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The purpose of this study is to describe the proposal of a scrapping bonus 

for lorries that has been suggested by Sveriges Åkeriföretag to the 

government and illustrate the methods of influence different contributors 

have in this decision process. Furthermore, the author also intends to 

speculate in the possibility that this suggestion should be transformed into 

an actual decision. 

This study is based on interviews with representatives from four interest 

groups, two politicians and two public servants.  

 

Theories used in this study discuss political decisions and methods of 

influence by pluralism (which means that the government does not  

circumscribe certain interest groups from entering) and corporativism.  

The empirical basis shows that theories about the political and institutional 

decision process are well supported. Further on, most support is given to 

the theory about pluralism. However, it is not unanimously established that 

the decision process is opened for everyone or if it is the resources that 

decides the level of access. The Scandinavian corporativism and the 

producer corporativism receive a relatively weak support in this study. 

The two sides of the theory involving pluralism receive the greatest support 

in this study. This combined with the actual expertise that the participants 

possess, make all the interviewees feel that they have a say in the political 

decision process. Based on the information from the interviewees the 

suggestion does not have a very good future, especially not with the 

financial situation and the existing government in mind. 
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Syftet med denna uppsats är att redogöra för förslaget om en 

skrotningspremie på lastbilar som lagts fram av Sveriges Åkeriföretag till 

regeringen samt redogöra för de påverkansmöjligheter olika aktörer har i 

denna beslutsprocess. Dessutom ämnar författaren spekulera i utsikterna 

för ett faktiskt genomförande av detta förslag.  

Denna undersökning bygger på intervjuer med representanter för fyra 

intresseorganisationer, två politiker och två statstjänstemän. 

 

De teorier som används i uppsatsen behandlar politiska beslut och 

påverkansmetoder genom pluralism (innebär att staten sätter inte upp några 

tillträdeshinder för intressegrupperna) och korporativism. 

Empirin finner gott stöd i teorin om den politiska och institutionella 

beslutsprocessen. Vidare får empirin störst stöd i teorin om pluralism. Dock 

är det inte enhälligt fastställt om en beslutsprocess är öppen för alla eller 

om det är resurserna som avgör tillträde. Den skandinaviska 

korporativismen och producentkorporativismen får ett relativt svagt stöd i 

denna uppsats. 

Pluralismens två sidor får störst stöd i uppsatsen. Detta, kombinerat med 

den faktiska sakkunskap som aktörerna besitter, gör att samtliga 

intervjupersoner anser att de har något att säga till om i den politiska 

beslutsprocessen. Baserat på informationen från intervjupersonerna går 

förslaget ingen ljus framtid till mötes med det finansiella läge som råder 

och med den sittande regeringens inställning i åtanke. 
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Förord 
Denna magisteruppsats skrevs under våren 2009 på Södertörns högskola och handlar om hur 

politiker och statstjänstemän samt intresseorganisationer interagerar i den politiska 

beslutsprocessen och hur utformningen av ett förslag kan resultera i ett faktiskt beslut. 

Ämnesvalet grundade sig till att ha en anknytning till ämnena ekonomi och logistik och 

preciserade sig till beslutsprocesser och aktörers påverkansmöjligheter mer av en tillfällighet. 

 

Författaren vill främst tacka representanterna för de olika intresseorganisationerna, politikerna 

och tjänstemännen för att de tagit sig tid att ställa upp på intervjuer. Dessa är: 

 

 Carina R Nilsson, vice VD på Sveriges Åkeriföretag 

 Bertil Moldén, VD på BIL Sweden AB 

 Jacob Lagercrantz, Ordförande för Gröna Bilister 

 Magnus Nilsson, Naturskyddsföreningen  

 Claes Västerteg, Vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet 

 Karin Svensson Smith, Ledamot i Trafikutskottet 

 Samt de två statstjänstmännen som önskar att vara anonyma.  

 

Utan ovan nämnda personer hade inte denna uppsats varit möjlig att genomföra. 

 

Författaren önskar även rikta ett tack till handledarna Jan Öhrming och Yohanan Stryjan och 

opponenterna för den konstruktiva kritik de tillhandahållit under genomförandet av denna 

uppsats. Slutligen önskar författaren tacka min familj och vänner som varit behjälpliga under 

arbetets gång. 

 

Väl mött och trevlig läsning! 

 

 

Södertörns högskola den 2 juni 2009 

 

Jonas Hane 
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Denna uppsats handlar om hur politiker och statstjänstemän samt intresseorganisationer 

interagerar i den politiska beslutsprocessen och hur utformningen av ett förslag kan resultera 

i ett faktiskt beslut. Under detta första kapitel kommer du få läsa om bakgrunden till 

uppsatsen. Dessutom kommer en problemdiskussion, uppsatsens syfte, avgränsningar och 

fortsatta disposition att redogöras. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Omvärlden är som bekant under en ständig förändring. Denna föränderliga omvärld kräver att 

företag anpassar och förändrar sig i samma takt. Detta kräver beslut både inom och utanför 

organisationen, som på ett eller annat sätt kommer att vila på någon form av process. Leder 

alla processer fram till någon form av beslut? När har ett beslut egentligen tagits? Beslut kan 

vara att besluta att inga beslut ska tas eller kanske beslut som inte blev beslutade att tas
1
. Det 

är en sak att se till hur beslut kommer till men ofta händer andra saker i en beslutsprocess som 

inte behöver ha någonting alls med det slutgiltiga beslutet att göra. Det finns mängder av 

varianter av beslut som går att vrida och vända på, men faktum kvarstår, att beslut är bundna 

av en osäkerhet och av olika typer av restriktioner. Osäkerhet i den bemärkelsen att det är 

svårt att säga exakt vad ett visst beslut kommer att leda till, det går inte att se in i framtiden. 

Restriktioner eftersom det ofta finns mer än en part som är delaktig i en beslutsprocess
2
 och 

aktörer kan hämma varandra. Detta gäller även för politiska beslut. 

 

Näringsliv, fackföreningar och andra intresseorganisationer
3
 har ofta ett stort inflytande över 

den politik och process av beslut som förs.
4
 Detta visar sig tydligt i det faktum att 

intressegrupper tidigare gick under benämningen pressure groups (påtryckningsgrupper; 

författarens anm.). Detta ord hade en något negativ klang men visade tydligt på vad gruppens 

huvudsakliga syssla var. De aktiviteter som fördes av organiserade grupper var formade för 

att påverka, eller ha inverkan på, den statliga politiken.
5
  

                                                 
1
 McGrew & Wilson, 1982 s. 5 

2
 ibid. s. 6 

3
 I denna uppsats kommer begreppet intresseorganisation vara den sammanslutning som har ett explicit syfte att 

driva ett visat intresse, med fast organisation och med ordnade procedurer för interna beslut, en så kallad 

associativ intressegrupp. Bäck & Möller, 2001 s. 143 
4
 Rothstein, 1992 s. 11 

5
 Petracca, 1992 s. 5f 
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Idén om dessa intressegrupper är inte särskilt nytillkommen i den politiska och ekonomiska 

diskussionen. James Madison skriver i The Federalist No. 10
6
 om att det finns grupper av 

medborgare som, oavsett om de representerade en minoritet eller majoritet av en helhet, är 

drivna och sammanbundna av en gemensam passion eller ett gemensamt intresse. Madison 

såg dessa grupper som det innersta av den politiska processen.
7
 Grupper har med andra ord 

länge funnits med som en påverkande faktor i något som är, om inte en rådande politisk 

process, något som skulle komma att resultera i en sådan. 

 

Vidare är, precis som att företagen och intresseorganisationerna är viktiga för staten, staten på 

flera sätt viktig för företagen. Staten fördelar bland annat det ekonomiska stödet för forskning, 

teknisk utveckling och utbildningssatsningar till samhället och företagen. Därigenom påverkar 

staten, eller regeringen, företagens villkor. Regeringen har dessutom en möjlighet att agera på 

ett visst sätt när den tillämpar regler rörande till exempel miljö. Staten och stora företag har 

genom tiderna stått i ett beroendeförhållande till varandra. Genom påverkan på statliga 

organisationer kan företag stärka sin ställning och position mot andra företag. Detta kan röra 

kapital, arbete eller teknisk utveckling. Företag agerar på politiska arenor där en ständig 

strävan efter gynnsamma regler finns.
8
 Människor försöker genom sitt handlande maximera 

den egna nyttan och uppnå maximal tillfredställelse. På samma sätt agerar företag rationellt då 

de genom samma förfarande strävar efter att maximera sin verksamhet.
9
 

 

De politiska faktorerna är något som ofta hamnar i skymundan och ses som ”mindre viktiga” 

när ett beslut tas. De flesta företagsledare ser sina beslut som yrkesmässiga, eller rent av 

tekniska, snarare än politiska. På ett eller annat sätt medför ofta beslut av en större dignitet en 

politisk dimension. Det räcker inte med att se till en produkt eller marknad, företag måste 

även ta hänsyn till den support som förr eller senare måste erhållas från andra håll.
10

 

 

Sålunda är det en stor uppgift i den ekonomiska och politiska vetenskapen att söka förklara 

mönstret av statligt ingripande i industrin. Intressegrupper försöker att ta tillvara och fånga de 

statliga besluten då de påverkar den industri och välfärd hos de konsumenter de representerar. 

                                                 
6
 The Federalist Papers är 85 artiklar som publicerades 1788 och hade som sitt huvudsyfte att tolka den 

amerikanska konstitutionen (från den 17 september 1787) och ge motiv till hur det politiska systemet skulle 

hanteras. 
7
 Madison, 1787 

8
 Brunsson & Hägg, 1992, s. 102f 

9
 Wahlund, 1989 s. 11 

10
 Etzioni, 1989 s. 123 
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Denna påverkan, från intressegrupper på den statliga beslutsprocessen, kan ta många 

skepnader och vara av olika karaktär. Det kan röra sig om närmare personliga relationer i 

hopp om ett tillsatt mervärde eller helt enkelt ett hopp om en större andel anställningar.
11

 

 

På grund av de statliga regleringarna kan det vara väsentligt för organisationer och även 

statliga myndigheter att ta hänsyn till vad deras förslag och beslut leder till. Det är av största 

vikt att se till vart den sociala och politiska påverkan leder, såväl som till de finansiella 

aspekterna. Ofta har ett beslut flera mål som helst ska uppfyllas i största möjliga mån. Det kan 

röra sig om att minimera påverkan på miljön, minimera risken för påvekan på hälsa och 

säkerhet, maximera de ekonomiska vinsterna och det sociala välståndet samtidigt som en 

strävan finns att tillgodose intressegruppers och medborgares behov. Dessutom besitter en 

aktör sällan all information kring ett större beslut. Flera aktörer, oavsett om de är ense eller 

oense, håller på kritiska resurser som är av större vikt än helheten i beslutsprocessen. Ofta är 

besluten som ska tas av komplicerad struktur, med höga insatser och där det inte finns några 

som har all kunskap.
12

 

 

Det politiska arbetet kännetecknas dock ofta av en stor osäkerhet. Inför ett beslut kan inte en 

politiker förvänta sig total insikt i problemställningen. Politikern måste ofta förlita sig till det 

beslutsunderlag som tillhandahålls av intressegrupper.
13

 Detta kan ju te sig en smula 

problematiskt enligt vissa kritiker då de anser att ett påverkande från en intresseorganisation 

inte bör finnas med i regeringens beslutsprocess
14

. Påverkan på politiska beslut är mycket 

stor, speciellt i Sverige. Tidigare tävlade de politiska blocken om vilka som, i störst grad, 

kunde inkorporera påverkan från intresseorganisationer i beslutsfattandet
15

. Denna grad av 

påverkan från intresseorganisationer är något som faktiskt är större i Sverige än i andra länder, 

något som den så kallade ”svenska modellen”
16

 beskriver.  

