-Vänner svar

Tannerforseningens representerade befolk-VD inte majoriteten av
ningen, bil- ochsärintresset vägindustrin.utan snarare
Miljörörelsens däremot, hela befolkningen, igagnarsträvan, ett
vidare perspektiv medlemmarna Vägföreningen".iäven

företrädare för SjöfartsforumsmåningomNär så sigäven en gav
debatten allain i representerade. Sjöfartenintressen ingenärvar

kravmaskin, ville dess generalsekreterare intyga, ansåg attmen man
det för lite sjötransporter. energisnålaDet sättetsagts mestom att
frakta påstod han helt med fullastat far-något inte oväntat är ett- -
tyg.354

Samtliga aktörer anklagade varandra för eller mindre med-att mer
vilseleda läsarna felaktigamed beräkningar. Svenskt FlygsNärvetet

vd återkom med ytterligare artikel huvudorsaken han Villeatten var
"järnvägslobbyns främsteVisa Vapendragare dvs miljöchefSjzsatt

hade grundat sakfelsina artiklar och snedvriden argumentation.
denneAntingen dåligt informerad eller också vinklades informa-var

tionen medvetet, metod förståelig förmöjligen"ären som en person
Ävenhögt lönelista.355järnvägens Svenska Vägföreningen fick

finna bli tillrättavisade. Vägföreningensig i enögd och gjordeatt var
märkliga tolkningar kommitténs beräkningar: SvenskaTrorav man
Vägföreningen bäst vägbranschen förenklasig tjäna ellerattgenom
negligera problembilden", frågade Vägverkets miljöcontroller.sig

vanlig medborgare det mycket värdera de olikaFör svårtär atten
debattörernas inlägg. Samtliga aktörer hävdade de täckte störreatt
delen kostnader. fårsina såväl sjöfart, flygVi järnväg,veta attav egna

för de enda ekonomiskt försvarbarasigmotorvägar ärsom var sats-
och de nödvändiga förutsättningarningarna för tillväxt. Samtidigtär

hävdar och deras lösning denjust energisnåla ochäratt mestvar en
den det bästa för långsiktigt lösa miljöproblemen.äratt att

frågakan den härsig insändardebatterMan nyttigaärtypenom av
eller skadliga demokratiskt perspektiv. fördel naturligtvisEn ärettur

här erbjuds information utifrån alla tänkbara perspektiv. Detatt
hjälper medborgaren självständigt ställning enskildadeiatt tamer
frågorna. Eftersom samtliga transportslag företrädda den här lillaiär
illustrativa debatten, finns också balansviss mellan Medparterna.en
betoning dessa punkter finns framhållaalltså skäl debattenstvå att
demokratiska fördelar vad såväl öppenhet jämlikhet.avser som

problem emellertid det helt enkeltEtt brainte någotär äratt sam-
tal, deliberation föringen använda samhällsveten-inomatt en nu-
skapen vanlig formulering. stället för försöka förstå varandra,I att
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förbi varandra. starktför tala Designärmast anstränger attparterna
informations-dem tämligenintresseförankrade inläggen ringaettger

för medborgare"vanligmycketvärde. svårtDet är, attsagt, ensom
debattdeltagareuppfattning vilka dessasjälv skapa sig somom aven

uppgifter.trovärdigalevererar
förkrävs deltapåtagligt iSamtidigt detär attatt stora enresurser
Faktauppgif-har illustration.den härdebatt så använt somsom

tillfäl-haglar. ingenoch de alternativa beräkningssätten Det ärterna
uteslutande männis-deltar debattenlighet de i så ärgottatt somsom

företräderfrågor.arbetar med dessa inteheltidkor De somsom
Även dettrafikforskareställetintresseorganisation inågon är om

olika transportsla-finns diskussionen mellan debalansalltså viss ien
för vanliga skattebetalare justhelt isaknas representantergen

politiskaför eller de parti-företrädaredenna debatt. regeringenInga
utelämnadheltdiskussionen. läsareblandade sig i Som är manerna

rasande intressekamp, med inslagbevittnatill att av personan-en
ekonomiskaföreträdare för medmellan stora egnagruppergrepp,

demokratisynpunkt betänk-beslutsprocessen.i Dettaintressen är ur
ligt.

intressekamp inomDemokrati och

transportpolitiken

principielltinfrastrukturpolitiken både intressantochTransport- är
självflera avseenden. område i sigpolitiskt centraloch i Detta utgör

förutsättning-ocksålands ekonomi,viktig del varje angermenen av
kopplad tilldirektför den delhela näringslivet, inte äräven somarna

transportmedel.infrastruktur ellerproduktion och underhåll Detav
här kapitletförvånas detfinns därför anledning iingen över attatt

omfattandeinfrastruktursektorn präglashar kunnat Visa att av en
sektoraktörer inblandade.politisk aktivitet med mängd Denna ären

uppmärksamhet aktörer,den drar till sig vårainte mest menavsom
för frågordessa iföretag och sigde organisationer intresserar tarsom
företrädare ochoffentligautsträckning kontakt medsärskilt stor

oftare offentliga debatter.deltarmedia, isamt
förvånasanledningfinns hellerinte någonDet över att storatt en

offentliga företrädare harofta kontakter medandel de etttarav som
infra-byggande eller underhållekonomisktdirekt intresse ieget av

flera företag ellerfinns organisationerstruktur. Visserligen ärsom
intresserade vissutnyttja represente-typ transporteratt en avav

det viktigt påpekabland de aktiva.rade mångaMen är attattmest
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politiska beslut sektorn kommer efterinom till påtryckningar från
företag bygger infrastruktur eller transportmedel, och från fack-som
föreningar personalenorganiserar arbetar företag.dessaisom som

samverkan olikaGenom i sammanhang deltar de offentligadeniäven
debatten utsträckning.i viss detta behöver naturligtvis iInget sigav

problem, demokratii har alla framföranågot sina åsik-rättvara atten
det viktigt, förbåde beslutsfattare föroch medborgareMen ärter.

bildar uppfattningarsig sina följa offentliga debatter,som attgenom
medvetna det speciella dessaintresse aktörer har. Deatt vara om som

kan ansvarsfullaväl så -inget i material skälvårtvara att tro annatger
de har framhållaintresse fördelarna med byggaett attmen attav-

och expandera, diskutera nyttjande och kostnader.än attsnarare
ska fattakunna väl grundade och kloka beslut infra-För iatt

strukturfrågor alltsåmåste värdera deanstränga att noggrantoss
olika aktörernas inlagor. det avseendet skiljer naturligtvisI sig inte
infrastrukturpolitiken från andra områden, finns,det bak-motmen
grund vad har funnit, skäl det dettainomsvårtäratt troav att extra
område. och förorganisationer med infrastruktur-Företag intresse
frågor samverkar med allehanda aktörer i utsträckningstörre än
andra. bygger allianser med myndigheterFöretagen tämligent.ex.
ofta. samarbetar förståsOrganisationerna omfattningi medstor
andra organisationer, det också mycket infra-vanligareär attmen
strukturintresserade samverkar företag,organisationer med myndig-
heter och politiker. oftaolika ochDessa oväntade allianser som
byggs dettainom område, särskild utmaningutgörupp moten
demokratin. Risken det bildas politiskt slagkraftigamycket alli-är att

mellan företag, fackföreningar och myndigheter, inteanser som
organiserad, eller kanske betydligtnågon motkraft.möter en svagare,

särskilda nätverksorganisationernaDe tydligt föruttryckär ett
denna problematik. förenas fastai organisationerHär nyttjare av spe-
ciella med de producerar infrastruktur ochtransporter trans-som
portmedel slag. Med och professio-påtagligstoraav samma resurser
nalitet driver dessa organisationer medlemmarssina intresse. Viegna
har funnit deinte dominerar beslutsproces-något sigsättatt vare

eller mediarapporteringen transportfrågor,i de otvetydigtärsen men
mycket viktiga aktörer båda avseendena.i den insändardebattI som

har analyserat detta kapiteli tydligt devisar sig medäven att
mycket emfas beredda förslåss sina respektiveärstor att transport-
slag.

kunna slutgiltigt omdöme den demokratiskaFör att ettavge om
infrastruktursektorninom krävs naturligtvis mycket grund-statusen

ligare undersökning vad här har kunnat genomföra. Menän om
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faktaändå, bakgrund de har ska uttala tendenser, såmot av oss om
finnsdet anledning bekymra jämlikhets-sig något. Uratt attanser

förperspektiv det oroande det tycks kräva alltär störreatt resurser
infrastrukturfrågorna.påverka flera företag ochDet är storaatt orga-

omfattande kontakter med beslutsfattarna.nisationer Detarsom
onekligen professionalise-nätverksorganisationerna har drivitstora

ytterligare elaborerade ekonomiska kalky-ringen Utanett steg. egna
ler det del diskussionen. Till detta ska alltså läg-svårtär att taens av

avsevärd andel de deltar beslutsprocesser ochiattgas en av som
mediadebatter har ekonomiska tillförsintressen attegna av resurser

offentligasektorn. Flera dem dessutom myndigheter. Inomärav
arbetsmiljöområdet skulle det arbetsrättsju-snarast motsvaras attav

viktig påtryckargrupp, vilket lite tänkaristerna sig,svårtär attvar en
liksom skatteförvaltningen skulle trycka för åstadkommaatt att

allt komplicerat skattesystem vilket kanske kan miss-ett mer man
tänka.

frågan offentligadet gäller öppenheten och den debattensNär om
karaktär, det komma undan diskussionerna infra-inomsvårtär att att
struktursektorn tycks utsträckning präglas bitteri intresse-stor av
kamp. finns mycket och mycket förlora devinnaDet att att stora
infrastrukturbesluten, och det diskussionerna särskiltblirintegör att
upplysande för och medborgare fatta ochpolitiker ska beslutensom

för tycksutkräva dem. mycket ochinsyn iDet svårt attansvar vara
uppfattning förbilda de kalkyler ligger till grundsig egen omen som

de inblandade aktörernas ställningstaganden.
Sammanfattningsvis infra-undersökning ochvisar vår trans-av

portpolitiken lobbyingverksamheten särskiltintensiteten i äratt stor
detta område, aktiva aktörer har starkainom egenintressenmångaatt

frågorna och det bildas fler, och dessutom ovanliga, allianseri att
mellan dessa. inslag ovanligt väl organiserade och starkaDetta sär-av

inbegripna utpräglad intressekamp, deintressen, i är störstaen en av
för demokrati.utmaningarna vår
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Büagor

Svenska Vägföreningens styrelse

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ordfö-Carlolof Carl-Olof KjeIlOIof Kjell-Olof KjelmlofTernryd Temgryd Feldt Kjell-OlofFeldt Feldt KjelIOlofFeldt Feldt
rande

Sten-Akevice Fors- JanJohannisson,Johannisson,Söderström,OlaJohansson,Mats0.Olsson,JanSöderström,1:e Jan Jan
ordf. Statoil Sv.ákeriförbundetSv.äkeriförbundetSv. SkogsindustriemaSv.kommun-berg. kommun-Bilindustri-

förbundet föreningen förbundet
2:eviceJanJohannisson,JanSöderström,JanSöderström,KajLindgren,MatsO.Olsson,JanSöderström,StaffanRiben,
ordf. Sv.ákeriförbundetSv.kommun-Sv. Bilindustri- SkogsindustriemaSv. SvenskaStatoilkommun- kommun-

förbundet förbundet föreningen förbundet AB
Leda-BoGrönwall,LennartAnsved,LennartAnsved,LennartAnsved,FolkeAlkbrant,FolkeAlkbrant,FolkeAlkbrant,
möterSv.Konsult- Sv.konsult- Sv.konsult- Sv.konsult- Arkitekt-och Arkitekt-och Arkitekt-och

föreningen föreningen föreningen föreningen ing.ftg. ingjtg. ing.flg.
BertilBogren. BertilBogren. Bogren. PerBertil BertilBogren. PerWestlund,PerWestlund, Westlund.
Byggentreprenö-Byggentreprenö-Byggentreprenö-Byggentreprenö-ByggentreprenöByggentreprenö-Byggentreprenö-
rema rema rema rerna rema rerna rema
AndersEnglund,AndersEnglund. Englund. Englund. Söderström.Christians- Christians-Anders Anders Jan Lars Lars

Försbranscfrens Bilindustri-Försäkrings- FörsbranschensFörsbranschensSv.kornmun- Bilindustri-son, son,Service Service föreningen föreningenbranchsens AB ServiceAB AB förbundet
ServiceAB
HakanFemvik,HakanFemvik,GöranRingström,GöranRingström,GöranRingström,GöranRingström,GöranRingström,
CementaAB CementaAB BitumenABNynäs Bitumen ABNynäsBitumenABNynäs BitumenABNynäs ABNynäsBitumen

Sten-Åke Sten-Ake Sten-ÅkeRuus, o.Olsson,Benny MHF Fors- Fors- Fors- StaffanRiben, StaffanRiben, Mats
berg,Statoil berg,Statoil berg,Statoil SvenskaStatoilSvenskaStatoilSkogsindustriema

AB AB
MonicaSund- GunellFärm,GD,GunellFärm,GD.GunellFämr,GD,GunellFärm,GD,ThomasKorsfelt,ThomasKorsfelt,

Stat Stat Stat Stat Stat GDStat GDStatström. väg- väg-och väg-och vägoch väg-och väg-och väg-ocho
traf.inst traf.inst traf.inst traf.inst traf.inst traf.inst traf.inst
ClaesRehn, BoLundgren,BoLundgren,TomComelius-TornOornelius-TornComelius-TomComelius-
Svenskakommun-MotomránnensMotonnännens Motormän- Motormân- Motormän-Motomrän-son. son. son. son,förbundet Riksf. Riksf. Riksf. Riksf. Riksf. Riksf.nens nens nens nens
KurtLagerstam.KurtLagerstam.OlofKarlberg,OlofKarlberg,OlofKarlberg,KjellAlkärr. KjellAlkärr,
Motorbr.Riksför- Riksför- Riksför- Riksför- Riksför- Riksför-Motorbr. Motorbr. Motorbr. Motorbr.Riksför-Motorbr. Motorbr.
bund bund bund bund bund bund bund
KajLindgren,Bil-KajLindgren,Bil-KajLindgren,Bil-JanJohannisson,JanJohannisson,JanJohannisson,JanSandberg,Sv.
industriföreningenindustriföreningenindustriföreningenSv.ákeriförbundetSv.ákerlförbundetSv.ákeriförbundetákeriförbundet
OlaJohansson,OlaJohansson,OlaJohansson.Ola OlaJohansson.OlaJohansson.Johansson.
Bilindustri- Bilindustri- Bilindustri Bilindustri- Bilindustri- Bilindustri-
föreningen föreningen föreningen föreningen föreningen föreningen

Sjölan-Magnus MagnusSjölan-Mats0.Olsson.MatsO.Olsson,
Skogs- Skogs- Skogsindustriemader. der, Skogsindustriema

industriemaindustriema
Supple-MatsForsgren,MatsForsgren,MatsForsgren,MatsForsgren,MatsForsgren,MatsForsgren,MatsForsgren,

Vägförv.iAlvsborgVägverketReg.VägverketReg.VägverketReg.VägverketReg.VägverketReg.VägverketReg.anter SÖ sö sö sö sö sö
AndersEliasson,GöranNilsson,GöranNilsson,GöranNilsson,GöranNilsson,GöranNilsson,GöranNilsson,
EMSA EMSA EMSA EMSA EMSA EMSA EMSA

Gustavs- Sjöholm Sjöholm SjöholmTorsten JandeWoul, BengtSjöholm,BengtSjöholmBengt Bengt Bengt
LRF LRF LRF LRF LRF LRF LRFson,

BoLundgren,BennyRuus,MHF
Motormännens
Riksf.