                                                 
11

 Laffont & Tirole, 1991 s. 1089ff 
12

 Keeney, 1982 s. 803ff  
13

 Ahlstrand, 1995 s. 87 
14

 Förespråkarna för intresseorganisationers inblandning hävdade att en bättre sakkunskap skulle anföra besluten 

då de som berörs får vara med, att det medborgerliga inflytandet leder till det gemensammas bästa och att det 

skulle garantera legitimiteten i besluten. Motståndarna hävdar motsatsen och att det blir särskilda särintressen 

som gynnas snarare än demokratin. (Öberg PerOla (1997:1)  
15

 Rothstein, 1992 s. 347 
16

 Rothstein & Bergström, 1999 s. 42 
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Det finns flera sätt inom politiken som denna påverkan gjort sig tillkänna. Två exempel på 

detta är opinionsbildning och lobbying. Opinionsbildning innebär att aktörerna indirekt 

försöker att påverka en beslutsfattare. Detta kan genomföras genom att de själva gör ett inlägg 

i media eller vänder sig till en journalist som ser till att deras ståndpunkt blir belyst. Lobbying 

innebär en icke-institutionaliserande direktkontakt med politiker eller tjänstemän i syfte att 

påverka politiken som förs. Den icke-institutionaliserande skiljer sig från det 

institutionaliserade deltagandet i det korporativistiska
17

 systemet. Staten utser inte vissa 

organisationer till legitima aktörer som, genom deltagande i beslutande organ, får tillfälle att 

inifrån påverka politiken som förs. Lobbying kan därmed liknas vid att intressegrupper tar 

initiativ till förslag mot staten snarare än att de väntar på att bli inbjudna genom exempelvis 

ett remissförfarande
18

.
19

  

  

I och med att Sverige avkorporativiserades försvann (eller förändrades) den formella kanalen 

mellan intresseorganisation och stat. Mycket pekar på att intresseorganisationernas makt och 

inflytande har minskat på senare tid men svaret är inte helt självklart. Det verkar snarare ha 

skett en ökning av den informella kontakten, i form av lobbying, opinionsbildning och 

aktioner, mellan intresseorganisation och stat. Det är genom en kombination av lobbying, ett 

försök att under oreglerade former försöka påverka utvalda politiker, och opinionsbildning, att 

skapa eller ge sken av ett opinionstryck som verkar i önskad riktning, som en beslutsprocess 

kan uppstå.
20

Genom detta deltagande hoppas intresseorganisationerna kunna påverka den 

politiska diskussionen för att på så sätt skaffa särskilda fördelar för den egna organisationen.
21

 

Oavsett om åsikten finns att intresseorganisationers påverkan på den politiska 

beslutsprocessen är av ondo eller godo krävs det att en förståelse finns för det politiska 

systemet. Denna förståelse är svår att få utan en förståelse för den politiska process som dessa 

intressegrupper är en del av.
22

 Det är en interaktion mellan intressegrupp och stat, och den 

beslutsprocess detta mynnar ut i, som denna uppsats ämnar undersöka. 

                                                 
17

 Korporatism – ”staten och vissa organisationer samverkar i ett politiskt system där båda har någonting som 

denna andra åtrår” Rothstein & Bergström, 1999 s. 43 och ” när medborgarsammanslutningar eller 

organisationer får direkt möjlighet att delta i utformningen av offentlig politik” Hermansson et al, SOU 

1999:121:10,11. Detta begrepp kommer att redogöras för närmare under teorikapitlet. 
18

 Remisser är ärenden som går till myndigheter eller andra organisationer. Tanken är att remissvaren ska ligga 

som underlag till framtida beslut. 
19

 Göransson, SOU 2000:1 s. 90f 
20

 Öberg, 1997 s. 68f 
21

 Rothstein & Bergström, 1999 s. 43 
22

 Truman, 1951 s. 12 
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1.2 Problemdiskussion 
Att förstå hur ett beslut kommer till är en komplicerad process som involverar många 

intressanta parametrar att ta hänsyn till. Ibland kan en mängd beslut fattas med följd att inget 

händer. Ibland händer saker som kräver att beslut fattas baserat på det som redan hänt. 

Beslutsprocessteorier handlar om att försöka förstå just dessa resonemang.  

 

Beslut tas dagligen i vårt samhälle och i våra liv också för den delen. Vad är det som påverkar 

de besluten som är av större ”dignitet”? Beslut kan vara kortsiktiga operationella beslut 

knutna till ett företags dagliga verksamhet. Beslut kan vara av strategisk och mer komplex 

natur med en långsiktig implementering som grund. Beslut kan dessutom vara av sådan form 

att det rör samhället som helhet och de aktörer som verkar där i. Vad är det som påverkar 

dessa senare politiska beslut? Vilka bakomliggande orsaker finns till den väg ett beslut tar i en 

beslutsprocess och vad är det som avgör att det är just den vägen som väljs? Många av dessa 

frågor önskar författaren besvara genom denna uppsats. 

 

Framförallt önskar författaren besvara frågan om hur stor påverkan en intresseorganisation har 

i beslutsfattande på en politisk nivå? Kan det vara så att trots att den direkta interaktionen 

mellan stat och intresseorganisation försvunnit så har företag och intressenter hittat andra 

vägar till att nå sina mål? När det gäller politiska beslut finns det ofta fler utomstående 

faktorer att ta hänsyn till. Ett problem som ses på ett sätt av en aktör kan hanteras helt 

annorlunda av en annan. I slutändan handlar det hela mycket om kompromisser. Vad är 

utsikterna att en beslutsprocess, som tagits på initiativ från en intresseorganisation, har en 

chans att införlivas i ett verkligt beslut? Hur upplever intresseorganisationerna att deras 

möjlighet till påverkan ser ut i den politiska beslutsprocessen?  

 

Går det att genom att se till den interaktion som förekommer mellan intresseorganisationer 

och stat (läs politiker och statstjänstemän), utröna hur ett beslut kommer att tas? I vilken 

riktning ett förslag leder till ett beslut? 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för förslaget om en skrotningspremie

23
 på lastbilar 

som lagts fram av Sveriges Åkeriföretag till regeringen samt redogöra för de 

påverkansmöjligheter olika aktörer har i denna beslutsprocess. Dessutom ämnar författaren 

spekulera i utsikterna för ett faktiskt genomförande av detta förslag.  

 

Detta syfte kommer bland annat att tillgodoses genom att dra paralleller till hur 

påverkansmöjligheter från olika aktörer gav sig till känna i ett annat redan taget beslut rörande 

producentansvar för bilar (Proposition 1995/96:174). Detta beslut är tidigare behandlat i fil dr 

Marie Uhrwings doktorsavhandling Tillträde till maktens rum: Om intresseorganisationer 

och miljöpolitiskt beslutsfattande. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsar sig till att endast se till hur utvalda intresseorganisationer uppfattar sina 

påverkansmöjligheter mot politiker och statstjänstemän samt dessutom se hur dito politiker 

och tjänstemän uppfattar påverkan från samma intresseorganisationer. I en beslutprocess finns 

det alltid många aktörer att ta hänsyn till, intresseorganisationer såväl som statliga verk. 

Denna uppsats kommer att avgränsa sig till att innefatta representanter från 

intresseföreningarna Sveriges Åkeriföretag, BIL Sweden AB, Gröna Bilister och 

Naturskyddsföreningen. Representanter från staten återfinns inom det svenska 

regeringskansliet med dess 12 departement, samt Sveriges riksdag, med dess femton olika 

utskott. Politiker och statstjänstmän kommer att höras från trafikutskottet, från miljö- och 

jordbruksutskottet samt Näringsdepartementet.    

1.5 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats kommer att vara indelad i sex kapitel. Kapitel två kommer att behandla de 

teorier som anses relevanta för uppsatsen. Under kapitel tre redogör författaren för de olika 

metoder som används för att tillgodose uppsatsens syfte och även en diskussion kring 

datainsamlingens validitet. Under kapitel fyra kommer den data som erhölls från intervjuer 

och andra källor att presenteras. Dessa empiriska data kommer sedan att analyseras i kapitel 

fem. Slutligen, i kapitel sex, redogör författaren för sina slutsatser, ger en avslutande 

diskussion och genomför en kritisk granskning av uppsatsen. Under kapitel sex ges även 

förslag till vidare forskning. 

                                                 
23

 En skrotningspremie innebär i enkla ordalag, en ekonomisk kompensation till de som väljer att skrota sitt 

fordon. 
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2 Teori 
___________________________________________________________________________ 

Under detta kapitel kommer relevanta teorier att presenteras. Teorikapitlet är uppdelat i två 

teoretiska områden där det ena ser till det faktiska politiska beslutsfattandet medan det andra 

ser till de påverkansmöjligheter som kan finnas till den politiska beslutsprocessen.   

_____________________________________________________________________________________________________ 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
En beslutsprocess kan vara något mycket komplext och det finns flera olika typer av teorier 

som är till för att förklara olika beslut. Denna uppsats kommer under den första teoretiska 

referensramen se till det politiska beslutsfattandet och hur det är uppbyggt. Författaren utgår 

från den politiska beslutsprocessen vid genomförandet, dock är det viktigt att även se hur den 

beslutsprocessen växt fram. Av denna anledning vill författaren även redogöra för den 

rationella och den organisatoriska beslutsprocessen. Samtliga tre beslutsprocesser är tagna 

från Graham T. Allisons bok Essence of decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Valet 

av att endast se till en teori vid det fortsatta arbetet med denna uppsats grundar sig i att det är 

viktigare att gå på djupet i ett beslut än att endast få en ytlig kunskap om allt.  

 

Under den andra teoretiska referensramen beskrivs intresseorganisationers möjlighet till 

påverkan på de politiska beslutsprocesserna. Författaren har i denna del av teorikapitlet främst 

utgått från Marie Uhrwings bok Tillträde till maktens rum: Om intresseorganisationer och 

miljöpolitiskt beslutsfattande. En utförligare modell över användningen av de olika teorierna 

presenteras i slutet av detta teorikapitel. 

2.2 Teoriområde 1 - Beslutsfattande 

2.2.1 Den rationella beslutsprocessen 

Den rationella beslutsprocessen är kanske den vanligaste modellen att anamma vid 

beslutsprocesser. Den inleds med att klargöra vad problemet är, något som kan vara nog så 

komplicerat eftersom problemet ständigt byter skepnad. Att diagnosticera ett problem idag 

med hjälp av kunskaper från det förflutna leder lätt till att beslutstagaren ofta använder gamla 

lösningar.
24

 Den rationella beslutsprocessen går vidare ut på att beslutsfattaren agerar 

rationellt och med fullständig information. Det beslutsfattaren gör grundas på en genomgång 

av alternativa tillvägagångssätt, utformning av kriterier för att välja mellan alternativen och 

                                                 
24

 Buhler, 2001 s. 13 
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slutligen val mellan alternativen. Beräkningar av lösningen på ett strategiskt problem är det 

som kommer att resultera i en handling. En kalkylering sker utifrån varje möjlig konsekvens 

av ett agerande, och detta kommer att leda vidare till någon form av effekt eller konsekvens. 

Valet läggs på det alternativ som ger mest nytta för beslutsfattaren. Detta medför således att 

en persons agerande helt kan förklaras baserat på de mål denne har.
25

 

 

Den rationella beslutsmodellen har från flera håll stött på kritik eftersom det anses vara 

omöjligt att ha en fullständig information och se till alla alternativ som finns. På grund av 

detta har flera varianter av denna modell uppkommit. En av dem är den heltäckande 

rationaliteten
26

 som grundar besluten på att de alternativ som en beslutsfattare har, eller har 

tagit fram, är de alternativ som finns. På detta sätt undviks det faktum att något alternativ blir 

utelämnat.
27

 

 

En annan vanligare och mer godtagbar
28

 variant av den rationella beslutsmodellen är den 

framtagen av nobelpristagaren Herbert Simon. Simon hävdade precis som ovan att 

beslutsfattare inte kan ha en fullständig information om sina alternativ, och konsekvenserna 

av dem, eftersom verkligheten ofta består av en ofullständig eller felaktig information.
 
Simon 

kallade sin variant av den rationella beslutsmodellen för den begränsade rationaliteten
29

 och 

grundade det på följande punkter.  

 

 Problemens komplexitet. 

 Ofullständig och felaktig information till problemet. 

 Människans förmåga att bearbeta information. 

 Tiden som finns tillgänglig för att fatta ett beslut. 

 De motstridiga preferenser en beslutsfattare har när det gäller organisationens mål. 
30

 

Dessa punkter var de faktorer som hindrade den rationella beslutsmodellen att fungera fullt ut 

och var också något som låg till grund för den organisatoriska beslutsprocessen. 

                                                 
25

 Allison, 1971 s.11-30 
26

 Författarens egen översättning av comprehensive rationality 
27

 Allison, 1971 s.31 
28

 ibid. 
29

 Författarens egen översättning av bounded rationality 
30

 Hatch, 2002 s. 303f 
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2.2.2 Den organisatoriska beslutsprocessen 

Den organisatoriska beslutsprocessen grundar sig i den rationella men strävar egentligen efter 

att underlätta dennas existens. Utifrån de olika punkterna i föregående avsnitt används 

organisationer som hjälpmedel i en strävan efter rationella beslut tagna av stat och myndighet. 

Medan staten definierar alternativ och konsekvenser definierar organisationerna information. 