Lars-G.VD Lars-G.TannerforsLars-G.TannerforsLars-G.TannerforsLars-G.TannerforsLars-GTannerforsLars-G.TannerforsTannerfors

Samhälle 1998-10-28Medlemmar i Buss och

Ulf Arensberg, Volvo Bussar Sverige AB
Stefan Guttman, SverigeVolvo Bussar AB
Leif Nyström, Scania Buses Coaches
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Scania Buses CoachesGunnar Boman,
Claus Bay, Svenska Neoplan AB
Kjell Bergqvist, SL Flygbussarna AB
Claes Olofson, Buss i Väst AB
Christer Swärd, EvoBus Sverige AB
Lasse Mattson, Swebus

Kolga,Henrik Linjebuss
Magdalena Meyer, Buss och Samhälle/Bussbranschens Riksförbund

Buss och Samhälle/Bussbranschens RiksförbundDag Fagring,

SwedenMediemsföretag i Rail Forum

ABB Signal NCC
ABB Traction PEAB fr.o.m. 1994

1993ASG t.0.m. 1993 Nordico t.0.m.
Atlas Copco t.0.m. 1994 Positiva Sverige
Avesta Scheffield Posten

Ratos t.0.m. 1993BPA t.0.m. 1993
SCA t.0.m. 1993Cardo

Nobel S-E BankenEka
Electrolux SIAB
Euroc fr.o.m. 1994 Skandia t.0.m. 1993

SkanskaFundia
1994 SKF t.0.m. 1993Handelsbanken fr.o.m.

Partihandel SSABICA
lncentive fr.o.m. 1994 STORA t.0.m. 1993
Inexa Profil Vattenfall
LKAB
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Styrelsens sammansättning

1993 1995
Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordinarie Suppleanterledamöter

Curt Nicolin, ordf. Peter Fallenius, Curt Nicolin, ordf. Peter Fallenius,
ABB ABB

Lennart Kallioniemi, Stenberg,Bengt Lennart Kallioniemi, Anders Cederlund,
Fundia Fundia Fundia Fundia
Lars Wirdemark, Göran Wettlegren, Alf Algotsson, Göran Wettlegren,
NCC NCC NCC NCC
Ulf Dahlsten, Christina Striby, Ulf ChristinaDahlsten, Striby,
Posten Posten Posten Posten

C Ramfors,Bo E Erland Ringblom, Curt G. Olsson, Erland Ringblom,
S-E Banken S-E S-EBanken Banken S-E Banken
Melker Schörling, Per Westlund, Schörling,Melker Per Westlund,
Skanska Skanska Skanska Skanska

Åke ÅkeLeif Gustavsson, Sander, Leif Gustavsson, Sander,
SSAB SSAB SSAB SSAB
Carl-Erik Nyquist, Stig Göthe, Carl-Erik Stig Göthe,Nyquist,
Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall
Bo Berggren, Bengt Johansson,
STORA STORA

Carstam,Urban Jansson, Bertil
Ratos Ratos/Inter Forward

Närsjöfartsforums/Sjöfartsforums4. styrelse

1992 1995 1997

Tom Heyman, ordf. Tom ordf. Svensson, ordf.Heyman, Rune
Bertil Arvidsson, Bertil Arvidsson, Anders Lindström, ordf.,v.
Sjöfartsverket Sjöfartsverket Sjöfartsverket
Per Jessing, Per Jessing, Per Jessing,
Sv. Redareförening Sv. Redareförening Generalsekreterare
Maria Nygren, Maria Nygren, Berit Blomqvist,
Sv. Hamn- Stuveriförb. Sv. Hamn- Stuveriförb. Informatöro o
Folke Patriksson, Folke Patriksson, Arne Frisinger, Vänerns
Bylock Nordsjöfrakt NordsjöfraktBylock Seglationsstyrelse
Torkel Sölve, Torkel Sölve, Maria Nygren,
Trollhätte Kanalverk Kommunikationsdep. Sv. Hamn- Stuveriförb.o

Bo Klang, Lars Llndfelt, Sveriges
ÅngfartygsSSAB Oxelösund Assuransförening

Artur Lindén, Lars Nilsson.
Sv. Skeppsmäklarförening MoDo Paper AB
Olle Widingsson, Folke Patriksson,
STORA Inköp Bylock Nordsjöfrakttransp.o

Jan- Olof Selén,
Sjöfartsverket
Christer Themnér,
Sv. Maskinbefälsförbundet
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1995 19971992

Håkan Friberg,
RedareföreningSv.

Cederholm,Bertil
Sv. Stuveriförb.Hamn- o
Lars-Göran Holmgren,
SEKO
Bo Klang,
SSAB

Williamsson,Morgan
Göteborgs universitet
Håkan Gezelius,
Sv. Redareförening
Leif Ilander,
Schenker Transport
Sven-Gunnar Ericsson,
Nordwaggon
Christer Lindvall,

FartygsbefälsföreningSv.
Wirström,Claes

SkeppsmäklareföreningSv.
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Föreningen Svenskt Flygs styrelse

1994-1995 1996 1997 1998

Ordförande: Ordförande: Ordförande: Ordförande:
SundströmMonica Lars Wohlin Lars Wohlin Lars Wohlin

Krister Nilsson Luftfartsverket: Luftfartsverket: Luftfartsverket:
ABA Ingemar Skogö Per Lehmann Per Lehmann

Wilhelm Jansson Wilhelm Jansson Wilhelm Jansson
suppl suppl SUDPD

Stefan Wiklund SAS: SAS: SAS:
Malmö Aviation StrömbergKarin StrömbergKarin StrömbergKarin

Johan Tamm suppl. Johan Tamm suppl Johan Tamm suppl
Krister Petrén Svenska Svenska Svenska
Transwede Flygbranschen: Flygbranschen: Flygbranschen:

Jan Palmér Jan Palmér Jan Palmér
Ivar Ericsson suppl. Ivar Ericsson suppl. Ivar Ericsson suppl.

Henrik Ankarkrona Kommunala Kommunala Kommunala
Skyways Flygintressenter: Flygintressenter: Flygintressenter:

Anders Engström Anders G Högmark Anders G Högmark
Anders G Högmark Anders Engström Anders Engström
SUDPD suppl. SUPPD

Kurt Jansson Flygindustrin: Flygindustrin: Flygindustrin:
Kommunala Anders Annerfalk Anders Annerfalk Dag Waldenström
flygintressenter Mauritz Ljungman Mauritz Ljungman Mauritz Ljungman

suppl suppb suppb
Åsa Wikman
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pådemokratiSvensk6.
2000-talettilltröskeln

sammanfattadesedanför decenniumMaktutredningenNär ettsnart
dominerande slutsat-forskningsprojekt denallaresultatet sina varav

politiskagamlaskinn.höllsvensk politik Denömsaattattsen
redanavseendenoch vissahöll begravas imodellen ersatt avatt var

detslutrapportutredningensidag läsernågot När är ett parnytt. man
infinnerintryck sig.som

Maktutredningensbestämd känslaför förstafår detMan attaven
kan skönja iförstärkte de tendenserochöverdrevforskargrupp man

avseenden starkarefleraslutsatsernasamhälle. idåtidens svenska är
forskningsrapporternabakomliggandevad deformulerade än ger

emellertid konstateraefterhand kanför. härunderlag isåNu att
ZOOO-talet,tillIdag, tröskelnändå fåttMaktutredningen rätt. ser

fördenMaktutredningen beskrev tio årpolitiksvensk ut sommer
svenskaden gamlaför de aspektergäller minstsedan. inteDetta av
har blivitfokus. Tendensen Sverigehär har imodellen stått är attsom

pluralistiskt.mer
allraslutrapportens sistabaserarintrycket, sigandraDet som

tillstånd.demokratinsbedömningMaktutredningenssidor, gäller av
färd mediframgår tydligt SverigeansågDet attattatt varman

demokrati-samhällscentreratfrån gammalmodigtavlägsna sig ett
avseende.dettauppfattades ganska iideal. SverigeMen extremtsom

demokratisynländer haflesta andraDe sägs rymmer ensomen
individcentreradeochsamhälls-demokratinsbalans mellanbättre

och, kanalternativamed sådanaaspekter. Sett även merman ana,
Maktutredningenenligtframtidsutsikternamoderna glasögon var

alltutredningen iHärvidlagbetydligt ljusare. att nogmenar
fastabedömning.hamnade felväsentligt i sin Om etttar gan-man

demokrati-etableratinternationell litteratur välochtraditionelltska i
utvecklingenhela konstatera gått åtdetideal, tvingas atttaget

demokratiskt.blivit mindreharTendensen Sverigefel håll. är att
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Konturerna till politisk modellen ny
förstadet kapitlet åladeI bestämda uppgifter. skrevViettoss par

det övergripande syftet med hela denna skrift beskrivaattatt var
och från demokratisk synpunkt karakterisera den styrelsemodell som
präglar svensk politik tröskeln till 2000-talet. slutsats detVår när
gäller den beskrivande uppgiften kan sammanfattas i punkter.åtta

tillsammansTagna de god bild vad kännetecknarger oss en av som
det nuvarande styrelsesättet svensk politik.i

Det finns flera olika möjligheter påverkaatt politiken

moderna folkstyrelsenDen erbjuder rad olika former för delta-en
gande. enskilde medborgarenDen kan hand eller till-agera egen

med andra i organiserade former. Bland de kollektiva aktö-sammans
har partierna särställning. medverkanDeras politiken regle-irerna en

författningen. andra organiseradeMen intressenävenras genom som
storföretag och olika intresseorganisationer och ideellatyper av sam-
manslutningar har i strid med demokratins principer poli-erövrat- -
tiska positioner betydandei grad bär institutionens känne-som
tecken. demokratiEn svenskt slag präglas således i utsträck-av stor
ning den parlamentariska demokratins former blandas medattav
korporativism. viktigDetta ingrediens deti Maktutred-är en som
ningen identifierade den gamla svenska modellen.som

diskussionDagens eller mindre för degivet organise-tar mer att
rade intressena längreinte lika eller möjlig-stort utrymmeges samma
het påverka politiken förinom korporativaatt ramen arrangemang.

därmed tänker knappastMen alternativet skulleattoss attvara
dessa, särskilt storföretag och intresseorganisationer, drar tillbakasig
till tillstånd präglat politisk realiteten finnspassivitet. fleraIett av
andra försöka påverka politiken. undersökning harVårsätt att egen

från följandeutgått typologi det politiska deltagandet.över
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deltagandets formerpolitiskaDetFigur

Är deltagandet
institutionaliserat

NejJa

Demokratiska
principer

Direkt relation
beslutentillNejJa

NejJaParlamentarisk ex.
korporativismdemokrati

relation tillDirekt
beslutsfattareDirekta

aktioner NejJa

relation tillDirekt
°Pi"i°"°"kontakterDirekta

Lobbying
NejJa

Opinions- Mediabildning kontakter

påverka politikensyftekanOrganiserade iintressen avsättaatt resur-
beslutsfattare ellermeddirekta kontakterknytaför informelltattser

direktkan skeoffentliga debatten.för den Detigripa senareatt
ellertill ordasjälvväljerberoendeindirekteller taatt ommanom

Ytterligare möj-offentliga debattörer.påverka andraförsöker enman
ellerorganisationertämligen ovanlig,fortfarandefastänlighet, är att

direktakallasform dethänder iföretag lagen itar somavegna
aktioner.

fastställakan ocksådistinktionerfigurensMed hjälp en somav
lobbyinglobbying.meningsfull bestämning Begreppettycker av

politiskformeralladefinieras vittenligt inte såbör meningvår att av
talablir dåetikett. ointressantmed dennaförses Detpåverkan kan att

dethellerbör preciseras såintelobbying. Begreppet snävt attom
kandefinitionsmässigtaktörerenbart blir vissa renttyper somav

därför icke-institutionerMed lobbyinglobbying.sigägna menar
påverkasyfteellerpolitikerdirektkonta/eter med ilisemde tjänstemän att

med dettakonsult blirpolitiskanlitabeslutsfattande.offentligt Att en
uppfattasställetbörlobbying, iliktydigt medallsspråkbruk inte utan

deltagandet idet politiskaprofessionaliseringslags somett avsom
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förlängningsin kan leda till vilken helst de olika deltagande-som av
formerna.

Korporativismen förtvinar gradvis lever fortfarandemen

ochEn systematisk prövning korporativis-noggrann tesenav om
död vid handen påståendet har fog förvisst sig. Denmens attger

institutionaliserade medverkan offentligti beslutsfattande från orga-
niserade intressen har minskat omfattningi sedan höjd-systemets
punkt under och 1960-talen. gäller1950- Detta oavsett om man
beaktar beslutsprocessens berednings- eller genomförandefas.

svenska kommittéväsendetDet fungerade länge viktigsom en
för politiker, och organisationsföreträdare.mötesarena Varjeexperter

viktig politisk reform föregicks utredning där beslutsfattareav en
och berörda intressen möjlighet påverka den framtida politi-attgavs
ken. förDet eller regeringen försäkra sigsättstatenvar ett att om
sakkunskap inte minst viktigt också förankringensjälva hosmen var
dem skulle omfattas agerande. Undersom senare statensav senare
decennier, särskilt från och med början 1980-talet, fungerar inteav
längre kommittéerna det har förloratDe politiskasin rollsättet.
samtidigt de organiserade intressena också i viss harmån stängtssom

från dessa mötesplatser.ute
offentlig utredningEn regelgår harremiss. hävdDetutsom av

uppfattats viktig möjlighet för organiserade intressensom en annan
hörd.sin utvecklingenHär konse-göra röst är ävenatt en annan om

kvensen blivit densamma. gamla korporativaDet har urhol-systemet
kats inifrån allt fler intressen och myndigheter givitsattgenom status

remissinstans. slags erkännande-Det ellersom statussystem som
korporativismen förutsätter förlorar därmed sin mening allaom ges-

betyder det i realiteten ingenstatus att status.ges
genomförandesidanPå har det till och med fattats formelltett

beslut avskaffa korporativismen. förDe ingår i styrelsenattom som
statlig myndighet således inte korporationvissen representerar en

företräder regeringens uppdrag allmänheten. praktiken harIutan
dock den korporativa representationen seglivad.varit Det ärmera
fortfarande i och mycketmångt kvarsitter isamma personer som
lekmannastyrelserna. givet dettaMen ändå konstateramåste attman
andelen organisationsföreträdare har minskat.

harVi också talat beslutskorporativism därom ett systernsom
berörda organisationer regelmässigt särställning inomges en ramen
för formellt beslutsfattande Praktexemplen här jordbrukar-ärorgan.
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ochjordbruksutskott LO:sriksdagensställning inomstarkanas
ledandesocialdemokratiska partietsdetirepresentationsjälvklara

medförsiktigskälfinnsdettyckerHär att varaattannarsorgan.
korporativismindikatorersäkert vårainteslutsatserna. Det är att

indikatorerdessabasisdentillförlitliga, i månriktigtär avmen
dettaikorporativismfunnitshartidigaredet ävenkan tala enattom

minskat.hardendra slutsatsenhärocksåkanavseende så att
börförsvagatshar såkorporativismenfastslagitshardettaNär --
kor-framhållassåledesbörkorrektiv. Detviktigatillfoga attett par

förledsiblanddominerandeharaldrig varit såporativismen mansom
där kor-sektorsvariation,betydande måttfanns härDet ett avatt tro.

arbetsmark-jordbruks-,slog inomframför allt igenomporativismen
funnits poli-alltiddessutomharsocialpolitik. Detochnads- övrig

fenomen.fria från dettaklinisktivarittiska sektorer stort settsom
börutrikespolitik.och Detförfattnings-exempel kanSom nämnas

död.ifrån Detfortfarande långtkorporativismenslutligen ärsägas att
inomkorporativabetydande inslagfortfarandefinns arrangemangav

socialpolitik.ocharbetsmarknads-särskiltsektorer,vissa

eliternasminskardeltagandetfolkliga engagemangDet -
ökar

medborgarundersökningengenomfördafrån denVi senastvet -
frånDemokratirådetsredovisade ifinnshuvudresultaten rapport

politiskaminska sitttenderarfolketsvenskadet1998 enga-attatt- deltagande-enklaantalregelfrån dennaUndantaget är ettgemang.
köpbojkotter.medvetnaochnamnunderskrifterformer t.ex.som

klassiskadetdrabbatoch tillbakagångstagnationhar dennaMest
folkrörelseengagemanget.

företrädarepolitiska elitdentillställetiOm agerar somsomser
denbildentycksoch företagför organisationer motsatta.snarast vara

tid våratillförlitliga datahittavisserligen översvårtDet är menatt
politiska aktörerna,resursstarkadeändåtyderindikatorer mestatt

avkorporativiseringenstorföretag,ochintresseorganisationer trots
politiskaÖkatändå har sitt engagemang.

politikensiakttagelserbådadessainnebärtillsammansTagna att
minskat.förankring harfolkliga

demotverkaskunnatendensdennaskullemånnågonI att merav
folkrörelsekaraktärorganisationerbaseradefolkligt intressena av --

emellertidtalarbekostnad. Ingetandra intressensvinner terräng
såledesharAvkorporativiseringenfallet.för Snarareså tvärtom.äratt
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slagit hårdare arbetarrörelsens organisationer och de övrigamot mot
folkrörelserna exempelvis näringslivet. Folkrörelsernasän ledaremot
finns med beslutandei och maktensi korridorer företrä-organ som
dare för kollektiv,sitt medan eliten inom näringslivet kanäven upp-
träda eller helt enkelt elit traditionelltexpertersom som en av mer
slag.

sakSamma indikeras den tilltagande professionaliseringenav av
samhällskontakterna storföretaginom och organisationsväsende.
Flera tradionellavåra folkrörelser tidigt mycket medvetnaav var om
betydelsen professionell organisation. häntDet deav en egen som

decennierna näringslivet både storföretagär och desssenaste att -
intresseorganisationer har lärt hursig till förgår vägaman att-

Ävenpåverka inom politiken. de folkrörelsernagamla inte allsom
uppträder och orkeslösa offer för samhällsutvecklingen,som svaga är
tendensen ändå tydlig. Det näringslivet och dess organisationerär

för närvarande vinner terräng.som

Även storföretag påsatsar politik -ibland med andras hjälp
Både organisationer och storföretag lägger betydande mödaner

påverka det offentliga beslutsfattandet. dettaAtt viktigt föratt är
intresseorganisationer förvånar inte alls. fallvissa själva syftetI är
med organisation politiskt påverka samhällsutvecklingen ien att en

riktning.viss Särskilt företagen, många våra organisatio-ävenmen av
hela idrottsrörelsen, har däremot huvudsyfte.t.ex.ner, ett annat

dettaGivet finns skäl storföretagmånga kan sigatt notera mätaatt
med de fackliga organisationerna och del andra renodlade intresse-en
organisationer det gäller politiskt härnär imättengagemang, termer

samhällskontakter.av
tillåterOm generalisera frågai organisationernaattoss om-kan detta smula eftersomvågat de olika karaktärsåärvara en av pass

blir emellertid slutsats denvår organisationerna med undan-att ett-
har försteg framför storföretagen. Organisationerna hartag iett

flergenomsnitt direkta kontakter med de offentliga beslutsfattarna.
förRepresentanter våra organisationer deltar också flitigt änmera

företagsledarna den offentligai debatten, och har också störreman
erfarenhet mediakontakter. Undantaget gäller anlitandet poli-av av
tiska konsulter, vilket för all del sker mindre sällan, här har stor-men
företagen tagit Detta givetvis inte allstäten. märkligt. linjeär medI
ovanstående framstår det naturligttvärtresonemang om som att
storföretagen för sitt politiska agerande har behov anlitastörre attav
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organisationerna.utifrånhjälp än
Deförväntathittarhuvudgrupper mönster.tvåvåraInom ett

relativtdeengageradepolitisktstorföretagen än settärstörsta mer
typiskadedetBland organisationernastorföretagen.mindre är

organisationerarbetsmarknadensintresseorganisationerna somsamt
anlitandetgällerdetdetaljpolitik. intressantEn närsigägnar mest

organisationernäringslivetskonsulterpolitiska är att egnaav
deverketsjälvaihär ligger i Detoch arbetsgivarebransch ärtopp.

medsighärvidlag kanorganisationer mätaenda stor-somtypen av
företagen.

verkligenundersökningfråga i vårkanske sigkanMan om
Är tillför-lobbying,deltagande,makt.ochinflytande ettmäter t.ex.

bättrebrist intedetNaturligtvisinflytandelitligt ärmått atten
idealadeltagandet. Detoberoendeinflytandeundersökalyckas av
delta-formerolikavadochstudera hur i månkunde avvore om

såinflytande. tvingasgradolika Nuinnebärgande också attantaav
alltsåpåverkansförsökochdeltagandestudium ärfallet. Ettär av

inflytandehurocksådet någotdärförintressant säger omatt oss
faktiskt ut.ser

delta-undersökainvändning vårttänkbar sättärEn attattannan
betänkligt.skulledatas.k. kvantitativahuvudsakmedgande i vara

fel slutsatserdrariskerarmisstänkaskunnaskulleDet att omatt
riksorganisa-mellanochstorföretag,ochmellan småskillnader stora

data.kvantitativalutarlokala organisationerochtioner när motoss
riskerarfalldet troliga i såkan det Men ärsåJa, attnognog vara.
material.empiriskaframträder i vårtdetunderskatta mönster somatt

medskillnadernaunderskattarsystematisktmöjligen såDet är att
inflytande.och Omlobbyingförekomstbådeavseende antarav

närvarande Teliasförjämställerverkanavsedd såkontakter haratt
PingstförsamlingmedTelestyrelsenochmedkontakter Post- somen

tillbidragkommunenkulturförvaltningen i mötes-kontaktar enom
kampanj.

prioriteringarskildanätverk ocholikaTvå medeliter

organisationochstorföretagenstorlekenOavsett typenoavsett av
med lokalakontakternaläggskonstaterakan mestatt resurser

Europanivå. Attdemochbeslutsfattare minst opererarsom
lokalorganisationeroch förstorföretagmindreförgällaskulledetta

de allraförsåledesgällerdetförvånande. störstainte Men ävenär
rikstäckande organisationer.fördessutomoch våraföretagen stora
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kanAnnars registrera tämligen distinkt Vid sidanmönster.ett
de starka intresseorganisationerna fortfarande visar sigattav vara

mycket aktiva, det kategori organisationerär innefattaren av som
flera de gamla folkrörelserna, har med skilda eliter:tvågöraav att

näringslivetsEn elit och löntagar- fackligeller elit. kännerVi igenen
detta från korporativismen där dessa elitgruppertvå medverkar i det
politiska maktutövandet. gamlaDen svenska modellen tycks således i
detta avseende ha blivit införlivad med och Överförd till det poli-nya
tiska landskap präglas lobbyism och medialisering. Före-som mer av
trädarna för storföretag och för näringslivets organisationer priorite-

ungefär slags frågor, ingår likartadei nätverk och inriktarrar samma
sitt politiska agerande beslutsfattare. Påmot typsamma av motsva-
rande formar för de fackligasätt organisationernarepresentanterna

distinkt elit.en egen
fackligaDe organisationerna lägger således kraft frågorner mer

arbetsmiljö och arbetsrätt medan näringslivet företagen, arbets-om -
givarna och branschorganisationerna har intresse för påverkaett att-
de villkor företagen lever under och därför lyfter fram desom snarare
frågor handlar konkurrens, skatter och subventionersom om men
också konkreta näringsfrågor infrastruktur och miljö.rörmer som

fackligaDe organisationernas fokusering de politiska företrädarna
slår igenom väljer urskilja politiker alla nivåeroavsett om attman
eller bara rikspolitikerna. Och kontakternaom man ser ser
med parlamentariker och partiföreträdare, de två hargrupper som
den utpräglade representativa rollen nationell blirnivå, dettamest

tydligare. heltDet inte orimligtännu tänka sig dettaär ocksåatt att
avspeglar den traditionella socialdemokratiska alliansen mellan parti
och klassorganisationerna och då företrädesvis fackföreningsrörel-

Näringslivsorganisationernas kontakter motsvarandeärsen. sätt
fokuseradestarkt tjänstemännen sig studerar kommunal,vare

nationell eller EU-nivå. sedanOm kompletterar bilden med företa-
agerande förstärker detta bilden näringslivet kraftigt tycksgens attav

rikta sina kontakter den statliga byråkratin, tjänstemän allmän-imot
het också den framväxande maktfaktor EU Detutgör.men som

indikerar näringslivet stärker den politiskasenare att greppet om
framtiden.

företagenNär eller organisationerna samverkar med andra för att
påverka politik vänder deså sig i utsträckning till den kon-stor egna

eller organisationshierarkin. deniMen sökermån allian-cernen man
utanför den formella strukturen formas härsåser ävenegna en

näringslivskoalition respektive fackligt-politisk koalition. Medanen
näringslivets organisationer söker till företagensig söker löntagar-så
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sammanslutningarfackligaandramedsamarbeteorganisationernas
företrädare.politiskamedoch

plura-vidare ilevasåledestyckstraditionella eliterna ävenDe två
relativtifrågor, ingårkraft olikaläggersamhälle. Delismens ner

beslutsfattare. Påolikapåverkaoch sökernätverkolikartade typer av
fortfar ingripa isfärerpolitiskaolikabildar tvåså attsätt somman

beslutsfattandet.parlamentariskadet

näringslivetförochmedför demkonsulterPolitiska resurser

harorganiserade intressenadebeskedundersökningVår attomger
sig tvåverksamhet.politiska Dettaprofessionella i sinblivit tarmer

organisationerochstorföretagen mångaflerAlltuttryck.olika av
ellerför företagetsföravdelningarsärskildabygger att svaraupp

underdetharsamhällskontakter. Dessutomorganisationens senare
vilka servicekonsulter,politiskasärskild kåretableratstid geraven

sådanaför tjänster.betalavilligochkanden är attsom
förstadet ide intesjälvakonsulternafrågarOm attuppgerman

anlitarorganisationernaochföretagende allrahand störstaär som
tilltillgångharredandessaskäletförmodadederas tjänster. Det är att

kanerbjuda.kan Såkonsulternakunnandeochslagsdet somresurser
betydandeharfordrasfaktisktdetdet egnaäven att manomvara,

konsulter.politiskaanlitarådhahuvudför över atttagetattresurser
dyrt.nämligenDet är v

kundpro-beskrivningbranschensgodtarMen även avegenom
deunderskiktethemma ihörkundernafilen straxmerpartenatt av- och destorföretagende allraföljer inteså störstaallra största att- ointresseradeskulleintresseorganisationernaallra avstörsta vara

och organisa-storföretagensjälvakundernaFrågarderas tjänster. -
allraroll.spelarstorlek Denämligendet sigvisartionerna att- de inteeftersomdetta menstorföretagen ävenstörsta mestsatsar

orderböcker.konsultbranschensidet igenomslår intemångasåär
konstateratredan hardessutomsomkonsulterAnlitandet ärav

organisationer.dessochnäringslivetföralternativfrämst ett
arbetekonsulternas Denkännetecknar över-det dåVad är som

generellt Detfinnsdet någotinte mönster.gripande slutsatsen är att
behandlaställettycks ikonsultföretagetarbetandeprofessionellt

denuppfattningendessutomoch har ävenunikfrågavarje attsom
någotteknokrati.tillPolitik blir Härunik strategi.fordrar avrymsen

PR-företa-frågorpolitiska inommedarbetarparadox. Många somen
företagenfleraochpartipolitikeninämligen sitthar avursprunggen

247



SVENSK PÅ TRÖSKELN 2000-TALETDEMOKRATI TILL

förknippas också med viss ideologisk riktning. Trots detta denären
politiska konsultbranschen uttryck för avideologiseringsnarast en av
politiken.