När rationella beslut blir tagna av staten sker en informationsoutput från stora organisationer 

som arbetar på ett visst sätt. Detta grundar sig i en av Simons punkter; problem är så 

komplexa att endast ett par aspekter av problemen kan tillgodoses varje gång. Det är här 

organisationerna kommer in i bilden och delar upp det komplexa problemet över fler 

organisationsenheter. Organisationerna underlättar dessutom sökandet och har en större närhet 

till den aktuella målmarknaden. Detta medför en större andel feedback och därmed en 

minskad osäkerhet. 
31

  Det ”optimala” beslutet i den rationella beslutsprocessen ersattes i 

organisatoriska beslutsprocessen av begreppet satisficing
32

. ”Organisations are happy to find a 

needle in a haystack rather than searching for the sharpest needle in the haystack”.
33

 

 

Organisationernas påverkan på besluten tagna av staten leder ämnet vidare mot de faktiska 

mål som, i enlighet med den rationella beslutsprocessen, grundar ett beslut. Detta kan 

redogöras för under tre områden; organisatoriska mål, organisatoriska förväntningar och 

organisatoriska val. Organisationer består av en koalition av olika medlemmar med 

fullständigt olikartad efterfrågan, föränderliga intresseområden och en begränsad förmåga till 

att se till samtliga problem samtidigt. Dessa faktorer utgör begränsningar i organisationen 

vilket, mer generellt, blir dess mål, ett mål baserat på förhandling mellan parter.
34

 Denna 

förhandling leder oss till nästa beslutsprocess, nämligen den politiska.   

2.2.3 Den politiska beslutsprocessen 

Den politiska beslutsprocessen grundar sig just på dessa förhandlingar snarare än på den 

output som organisationer tillhandahåller. I den rationella modellen sågs en centraliserad 

aktör som den viktiga men i den politiska modellen återfinns flera aktörer. Dessa aktörer 

fokuserar inte på en inriktning eller ett mål utan flera. Aktörerna arbetar med nationella, 

organisatoriska såväl som personliga mål. Beslut tas inte genom enskilda rationella processer 

utan genom den dragkamp som kännetecknar politik.
35

  

                                                 
31

 Allison, 1971 s. 67ff 
32

 Ordet är en blandning av engelskans satisfy (tillfredställa) och suffice (tillräcklig) 
33

 Ursprungligen från Simon 1957 s. 204 
34

 Allison, 1971 s. 76 
35

 ibid. s. 144 



16 

 

Fem olika punkter karaktäriserar byråkratiska politiska beslutsprocesser: 

 Problem har inga korrekta svar. 

 Medlemmar vars politik skiljer sig åt deltar. 

 Processer som distribuerar makt och fördelas olika bland medlemmarna. 

 En ansträngning mot överenskommelse uppmuntrar till samstämmighet och 

kompromiss. 

 Resultat nås genom konflikter, koalitioner och förhandlingar. 

 

Vad är det då som formar de olika organisationerna och vad är det som gör att vissa 

organisationer växer med tiden? Det kan förklaras genom den institutionella beslutsprocessen. 

2.2.4 Den institutionella beslutsprocessen 

Den institutionella beslutsprocessen förkastar inte de tre tidigare teorierna om beslutsfattande, 

den rationella, den organisatorisk och den politiska modellen, utan lägger sig snarare ovanför 

dem. Modellen ser till samhällets grundläggande idéer, regler och normer i tiden snarare än 

den enskilda beslutsprocessen. Dessa dominerande idéer skapar olika aktörer men också 

regler och organisering. Detta betyder att aktörer inte enbart försöker förverkliga de intressen 

de har på förhand utan att det även visar att vissa idéer blivit viktiga. Ett medel för att påverka 

beslutsprocesserna är att försöka övertyga andra om att ens egna mål är det bästa för 

samhället. De komplexa beslutsprocesserna kan hanteras genom påverkan på organisering 

och/eller regler. Denna påverkan kan komma genom stora nätverk mellan offentligt och 

privat. Den kan även komma genom privata organisationer eller i samarbete mellan företag.
36

 

De olika metoderna för påverkan finns att läsa under den andra delen av det teoretiska 

kapitlet; Möjligheter till påverkan. 

 

                                                 
36

 Jacobsson & Blomquist 2002 s. 23-33 
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2.3 Teoriområde 2 – Möjligheter till påverkan 

2.3.1 Organisationernas påverkan 

Intresseorganisationerna kan på olika sätt inrikta sina kraftansträngningar för att främja de 

egna syftena och skapa ett extra värde. Värdet skapas och fördelas genom den främsta 

effektiviteten i att lyckas påverka offentliga myndigheter och andra aktörer. 

Intresseorganisationerna ska försöka förmå regering och riksdag att besluta (eller inte besluta) 

i den riktning som bäst gynnar den egna intresseorganisationen. Intresseorganisationernas 

påverkan kan även rikta sig åt andra håll som till exempel massmedial påverkan, påverkan på 

andra organisationer eller medlemmar och allmänhet.
 37

  

Figur 1 – Inriktningen av organisationernas verksamhet på nationell nivå 

Källa: Bäck & Möller (2001) s. 181 

 

Följande egenskaper är ett par exempel som brukar anses värdefulla för att 

intresseorganisationer ska nå framgång i sin påverkan på de politiska beslutsprocesserna: 

 Organisationens storlek, antalet medlemmar 

 Organisationens representativitet, hur många i den potentiella medlemskåren har 

organiserats 

 Organisationens homogenitet, hur enade medlemskåren är 

 Organisationsmedlemmarnas status i avseende på kunskaper osv. 

 Organisationens ekonomiska resurser 

 Organisationens idémässiga samhörighet med de som fattar besluten
38

 

 

                                                 
37

 Bäck & Möller, 2001 s. 180f 
38

 Ibid. s 199 
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Denna uppsats ämnar emellertid att endast se till den effekt som uppstår på en beslutsprocess 

då intresseorganisationerna riktar påverkan mot de offentliga myndigheterna (siffra 2 i figuren 

på föregående sida). Denna påverkan visar sig ofta genom pluralism och korporativism. 

2.3.2 Pluralism 

Begreppet pluralism innebär att staten inte sätter upp några tillträdeshinder för 

intressegrupperna. Staten ses som en eller flera neutrala arenor för strider mellan olika 

politiska grupper. Den politik som sedermera förs är ett resultat av dessa stridigheter.
39

 

Pluralismen fann sitt ursprung i vad som kom att kallas gruppteorin. Inom gruppteorin ses 

alla resurser hos intressegrupper som likvärdiga och utbytbara. Alla interaktioner mellan 

intressegrupper, och mellan intressegrupper och stat, ses även de som likvärdiga. Det som styr 

den politiska interaktionen är koalitioner och förbund mellan parter som delar vissa åsikter.
40

  

Alla grupper får slåss för sin sak eftersom den politiska arenan ses som öppen och fri för alla. 

Staten kan inte aktivt gå in och ge vissa intresseorganisationer fördelar framför andra. De 

olika gruppernas krafter balanserar dessutom varandra i striden på den politiska marknaden. 

Detta scenario har på senare tid mattats av men lever dock kvar hos vissa forskare i och med 

den ökade andelen miljöorganisationer som ger en balans mellan vissa grupper av aktörer.
41

 

 

På senare tid har emellertid denna syn på pluralism ifrågasatts och intresseorganisationernas 

avgörande resurser har framhållits. Staten sätter inte aktivt upp hinder för tillträde men 

däremot kan intresseorganisationernas (brist på) egna resurser hindra dem i deras arbete.
 42

 

Inga grupper blir ”utestängda” från den politiska processen på grund av det intresse de 

representerar men resurser, i detta fall finansiella medel, kan medge en intressegrupp att ha 

mer att säga till om och en större möjlighet till fler möten med beslutsfattare.
43

 Dock är det 

inte endast finansiella medel som bör räknas till de avgörande resurserna hos intressegrupper. 

Andra resurser så som förmågan att införliva delade åsikter i en intresseorganisation, i vilken 

utsträckning medlemmar engagerar sig i organisationen, kontrollen över oumbärliga resurser i 

samhället, ekonomisk vikt, antalet medlemmar i organisationen samt slutligen den kunskap 

och implementeringsmakt som intressegruppen besitter, bör även de räknas in.
44
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 Uhrwing, 2001 s. 20 
40

 Lowi, 1964 s. 678 
41

 Uhrwing, 2001 s. 20ff 
42

 Ibid. 
43

 Nownes & Freeman, 1998 s. 105 
44

 Maloney et al, 1994 s. 23 de tre första resurserna har de hämtat från Rose, 1985 
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Uhrwing sammanfattar pluralismens resursbegrepp genom att dela upp 

intresseorganisationernas resurser i två delar. Vad de faktiskt har råd att genomföra, rent 

ekonomiskt, och vad de kan påverka genom de övriga resurserna, då främst genom antalet 

medlemmar inom organisationen.
45

 Sedan är det inte nödvändigtvis så, att tillträde till en 

beslutsprocess är detsamma som att ha en signifikant möjlighet till påverkan och influens över 

politiska beslut. Det ena leder till en mer konsultationsinriktad grad av inflytande medan den 

andra leder till en mer direkt form av förhandling.
46

 Det är emellertid inte det som denna 

uppsats ämnar redogöra för. 

2.3.3 Korporativism 

Korporativism innebär att medborgarsammanslutningar och organiserade intressen ges en 

direkt möjlighet att påverka och delta i utformningen av den politiska beslutsprocessen. Detta 

innebär att staten institutionaliserar kontakten med vissa organisationer och ger dem förtur till 

att bli upphöjda legitima deltagare i den politiska beslutsprocessen.
47

 Det finns tre typer av 

korporativism; berednings-, besluts- och genomförandekorporativism. 

 

Beredningskorporativism återfinns vanligtvis i organisationers deltagande inom kommitté- 

respektive remissväsendet.
48

 Beslutskorporativismen är när organisationer har ett direkt 

deltagande i det politiska beslutsfattandet. Med andra ord återfinns en rättsligt reglerad och 

systematiskt tillämpad representation av olika grupper. Denna typ av korporativism försvann 

vid avskaffandet av ståndsriksdagen
49

 1866 och är mer eller mindre avfärdad i dagens 

politiska beslutsprocesser.
50

 Det är genomförandekorporativismen som visar på det tydligaste 

exemplet av korporativism i Sverige. Representanter för olika stora intresseorganisationer 

inkorporeras i hög grad i genomförandet av olika politiska beslut, till en så pass hög grad att 

de till och med i vissa fall fått en plats i vissa myndigheters styrelser. Emellertid är det så att 

denna typ av förvaltningskorporativism formellt avskaffades våren 1992 av riksdagen. Trots 

detta har flera representanter för intressegrupperna stannat kvar som rådgivande organ. Vidare 

finns det fortfarande kommittéer och råd där vissa myndigheters beslut förbereds och där 

representation från olika grupper fortfarande finns tillgänglig.
51

 

                                                 
45

 Uhrwing, 2001 s. 20ff 
46

 Maloney et al, 1994 s. 25 
47

 Hermansson et al, SOU 1999:121 s. 11 
48

 ibid, s. 27 
49

 De fyra stånden adel, präster, borgare och bönder sammanträdde och röstade var för sig. Kritiker menade att 

ståndsriksdagen inte representerade det svenska folket på ett korrekt sätt. 
50

 Hermansson et al, SOU 1999:121 s. 23f 
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Korporativismen går vidare ut på att det inte är ett öppet tillträde till de politiska arenorna, till 

skillnad från pluralismen. De olika sätt som anammas för att välja vilka intresseorganisationer 

som ska få tillång till de olika (mest viktiga) arenorna baseras på synen på staten. Staten är en 

homogen aktör med relativt enhetliga intressen men hur ”urvalsprocessen” går till råder det 

delade meningar om. Uhrwing tar upp två exempel på detta val av intresseorganisatorisk 

samarbetspartner, den skandinaviska korporativismen och producentkorporativismen. 

 

Den skandinaviska skolan visar att det är de intresseorganisationer som är dominerande 

representanter för just sitt intresseområde som ges företräde i den politiska beslutsprocessen. 

Detta innebär att dessa organisationer når djupare in i maktens innersta krets och dessutom 

kan anförtros statliga resurser och få formella positioner som representanter för sina 

affärsområden. Viktigt är dock att poängtera att det ofta inte handlar om huruvida den aktuella 

intresseorganisationen är den största representanten inom sitt område utan snarare vad staten 

uppfattar om dito. I regel är det paraplyorganisationer, alltså överordnade samlade 

riksorganisationer för flera andra organisationer inom samma intresseområde, som får denna 

status av staten. Staten gör detta för att öka möjligheterna för att genomföra sin politik, för att 

minska antalet potentiella konflikter och för att involvera viktiga samhällsgrupper i 

beslutsprocessen innan besluten faktiskt tas. Ett beroendeförhållande mellan stat och 

intresseorganisation uppstår snabbt.
52

  

 

Producentkorporativism är en av delarna i dual politics thesis
53

. Denna skola hanterar också 

den relation som intresseorganisationerna har till staten. Intresseorganisationerna delas upp i 

två grupper, korporativa organisationer och kompetitiva organisationer. De korporativa är 

olika producentorganisationer och arbetsmarknadens parter och definieras utifrån sin 

socialekonomiska position. De kompetitiva organisationerna avser alla andra 

intresseorganisationer så som religiösa, etniska och ideologiska organisationer. 