Trafikpolitik Iobbying och alliansbyggande-

Trafikpolitiken och, bredare, transportpolitiken eller, bredare,ännu
kommunikationspolitiken de områden där avkorporativise-är ett av
ringen varit märkbar. Den sammanblandning roller, mellanmest av
offentliga aktörer och privata, karakteristiskså för korporati-ärsom

bordevismen då också minska utbredning.i förhållerSå det sig emel-
lertid inte. trafikpolitikenInom kan eller åtmins-se prov en ny

alternativ variant denna rollsammanblandning. trafik-tone Inomav
politiken finns antal nätverksorganisationer kan uppfattasett som

slags korporativa fastän i former.privataett Dessasom arrangemang
nätverksorganisationer, Vägföreningen den äldsta och Railär Forum
Sweden den därutöver kända, kännetecknas nämligen demest attav

både privata och offentliga medlemmar.rymmer
Nätverksorganisationerna behöver inte själva och märkas.synas

Deras styrka de kan inflytande indirektär knytautövaatt attgenom
flera nyckelaktörer i eller mindre sammanhållen alli-samman en mer

Särskilt Vägföreningen förmår detta påverka svenskans. sättatt
trafikpolitik långti högre grad vad kan förväntasän vanligsom av en
intresseorganisation.

nätverksorganisationernaNär väljer själva de rejälagöratt synas,
punktvisa satsningar. mycket belysandeEtt exempel Vägförening-är

agerande inför det trafikpolitiska beslutet. Vägför-ens senaste stora
eningen lyckades mycket kraftfull riktad opinionsbildninggenom en
förändra det förslag utredningen, den s.k. kommunikations-som
kommittén KomKom, lade fram våren den1997. I proposition
regeringen presenterade hadeår vägsektorns och bilindu-ett senare
strins intressen beaktats långti högre grad vad hade för-KomKomän
ordat.

Transportpolitiken god illustration till det faktumger en att
avkorporativiseringen inte alls innebär de organiserade intressenaatt
hamnar i politisk passivitet. förhållerDet sig lobby-såtvärtom att
verksamheten alldeles särskilt intensiv inom dettaär område. Just
denna sektor utmärks dessutom det bland företag och organi-attav

förekommersationer ovanligt allianser.många Slutligen bör det nog
också framhållas de främsta påtryckarna inom transportpolitiken är
de organisationer och företag har direkt ekonomiskt egenin-ettsom
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utbyggnaderochgenomförsdet satsningar vägnä-avatttresse av
infrastruktur.ochtet annan

pluralistisktEtt systemmer

skaoch det registrerat tol-de tendenserhurFrågan mönsterär nu
Är politisksvensktillkonturernaurskiljadet möjligtkas. att en ny

pluralismkorporativism,alternativ intresserarmodell De osssom -
olikakombinationerdemokrati kan preciserasoch juridisk avsom-

nedanstående figur:deltagandeformer enligt

styrelseskic/ealternativaTreFigur 6.2.

demokrati plusPar/amentarisk
Korporativa

opinionsbildningLobbyingarrangemang

XXXKorporativism
XXPluralism
XdemokratiJuridisk

kor-drog slutsatsendet andra kapitletRedan avslutningeni attav
vadocksåspekuleradeförsvagats.har Viporativismen över ten-som

pluralismenoch drog slutsatsendess ställekommaderar i att nogatt
undersökningarrimliga alternativet.framstod det De sommestsom

bekräftar denna slutsats.kapitlen Detefterföljandederedovisats i
frånförskjutits korporati-harsvenska styrelseskicket i någon mån

till pluralism.vism

demokratinhänder medVad

demokratinsmycket årti-och varithardecenniet i mångtDet senaste
uppmärksamhe-detsammaallsPerspektivet har varitonde. inte men

Churchillstyrelseformkring denhar hela tiden kretsat somten
Efterpolitiskaalla dåligadåligautnämnde till det minst system.av

fall har bevitt-ochsammanbrottÖststatskommunismens murens
fler-införabland världensformlig kapplöpning stater attomnat en

demokratinvästerländskamed denallmänna valochpartisystem som
de gamlavarandra.avlöstlarmrapporternaförebild. Samtidigt har I

demokratiskatraditionella institutio-dedemokratierna harmogna
hosförankringfotfäste ochförlorat sinsittsärskilt partierna,nerna,
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folket. Vi kan, likheti med Herbert Tingsten 1930-talet, tala om
"demokratins och kris.en seger

centraltEtt i Demokratirådets Demo-tema ett par av rapporter -
krati dialog från och Demokrati och medborgarskap från1995som

den svenska folkstyrelsen1998 håller ändra karaktär.är att att-
ha förFrån varit slags folkrörelsebaserad deltagarde-att urtypen ett

mokrati har svensk politik allt antagit skepnaden ordi-mer av en mer
åskådardemokrati där medborgare glidernär in imerparten av en pas-
rollsiv iakttagare de politiska eliternas spel med varandra.som av

baserarDen främstsig data medborgarnas politiskatesen om
undersökningI vår det däremot de politiska eliternaärengagemang.

och de organiserade intressena föremål förvarit uppmärksam-som
het. Trots skilda empiriska fokus emellertid det grundläggandeär

Ävenintresset detsamma. har ambition kunna någotsägaattsom
hur det ställt med den svenska folkstyrelsen. dragär I utgårom grova

frånockså bedömningskriterier Demokratirådet.samma som
Inspirationskällan Robert Dahls preciseringar den ideala demo-är av
kratin.

Inledningsvis preciserade själva de demokrativärdentre som
lägger till grund för bedömning svensk demokrati. Denen av norma-
tiva tanken meningsfullt folkligt deltagande bör känneteck-är att ett

politisk jämlik/Jet och öppenhet för insyn. samhället harFastännas av
omvälvande förändringar,genomgått det således enligt meningvårär

fortfarande den klassiska demokratins ideal ska förverkligas.som
politiska maktenDen ska kunna återföras folket självt. Folkmak-

ska vidare under jämlika former. Och den politiska makt-utövasten
utövningen och dess mekanismer ska slutligen ligga för med-öppen
borgarnas kritiska insyn.

sådan bedömning fårEn karaktären utvärdering där fak-deav en
tiska förhållandena jämförs måttstock formi normativtmot etten av
ideal. räknatDet kan jämföra med idealet då eli-vissaärsom noga

och kollektivavissa aktörers politiskaters närmareengagemang,
bestämt deras nyttjande de olika deltagandeformerna, deras olikaav

försöka påverka det politiska beslutsfattandet. förstasätt Ettatt pro-
blem med denna idealet egentligen handlar medbor-äransats att om

insyn och möjlighet inflytande under former.jämlikautövagarnas att
riskerarVi här behöva dra slutsatser basis antagandenatt av om

relationen mellan de organiserade ochintressena medborgarna. På
avgörande punkter kan emellertid förlita andra forskaresoss
undersökningar den interna demokratin olikainom organisa-av
tioner.

problemEtt egentligen vill uttala hurärannat att ettoss om
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påverkasdemokratihur gradenfungerar, ellerhelt avsystem avom
förförskjutningeller mindre inomstörre sammansattettramenen

hur demokratinvill kunnakomplext någotoch Vi sägasystem. om
pluralism,från tillförskjutning korporativismpåverkas viss avav en

förmånned tillide korporativa någon mån tonasatt arrangemangen
totala,devillopinionsbildning. Viför lobbying och någotveta om

föränd-effekternalångsiktigaindirekta, ochdirekta ochbåde avmer
hänvisadeblir praktikenidet politiskahelairingar systemet, men

effekternadirekta kortsiktiga vissadeuttalatill attavatt om meross
marginalenförändrasenskilda komponenter i systemet
avslutande utvärde-denframför allt haMed detta vill sagt att

emellertiddet inteföretag. Svårigheternavanskligtringen görär ett
medborgare ieller mindremindre väsentligt intressant. Som en

vill ha besva-detta slagallt frågordemokrati detär trots av som
rade.

effektivaärformer deltagandeVilka av

deltagandedehand riktarförsta intressetI mot tre typer somavnu
mellan korporati-markerar skillnadenvarandrakombination medi

får för kon-vad detdemokrati.och juridiskpluralism Fråganvism, är
förlorar iide korporativa någon månsekvenser att arrangemangen

skaopinionsbildning.med lobbying ochbetydelse jämfört Hur
effektivitetmed avseende derasdeltagandeformerdessavärdera att

beslutsfattandepolitisktpåverka
deltagande korporativasjälvt isigDet ärsäger ettatt arrangemang

beslutsfat-medslags kontakterpåverka deteffektivt änsätt attmer
inflytandedetAllt likakallar lobbying. attannat mergertare som

allsdetandra det. intefatta låtasjälv beslut Däremot ärgöraän att
kraftfulltmindreopinionsbildning skullegivet sätt attettatt vara

beslutsfat-ifrån självabefinner längredärförpåverka bara sigatt man
lång-påverkaropinionsbildningmedtandet. Poängen är att man

påverkansförsöketefter självaeffekten långtkvarstårsiktigt, att
uppfattning.fått andra ändraharförhoppningsviseftersom attman

svensk politik har genomgåtthar slutsatsi vårOm rätt att en
pluralism,tillmarginell, från korporativismförskjutning, än merom

de organiserade iinnebära intressena någotskulle dettaså även att
effektivamindreförlitablivit sigutsträckningstörre atttvungna

organiseradede intressenaförutsättningpåverkansformer. Under att
likadetta alltskulleför folkligauttryck stämningar,alls är annat --

har försvagats.demokratininnebära i månnågonäven att
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utveckling kan dockDenna i motverkas heltnågon mån av en
tendens. harVi det skett professionalisering detsett attannan en av

politiska Både konsultbranschen och de internaengagemanget. sam-
hällskontaktavdelningarna uttryck för detta. bör dettaOm någotär
innebära de organiserade intressen dessa tjänster i anspråkatt tarsom
blir effektiva i sina påverkansförsök. rimligen detDet iärmer per-
spektivet också förståkan byte politiskSAFs strategi. Genomav

arbeta professionellt med lobbying och opinionsbildningatt mer
Arbetsgivarföreningenansåg sig kunna påverka effektivt jäm-mera

fört med vad möjligt förinom de korporativasom var ramen arrange-
mangen.

slutgiltiga effekten förskjutningenDen från korporativism tillav
pluralism således allsinte entydig. Osäkerheten dennai bedöm-är

förstärksning dessutom den utveckling har kunnat skönjaav som
folkrörelserna.inom de organiseradeMånga harintressena givetvisav

fortfarande betydande folklig förankring, tendensen ären men
mycket tydlig. gradvis urholkningDet pågår de intresse-storaen av
organisationernas demokratiska kvaliteter. Oavsett organisatio-om

själva direkt del det politiskai beslutsfattandet inomtarnerna ramen
för korporativa eller deras roll inskränker tillsig dearrangemang om
verksamheter i pluralistiskt innebär dettaettsom system,ryms mer

organisationerna förlorati har betydelsenågon mån sinatt som
för effektivtinstrument folkligt deltagande. väsentligaDenett mest

försvagningen demokratin således nödvändigtvis effektinteärav en
avkorporativiseringen.av

Hur beaktas jämlikheten

korporativismens främstaEtt problem praktiskt. Samman-ärav rent
trädeslokalerna inte alla vill med. de korpo-Förrymmer attsom vara
rativa ska kunna fungera, förutsätts allaintearrangemangen att orga-

krävernisationer bli representerade. praktiken det nödvän-I äratt
digt vissa ställs utanför. korporativismen alls skaFöratt grupper att
kunna den politiska jämlikhetens fordrasideal därförmotsvara att

för fåtal organisationerrepresentanterna ett stora accepteras som
företrädare för folket dess helhet. mångfacetterati ochI organisa-ett
tionsmässigt rikt samhälle däremot korporativismen oförmögetär att
förverkliga det demokratiska idealet politisk jämlikhet. Motsva-om
rande problem behöver nödvändigtvisinte drabba det pluralistiska
systemet.

korporativaDe dessutom defini-närmastarrangemangen rymmer
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opinionsbild-lobbying ochdefekt bådetionsmässigt en annan som
försteg deundvika. korporativtkani principning I ett system ges

Såväl lobbyingkollektiv.medborgare sig iorganiserar ett somsom
former för deltagandeopinionsbildning däremot ävenär som

agerande.oberoende andra individersenskilda individer kan nyttja av
till pluralism innebär därmedfrån korporativismFörskjutningen

för jämlik politiskmöjligheterteoretiskt vissaåtminstone en mer
deltagarformer fungeraremellertid hur dessa iordning. Frågan är rea-

liteten.
politiska jämlikheten haruttala hur denkunnaFör att oss om

resultaten bokens olikafordras lägger pussel medutvecklats iatt
förstärker demokratinförändringkapitel. högst påtagligEn ärsom

fårtidigarelångt utsträckningpolitikerna i större änatt ensammanu
harämbetsverkens styrelserkommittéarbetetsåväl iIta somansvar.

förstakraftigt, hand ämbetsmännenspolitikernas andel ökat i
förfång för de organiseradebekostnad också till intressena. Imen

korpo-emellertid också konstateraandra kapitel kundebokens att
detenderat stärka näringslivets ochförsvagning harrativismens att

folkrörelsernas och särskiltställningklassiska elitgruppernasmer
förutsättningfackliga bekostnad. Underden rörelsensdå tän-att

tillgång för defolkrörelserna första hand innebärker iatt enoss
alldelesindividbaseradesaknarmedborgare oav-resurser, mensom

förgångna, dentillståndet det betyder detvärderarhur i attsett
har drabbats korporativismenspolitiska jämlikheten i så motto av

del det folkliga deltagandet minskatförsvagning. Men även avom en
valdaallt medborgarnas politisktcentralasamtidigt detär atttrots

debedömaökat makt.har sin sig inUtan attattrepresentanter ge
ochkvalitén deras beslutsunderlagochfolkvaldas representativitet

politiska jämlikheten hardeninnebär den här utvecklingenarbete att
framåt.tagit ett steg

politiska jämlikheteneffekter denAvkorporativiseringens
eventuella för-från konsekvensernaemellertid hållas isärmåste av

generell synpunktopinionsbildning.ändringar lobbying och En ärav
den politiskaförsämrardet här områdetutvecklingen återigenatt

jämlikheten.
från maktsynpunktoch opinionsbildningBåde lobbying uppvisar

denungefär karakteristika korporativismen. Precis isomsomsamma
med lobbyingkorporativa modellen dominerasgamla även systemet

fort-motstående elitgrupperingar.opinionsbildningoch Dettvå ärav
slagordsmässigtmellan detfarande den gamla motsättningen som

prägel denoch kapital,benämnas arbete sinbrukar sättersom
hur lob-alls kan uttalapolitiska maktstrukturen. den månI oss om
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bying och opinionsbildning har förändrats tid, den makt-över synes
förskjutningenmässiga riktning här.i närings-Detäven ärsamma

livet och dess organisationer tid har stärkt ställning.sinöversom
har helt enkelt folkrörelsernas,lärt särskilt arbetarrörel-sigMan av
historiskt mycket framgångsrika politiska arbete.settsens,

båda fallstudier undersökningen den politiska konsult-Våra av-
branschen kapitel ochi analysen transportpolitikens nätverksor-4 av

det efterföljande femteganisationer i kapitlet belysande dennaär-
punkt. politiska konsultbranschen tycks förstärka den gamlaDen
maktstrukturen. de etablerade och resursstarka aktörerna,Det är
både storföretag och första handintresseorganisationer, i anlitarsom
politiska konsulter. från kapitel också storföre-detMen 3 ärvet att

och näringslivets främstorganisationer bräschenigårtagen egna som
för denna professionalisering den politiska verksamheten.typ av av

förmedlasinsikt undersökning de nätverksorganisa-Samma i vår av
trafikpolitiken.tioner inomsom opererar

forskningsresultat de möjligheterDessa visar har öppnatatt som
korporativismensig blir alltmer försvagad, har blivitintenär ännu

utnyttjade. detta avseende således konstatera demo-tvingasI att
kratin har drabbats försvagning. kan också konstateraHär attav en
den nämnda professionaliseringen alls motverkarinte denna tendens.

BådeTvärtom. den politiska konsultbranschen och de kon-interna
taktavdelningarna innebär ytterligare förstärkningen av samma nega-

tendens.tiva

påverkasHur möjligheten till insyn

gamla korporativaDet dubbelhet det gällernärsystemet rymmer en
öppenhet och möjlighet till dessinsyn. typiska kor-variantI ettger

förporativt ledningen de medverkande organisatio-arrangemang
möjlighet till överläggningarmötasatt utannerna en gemensamma

allmänheten har vadinsyn i avtalas. Organisationseliternaatt som
kan det fördolda förhandlai fram rimliga kompromisser stö-utan att

medlemmarnas krav. förutsätts ledningen förväg hariDet attras av
utverkat tillräckligt mandat och den efterhand klarariöppetett att av

förankra agerandesitt den rörelsen.inom betyderDetatt attegna
bristen öppenhet och underinsyn själva i någon månprocessen
kompenseras det råderinte tvivel vilka harnågotattav om som

för resultatet korporativt beslutsfattande.i eliterDeettansvar som
tillåts delta till införåtminstone medlemmar.står sinasvars egna

deltagandeformer kännetecknarDe pluralismentvå är sättsom
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synpunkt det där-demokratiskoch varandrasvis Från ärmotsatser.
avgörande skillnad mellanavseende,dettaför, i juståtminstone en

enskilda ellerinnebäropinionsbildning. Lobbyinglobbying och att
beslutsfattarna det för-offentligaförsöker de ikollektiv påverka

för medbor-stängdlikhet med korporativismendolda. I är processen
dessutom möj-från korporativismen saknasTill skillnadgerlig insyn.

medfaktiskthos dem varitefterhand utkrävalighet iatt ansvar som
fungerarOpinionsbildning precisutformat beslut.och visstett

framcentralafallet, det ilyfts, det typiskaiåtminstoneHärtvärtom.
försöker påverka andrasdager. Själva sättpoängen äröppen att man

helstoffentligaden debatten.tänka i Vematt ut somatt genom
stånd-och bemötagranskadåkan i princip ävenargument ensens

debattinlägg.punkter i egna
hurföljer det självklartdessa inteprincipresonemangAv äratt
frånförskjutningenden registreradehar påverkatsfolkstyrelsen av

samhälle därgradvispluralism. lämnartill Vikorporativism ett orga-
offentliga politikenroll denspela viktigtillåtits inisationerna en

former. ljus-institutionaliseradeinflytande sinai Iutövaattgenom
kanmedborgarnasådant styrelseskickstunder innebär attettaste

och olika organisations-samtal organisationerdelta inom sinai att
plu-detdialog med varandraföreträdare i ingår i Isin tur nya, mer

kvar,starkasamhället finns de intressegruppernaralistiska stora men
mellan dessaDialogenmakt delvisde sin sätt.utövar ett annat

densammalängrekommer inteintresseorganisationer att varastora
sammanträdesrumträffasförde stället iinär upp-att gemensamma

offentlighetensför ofta långt bortommakthavarnavaktar sig,var
Även påverkas.kommerdiskussionen organisationernaljus. inom att

organisationsledningarnafördes bakgrundTidigare den attmot av
försvin-restriktionendensamtidigt ingick samtal medi motparterna,

svårigheterinför ökandeperspektivsådant stårI attettner nu.
form.deliberativdialogen samhälleti att anta en

emellertidresultaten kanTolkningen de empiriska även görasav
Även levande ochoptimistisktutifrån synsätt. ettett annat, ommer

samhäl-fördel för dialogtill iinflytelserikt organisationsliv kan vara
friaflerabehäftat med problem.det också, bekant, Detlet är som

den modernaRobert Dahls ord,organisationsväsendet medutgör,
demokratininslagetdeliberativa i måstedemokratins dilemma Det

detförsvåratslika villkor, vilket inämligen grundas något sånär
upphörden svenskastyrelseskicket.tidigare När attstaten genu

kan det såledessärställning samtalet,organiserade ivissa intressen en
Detförutsátterdemokratisk dialog.för sundaremöjligheteröppna en

offentlig-sammanträdesrummenflyttar från ifall samtaleni så utatt
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hetens ljus och tillbakainte hemlighetsmakerietsi mörka vrår.
Förstärkningen det politiska pluralistiska drag utgörsystemetsav

unik chansvis berikad demokratiskså dialog. Samti-atten en
digt finns här uppenbar risk tankeutbytet förtvinar i gruppiso-atten
lationism och hemlighetsmakeri. de politiskaEn utmaning-storaav

handlar därmed forma spelreglerna för det demokratiskaattarna om
samtalet. Problemet handlar till del vilken roll organiseradestor om

Ävenintressen ska tillåtas spela samtalet.i mediernas roll i prin-vore
cip värd beakta detta sammanhang.iatt

Lösningen emellertid enligtmåste sökas utanför devår mening
organiserade ochintressenas mediernas det alls finnsOmegen ram.

demokratisk lösning ovanstående problem den med nöd-ståren
vändighet finna det politiska beslutsfattandeti bemär-i snävatt mer
kelse. hos politikerna ochDet hos medborgarna självaär ytterst sett

sökamåste Vi nämligen 2000-talets styrelse-som svaret. tror att
skick kommer ställa krav medborgare och politiker efter-att stora

de allt högrei grad konfronteras med välplanerade opinionsbild-som
ningskampanjer och andra påverkansförsök. Beslutsfattare ald-som

hinnerrig tänka fårsjälva professionellavärja sigsvårt att mot
påtryckare, särskilt politikerna saknar ideologisk ryggradom som
Vägledning viktigai beslutssituationer. Och vänder samtidigt med-
borgarna politiken kan lobbyismen bli allvarligt demokra-ettryggen
tiskt problem.
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Jubileumsfond, Arbetslivs-finansierats RiksbankensPISA-projektet har1 av
Kommunikationsforskningsberedningen.ochfonden, Arbetslivsinstitutet En

återfinnsprojektet och förteckning dessbeskrivning över rapporterav en
http://www.statsvet.uu.se/research/pisa/hemsidan:

betydaerkänns behöver inteJfr Elster institution givetvisAtt1990, 147.Z atten
definitionenförfattare vill också läggagillas eller följs alla. iden Vissa attav

403f.hållfasthet.beständighet eller Levi Dettaden har viss Se 1990, anseren
motstånds-fråga och det finns exempel såvälempiriskdock mångaenvara

manipulerbaraföränderliga ochkraftiga North Putnamse 19931993; som
Shepsleinstitutioner se 1989.

frånDemokratirådetsSchlozman Brady ochhär Verba,Se 19958C3 rapport
medborgarskap.Demokrati och1998

finns anledning talakan tänka det iblandbetyder ocksåDetta4 attatt attoss
grad institutionalisering.om av

och LindströmCarlbergPetersson 1996.19908C5
flera denna politisktPISA-projektet har dock berörtInom6 rapporter typ av

vägbyggnadskonflikter,kartlägger aktioner ideltagande: Sandström 1998, som
civil olydnadoch Ullén alla berörThelander Karlssonoch 1998,19971997, som

för översiktHebert Jacobssonolagliga metoder.och Se 1999,8Cäven samt, en
of Jenkins Klandermansthe Politics Social Protest, 1995.8Cöver

Johnsson tenderarJfr Espeli Sundström 1999, 141999.1994; göra7 att
ska halobbyverksamheten kräva den vissmisstag attatt engenom avsamma

professionalitet.
innefatta indirekt opinions-alternativ tänkbar avgränsningEn8 ävenattvore

media.fall lobbåverkan, vilket detsamma ini så entemotsomvore yP
frånolaglighetervill undanta allaJohnsson 19999 mutorsorters t.ex.som

defini-det emellertid olyckligtlobbyingbegreppet. Enligt meningvår göraär att
hållerlagligt eller hellerberoende vad stipuleras Intetionen som somav

omfatt-organiserad, dvs "ha vissJohnsson lobbyingmed måsteatt envaraom
Christiansenprofessionalitet" sidan ocksåvaraktighet och Se14.ning, 8C

från lobbyingsärskiljer korporativismRommetvedt 1999, 6 attgenomsom
deltagande beslutsprocessen.institutionaliseratdefiniera korporativism Närisom

onödiga kriteriertillfogar de emellertid rad ytterligareskade precisera sig en
allmänoch regelbundenhet eller institutionalisering itydlighett.ex. en

tilldelasskillnaden huruvida aktöreravgörande vissamening. Den sär-är en
erkändbeslutsprocessenställning och tillåts ingå i part.som

styrelseskick ipreciseras HermanssonDessa 1993,1° närmaretre typer av
kap
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diskussion utförligtDenna kapitel och där anfördi i litte-11 2presenteras mera
ratur.

Rothstein m.fl.Se 199512
kriterier finns formuleradeDessa Dahlsi Demokrati procedur"13 it.ex. som

Idéer demokrati Stockholm: Tiden, 1992.om
Teorell 27f.Se 1998,14

kriterier förDessa snarlika de aspekterövrigt Teorell15 är äventre tre som
väljer uppmärksamma demokratiundersökning.i sin1998, 28, att

har härVi intryck den italiensketagit Norberto Bobbios16 statsvetarenav
kap. funderingar idéarvet efter1987, den antika demokratin.4 om

SOU Lewin och Micheletti1990:44, Hermansson Se17 1992 1993. 1994även
och Rothstein 1992.

Både ochLewin tidigareHermansson13 1992, 49-57, 1993, 33-41, presenterar
korporativismforskning med tonvikt begreppsbildning och operationalise-
ringsproblem.

Schmitter och1974,19 1977 1982.
Heckscher Heckscher ochSe2° 1936. 1944 1946.även
f kH 199321 1r ermansson ap, .

lämpliga referensernaDe här Truman respektive Lowi22 1960är 1979.
Söderlind23 1961, 146.