Producentorganisationerna hanterar huvudsakligen ekonomisk politik som anses relevant för 

staten och har därmed betydligt högre tillträdesmöjligheter till de politiska beslutsprocesserna 

jämfört med andra organisationer.  

 

                                                 
52

 Uhrwing, 2001 s. 27ff 
53

 Upphovsman till denna term var ursprungligen Alan Cawson. För ytterligare läsning hänvisas t ex till 

Corporatism and Welfare, Social Policy and State Intervention in Britain (1982), London: Heinemann 

Educational  
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Skillnaden mellan denna skola och den skandinaviska korporativismen är att det i denna skola 

mer, för staten, handlar om att möjliggöra den ekonomiska politiken i liberala välfärdsstater 

snarare än att främja stabilitet och världsfred eller göra den förda politiken legitim. Inom 

producentkorporativismen står staten i samma beroendeförhållande till 

intresseorganisationerna som tvärtom då dialogen och kontakterna dem emellan ofta 

inkluderar ekonomiska ingripanden eller andra åtgärder som berör producenterna.
54
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3 Metod 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Metodvalet för uppsatsens genomförande presenteras under detta kapitel. Detta inkluderar 

bland annat en diskussion kring val av forskningsstrategi, urval, validitet och källkritik. I 

slutet av kapitlet presenteras en motivering till det aktuella ämnesvalet. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.1 Val av forskningsstrategi 
Det finns tre frågor att ta i beaktande vid studier och undersökningar kring implementerings- 

eller beslutsprocesser. Vilket är det bästa tillvägagångssättet för att beskriva och förstå sådana 

processer? Med vilken metod bör sådana processer beskrivas? Slutligen den tredje frågan, 

vilken är en vidare diskussion på metoden; bör hur implementeringsprocesser utformas? Med 

andra ord rekommendationer för framtiden.
55

 

 

Uppsatsen kommer att ha sin grund i en jämförande fallstudie. Det ena fallet väljs efter dess 

förmåga att förutsäga eller ledsaga i arbetet med ett liknande fall. Det ursprungliga fallet ska 

sedan formulera de olika betingelser som ligger till grund för att en företeelse sannolikt, eller 

sannolikt inte, sker.
56

 För att få en så tydlig och bra bakgrund till utformningen av uppsatsen 

som möjligt och för att så lite som möjligt ska omformas i efterhand hölls en förberedande 

intervju om studiet av beslutsprocesser med professor Bengt Jacobsson. Eftersom uppsatsen 

ämnar redogöra för de beslutsprocesser som ligger till grund för ett faktiskt beslut är dessutom 

en fallstudie mer optimalt då den betonar processer och relationer snarare än resultat och 

slutprodukter.
57

 En jämförande fallstudie används i denna uppsats eftersom en sådan tenderar 

till att kunna hantera ett större beslut, dess uppkomst och effekt. Eller ännu hellre varför ett 

beslut togs, hur det arbetades fram, implementerades och vad detta resulterade i.
58

  Uppsatsen 

kommer att byggas upp enligt följande metodik för fallstudier. Först presenteras teorier 

(teorikapitlet) varefter två fall väljs samt regler för insamling av data utformas 

(metodkapitlet). Efter detta genomförs fallstudierna varpå dessa uppsatser bildar underlag för 

de slutsatser som dras utifrån jämförelser mellan fallen.
59
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Fördelen med fallstudier är att forskaren ges möjlighet att inrikta sig på ett fåtal enheter och 

analysera dem mer ingående. Samtidigt är den klara nackdelen med fallstudier den minskade 

trovärdighet som föreligger vid generaliseringar av problemet då endast ett fåtal enheter 

analyseras.
60

 Dock upplevs ofta inte de traditionella generaliseringskraven särskilt viktiga vid 

fallstudier på förändringsprocesser, eftersom en komparativ metod används, där fall väljs ut 

efter hur väl de kan ge olika aspekter på verkligheten, snarare än att ge just en generell bild.
61

 

3.2 Om förklaringar, spekulationer och prediktioner 
Syftet är i denna uppsats tvådelat. Med två syften följer givetvis väsentligheten i att ha två 

metoder. Det ena syftet ämnar förklara en beslutsprocess. En förklaring syftar till att hitta 

orsaken, alltså den oberoende variabeln, till en viss verkan, den beroende variabeln. Med 

andra ord strävar författaren efter att svara på frågan: Varför? Kausalitet är ett begrepp som är 

av högsta betydelse vid en förklaring om varför, eftersom olika beskrivningar sätts i relation 

till varandra och en argumentation förs om samvariation och kausal koppling. Det finns dock 

två delar av denna typ av analys. Orsaksanalysen behandlar det som leder fram till något, 

medan effektanalysen så utförligt som möjligt försöker undersöka konsekvenserna. 

Undersökaren strävar efter en förklaring till en händelse, exempelvis en politisk reform.
62

  

 

Det andra syftet ämnar spekulera i en beslutsprocess framtid. Spekulation är ett svårstyrt 

redskap som lätt kommer på avvägar men att helt utesluta användandet av spekulation vid 

studier är svårt.
63

 Ordet spekulera innebär att tänka fritt och fantasifullt, särskilt på en 

invecklad fråga.
64

 Detta begrepp ämnar författaren inte medvetet blanda ihop med begreppet 

prediktion (att förutsäga något). Prediktion innebär en förmåga till sannolika förutsägelser. 

Begreppet medför vissa faror då prediktion är omöjlig utan kunskaper om kausalitet. 

Dessutom gäller att om förutsägelser blir känt av de som förutsägelserna avser kan de rätta sig 

efter dem. Helst ska frågeställningar som handlar om framtiden undvikas eller omformuleras. 

Författaren har valt att göra detta genom att som delsyfte ha att söka efter likheter och 

skillnader mellan två beslutsprocesser. På så sätt ligger frågor om framtiden bakom 

ämnesvalet men baseras på frågor om det förgångna.
65
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3.2.1 De två förslagen 

Då författaren ämnar förklara och spekulera kring ett beslut med stöd av ett annat är det av 

intresse att också visa hur långt de olika besluten kommit i processen och hur de kommer 

förhålla sig till varandra. Även om förslaget om producentansvar för personbilar togs med 

initiativ från regeringen finns flera paralleller att dra. 

 

 

Figur 2 – Från initiativ till beslut 

 

Förslaget om producentansvar har redan gått igenom samtliga steg ovan medan det om en 

skrotningspremie på lastbilar endast är ett initiativ och således väntar på beslut om direktiv till 

en utredning. Denna uppsats går händelserna i förväg genom att redan nu, i initiativstadiet, 

rådfråga tänkbara organisationer som kommer beaktas vid ett eventuellt remissyttrande, samt 

politiker som sedermera faktiskt kommer att fatta ett beslut i frågan. Detta ställs sedan mot 

den påverkan olika aktörer hade i frågan om producentansvar, hanterat i Uhrwings 

doktorsavhandling. 

3.3 Sekundär- och primärdata 
Sekundärdata utgörs av redan existerande källor som är oberoende av den egna 

undersökningen. Dessa data erhållas främst från tidigare forskning och utredningar som är 

relevant och tillförlitlig. Författaren strävar efter att använda en tillförlitlig sekundärdata för 

att säkerställa denna uppsats slutgiltiga trovärdighet. För att få grundläggande information om 

de olika intresseorganisationerna som innefattas av uppsatsen har även deras respektive 

hemsidor använts. Information kring ämnet har sökts på databaser som Google Scholar, 

EBSCOhost Business Source Premier, JSTOR, Miks, Libris, Affärsdata, samt 

regeringskansliets webbplats för publikationer. 
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Primärdata till undersökningen har erhållits från ett antal semistrukturerade intervjuer. Detta 

innebär att en mall används som bas för intervjun men att denna mall inte följs till punkt och 

pricka. Den semistrukturerade utformningen anammades för att dialogen skulle bli så flexibel 

som möjligt med ett större utrymme för att utveckla idéer.
66

 Detta sätt användes för att 

författaren skulle få många nyanser och en bred information om ämnet. Intervjuerna hade till 

syfte att samla in information om yttre fakta samt fånga intervjupersonens subjektiva 

värderingar
67

, allt för att få en bred förståelse av ämnet. Samtliga intervjuer inleddes med 

frågor kring anonymitet och godkännande till ljudupptagning
68

 samt frågor i mer allmänna 

ordalag för att sedermera riktas in till mer exakta frågor rörande påverkansmöjligheter och 

beslutsprocesser. Mallen för de semistrukturerade intervjuerna återfinns i bilaga 1 och 2. 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudutrustning och tog mellan 20 och 50 minuter att 

genomföra. Intervjuerna presenteras av naturliga skäl inte i sin helhet utan är sammanställda 

av författaren.  

3.4 Urval 
Den urvalslogik som är vanlig vid surveyundersökningar innebär att författaren räknar upp 

hela populationen och sedan gör en statistisk procedur för urval utifrån detta. Denna logik 

fungerar inte på fallstudier eftersom avsikten inte är att avgöra hur pass vanlig en företeelse 

är. Vidare speglar en fallstudie området författaren är intresserad av och dess kontext vilket 

skulle leda till ett ohanterligt stort antal fall.
69

 Antingen är det inte möjligt att, i ett mindre 

urval, inkludera alla olika typer i en population eller så är det svårt att vara bekant med 

samtliga kännetecknen för en population för att kunna urskilja ett urval.
70

 Uppsatsen kommer 

med hänsyn till detta ha sin utgångspunkt i ett strategiskt urval där en slumpmässighet inte är 

varken tillämplig eller önskvärd då den empiriska populationen för fenomenen inte är kända.
71

 

Urvalsstorleken baseras på den visshet som uppsatsens resultat ämnar redogöra för.
72

 Urvalet 

baseras på den kunskap som författaren anser att respektive intervjuperson har om ämnet och 

därtill även till vilken grad intervjupersonen är involverad i frågan (beslutet). Ett systematiskt 

tillvägagångssätt anammas och där en mättnad av information sker kontinuerligt. Dessutom 

ämnar författaren använda den så kallade snöbollsmetoden, där den första personen som 
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intervjuas hänvisar till någon annan. Denna metod är mest rimlig att använda vid strategiska 

urval av kvalitativ karaktär
73

. Detta är även väl förenligt med en urvalsmetod som baseras på 

ett sekventiellt upptäckande och som betonar ett inkluderande av speciella enheter, mycket 

vanligt inom kvalitativ forskning.
74

  

 

I denna fallstudie kommer olika aktörer som på ett eller annat sätt varit delaktiga i 

initiativdelen av beslutsprocessen att höras. Idén är att diskutera med de viktigaste aktörerna 

och få deras synpunkter på processen. Givetvis söker författaren efter de personer som har den 

bästa informationen. Dessa kommer inkludera de som är ansvariga för förslaget, eventuella 

tillverkare och användare eller andra intressenter.
75

 Med bakgrund av detta kommer denna 

uppsats intervjupersoner involvera initiativtagaren till beslutet, en intresseorganisation som 

representerar industrin, statliga representanter och slutligen, med hänsyn till den rådande 

diskussionen kring klimatet, två representanter från miljöområdet. 

 

Den empiriska delen i denna uppsats har främst baserats på intervjuer med vice VD för 

Sveriges Åkeriföretag, VD för BIL Sweden AB, ordförande för Gröna Bilister, 

trafikhandläggare på Natur- och miljöavdelningen inom Naturskyddsföreningen samt fyra 

intervjuer med politiker och tjänstemän från Näringsdepartementet, Trafikutskottet samt 

Miljö- och Jordbruksutskottet. Vilken person som fick representera respektive aktör baserades 

antingen på en hänvisning från tidigare intervjupersoner, eller vad författaren själv upplevde 

vara de med bäst kunskap, om processen i fråga. Empiriinsamlingen inleddes med intervjuer 

hos Sveriges Åkeriföretag och BIL Sweden AB, de två initiativtagarna till förslaget. Dessa två 

intervjupersoner hänvisade sedan vidare till politiker och tjänstemän som varit delaktiga i 

beslutsprocessen hittills. De två andra intresseorganisationerna Gröna Bilister och 

Naturskyddsföreningen valdes för att de fanns med i Uhrwings analys av beslutsprocessen 

kring producentansvar samt för att författaren ansåg att dessa kunde representera en till synes 

typiskt resursstark och en till synes mindre resursstark aktör. Författaren har varit mycket 

lyckosam vid intervjuerna då i princip alla tillfrågade gick med på antingen en telefonintervju 

eller en personlig intervju. Totalt genomfördes tre personliga intervjuer och fem 

telefonintervjuer. Urvalet har verkligen levt upp till de förväntningar som fanns innan arbetet 

med uppsatsen initierades. 
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3.4.1 Om urvalet – de olika aktörerna 

Sveriges Åkeriföretag arbetar främst med miljö- och trafiksäkerhetsfrågor samt följer och 

bevakar utvecklingen i branschen för att se de trender som direkt eller indirekt berör näringen. 