77fRexius Tingsten och Elvander 29ff.1917, 258;24 1933, 1956,
jämförelse tid fackföreningsrörelsen,En visar vid sidan fort-25 över att ettom

deltagande partistyrelse och verkställande kraftigti utskott, minskat sinsatt
och framför försvunnitpartirepresentation allt från olika socialdemokratiska

arbetsgrupper för speciella sakpolitikområden uppdragsregisterSe LO:s 1985,
och 1996.1989

praktiska arbetet medDet insamling och kodning data har skötts Patrik27 av av
Olofsson. exakta årtalen förDe AU 1970,1971 1975, 1976, 1980, 1982,är

och1985, 1989, 1991 1994.
Hadenius och Hermansson28 1981 1993, 136-141.
Elvander och verksamhetsberättelser.LO:s1988, 199229

ochMeijer Johansson19563° 1969, 1992.samt
särskilt sid. 447ff.Hermansson31 1993,

empiriska materialetDet består årliga s.k.regeringens kommittéberättel-32 av
Klassificeringen kommittéledamöter från de kategorierutgår nyttjasser. av som

i de allra flesta fallen detHermansson inte särskilt vad1993. I svårtär avgöraatt
ledamot enda egentliga bekymret har beståttDet avslöjairepresenterar.en att

de företrädare för frivilliga sammanslutningar ochpartier organisationer som
inte avslöjar självasig yrkesbenämning.sin motsvarande anledningAvgenom
och tack Stats/ealendern det däremot alls troligtinte restkategorinärvare att

skulle innehållaVet ej ytterligare ämbetsmän.några
här kommittépolitikensSe visar betydelse för denNyman svenska33 1999, som
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medstarktenmansutredningar samvarierarAndelensamförståndskulturen.
försedd medutskottsbetänkanden reservationer.andelen

denförklaras1980-talet kan förmodligentydliga brottet börjaniDet3 avav
socialdemokra-då nytillträdandekommittéväsendet denreformering somav

utredningsväsendetsyfte effektiviseratiska regeringen iscensatte I1982. att
Söderlindhäromskulle arbeta i två år sebeslutades kommittéerna mestatt som

Petersson 1988.8C
Jfr kapHermansson 1993,35

bland de organisa-popularitetHoefer där remissarbetetsJfr 1996, 76,35 stora
ökadstark. hävdarför Viintäkt korporativismen stårtionerna attatttas som en

intressegruppsplu-leder tillavseendetkonkurrens det här någoni sortssnarare
ralism.

64f 103f; SwahnochLewin 1980.1992,37
Per-Åke Ekstam,utförts Mattiasarbetet har Evapraktiska Berg,Det33 av

Åkerblom.och ElisabethWockelbergLönnberg, Helena
partipolitiska sammanslut-mellanprocentenheter delasFörutom39 ett sompar

offentligadrygt instanserbeståroch utländska aktörer, °/oningar 60resten av
slag.olikaav

differensen mellan löntagarerganisationernasBalansen40 mäts procentan-som
dåTill näringslivet räknas intesamlade andel.näringslivetsdel och det privata

branschorganisationerocksåarbetsgivarorganisationernaenbart samtutan
företag.enskilda privata

med emfas.hävdar dettaRothstein 199241
Öberg,Öberg kapBerghär stället 1999,i Hermansson 8CSe 1997,Z samt

LewinSe 1992.43 t.ex.
Öberg 1994, 59-75.4
Jfr Kunkel Pontusson 1997.8C45

Elvander och ElvanderHolmlundElvander 1998.Se 1997, 19978C46
m.fl.VigneauSe 1999.47

styrelserepre-har emellertid visslänsarbetsnämndernastyrelser,vissaI43 t.ex.
återinförts.sentation

Hadenius SOU SOU 1985:40.1978, 1983:39,49
styrelse-samtligaundersökningen bygger genomgång 2848härDen5° aven

Klassificeringenfrån tillfem mätpunktervidledamöter 1997.se 35 1960not
harföretag. Grundprincipen varitvanskligtledamöter naturligtvisär attettav

andra styrelseupp-verksamhet ellerfråga har ordinarieundersöka iom personen
fallverksamhetsområde. har i såkopplas till myndighetens Detkandrag som

fall harde flestaplats styrelsen.grunden till denne beretts itolkats Iattsom
emellertidproblemet varitMycket ofta haroproblematiskt.tämligendetta varit

Även försöktbekymret hardetföras tillkan änatt mer en grupp.personer
styrelsenden aktuellaivilken egenskap sitterlösa iavgöraatt personengenom
harledamöterstyrelsens sammansättning. 3,1°/oövriga 88genom t.ex.

Statskalendern,källorklassificerats.kunnat Deinteännu använts ärsom
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diverse biografiska handböcker det,Vem organisationers och förvaltning-är
verksamhetsberättelser telefonsamtal och brevförfrågningar till berördaars samt

ämbetsverks verksledningar/GD-sekreterare det gäller framför alltsenare
ledamöter.genomgången detårs praktiska arbetet1997 För med insamlaav att

grundmaterialet har forskningsassistenterna Kristina Tidestav åren 1960-1990
och Staffan Bjerstedt år Bjerstedt1997 Se jämfö-1997även ärsvarat. som en
relse med Hadenius 1978.

Kriterierna vad centralt ämbetsverk mycket51 oklara. den härIär ärettsom
undersökningen har kriterier tillämpats jfr Hadenius Myndigheten1978:sex
skall direkt underställd1 i verksamhet omfattaregeringen, 2 sin helavara:
Sverige, karaktär,3 och ha chef tituleras lägst4 överdire/etörpermanentav som
el. minst anställda; och5 dessutom har domstolar och militära15 6motsv
befälsmyndigheter uteslutits. ledamöter räknasSom samtliga med beslutande-

Trots dessa kriterier har gränsdragningsproblem Generellt har dårätt. uppstått.
tolkning tillämpats. innebär flerDet myndigheternågot klassatsgenerösen att

centrala ämbetsverk andrai undersökningar svensk statsförvaltningänsom av
jfr Molin al. och Söderlind1969, vilket89 Petersson betrak-8C 53, vi1988,et.

fördel omfattningen korporativismen skall källanär Somtar mätas.som en av
har Statskalendern använts.

ÖbergJfr Bergqvist och m.fl. kap52 1997 1999,
Organisationsrepresentanter omfattar ordinarie, sakkunniga,53 adjungerade,

revisorer, revisorssuppleanter och Myndigheterna innefattar alla råd,ersättare.
referensgrupper, arbetsgrupper, delegationer, kommittéer, styrelser och organ

under departementen och inte statliga utredningar ellerärsorterar ärsom som
knutna till sådana eller kan regionala eller lokala myndigheter. Tillses som
kategorin utredningar har förts utredning, kommitté och beredning som upp-
fattats ha haft specifikt utredningsuppdrag och har haftinteett som en perma-

arbetsuppgift. Klassificeringen i arbetsmarknadsorgan byggernent att sam-
hällsorganet direkt skall syssla med arbetsmarknadsfrågor avtal, arbetsrätt,som
sysselsättning, löner, arbetsmiljö och arbetsmarknadsutbildning. Flertalet, men

alla,inte under arbetsmarknadsdepartementet hör således hit. Gränsfallorgan
med generell inriktning socialpolitik, ekonomisk politik,som organ mer mot

näringspolitik, produktkontroll eller miljöfrågor allmänhet hari likhet medi
andra generella policyområden kategoriserats övrigasom organ.

olikaDe organisationerna tycks använda54 olika uppfattanågot vilkasätt att
dem vilket försvårar möjligheterna absoluta jämförel-görarepresenterarsom att

Såväl LO, TCO tycksSACO automatiskt uppfatta förbundens delta-ser. som
gande sitt däremotSAF bara sådana uttryckligeneget.som rapporterna som
nominerats ellerSAF förtroenderådorganisationens SAFs Kalenderseav
1984/85, Däremot tycks191. tid och mellan organisationernaöverman upp-
fatta vilka ska redovisas någorlunda likartat sätt.organ som ett

Jfr Korpi55 1981.
Studerar i stället antalet förändringenblir56 tydligare dåännurepresentanter

kan dra antalet främst helt lämnaersättare,man representanter,ner utan att
myndigheten. Exempelvis minskar antalet frånLO 911 1980representanter st
till 316 1996.St
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Jfr Hermansson 1993.57
för under det decennietoch utvecklingenhärSe SOU 1990:44, 173,53 senaste

från m.fl.Demokratirådets Petersson 1998.1998rapport
SOU 1990:44, 177.59

fack-Källor: Maktutredningens huvudrapport: DenSOU LO:1990:44, 177;°°
och och arbetslivsenhetenliga organisationsgraden bland kvinnor Lönemän,

efterolika värdena före och berorhemsidamaj DeLOs 19861996. 1997-07-16.
beräkningsmetod förändrades dettaarbetskraftsundersökningens år.att

ochfackliga organisationsgraden bland kvinnor ochDen LöneLO: män,6
jämförelse pekarinternationell iarbetslivsenheten maj För20.1996, en som

Yrkestill-Kunkelriktning, ScruggsPontusson Lange1997, 1997.8Csamma se
utsträckning; kvinnorpåverkar organisationsgradenhörighet inte i någon större

facklig dentendens ansluta till organisationhar starkare sig någon än män;atten
storstadsområdena och blandsedan har skettkraftigaste inomuppgången 1990

hemsida.ovannämndaungdomar. LO:sSe LO-rapport samt
m.fl.Jfr Rothstein 1995.62

Anderssoninverkan korporativismens utveckling,Vad gäller 1998EU:s63 se
m.fl.och Vigneau 1999.

Åkerblomochhär LundgaardSe 1999.199864
355ff; m.fl. kapSOU Petersson 1996,1990:44,65

Grip 1987, 37.66
det här speciella fallet, Lundinanalys policyprocessen i 1998.För67 seen av

och Carlberg Stenberg.artikelserieDNs 29/3, 30/3 1/4 1997 8C68
Timbroskriften Anders John-ochJfr exempelvis inläggen i SOU 1998:14669 av

1999.son
skolan" påbörjades och skall tillbörjar juniKampanjen Sverige pågå19977°

och analysoch miljoner kronor. beskrivningberäknas kosta För2000 20 av
Kolhofer ochoch Ekman, Sörbomkampanjen, Eriksson 1998 1998.se

riksdag, och myndigheterEftersom de politiska regeringinstitutionerna71
undersökningsdesigntänkakan uppträda aktörer, kunde sigockså som man en

kombineradesaktörsinriktade och det institutionella perspektivet idär det ett
nätverksanalys.slags

Petersson 1989, 167-172.72
m.fl. 116ff.Wallin 1999,73

också lob-Vaverka också Vaverka HylanderSe I1995. 19971997, 75.74 mätes
förvaltningenform skrivelser, här gäller agerandetbying i gentemotav men

dock skrivelsemängdenVägverkets arbetsplaner. Hylander har inteEnligt
kommunikations- och utbild-studie hur statsrådenökat inomEnnämnvärt. av

kommeruppvaktades olikaningsdepartementen intressen 1996Marcussonav
genomgripande hänt. den studien dockheller fram tillinte något I äratt senare

alltför för kunna dra väl-undersökningsperioden kort ska någraatt merman
grundade slutsatser.
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Oskarsson 32ff.75 1997,
Oskarsson 38ff; Fornstedt1997,76 1998.

ÅkerblomLundin och1998; Egervärn77 1998 1999, 1998.
m.fl. 53ff.Petersson73 1998,

Christiansen 9ff.Rommetvedt79 85 1999,
Svarsfrekvensen förhållandevis god. svenskt tändsticksbolag harEtt8° är stort

från besvara enkäten med "det för företagetavstått motiveringen svårtäratt att
garanterad sekretess för informationden lämnas Derasut". äratt en som oro

obefogad. glada för det förtroendeVi företag och organisatio-är merpartensom
ochgivit givetvis släpper uppgifterinte avslö-någragaranterarner oss att som

hur dejar enskilda aktörerna har frågorna.besvarat Arbetet med koda enkä-att
har Sofia Olofsdotter skött förtjänstfullt.mycket Enkäternas utformningterna

och urval särskildai bilagor, där bortfallet.analysäven görpresenteras en av
ThelanderSe8 1997.

de frågor ställer innefattarSvaren i realiteten det här beskri-37 änmer som
informellavits kontakter. säkerligen de aktörerDet så någraärsom att av som

enkäteningår i också räknar deti sina här tidigare pekatssvar utsom som
korporativa dock praktikenDetta i problem, efter-ingetär stortarrangemang.

det försvinnande del alla de kontakter praktiken detIär ärsom en tas.av som
således de informella kontakterna har kartlagts. lobbying konsult-Omsom
basis, också Lund nästföljande kapitel dennai volym.1999 samtse

frågorna explicit hänvisar till antalDå månad och basen hargånger33 årärper
här kunnat välja svarsalternativen till absolut skala. Genomöversättaatt atten

realiteteni består arbetsmånader harår det blivit skala mel-10anta att ett av en
lan och vilket samtidigt underlättar beräkningarna. Skalstegen likaO 10, inteär

från vad explicit frågan.utgår skiljer här exempelvis fråni Viutan som anges oss
använder ekvidistantPetersson skala vilket således innebär1989, som atten

mellan skalvärdena lika detaljer enkäten, bilagastora. ochFörär 1stegen om se

m.fl.Petersson ocksåSe WestholmSOU Petersson,3 1998, 73. 1990:44, 211; 8C
Blomberg 97ff.1987,

Sambanden liggerPearsons mellan kontaktar själva-anlitar konsul-35 r 0,24
och kontaktar media-debatterarter själva. faktoranalys också0,54 En ger

enbart faktor vilket det möjligt de olika beteendena uttryckgören att se som
för enda dimension politiskt deltagande.en av