De är involverade i trafikintressen och politiska intressen och arbetar proaktivt med 

opinionsbildning samt lobbying både för de egna medlemmarna och den svenska 

åkerinäringen som helhet. De bidrar även medlemmarna med råd i juridiska, ekonomiska och 

tekniska frågor och företräder dem inför myndigheter, regering och riksdag.
76

 Antal 

medarbetare i intresseorganisationen uppgår till 16 personer och antalet medlemmar till cirka 

9 300 företag. 

 

BIL Sweden AB representerar tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar i 

Sverige. Bilen är en självklar del av det hållbara samhället där frågor som klimat, miljö, 

säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum. Därför arbetar BIL Sweden AB med 

att förbättra villkoren för att producera, sälja, köpa, äga och köra bil.
77

 Antal medarbetare i 

intresseorganisationen uppgår till 9 personer och antalet medlemmar till 54 företag. 

 

Gröna Bilister strävar efter en miljöanpassad utveckling av trafiken. Detta försöker de uppnå 

genom att påverka bilindustrin, transportnäringen, myndigheter och politiker via uppsatser, 

uppvaktningar och skrivelser. Föreningens verksamhet har de senaste åren inriktats på 

granskningar av landets kommuner vad gäller miljöbilssituationer, årliga sammanställningar 

av årets miljöbästa bilar och en svarstjänst för allmänhet och organisationer.
78

 Antal 

medarbetare i intresseorganisationen uppgår till 3 personer och antalet medlemmar till cirka 

1 200 personer. 

 

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Deras 

uppgift är att sprida kunskap, kartlägga miljöhot och försöka hitta konstruktiva lösningar på 

problem. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är de viktigaste arbetsområdena. 

Naturskyddsföreningen försöker ständigt påverka politiker och myndigheter både nationellt 

och internationellt i hopp om att förändra samhällsutvecklingen till det bättre.
79

 Antal 

medarbetare i intresseorganisationen uppgår till 120 personer och antalet medlemmar till cirka 

178 000 personer. 
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Politikerna och statstjänstmännen representerades av företrädare för trafikutskottet, miljö- 

och jordbruksutskottet samt Näringsdepartementet. Trafikutskottet bereder bland annat 

ärenden som berör vägar, vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart samt 

flygplatser och luftfart. Trafikutskottet består av 42 ledamöter och suppleanter från de olika 

politiska partierna.
80

 Miljö- och jordbruksutskottet bereder bland annat ärenden om jordbruk, 

skogsbruk, vädertjänst och ärenden om naturvård samt miljövård som inte tillhör beredningen 

för något annat utskott. Miljö- och jordbruksutskottet består av 39 ledamöter och suppleanter 

från de olika politiska partierna.
81

 Näringsdepartementet ansvar bland annat för områdena 

företagande, regional tillväxt, infrastruktur, energi, statligt ägande och konkurrenskraft. De 

ansvarar dessutom för ett par olika politikområden som till exempel transportpolitik, 

näringspolitik och regional utvecklingspolitik. Näringsdepartementet har cirka 300 anställda 

varav cirka 15 är politiskt tillsatta.
82

 

3.5 Källkritik 
Vid anammande av alla typer av källmaterial finns vissa källkritiska kriterier att ta hänsyn till. 

Dessa behandlar äkthet, närhet i tid (samtidighet) och rum (centralitet), tendens och 

oberoende.
83

 Samtidighet och centralitet kommer i uppsatsen hållas relativt stark eftersom 

diskussionen kring producentansvar togs 1996 och gällde, precis som för förslaget kring en 

skrotningspremie på lastbilar, på en nationell basis. Graden av äkthet uppnås då allt material 

granskas kritiskt. Tendensen som avser graden av sanningsenlighet kan författaren endast utgå 

ifrån. Om inte detta gjordes skulle det inte finnas så många källor till information kvar. 

Viktigt är dock att poängtera att risken finns för att intervjuobjekten kan ”förvränga 

sanningen” för egen vinnings skull. Graden av oberoende kan urskilja det största problemet 

eftersom källan ofta kan vara påverkad av utsagor från andra. Detta kan mycket väl vara fallet 

när till exempel en politisk organisation eller intresseförening lägger fram ett förslag och 

omedvetet färgar sin omgivning med detta. Vidare strävar författaren hela tiden efter att 

använda etablerade källor med granskade fakta för att öka tillförlitligheten i teorier inom 

området. 

 

Vid intervjuer finns alltid en risk att en intervjuareffekt kan uppstå. Denna kan bestå av att 

intervjupersonen är medveten om intervjuarens närvaro och därmed medvetet styr sina svar 
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efter detta.
84

 För att minska graden av intervjuareffekt kommer semistrukturerade intervjuer 

att användas för att på så sätt få en naturlig ordningsföljd i frågorna utan att för den sakens 

skull påverka flexibiliteten i svaren nämnvärt. Givetvis görs även allt för att främja den rätta 

atmosfären så att den intervjuade känner sig behaglig till mods och ger ärliga svar
85

. Ett 

erbjudande om anonymitet har varit en självklar del i alla intervjuer där de som valt att vara 

anonyma också blivit det. De intervjupersoner som önskat läsa igenom utskrifter av intervjun 

innan de publicerats i uppsatsen har även fått chansen att göra detta. Dessutom kan den ovana, 

i avseende på intervjumetod, som författaren har, innebära negativa utfall i 

intervjupersonernas svar. 

 

För att undvika att någon information skulle gå förlorad har samtliga intervjuer spelats in och 

renskrivits i efterhand. Detta faktum kan ha påverkat de intervjuades vilja att svara ärligt. 

Dock har samtliga intervjupersoner blivit tillfrågade om de önskar att inte bli intervjuade 

under ljudupptagning men ingen har opponerat sig.  

 

Slutligen bör frågan om partitillhörighet tas upp. Även om författaren inte medvetet sett till 

politisk partitillhörighet vid intervjuer med politikerna kan det omedvetet ha blivit så att 

information blivit viktat åt något håll om merparten av de intervjuade hade en viss 

partitillhörighet. 

3.6 Validitet 
Validitet handlar mer eller mindre om att ha rätt verktyg för det jobb som genomförs, att 

mätinstrumentet, alltså intervjumallen, mäter det den avser att mäta. Detta refererar gärna till 

begreppet giltighet och till diskussionen om inre och yttre validitet. Den inre validiteten 

handlar om att definiera begrepp och undersökningsobjekt på samma sätt medan den yttre 

validiteten berör det faktum att ett mätvärde från en mätning överensstämmer med 

verkligheten. Vid definiering av variabler i en uppsats är det viktigt att dessa variabler 

beskriver verkligheten korrekt.
86

 Validiteten påverkas av att intervjumallen tar upp fler frågor 

än vad som faktiskt besvarar syftet, för att erhålla en större kunskap inom ämnet. Samtliga 

intervjuer genomgick en form av giltighetsprövning genom att erbjudande om att den 

renskrivna intervjun skulle skickas tillbaka för granskning till intervjupersonen efter 

intervjutillfället. Detta anses stärka validiteten.  
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Validiteten i denna uppsats stärks av det faktum att halvstrukturerade intervjuer har 

genomförts istället för strukturerade. Tack vare mer flexibla tolkningskriterier ökar 

möjligheten till situationsanpassning vilket gynnar validiteten.
87

 Dessutom innebär den 

direktkontakt som intervjuerna för med sig, att de data som efterfrågas kan kontrolleras 

beträffande riktighet och relevans under tiden som den samlas in, något som gynnar 

validiteten.
88

 Givetvis kan vidare diskussioner föras huruvida det valda urvalet kan anses vara 

de bäst lämpade för att svara på uppsatsens syfte. Urvalet har i mångt och mycket gjorts efter 

författarens egen bedömning samt med hjälp av hänvisning från vissa av intervjupersonerna. 

Givetvis täcker de utvalda intervjupersonerna inte alla de som skulle vara önskvärt att ha med 

i en diskussion runt en liknande beslutsprocess, men den enorma mängd information som 

överlag finns kring denna typ av studier, gör att gränsen måste dras någonstans.  

 

En strävan efter att de skrivna källorna till denna uppsats i möjligaste mån ska vara av en 

vetenskaplig natur har ständigt funnits. Granskade artiklar ger en högre trovärdighet och en 

högre validitet för uppsatsen. Författaren har även ämnat ta in fler nyanser av 

frågeställningarna som funnits arbetet igenom för att på så sätt få en mer mångsidig bild av 

helheten. 

3.7 Motivering av ämnesval 
Författaren hamnade mer eller mindre i det behandlade ämnet av en tillfällighet. Från början 

var tanken att uppsatsen skulle behandla något inom områdena logistik och ekonomi, men 

mer preciserat än så var det inte. Sveriges Åkeriföretag föll naturligt från början, eftersom de 

verkade vara en intressant organisation med en stor förankring i den svenska åkerinäringen. 

Det var emellertid inte förrän efter vissa försök inom andra ämnesområden, som blickarna 

riktades mot den komplexitet som medföljer ett beslut, eller ännu hellre, ett politiskt beslut. 

Begreppet komplexitet har fått en helt ny innebörd under denna uppsats gång. Området kring 

beslutsprocesser och de påverkansmetoder som finns på förslag och framtida beslut är otroligt 

stort och det händer lätt att författaren svävar ut för mycket. Teorierna kring uppsatsen var 

relativt enkla att få tag i. Det som var svårare var snarare hur allt material och all information 

skulle väljas ut.  
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4 Empiri 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Under detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska innehåll som innefattar det tagna 

beslutet om producentansvar, förslaget från Sveriges Åkeriföretag samt svaren och 

informationen från intervjupersonerna. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Under detta kapitels första del ämnar författaren redogöra för delar av Uhrwings 

doktorsavhandling Tillträde till maktens rum: Om intresseorganisationer och miljöpolitiskt 

beslutsfattande. De viktigaste faktorerna och resultaten i denna avhandling kommer att 

belysas, samt en redogörelse för på vilka punkter den avhandlingen skiljer sig från denna 

uppsats. I den andra delen av detta kapitel redovisas en inledande nulägesbeskrivning som låg 

till grund för förslaget om en skrotningspremie på lastbilar och en närmare beskrivning för 

vad förslaget innebär. Dessutom kommer givetvis de intervjuer som har genomförts med 

representanter för olika intressegrupper samt politiker att redovisas. De två statstjänstemännen 

som intervjuades redovisas tillsammans under den sista delen av empirikapitlet. De citat som 

förekommer under denna del kommer inte att knytas till någon intervjuperson 

överhuvudtaget. Detta för att säkerställa att den önskan om anonymitet som framställdes av 

dessa två intervjupersoner inte äventyras på något sätt. 

4.1 Fallstudie 1- det tagna beslutet 
Uhrwing tar i sin doktorsavhandling upp tre olika beslutsprocesser med miljöpolitisk 

anknytning; hållbar utveckling i fjällen, producentansvar i bilbranschen och lag om 

kärnkraftens avveckling. Jag ämnar i denna redogörelse endast se till fallet om 

producentansvar i bilbranschen. 

 

Urhwing använde sig av de olika teoriområdena ovan: pluralism där resurserna avgör, 

skandinavisk korporativism, producentkorporativism och PM-teorin. PM-teorin innebär att 

icke-etablerade organisationer har sämre tillträdesmöjligheter än andra intresseorganisationer.  

Inom pluralismen mättes en organisationstyp vara resursstark respektive resurssvag efter den 

ekonomiska resursen, antal anställda (där över 50 personer är likställt med resursstark) och 

antal medlemmar (där över 100 000 personer, ej företag, är likställt med resursstark). I den 

skandinaviska korporativismen mättes organisationstypen vara dominerande respektive icke-

dominerande efter antalet konkurrenter på marknaden (där inga konkurrenter är likställt med 

en dominerande ställning). Producentkorporativismen kännetecknade organisationstyperna 
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producent respektive icke-producent efter huruvida de representerade aktörer som 

producerade varor eller inte. Slutligen behandlades PM-teorins organisationstyper etablerad 

respektive icke-etablerad huruvida intresseorganisationerna kännetecknades av att vara 

kritiska eller ifrågasättande gentemot det politiska systemet och/eller föreslår 

samhällsförändringar i enlighet med detta. 

 

Intresseorganisationer kan närvara vid beslutsprocesser på olika sätt. De olika typer av 

tillträdesmöjligheter som Uhrwing tar upp är formell samverkan initierad av staten 

(medverkan i kommittéer och utredningar), formell konsultation initierad av staten (svar på 

remisser, medverkan i referensgrupper), formella kontakter initierade av 

intresseorganisationer (skrivelser och uppvaktning av politiker) samt informella kontakter 

(telefonsamtal och informella möten). Indirekta påverkansmöjligheter är mediakontakter, 

direktkontakter med allmänheten genom olika typer av reklam samt slutligen demonstrationer 

och aktioner. Kring frågan om producentansvar i bilbranschen fanns följande urval av 

intresseorganisationer: Bilindustriföreningen, Fältbiologerna, Greenpeace, Gröna Bilister, 

Landsorganisationen, Motorhistoriska Riksföreningen, Motormännens riksförbund, Plast- och 

kemibranscherna, Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Bilskrotares Riksförbund. 

4.1.1 Resultaten i fallstudie 1 

Författaren ämnar nu lista några av de resultat som Uhrwing kom fram till under analysen av 

beslutsprocessen kring producentansvar i bilbranschen. 

 

Producentkorporativismen fick gott stöd i undersökningen med representation från bland 

annat Bilindustriföreningen. Den formella samverkan involverade främst dominerande 

organisationer med mycket resurser så som just Bilindustriföreningen och Svenska 

Naturskyddsföreningen. Detta var på grund av statens strävan efter en funktionell 

representation i utredningen. Detta ger stöd för teorierna kring den skandinaviska 

korporativismen och pluralismen som betonar resursernas betydande roll. 

 

Den formella konsultationen var inte lika restriktiv som den formella samverkan. Producenter 

hade goda tillträdesmöjligheter för att skapa grund för ett effektivt genomförande, vilket ger 

stöd till producentkorporativismen, medan tillträdesmöjligheter i remissvar gavs till samtliga 

intresseorganisationer, vilket ger stöd till pluralismen som talar för en öppenhet inför alla 

organisationer. 
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De formella kontakterna initierade av intresseorganisationerna visade sig vara öppna för i 

princip alla. Dock krävdes att organisationerna hade en kunskap om den politiska processen 

och en sakkunskap. Trots detta fick pluralismen som talar för en öppenhet inför alla 

organisationer ett starkt stöd. 

 

De informella kontakterna visade på att resursstarka organisationer samt 

producentorganisationer hade bättre tillträdesmöjligheter än andra. Sakkunskapen spelade här 

stor roll eftersom den är av stor vikt vid politiska informella kontakter, vilket ofta tar resurser 

i anspråk att ta fram. Detta gav således stöd för både resursstarka organisationer och 

producentorganisationer. Att icke-etablerade intresseorganisationer missgynnas av 

ideologiska skäl får inget stöd i undersökningen. Att dessa organisationer inte var med i 

beslutsprocessen förklaras snarare av bristande resurser hos dem själva. 

4.2 Skillnader mellan fallstudie 1 och fallstudie 2 
Författarens avsikt var att generellt se till olika intresseorganisationers påverkansmöjligheter 

på ett förslag av denna dignitet, se vad de ansåg om förslaget och ur dessa två faktorer 

spekulera i förslagets utfall som ett faktiskt beslut. 

 

Valet att jämföra förslaget om en skrotningspremie på lastbilar, som Sveriges Åkeriföretag 

lade fram, med det om producentansvar i bilbranschen gjordes då det dels presenterades i 

Uhrwings doktorsavhandling, dels verkade mest intressant. I diskussioner kring 

producentansvar innefattades även ofta diskussioner kring skrotningspremier för personfordon 

varpå de båda förslagen/besluten ligger nära varandra.  

 

De olika tillträdesmöjligheter som Uhrwing tar upp ovan kommer att behandlas med olika 

grad av intensitet. Av naturliga skäl kommer främst formella kontakter initierade av 

intresseorganisationer, informella kontakter och indirekta påverkansmöjligheter att behandlas. 

En formell samverkan initierad av staten kommer inte att vara utgångspunkt eftersom det var 

en intresseorganisation, nämligen Sveriges Åkeriföretag, som främst tog initiativet i frågan. 

Vidare kommer denna uppsats empiri inte behandla icke-etablerade organisationers 

påverkansmöjligheter, eftersom denna typ av organisationer inte finns representerade bland de 

tillfrågade intervjupersonerna. Utöver detta kommer fallen ha en snarlik utformning och 

grund för analys. 
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4.3 Fallstudie 2 – det ”obeslutade” beslutet 

4.3.1 Bakgrund till förslaget 

Den globala tillväxten har fortsatt att bromsas in efter den finansiella kris som uppstod i 

mitten av 2008. Detta har även bidragit till en svagare tillväxt i svensk ekonomi med en 

svagare sysselsättningsgrad. Turbulensen på den finansiella marknaden leder till att det blir 

svårare och dyrare för såväl företag som hushåll att ta lån. I euroområdet har industrin visat på 

en svagare utveckling än vad som ursprungligen väntats. Även den svenska ekonomin växer 

långsammare än föregående år. Finansiell oro och svagare internationell efterfrågan gör även 

att investeringarna minskar.
89

 

 

Vid sidan av finanskrisen, förs en ständig debatt om miljön, och vad som ska göras med en av 

de största gemensamma utmaningarna som världen står inför, nämligen klimatfrågan. 

Regeringen har genomfört flera åtgärder för att förbättra klimatet som till exempel satsningar 

inom energieffektivisering, klimatforskning och andra generationens biodrivmedel. De har 

dessutom infört en miljöbilspremie.
90

 

 

Röster höjs ständigt för att värna om miljön, och att på olika sätt stimulera ekonomin. 

Förslagen till hur detta bör genomföras är många. Två exempel på detta är förslaget om en 

bilskrotningsfond samt förslaget om en miljöbilspremie. Bilskrotningsfonden innebar att 

personer med fordon vars totalvikt understeg 3 500 kg, var av årsmodell 1988 eller äldre och 

var i trafik den 31 augusti 2006 skulle erhålla ett bidrag på 4 000 kronor vid skrotning. 

Pengarna togs från en bilskrotningsfond som bildats av skrotningsavgifter som, i enlighet med 

bilskrotningslagen (1975:343), betalats till staten för skrotning av fordon med en totalvikt 

under 3 500 kg.
91

 Miljöbilspremien innebar att en premie på 10 000 kronor betalades ut till 

den fysiska person som köpte eller förvärvade en miljöbil. Syftet med premien var att främja 

en ökad försäljning, och användning, av miljöbilar.
92

 

Miljöbilspremien tas ur bruk i juni 2009, ett halvår tidigare än initialt planerat. 

Bilskrotningsfonden för personbilar tog slut en kort tid efter beslutet vann laga kraft. 

                                                 
89

 Budgetpropositionen 2008/09:1 ss.18-19 
90

 Budgetpropositionen 2008/09:1 ss.33-34 
91

 Lag (2007:162) om bilskrotningsfonden, SFS 2007:162 
92

 Lag (2007:380) om miljöbilspremie, SFS 2007:380 
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4.3.2 Förslaget 

Författaren ämnar under denna rubrik redogöra för förslaget om en skrotningspremie på 

lastbilar så som det lades fram av Sveriges Åkeriföretag och BIL Sweden AB. Detta förslag är 

av samma karaktär som de som redogjordes för under nulägesbeskrivningen. All information 

under denna rubrik baseras på förslaget så som det presenterades av Sveriges Åkeriföretag. 

Det är sålunda de som tagit fram statistiken och siffrorna som presenteras. 

 

I ett brev till regeringen förespråkar Sveriges Åkeriföretag att tunga fordon som uppfyller 

miljöstandard Euro 5
93

 eller bättre i sina motorer ska ha lägsta möjliga fordonsskattesats de 

första fem åren. De föreslår dessutom en skrotningspremie för tunga fordon som inte 

uppfyller miljökraven enligt Euro 2 standard. Dessa två åtgärder har till syfte att stimulera ett 

snabbare utbyte av den svenska fordonsflottan och att föra Sverige närmare klimatmålen. 

Dessutom stimuleras ekonomin genom ökade arbetstillfällen då industrin gynnas.  

 

Förslaget visar att runt 50 000-55 000 kronor borde vara rimligt som en skrotningspremie. 

Marknadsvärdet på en lastbil beror i mångt och mycket på världsmarknadspriset men det är, 

enligt Scania, alltid en god affär att återvinna en lastbil då i princip allt, så när som på 

vindrutan, är återvinningsbart. Sveriges Åkeriföretag anser inte att premien endast ska gälla 

tillsammans med nybilsköp då det innebär en kraftig begränsning. Gamla fordon som står 

skulle i så fall inte återvinnas. Förslaget om en skrotningspremie samspelar istället med lägsta 

möjliga fordonsskatt på nya fordon av god miljöklass och stimulerar därmed nya inköp av 

fordon. Vidare anser de att förslaget bör vara tidsbegränsat. 

 

Det huvudsakliga argumentet för förslaget är att åkerierna vill ta sitt klimatansvar och skapa 

ett positivt incitament för ett snabbar utbyte av fordonsflottan. Eftersom 85 % av de tunga 

lastbilarna som säljs i Sverige är svenska, är det dessutom positivt för de svenska tillverkarna 

och den svenska industrin. En lastbil med Euro 1 motor släpper ut lika mycket av de reglerade 

ämnena (partiklar, koloxid, kolväten och kväveoxid) som 18 fordon med Euro 4 motorer. 

Skillnaden mellan Euro 0 och Euro 5 är ännu högre så den potentiella miljöeffekten är minst 

18 gånger för varje fordon som byts ut. Detta är ytterligare ett argument för att kombinera 

skattelättnad med premie. 

                                                 
93

 Euroklassning är ett system för miljöklassning av fordon och används för att bestämma kravnivåer för 

avgasemissioner såsom koloxid, kolväte, kväveoxider och partiklar. Euro 1 kom 1990 och den nyaste och högsta 

miljöklassen Euro 5 kom 2009. 
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4.3.3 Intresseorganisationerna 

Under denna del av empirikapitlet redogörs för de intervjuer som hållits med 

intresseorganisationernas representanter. All information är tagen från intervjuerna om inte 

annat anges. Vissa citat är återgivna direkt, inom citationstecken, för att belysa vissa punkter 

ytterligare. 

 

Kan du berätta om ert arbete och er involvering kring frågan om en skrotningspremie 

för lastbilar kombinerad med en lägsta fordonsskatt för Euro 5, eller bättre, motorer de 

första fem åren? Vilka är de aktörer som hittills varit inblandade i processen kring 

förslaget?
94

 

 

Sveriges Åkeriföretag var tillsammans med BIL Sweden AB de som tog initiativ till förslaget. 

De har främst haft kontakt med tjänstemän på Näringsdepartementet, men även drivit frågan 

på regeringens logistikforum där aktörer inom näringslivet, transportörer och transportköpare 

finns med. Det är främst Näringsdepartementet och den trafikpolitiska enheten, eller 

infrastrukturenheten när det gäller infrastruktur, som vanligtvis kontaktas vid ärenden och 

förslag. Även justitiedepartementet kan bli inblandat om det rör frågor som böter och liknande 

eller ett annat departement om det rör miljöfrågor, men normalt går de till 

Näringsdepartementet. 

 

BIL Sweden AB är beredda att ompröva förslaget för en skrotningspremie för lastbilar 

eftersom de anser att ”det slår lite fel”. I förlängningen när diskussioner togs med Volvo och 

Scania insåg de att en lastbil inte är skrotmässig och har en nytta inom östländerna även om 

det är en Euro 1 eller Euro 2. Troligtvis kommer en fråga nu att drivas om differentierad 

beskattning av Euro 1-5 motorer. Detta innebär att Euro 0, 1, 2 får en högre skatt medan den 

sänks för de renare och det då blir för dyrt att köra med de gamla då vägskatten blir för hög. 

Skrotningspremien är inte skrotad utan modifieras snarare med en differentierad fordonsskatt. 

Viktigt är dock att påpeka att BIL Sweden AB förespråkar att personbilar samt lätta och tunga 

lastbilar ska vara i harmoni med EU och att det ska löpa över en lång tid. Att ha svenska 

särkrav är kostsamt och svårt och inget som förespråkas. 

 

 

                                                 
94

 De två intresseorganistionerna, Gröna Bilister och Naturskyddsföreningen, blev aldrig tillfrågade om deras 

involvering i frågan. Således finns inga svar av dem att redovisa för här. 
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Hur anser ni att frågan, eller er organisation rent allmänt, blivit bemött av politiker och 

tjänstemän? 