Lutningskoefficienten det ostandardiserade b-värde erhålles i vanlig36 som en-
linjär regression och ordning:i och kon-De små0,46, 0,36, 0,33 0,22.är tur-
cernbolagen mindre anställda ingår dessa beräkningar. Faktumi500än är
emellertid dessa företag förändrar resultatetinte moderbolagSmånämnvärt.att
tycks således uppträda mindre storföretag, vilket indikerar det förmod-som att

finnsligen dotterbolag praktiken föri koncernens räkning. Enett som agerar
loglinjär regressionsmodell hellerinte mycket marginellt förbättradänger mer

kan förklaraspassning. Det speciella urval begränsat till riktigtvårt ärav som
företag. tröskelmodell återfinns dessaI nämligen bortom den punkt därstora en

kurvan börjar plana ut.
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skrifterDemokratiutredningens tidigareSundström iSe 199987 samten av
Lund 1999.

de aktiva, kapitel lobbyaktiviteternaingående analysFör 533 mest ommer av se
transportsektorn.inom

arbetarTill detta kan läggas den mellan till konsulter50 10089 grupp som
konsultfirmorna. diskussion,lobbying vid de olikamed För närmare nästaseen

kapitel.
företagen harvariablerna hur andelnykonstrueradeDe9° stortre somanger av

faktor.de respektiveingår iåtminstone ämnenangett ett somav
företagens storlek antalet anställdaIndexvärde beroende i0 19 mätt-

b-koefficient.tusental. ostandardiseradRegression,
framhållas undersökning och de tidigare elitundersökningarnabör vårDet92 att

och Demokratirådets skiljer metodiskt i vissaMaktutredningens regi sigi
uppenbart från olika urval, däravseenden. utgår vårtMest ärär att mer

formelltEnkäterna riktar också till olika aktörer.begränsat. sig sett typer av
eftersom detMaktutredningens enkät och därmed Demokratirådetsäven rör

maktmäs-material vänder till de inneharsig vissasig personer somom samma
ledningsfunk-antalnyckelpositioner det svenska samhället. praktikenisiga I ett

och näringsliv. enkätpolitik, förvaltning, organisationsväsendeinom Vårtioner
skillnad,till ledningen för enbart dessahar vissa institutioner. Dennagått ut av

betydelse, avspeglar emeller-praktiken borde sigi inte någon störrevara avsom
enskilda deskilda språkbruk. dettid intei Hos är utanageraross personer som

företräder.kollektiv ledningensom
kriterium.Principal komponent analys och lösning enligt Kaijsersvarimax I93

uteslutits.faktoranalysen har ämnesområden "den verksamheten Respon-egna
för flera samtidigt och dennakan ämnesområden justdenterna intresseange

innefatta andra.kategori kan då de
försökerhelt genomförd maktanalys skulle också krävaEn mäta9 att man

påverkansförsöken också får och detta mellanhuruvida genomslag varierarom
frågan har emellertid undersökts här.de olika nätverken. inteDen

effektivisera analysen har här konstruerat måttFör95 även ettatt angersom
frågauppgift lämnadeantalet kontakter Utgångspunkten denår. 3är manper

del dessa kontakter riktadesfråga talar sedan huroch 4 storsvaret somom av
multiplice-beslutsfattare mycket ofta innebärrespektive atttypmot manav

tillfällen medofta" multiplikation med enstakamed ganska 1/3,2/3,gerrar
aldrig medoch O

m.fl. med likartat problem under-Jfr handskas iPetersson 199796 ett ensom
beslutsfattare olikamedborgarna ochsökning nivåer.av

kontakterRegressionskoefficienten ligger ökning antalet årliga4,997 perav
förjämfört exempelvisanställda för departementskontakterna med 2,600010

med EU-parlamentariker och kommunpolitiker.kontakter 3,5
m.fl. kap.4.Petersson 1998,98

här.parlamentariska läget har kunnatBetydelsen det givetvis inte99 prövasav
företrädare nämligenmed nationellt baserade hardet gäller kontakterNär
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bara data från socialdemokratisk eriod. förtänar dockerin Deten attreg gsp 1
påpekas Viktig del kontakterna sker kommunala företrädare,att gentemoten av
där de politiska varierade.majoriteterna är mer

kolumnen förklaradDen sista talar hurvarians del1°° storanger som om av
kontaktervariationen kan hänföras till härde variablernassammantagetav som
förändringar.sammantagna

bör uppmärksammas den linjära ekvationenDet underskattar betydelsen10 att
ha speciell avdelning eftersom det här mellan ha ochingetäratt stegetav en att

ha anställd överhuvudtaget bestämmer regressionskoeffi-värdetatt en som
cienten. tidigare betydligt effekt folkDet ha andrasett attger som mer
avdelningar eller enheter har hand samhällskontakterna.som om

totalundersökning det här får förslaget signifikansI måtten någotm en av en
betydelse vid traditionell undersökning med obundet slumpmässigtänannan en

urval. handlar signifikans huruvida har skäl sambandetHär äratt tro attom
skilt från vad skulle kunna slump. signifikansen relativtuppstå Att ärsom av ren
låg det gäller elitvariabeln hänger också delvis ihop med där begränsatnär att
antalet kraftigare bara fack,organisationer arbetsgivare och bransch ingår. N-
talet helt enkelt ganska lågt.är

detaljerad analys transportpolitiken, kap.5För denna volym.i1°3 en mer av se
Jfr "The Strenght ofGranovetter Weak Ties".1°4 1973 om

framträderdetta tydligare sänker säkerhetsnivån tillJust °/o.105 90om
Aftonbladet och1°6 980105 931103.
Rothstein m.fl.°7 1995.
Aktioner eller civil olydnad påverkansform här.inte1°3 tassom upp
Öberg 1997,109 68-69.
SOU11° 1990:44.
Malet och Media 1993.l nr

ordet lobbying skallAtt användas hår emellertid självklarhet.ingen Fak-Z är
flertalet PR-företagenvid sysslar med politisk påverkan iställetärtum att som

talar sambällskontakter eller kommnnileationsrådgivning. trolig anledningEnom
till lobbying ofta undviks detta blivit värdeladdat ord fåttäratt att ett som en

Lobbyingklang. för dessutomnegativ tanken till amerikanska kalladeså gum-
for-bire-lobbyister redo vilka uppdrag helst baraatt tasom anses vara som upp-
dragsgivaren har råd betala för deras Vaverka PR-företa-tjänster 47.1995,att

vill förmodligen undvika bli förknippade med dessa. informations-Igen att ett
blad från PR-företaget Rikta Kommunikation information till samhälls-Kort
kontakter/lobbying, Rikta Kommunikation konstateras exempelvis följande:
Bilden lobbyister har den myglande ochvarit mutande manipulatören. Lob-av
byist blir då med otillbörlig påverkan. säkert bidragandeDet ärsynonymt en
orsak till företag oftaistället använder begreppet samhällskontakt. Detatt
gäller emellertid alla.inte reklamaffisch PR-företagetPå Idétorget undergåren

"lobbyisternasignaturen del det Sverige".öppnaen av nya-
Exempelvis och RothsteinLewin 19923 1992.
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form kon-fram syftar till förbud ellerFlera har lagtsmotioner någon114 avsom
troll lobbyister; 1994/95:K203, 1997/98:K203.1982/82:1160, 1990/91:K230,av

hjälp konsultby-främst till politisk påverkan sker medhänvisarDessa som av
det dåbehandlar lobbyingYtterligare motion,råer. 1994/95:K506, ärmenen

dessafråga myndigheters politiska deltagande och krav intestatliga attom
här endast medlobbyverksamhet. Riksdagsmotionerna berörs ibör bedriva

ståndpunkterför översikt de0rd. LundSenågra 1999, 30-34, presen-en av som
teras.

ÖbergVaverka FornstedtPetersson Marcusson 1998,1989, 1996, 1995,115
Åkerblom och1998 1999.1997, samt

Åkerblom CarlbergochMicheletti Petterson 1990.1998 1999, 8C1994,113
CarlbergWahlgren Petersson 1990.1998, 8C117 ävense

Nyheter ochLundin Dagens 970329, 970330 970104.1998,113 ävense
och CarlbergMånström 1989.1984119

Makt och Media 1993.12° nr
Aftonbladet 980106.121

Nyheter och LundinDagens 970401, 1998.970329, 970330122 ävense
NyheterDagens 970401.123

Svenska Dagbladet 970207.12
Göteborgsposten 970721.125

Lundinmed hjälp miljörörelsen.frågan förmånsbilar agerade SeSI12° om av
1998.

Aftonbladet 980105.127
NyheterDagens 970401.123
NyheterDagens 970401.129

Aftonbladet 980105.Co
Moderna Tider 1998.131 nr
Aftonbladet 931103.132
Moderna Tider 1998.133 nr

NyheterDagens 970401.131
Federal Regulation of Lobby-lobbyister förpliktigade enligt theUSAI135 år att

skall innehållatilllämna register.ing in RapportenAct rapport ett namnen
områden och detspenderas, aktuella politiskade inblandade, summan som

femtedelspenderarpåverka. Lobbyist denbeslut äratt en avsomsom man avser
lobbying sak ellertid lobbying, kronor iminst årsin OOO154 egenper

Nyheterhalvåret.för motsvarande kronorminst i Se Dagens38 OOOannan
Ståhlberg och Berry1988 1989.980401,

Göteborgsposten 970721.13°
Aftonbladet 980105.137
Malet och Media 1993.133 nr
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Moderna Tider159 1998.nr
NyheterDagens14° 970401.

Aftonbladet 931103.m
Aftonbladet i RIKTA Kommunikation, juli-september,1 980107 1997,case

RedareföreningSveriges Kompendium med sammanställning föruppdragetav
Redareföreningen.

RIKTA Kommunikation, juli-september, Redarefören-Sveriges145 1997,case
Kompendiumingen med sammanställning uppdraget för Redarefören-av

ingen.
Månström1" 1984.
Månström5 1984.
Carlberg 1989,15-16.146
Carlberg sammanställdes och ytterligare1989, Rapporten under-147 23. 1983 en

sökning visade trenden fortsatt.1986 att
Public RelationsSveriges heter dagFörening i informationsfören-Sveriges1411

ing.
Carlberg ingått undersökningen:Företag i1 1989, 21. ASKUS, BNLsom

Information Burson-Marsteller -InformationAB, och samhällskon-AB. ISAK
takt InformationAB, PublicJKL AB, Relations RelationskonsultKREAB, AB,

Speech InfoAB, Dynamics/ Dynamics Wildell Public Rela-AB, Strategy AB,
Åkerblomochtions Partners AB.85

Carlberg 1989, 21-23.15°
Carlberg 1989,151 26-27.
Carlberg 1989,152 16-17.
Carlberg och1989,155 22 31.
Carlberg 1989,151 19.

inställningen till politiskAtt konsultverksamhet partipolitiskt betingad155 är
de förstavisar framtvå motioner lagts frågan.i Se motion 1981/även som

vpk kräver förbudJörn Svensson verksamheten,8221160, 1990/motsom
Leghammar91:K230, Hans Lund ff.mp. Se 1999, 30ävenm.

Vaverka och1995 1996, Marcusson156 1996.samt
Öberg Öberg, Hermansson Lundin157 1997; Berg8C 1999; 1998.
Vaverka153 1995, 46-48.

ÖbergochMarcusson 1996159 1997, 76.
ÖbergPåpekas också i16° 1997, 76.

Öberg161 1997, 85.
Öberg Öberg,Se kap162 1997, 87. Hermansson Bergäven 8C 1999,
Lundin särskilt sidorna165 1998, 34-37.
Wahlgren 1998,154 39.

m.fl.Rothstein m.fl.Se där dettaPetersson beläggs165 1995, 20-23. 1998även
empiriskt kapiteli
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m.fl.Rothstein 1995, 22.151
förankrat denväl iDemokratirådetsRothstein m.fl. 1995. är167 resonemang

demokratidebatten.internationella
m.fl.Rothstein 36.1995,163

LundElster Se 1999, 16-17.151-153.1994, även169
tillhänvisar dettaDemokratirådetm.fl.Rothstein 25-26.1995,17° resonemang

centralauppfattning riksdagensriksdagsledamöternasundersökning omomen
ochuppgifter Holmberg Esaiasson 1988.

där tillämpningenanvändas Lundmodellen iskall 1999,avsnittet HurSe171
modellen diskuteras.av

CarlbergPetersson 1990, 159.8C172
bör karaktäri-kriterier för vadytterligareDemokratirådet173 presenterar som

tillfället lagtsför det här åtdemokratiska beslutsprocessenden men somsera
m.fl. och LundRothsteindessa,diskussion kring 1999, 18.sidan. 1995För seen

tabell-huvudsakligen ifrån enkätundersökningenResultaten171 presenteras
skriftliga kom-tillfåtal utnyttjade detform. Endast utrymme egnaett som gavs

huvud-fårlöptext och liksom intervjusvarenenkäten. ii Dessa återgesmentarer
bifogadEnkäten finnstill tabellerna.kommentarersakligen fungera somsom

bilaga.
förFlick, PRECIS 980427.Telefonupplysning: Kai ansvarig175

www.sverigesinformationforening.se/effektivhtml#yrkesområde 9803.176
och hadebildadesSwedenConsultancies inPublic Relation 1990PRECIS177

ifrånmedlemsföretag. dessa arbetar långtför undersökningen Avtidenvid 35
förhjälp Flick, ansvarig PRECIS,påverkan. Med Kaimed politiskalla av

de sigför undersökningen åtarföretag relevantabedömdes 11 upp-somvara -
med-Ytterligareoch beslutsfattare.påverkasyftar till opiniondrag ettattsom
sedanoch tillkomefterhand relevantvisadelemsföretag, sig iLexivision ins, vara

enkätundersökningen.i
Carlbergsingick imedlemmar i PRECIS. ISAKAlla företag ISAK är1711 utom

Aftonbladets artikelserie.och iundersökning 1989 omnämns
här bör has ioch enkätsvarsvagheter med intervju- någotEventuella är179 som
eftersom deförklara hur verklighetenkunnaåtanke. inteDe utserattgaranterar

andra sidan intesubjektiva bedömningar. åenskilda individers Det ärutgör
eller intervju-frågor ställs jagdedet finns exaktasäkert att somatt somsvar