 

Sveriges Åkeriföretag upplever att de fått ett positivt bemötande på förslaget med en 

nyfikenhet och ett intresse för vad det skulle åstadkomma och vad det skulle ge. Det har även 

efterfrågats information om förslagets potential och vad det skulle innebära rent ekonomiskt. 

 

De upplever även en öppenhet från departementens sida i kontakten med 

intresseorganisationer och de är osäkra på om intresseorganisationer blir olika bemötta i deras 

kontakter.  Dock poängteras att det förmodligen är mycket lättare att komma någonstans om 

de förslag som tillhandahålls är av konstruktiv natur. Det går inte endast att säga att något är 

fel utan det är även av vikt att ge förslag till hur det som är fel kan åtgärdas. 

 

BIL Sweden anser att frågan om en skrotningspremie hittills bemötts med ”blinkande gult 

ljus” och alla frågor bemötts med att det inte finns några pengar. Samtidigt finns en besvikelse 

över att förslaget inte nämndes i klimatpropositionen så nu står förhoppningen till 

vårbudgeten
95

. Ett stort problem i dagsläget är att regeringen alltid har sagt att Sverige ska gå 

först i klimatfrågan och har råd att visa vägen men just nu är vi sämst i Europa på ett 

föryngrande av fordonsparken. Från att ha föryngrat fordonsparken snabbast i hela Europa har 

något gått snett. Vad är det alla övriga europeiska länder vet som inte vi vet? 

 

BIL Sweden AB upplever vidare att politikerna lyssnar på dem men att det sedan kanske inte 

händer så mycket.  

 

”Lyssnar gör de alltid, vi kallar det för att det är mazarinmöte. Det går tillbaka till Ebba 

Lindsö från tiden när hon var VD för Svenskt näringsliv. Hon var så nöjd när hon hade träffat 

regeringen och druckit kaffe och ätit mazariner men sen hände ingenting.”
96

 

 

Gröna Bilister anser att de får en mycket bra respons från politiker när de lägger fram förslag. 

De tror att det beror på tre saker, dels är de ganska ensamma inom sitt område, dels har de 

undvikit att göra stora misstag, dels talar de politikernas språk. Att vara ensam inom området 

ser de som en lyx så länge som de är det. Konkurrens är alltid bra men tack vare att de är 

                                                 
95 Förslaget fanns inte med i 2009 års ekonomiska vårproposition (2008/09:100); författarens anm. 
96

 Intervju Modén 
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ensamma får deras åsikter också ett mycket bra genomslag i den politiska diskussionen.  

Gröna Bilister har 1 200 medlemmar något de anser är lite i jämförelse med andra 

organisationer i Sverige, men ändå lyckas de mycket bra. De finns med som en intressant 

politisk påverkansfaktor. Majoriteten av medlemmarna är privatpersoner även om de har 

andra partners och sponsorer till enskilda projekt, verksamheten är dock ideell.  

 

Naturskyddsföreningen anser att det skulle behövas mer inflytande än det som finns i 

dagsläget, samtidigt som det poängteras, att deras meningsmotståndare förmodligen tycker 

tvärtom. De anser även att de förmodligen är den naturliga vägen att gå för politiker, till den 

grad att det nästan är önskvärt med mer konkurrens. Det skulle vara bra om det fanns 

ytterligare en aktör som kunde ”hacka” på dem från en ytterposition men de flesta andra 

organisationer har inte den rollen eller är för svaga. 

 

”Man kan väl säga så här att ofta är det nog så att vi får till sist igenom det vi vill men man 

tycker att det tar för lång tid.”
97

 

 

Tror du att olika intresseorganisationer blir bemötta på olika sätt i kontakter med 

politiker och tjänstemän? Finns det skillnader mellan olika organisationers möjligheter 

att göra sin röst hörd i den politiska processen kring detta förslag? 

 

BIL Sweden AB representerar lastbilstillverkarna Volvo och Scania men poängterar att 

lastbilstillverkarna har andra ingångar och inte alltid går omvägen genom dem.  

 

”Men det är klart att de har ingångar och han [Scanias VD Leif Östling; förf. anm.] har ju 

”deputies” som också vet var man ska ringa om man ska påverka.”
98

 

 

Gröna Bilister tror att det finns en stor skillnad mellan olika intresseorganisationers möjlighet 

att göra sig hörda, mest på grund av att många av dem med tiden blir relativt ointressanta. 

Det, och att Gröna Bilisters svar är konsekventa och har en trovärdighet eftersom de kan de 

här frågorna, gör att de har stor genomslagskraft. De anser vidare att det bästa sättet att nå en 

politiker är att ta kontakt och skicka vederhäftig information. 
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 Intervju Nilsson 
98

 Intervju Modén 
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”Man ska inte utnyttja en politiker utan ge dem information, bra som dålig, men se till att de 

är informerade hela tiden.”
99

 

 

Naturskyddsföreningen anser att olika organisationer blir bemötta på olika sätt i kontakten 

med politiker och tjänstemän vilket inte är något konstigt. Bemötandet baseras på de 

erfarenheter som finns om en intresseorganisation och en kunskap om vilka de är. Det finns 

stora skillnader på sättet intresseorganisationerna blir bemötta i den politiska processen. Ett 

typiskt exempel är LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) där det lätt ger en känsla av att de 

skriver propositioner om sådant som berör deras kärnfrågor. LRF är nog Sveriges mest 

inflytelserika intresseorganisation överhuvudtaget. Samtidigt är det skillnad på ekonomiska 

organisationer och Naturskyddsföreningen även om det är svårt att generalisera. De 

ekonomiska organisationerna har en annan politisk kraft bakom sig och medan de kanske 

pratar för en näringsverksamhet pratar Naturskyddsföreningen för framtiden och icke-

materiella intressen. 

 

Vilket upplever ni är det bästa sättet för att nå politiker? 

 

Sveriges Åkeriföretag upplever att det bästa sättet att nå tjänstemän och politiker är att ringa 

och träffas. Ofta är det mycket lättare om det finns ett ärende där Sveriges Åkeriföretag är 

remissinstans eller bjuds in för att lyssna. 

 

” … då får man en naturlig kontakt på det sättet, för det är ju ge och ta. Att träffas helt 

enkelt.”
100

 

 

Ska något åstadkommas som ger en förändring, är det bra att komma med ett förslag direkt. 

Sedan är det givetvis även bra att använda media, genom till exempel debattartiklar, som ett 

sätt att nå ut och skapa intresse för en fråga. Det är svårt att komma med en fråga som är helt 

okänd. 

 

I övrigt är tiden en aspekt som hindrar den faktiska dialogen, att få tid att träffa rätt person och 

också få kunskap om vem som är rätt person. Tiden spelar även roll när det gäller frågor som 

drivits länge utan att något genomslag sker.  
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 Intervju Lagercrantz 
100

 Intervju Svensson 
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”Man lägger frågan i högen och väljer att inte ta i den och det officiella svaret till oss är att det 

inte är någon prioriterad fråga.”
101

 

 

BIL Sweden AB upplever ofta det som att de får en timme att tala med en representant för 

regeringen avseende förslaget och sedan blir de ”avbockade” och förväntas vara tysta ett tag. 

Det känns som regeringen lyssnar men relationen och dialogen var bättre med 

socialdemokraterna. De anser att det bästa sättet att nå politiker är genom dialog. Tre gånger 

per år träffas BIL Sweden AB och regeringens fordonstillverkargrupp och trafikutskottet då 

frågor om personbilar behandlas varannan gång och lastbilar varannan. Även SAAB, Volvo 

och Scania finns representerade vid träffarna. Fås inget gehör vänder de sig till oppositionen. 

 

”Lobbying, lobbying, lobbying, lobbying och sen till slut när vi tycker att vi inte får gehör och 

vi vet att det är kritiskt inför ett beslut och vårbudgeten då kör vi helsidor i Dagens Nyheter,  

Göteborgsposten och Svenska Dagbladet.”
102

 

 

Gröna Bilister går även de ibland via media mest som ett sätt att väcka intresse och få något 

att hända, till exempel om det är en politisk jämvikt. Det kan hända att de klämmer åt politiker 

och det anser de att de måste kunna göra. 

 

”Om man inte är beredd att riskera sin egen organisation så förlorar man väldigt mycket 

makt.”
103

 

 

Naturskyddsföreningen möter störst framgång när de utvecklar sina egna förslag och i 

samband med den utvecklingen är väldigt lyhörda för vad politikerna vill, vad det är för 

villkor som gäller.  

 

”Man måste vara stora för att bli framgångsrik och inte driva en egen linje som är orealistisk i 

politikernas ögon”
104
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 Intervju Svensson 
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 Intervju Modén 
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 Intervju Lagercrantz 
104

 Intervju Nilsson 
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Relativt ofta sker kommunikationen med politiker via media eftersom det på detta sätt går att 

nå fler. Detta är givetvis ett komplement till att i första hand prata direkt med en politiker. En 

del ärenden är omöjliga att diskutera i media då de kan vara tekniskt komplicerade och 

samtidigt oerhört väsentliga och då krävs en direkt kontakt. 

 

Har några intressegrupper inkommit med invändningar till förslaget? 

 

Hittills har Sveriges Åkeriföretag inte hört några invändningar till förslaget och betonar att 

detta förmodligen är fallet eftersom det inte kommit längre än att det blivit inskickat till 

regeringen och klimatpropositionen där den, till Sveriges Åkeriföretags förtret, inte fanns 

omnämnd. 

 

BIL Sweden AB upplever inget motstånd till förslaget och kan inte se vem som skulle kunna 

vara motståndare. Framtiden för förslaget baseras på sunt förnuft och logik. Det är bra för 

miljön och för säkerheten med nyare och säkrare bilar. Förutom renare, bränslesnålare och 

mer effektiva bilar skapar det dessutom jobb i Sverige. 

 

Anser du att ni har lyckats organisera majoriteten av era medlemmar och att de står 

enade bakom förslaget som lagts fram? 

 

De aktörer som Sveriges Åkeriföretag har pratat och haft kontakt med tycker förslaget är bra. 

Deras uppgift är att försöka känna av vad medlemmarna vill och vad de tycker. De har pratat 

med vissa medlemmar och styrelsen, och med detta som bakgrund har bedömningen gjorts att 

det är ett bra förslag. Sedan är det alltid så att med 9 000 medlemmar tycker många olika. Det 

finns aldrig en hundraprocentig uppbackning till ett förslag. 

 

BIL Sweden AB agerar endast om de företag de företräder har konsensus. Står deras 

medlemmar oeniga i en fråga så väljer BIL Sweden att stå utanför diskussionen. På så sätt får 

deras medlemmar komma med remissvar och liknande själva. Detta innebär att de frågor som 

BIL Sweden företräder ofta, eller alltid, är förankrat hos medlemmarna. 

 

Medlemsbilden för Gröna Bilister har sett i princip likadan ut sedan starten 1994, något de 

anser tyder på att de lyckats behålla förtroendet hos medlemmarna. Organisationen är 

demokratisk men det är väldigt få som är aktiva. Ett strategidokument tas fram till varje 

medlemsårsmöte, då alla medlemmar kallas, men i verkligheten är det mycket få personer på 
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dessa möten. Genom deras tidning som kommer ut tre till fyra gånger per år försöker de även 

fråga medlemmarna om deras åsikter, dessutom e-postar ett trettiotal personer organisationen 

varje månad så på så sätt får de respons från medlemmarna. 

 

”Då är det viktigt att vi förmår hitta ett sätt att tolka vilken är den vettigaste vägen att gå där 

vi känner att vi har med oss medlemmarna.”
105

 

 

Själva organiseringen av medlemmar, knutna till frågor i den politiska debatten, förekommer 

inte för Naturskyddsföreningen. Medlemmarnas roll i Naturskyddsföreningens organisation är 

relativt skymd. De är medlemmar främst för att de tror på det som Naturskyddsföreningen står 

för. Samtidigt poängteras vikten av att ha 180 000 medlemmar.  

 

”… att ha mycket medlemmar det betyder att man ökar sitt inflytande.”
106

 

 

Vilken framtid spår du för förslagets faktiska genomförande? 

 

Sveriges Åkeriföretag anser att det är svårt att spå någon framtid för förslaget. Vad gäller 

fordonsskatten fanns den med i klimatpropositionen men den gällde då alla lastbilar och inte 

endast Euro 4 och Euro 5. Skrotningspremien kommer att innebära en kostnad för staten och 

dess existens avgörs efter vad den upplevda effekten anses bli.  