Lundfrågoruppfatta Se 12-14,lyckas alla 1999,sätt.att sammasammaare
tänkbara metodpro-metodval ochtillutförlig diskussion anslutningför ien mer

fördelar ochMichael Wilsons preciseringbyggerblem. Resonemangen av
fasta svarsalternativ iochrespektiveochproblem med enkäter intervjuer öppna

Sapsford Jupp 1996.8C
företag.ursprungligenkontaktadesintervjuundersökningenInför 1218°

Svenskatill tidsbrist.med hänvisning PR-avböjdePublic RelationsAndréasson
skedefrån sida.planeringen min Iföll grund miss ibyrån bort ett senareav en

och Lexivision ins.företag intressanta; ISAKdet ytterligarevisade tvåsig att var
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komplettera medAtt enkät försök inkludera dessa demett atten var samt som
föll bort intervjuundersökningen.i enkät fastamed svarsalternativEn ocksåvar

tydligt och systematiskt material. enkätundersökningenIsättett att ett mer
föll Wildell Kreab ochGruppen, Gullers bort AndréassonGrupp återigensamt

och Svenska PR-byrån. SlutligenPR deltog alltså företag tillfrågade i10 12av
intervjuundersökningen och enkätundersökningen.i och9 Företagen14av
bortfallet tabelli 4.1.presenteras

Telefonupplysning: FlickKai 990510.1111
Anders Johnson lobbai genomsnittlig fördelning132 Rättpresenterar att en

olika arbetsområden vid samtliga medlemsföretag.PRECIS de arbetsom-Avav
råden främst kan kopplas till politisk påverkan utgjorde lobbying 1997 6som

verksamheten, massmediekontakter och strategisk analys17 21procent av pro-
samtliga medlemsföretagAtt inräknade torde påverka den genomsnitt-ärcent.

liga fördelningen bli lägre för företagde ingått den här undersök-iänatt som
eftersomningen långt ifrån alla medlemmarPRECIS sysslar med politisk påver-

kan.
Enkätfråga 1b bilaga.se133

fotnot LundSe i11 110 1999.
Telefonupplysning, Affärsvärldens konsultguide135 9811.
Anders Johnson lobba"i skattningRätt antalet konsul-18° 1998gör att en av

arbetar med politisk påverkan. Enligt Johnson ägnade med-PRECISter som
lemsföretag i genomsnitt verksamheten lobbying.1997 Om6 procent av

andel gällde för den heltidstjänster. jämfö-1998 35 Enävensamma motsvaras av
relse med Carlbergs skattning från heltidstjänster eller1989; 15-20 ettsom

syftade till politisk påverkan, visar uppdragsbaserad lobbying harsättannat att
ökat. de heltidstjänsterna omfattasAtt inte övrig verksamhet kan35 av som
syfta till politisk påverkan; mediekontakter, trycksaksproduktion och strategisk
analys, det vill verksamhetsområden opinionsbildande karaktärsäga av mer upp-
visar dessutom tydlig ökning verksamhetsområdet under de 10en av senaste

Johnson uppskattar detåren. totala antalet konsulter arbetar med "profes-som
sionell, uppdragsbaserad politisk påverkan" till heltidskonsulter. JohnsonSe100
1999,42-43.

JohnssonSe137 1999, 43.
Lund för utförligSe presentation intervjusvaren vad gäl-133 1999, 55, en mer av

ler uppdragens inledande skede.
fråga Nils professori vidExperten Brunsson, Handelshögskolan139 i Stock-var

holm. Med backade han miljöargumenten förmånsbilsfrågan.irapporten upp
Enligt Lundin det hansjust förde diskussio-1998 rapportvar nyttsom upp

förmånsbilar den politiska dagordningen från ha vilandevaritnen om att en
fråga.

Nyheter ochSeDagens Lundin97043019° 1998.
RIKTA Kommunikation, juli-september, Redarefören-Sveriges191 1997,case

ing.
Vid fyra PR-företag bedömdes personliga kontakter med journalister192 vara
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särskilt viktiga.företag viktiga och vid företagabsolut nödvändiga, vid två intetre
oviktiga enkätfråga bilaga.valde alternativetIngen se

vpk.Motion Svensson1982/8211160, Jörn193
BertilMotion Persson m.l997/98zK203,194

föllförsta utskickenkäten skickadesden iversionI tyvärr195 ut ett ensomav
Till beslutsfattare ellerarbetsmetoderna ingick fråga bort;i 3a annansomav

information". Svarsal-tillhandahållit skriftligmed inflytande beslutsprocesseni
skicka-fall påminnelser enkätenfanns sedan med de därternativet i att svara

ofta. tillhandahållaalternativetdessa inkom båda meddes AttAv tvåut. svar -
tillväga då underlagetskriftligt material troligen vanligt sättär ett att men

infor-vidare diskutera dettaendast kommer jag intetvå sättutgörs attsvarav
påverka.mera/

ÖbergSvenssonSe Hermansson, 1997, 379.8C196 även
framdär saknaskan föreställa det insynsigMan växer197 mötenatt enur

beslutsfattaremellan ochavgränsad förhandlingsliknande intresse-situation
hänseende enligt det deliberativa demo-demokratisktiDetta är en avgrupper.

iföredra.framstående förespråkare Elsterkratiidealets inte HanJon attmest
kompro-förhandlingssituation leder till beslut grundadesådanattmenar en

överenskommelser medistället för enbälligamellan privata intressenmiss några
för Lund ochallas bästa Se 1999, 68.17ävenögonen.

Bertiltill riksdagenMotion Persson m.98zK203,97/193
wwwprecisse/syftehtm 9805.199

paragrafwwwprecisse/prstadgahtm, 9805.22°°
Telefonupplysning från FlickKai 980427.3°1

paragrafwwwprecisse/romehtm, 9805.22°2
wwwprecisse/romehtm 9805.2°3

självcensurerande filter har hämtatsoffentlighetens rollIdén2°4 ettsomom
härförmodligen tycka begreppet missbrukasfrån Elster Elster skulle1994. att

skallfilter-idén för kontext, däreftersom han prö-argumentenavsett en annan
offentlighetens ljus.vas av

årli-antalet kunder till styckenCarlberg skattar det sammanlagda 130-1502°5
första hand frågaföretag. iprivata Det100 utgörs är storaomca avgen varav

företagen. Förhopp-företag skiktet under de allraoch medelstora i 20 största
med Carlbergsjämföra kundantal och kundkategorierkunnaningen attvar

jämförelse.tydlig och brabortfallet detresultat. grundPå svårt göraär att enav
fram exaktaundersökningarna brottas med svårigheter DettaBåda mått.att

kunderfrågan antalkundantal. Vid de företag härgäller 8även svarat omsom
det kunder.efterfrågar politiska uppdrag sigår 90-150rör omper som

från Carlbergoch telefonupplysning IngridCarlberg 981126.1989, 22,2°5
emellan:följande kundgrupper fanns väljaenkätfråga bilagan däriSe Zg2117 att

arbetsgivarorganisatio-internationella/utländska företag,svenskaföretag,privata
statliga myndig-intresseorganisation/idérörelse,fackliga organisationer, annanner,

enskild individ.beter/verk, kommuner, landsting,
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rangordning det här slaget har flertal brister.En Den inget2°8 sägerettav oss
storleken uppdragen och justerad för hur PR-företa-inte andelärom stor av
verksamhet politisk påverkan. företagRangordningenutgörsgens som av ettav

där andelen politisk påverkan endast får därför lika utslag5är procent ett stort
rangordningen företag med politisk påverkan med eller50 80ettsom av procent

verksamheten. följd detta det naturligtvisSom också variationärav storen av
PR-företagens kundantal efterfrågar syftar till politisktjänster påver-som som
kan. Lund därSe Sammanräknad rangordning kundgrupper1999, 74-75, en av
redovisas tabell ochi problemen med denna mätning diskuterasen typ av mer
ingående.

artikel från kritiseras förI i Burson-Marsteller bio-Resumé2°9 1997en att
industrins ärenden. Enligt artikeln skall Burson-Marsteller uppdrag bio-av
teknikindustrins huvudorganisation företagi ha kartlagt jour-Europa ca 500
nalister med hållning till försettpositiv genmanipulerad och dem medmaten
uppslag till artiklar den genmanipulerade fördelar. BioindustrinsSematensom
hemliga vapen", Resume Nr 1997, 25-32 s.

särskilt sid.Lewin 1992,21° 67.
resultat linje med föregående fram-Dessa i kapitels slutsatser.211 Därär även

gick företagen jämförelse med oftarei organisationerna anlitar konsulteratt
organisationerna har politiskt ochäven störresammantaget ettom engagemang

deras samhällskontakter omfattande. framgicköverraskande detFögaäratt mer
samtidigt det generellt ovanligt konsulter anlitas.äratt sett att

bidragande orsak till dettaAtt organisationer/idérörelser till antalet212 är atten
arbetsgivarorganisationen fackförbund statliga företagoch kan givetvisär större än

uteslutas.inte
föregåendeVi stycke alla frånsåg i uppdrag enskildainte213 att tar personer.

enkätsvaren kundgruppen enskild förekommer fall.visar individMen i tvåatt
alltså förmöjligt enskild PR-företagDet anlita för drivaär atten attperson en

fråga. LundSe 1999, 75.
kapitel framgick samhällskontakterI organisationernas omfat-214 3 äratt mer

företagenstande de utsträckningi organisationernaän större änattmen senare
Ävenanlitar konsulter. bland organisationer anlitar konsulter detärsom

näringslivets branschorgan ochorganisationer arbetsgivarorganisationer- -
framträder.som

Enkätfråga bilaga. Företagskategorierna grundade allmäntse215 2a är en
vedertagen klassificering med uppgifter från Nutek och näringsdepartementet.

ungefär den indelning användes CarlbergsDetta undersökning.i ivar som
Även telefonupplysning från Ingrid Carlberg 981126.216
Enkätfråga f bilaga.se217 2c, e,

Lund för utförlig sammanfattningSe PR-konsulter-213 1999, 89-90, en mer av
åsikter vad påverkar betydelsen lobbying och opinionsbildning.nas om som av
Lund 1999, 63.219
Enkätfråga bilaga.se22° 3C
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hur denutvecklad diskussionoch förLundSe 1999, 19-20 102,221 omen mer
idealmodellen skall tillämpas.demokratiska

OffentlighetsprincipenSe 1996, 15.222
registreringsfråganståndpunkterLund där konsulternas ibilaga iSe 4 1999223

presenteras.
infrastrukturin-mellanöverdrivas. Korrelationenskillnad ska rinteDenna224

fallen.bäggeoch grad påverkan i0,134ärtresse av
kapitelSe225

EU-politiker EU-tjänstemän 0,7.0,9;226
ochbilaga sid.handlingarVägföreningensSvenska Nzr 31914-1915,1227

interimsstadgar.
sid.Vägföreningens handlingarSvenska Nzr 1914-1915,1223
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socialde-Vägföreningen oftare kontaktar borgerliga ledamöterfrån Svenska än
mokrater.

Fogelberg 21ff.1997,341
Transportpolitik allmänt,klassificerat artiklarnaPressarkivet har i Järnvägar,342

kunde utelämnabedömning analyserFlyg och Utland. iVår våraattvar
huvudsakpåskriften Artiklarna dessa handlar imed UTLAND. ikuverten om

Öresundsbron, främst Vägpolitik ochdvs berör först och i någon mån även
och instansade artik-har dessutom utelämnat de inkodadeJärnvägspolitik. Vi

för Trafik-motsvarandefrån eftersom saknarlarna och genomgång1994 1996
finns tyderBastalet blir därmed artiklar. ingetpolitik allmänt. Det4358 som
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"förl0rarunder hela mätperioden,föreningen, årexisterar 8/22 avsom
Sjöfartsforum Närsjöfartsforum startadesSamhälle och°/o.23,5 Buss 8C

Sweden startadesRail ioch miste år 30,8 °/o. Forumgår1992 2 61/2om av
därmed drygtlades ned efter ochnovember och mister år1995 51990 1 av

Svenskt Flyg, bildadmedan denknappt organisationen%, 1994,20 yngsta
dagstidningarna, har valtsförlorar nämnda,år °/o. De36,42 51/2 storaovanav

geografisk övervägande del artik-till spridning.med hänsyn viss Entagen av
återfanns ellerlama, i SvD, DN GP°/o,82

Åsadatainsamlingen har utförts Sandström.Merparten343 av av
framhålla räknat spaltmeter,det viktigt integivetvisHär344 är utanatt att

väl deträknat kan förhållandet mycketenbart antal artiklar. spaltmeterI vara
omvända.

med den valda mätperioden,dock viktigt problemenminnasHär345 är att se
119.not

Tannerfors, Vägföreningen,Fornstedt med iIntervju VD1998, 15345 resp.
Ehrling, RailiVD Forum.Guy

Miljöförbundet JordensUlf Flodin, verksam i Vänner.SvD 1997-12-133 7A
Tannerfors, Vägföreningen.vd SvenskaLars-GunnarSvD 1997-12-27345

Vägföreningen.Tannerfors, vd SvenskaSvD Lars-Gunnar1998-01-2639
MiljöchefJohansson, SJ.SvD BLars1997-12-2935°
MiljöchefJohansson,SvD Lars B1998-01-22351

SvensktgeneralsekreterareHarald i FöreningenSvD Rosén,1998-01-113 3
miljöchefBJohansson,Flyg. SvD Lars1998-01-22
Miljöförbundet JordensUlf Flodin, verksam i Vänner.SvD 1998-01-12353
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för fyra insjöhamnar,företrädarebetydelse underströks SvD 1998-03-även seav

01.
generalsekreterare SvensktHarald i FöreningenSvD Rosén,1998-01-31355

Flyg.
Vägverket.Miljöcontroller,Jarl Hammarqvist,SvD 1998-02-21335

SvD SvD 1998-03-011998-01-18,357
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