 

”Är den effekten större än kostnaden, då kan det finnas möjligheter för att det går igenom men 

finns det tveksamheter till det… finns det någonting där som går emot då är det nog svårt att 

få igenom det.”
107

 

 

Vidare anser Gröna Bilister, om skrotningspremier på bilar, att det måste finnas ett incitament 

för att en person ska välja ett miljövänligare alternativ, än att endast få pengar för bilen. 

 

”Elva länder har skrotningspremier på bilar och det är egentligen i alla dessa länder bara ett 

sätt att gynna bilindustrin i det landet. Det har inget miljö i sig, det skulle det kunna ha, men 

det har det inte.”
108
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För tunga fordon anser de dock att svaret inte är lika självklart. Det har hänt så mycket mer 

med Euroklasserna på motorerna på den tunga sidan. En tung bil skrotas inte på samma sätt 

utan den hamnar snarare i utlandet. Det är inte bra att de tunga fordonen används i ett annat 

land heller. Skrotningspremien skulle i så fall vara kombinerad med en eftermontering av en 

katalysator och filter som ett incitament till miljösmartare tunga transporter. En differentierad 

skattesats anser Gröna Bilister skulle gynna de åkarna som faktiskt har gjort något ur 

miljösynpunkt. Deras enskilda insatser betyder väldigt mycket, och det är något som måste 

lyftas fram. 

 

Naturskyddsföreningen anser att det finns två sätt att se på skrotningspremier eller 

skrotningsmorötter på. Det gamla systemet var ett sätt att förhindra att bilar hamnade i naturen 

och istället skrotades, inte en stimulans för att sälja fler bilar. Den allmänna 

skrotningspremien går från en miljösynpunkt inte att motivera utan det är ju snarare en ren 

bonus åt en typ av näringsliv i vårt samhälle. Det anses vara ett mycket ineffektivt sätt att 

stimulera miljöförbättringar. Det som genomförs i Tyskland till exempel innebär att 

bilhandlarna får ett skattestöd, vilket är lite fel ur ett rättviseperspektiv. Varför ska inte 

skohandlare och livsmedelsbutiker få en motsvarande bonus? Varför är det så angeläget att 

sälja många bilar jämfört med allt annat i världen? Ur en miljösynpunkt är det ett oerhört 

ineffektivt sätt att stimulera miljöförbättringar. Vidare tror de inte att förslaget kommer från 

åkerinäringen, utan snarare från Volvo och Scania, men trots det så gissar intervjupersonen på 

att Sveriges finansminister förmodligen är rätt ”allergisk” mot sådana förslag och därmed tros 

förslaget inte ha någon vidare framtid för sig. Tillägget om en differentierad fordonsskatt i 

förslaget kan ha en effekt med större chans till ett faktiskt beslut även om det är svårt att 

bedöma. 
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4.3.4 Politikerna och statstjänstemännen 

Under denna del av empirikapitlet redogörs för de intervjuer som hållits med politiker och 

tjänstemän. All information är tagen från intervjuerna om inte annat anges. Vissa citat är 

återgivna direkt, inom citationstecken, för att belysa vissa punkter ytterligare. 

 

Finns det skillnader mellan olika organisationers möjligheter att göra sin röst hörd i den 

politiska processen? Är det skillnad på intresseorganisationer som representerar företag 

mot de som representerar privatpersoner? 

Västerteg anser att det finns skillnader mellan olika intresseorganisationers möjlighet att göra 

sig hörda i den politiska processen. Samtidigt poängteras att det går att komma långt med lite 

resurser om en intresseorganisation är strategisk och tänker igenom det den vill få fram. 

”Det beror på hur pass mycket resurser man har och hur smart man är också.”
109

 

 

Smith anser att intresseorganisationers möjligheter att göra sina röster hörda i den politiska 

processen beror, delvis på hur mycket pengar de har, men även hur pass insatta de är i 

processen. Detta så att de vet var och när en påverkan ska ske och på vilket sätt. Det bästa 

sättet för dialog är att bygga upp personliga kontakter med de som bestämmer. 

 

Statstjänstemannen menar att det hela grundar sig på deras status i samhällsdebatten. Statusen 

beror i sin tur på vilken storlek och vilket intresse som företräds samt hur kontakten är med 

den sittande regeringen. Status baseras på den allmänna synen i samhällsdebatten och inte 

nödvändigtvis på vad regeringen anser och tycker. Storleken på intresseorganisationen spelar 

givetvis roll och hur de påverkas av förslaget, men främst beror det på själva budskapet och 

innehållet. Vidare ses ingen egentlig skillnad mellan intresseorganisationer som representerar 

privatpersoner respektive sådana som representerar företag. En intresseorganisation som 

representerar många medlemmar kan vara en grund för en påverkan på den politiska 

processen men även de som representerar få kan få stort genomslag i debatten. 

 

”Då har det väl mer att göra med personliga egenskaper hos de som företräder organisationer 

plus vilket underlag de har med sig, om de har bra fakta. Men sen gäller det att paketera det 

också på rätt sätt.”
110
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I övrigt, menar statstjänstmannen, är det en viss skillnad på förslag som kommer från en 

intresseorganisation jämfört med ett som kommer från politikernas håll. Ofta finns det inte 

samma uttalade intresse utan snarare att regeringen är intresserad av en fråga och vill ha 

konkreta förslag på hur den kan lösas. 

 

Vilka faktorer är viktiga i dialogen mellan olika aktörer? 

Västerteg anser att det första som är viktigt i interaktionen mellan politiker och tjänstemän är 

kunskapen om området, vad det är som har skett och vad det är som är på väg fram. Detta är 

speciellt viktigt vid den efterföljande diskussionen och argumentationen. Det är även viktigt 

att argumentationen är genomtänkt och att intresseorganisationen kan svara på vad 

konsekvenserna kan bli av ett eventuellt förslag. 

 

Personliga relationer och sakkunskap är viktigt men också att de förstår att det handlar om en 

ömsesidig process, menar Smith. Ett mycket vanligt fel är att det förekommer en 

envägskommunikation. Påverkansprocessen fungerar när mottagaren känner sig delaktig och 

har en känsla av att de själva kan påverka. 

 

Vilka faktorer gör en intresseorganisation intressant vid ett sådant här beslut? Vilka är 

de naturliga intresseorganisationerna att tala med vid ett sådant här förslag? 

Västerteg menar att i en fråga som den om en skrotningspremie på lastbilar, blir det naturligt 

att inte endast prata med intresseorganisationer, utan även med fordonstillverkare, för att se 

vad de ser för möjligheter framöver. Sedan är det givetvis även viktigt att tala med 

miljöorganisationer som Svenska Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. 

Naturskyddsföreningen med sin stora medlemskår och att de är välkända och har arbetat med 

frågorna under en lång tid är av betydelse. 

 

”Men jag ska inte säga att medlemsantalet är något avgörande men det är ju avgörande 

såtillvida att man har haft en relation till dem innan oavsett om man har träffat dem eller 

inte.”
111
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Smith har i sin tur haft mycket kontakt med Sveriges Åkeriföretag och olika lastbilscentraler. 

Dessa är de som är naturliga intresseorganisationer för henne.  

 

Statstjänstemannen poängterar dock att det finns en strävan efter att lyssna på alla olika 

intresseorganisationer så öppet som möjligt utan att vikta dem sinsemellan. Sedan finns det 

även en ideologisk riktlinje som påverkar dem i deras agerande men i övrigt har de 

förutsättningslösa diskussioner om saker och ting. Påverkansmöjligheter bygger annars 

mycket på ärendet i sig och om det är användbart i den aktuella politiska diskussionen och är 

knutet till den politiska agendan på trafikområdet. I kontakten med intresseorganisationer, när 

det gäller remissvar, finns en strävan efter att täcka in de flesta så att alla blir representerade. I 

dessa fall används någon form av standardlista. Sedan finns det ju även begreppet gemensam 

beredning
112

 att ta hänsyn till. 

 

Vad är din allmänna syn på skrotningspremier överlag, är det ett bra sätt att gynna 

industrin och förbättra miljön?  

Enligt Västerteg har diskussionen, kring en skrotningspremie för lastbilar, inte varit så 

intensiv men däremot är det en fråga många politiker funderat på. Stimulanser på 

personbilssidan har funnits av olika slag men på den tunga sidan har det inte funnits några, 

åtminstone inte i någon större utsträckning. En skrotningspremie för personbilar ledde till att 

den lokala miljön förbättrades men hade inte så stor inverkan på klimatet. Däremot är det inte 

omöjligt att det kanske skulle ha lite större styreffekt vad det gäller de tunga fordonen om det 

ställs krav på ett nyköp med en annan Euroklassning.  

 

Smith anser att den allmänna synen på en skrotningspremie är att den kan gynna industrin 

men att det är tveksamt när det gäller miljön. När det gäller personbilar gör det definitivt inte 

det medan det på lastbilssidan inte gjorts någon ordentlig analys. För att se den totala effekten 

gäller det att se till vilka miljöproblem som är orsakade av själva tillverkningen och 

skrotningen av lastbilen och ställa det i relation till hur mycket det går att minska lastbilens 

miljöpåverkan under dess livstid. 
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Vilken framtid spår du för förslaget faktiska genomförande? Vilka är de bästa/sämsta 

villkoren för ett genomförande? 

 

Västerteg anser att förslaget ses som intressant och att det säkert går att utveckla ytterligare. I 

dagsläget är dock pengafrågan den stora frågan till förslagets existens då statens budget är 

stram och alternativ ska vägas mot varandra. Det kan även finnas en poäng i att använda en 

differentierad fordonsskatt som ett ytterligare styrmedel.  

 

Vidare, menar Smith att framtiden för förslaget vilar på relationen i att skrota ut något, och att 

det finns något bättre att tillgå. Det är idag ovisst hur en så kallad miljölastbil ska kunna se ut, 

vilket drivmedel den har och i vilken utsträckning den har lägre energiåtgång. Om en 

minskning av lastbilstransporternas miljöpåverkan ska ske, vad är då det kritiska? Är det 

fordonet, hastigheten som det körs i eller är det vilken logistik, i termer av fyllnadsgrad, som 

används? En skrotningspremie måste i detta sammanhang finnas med i någon sorts analys så 

att det går att göra en total bedömning av lastbilstrafikens klimatpåverkan. Skulle det finnas 

ett bra alternativ att tillgå så är intervjupersonen inte principiellt negativ till skrotningspremier 

men det måste gå att bedöma värdet av den insatsen. 

 

Statstjänstmannen känner att framtiden för förslaget är svårt att spekulera i. Till skillnad från 

bilskrotningspremien så fanns pengarna redan tillgängliga i en fond så det var bara att tömma 

den fonden. Det är dock svårt att jämföra personbilar med lastbilar. Den som skrotar en 

gammal personbil köper sällan en ny men för lastbilar kan det vara helt annorlunda. Det är 

många olika effekter att ta hänsyn till. Det kan finnas andra förslag som är mer effektiva när 

det gäller att stimulera nybilsförsäljningen. Ett förslag om en skrotningspremie kanske 

dessutom är något som bara annonseras ut för att undvika att påverka marknaden. Något 

liknande skedde med miljöbilspremien. Den annonserades ut för annars kunde folk vänta med 

att köpa bil för att få premien. Vidare är fördelen med det nya förslaget om 

skattedifferentiering är att det inte beskattar statsbudgeten på samma sätt som en 

skrotningspremie gör. Att det inte finns så mycket pengar är det mest problematiska med 

skrotningspremierna i det dagsläget. 

 

”Ofinansierade förslag brukar hamna väldigt långt ner hos finansdepartementet.”
113
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5 Analys 
_____________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel genomförs en analys av empirin utifrån de olika teorier som redogjordes för 

under teorikapitlet. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

5.1 Den politiska och institutionella beslutsprocessen 
Beslutsprocessen, runt en skrotningspremie på lastbilar, kännetecknas av flera aktörer, som 

fokuserar på flera olika mål och inriktningar. Sveriges Åkeriföretag företräder sina 

medlemmar, åkarna, BIL Sweden AB representerar producenterna, Gröna Bilister 

representerar sina få medlemmar, medan Naturskyddsföreningen representerar många fler 

medlemmar. Dessa medlemmar har givetvis en politisk uppfattning som skiljer sig åt och 

detta är även något som uppmärksammas i intervjupersonernas svar. Sveriges Åkeriföretag 

poängterar att de har 9 000 medlemmar, och att det aldrig finns ett fullständigt stöd till ett 

förslag. BIL Sweden AB visar på att om deras medlemmar är oense i en fråga, väljer de att 

inte ta ställning i frågan, och Naturskyddsföreningen menar, att deras medlemmar spelar en 

relativt skymd roll så när som på det faktum, att det är av vikt att ha många medlemmar. 

Orden kompromiss och förhandling är vidare något som speglar den politiska 

beslutsprocessen i denna uppsats. En politiker poängterar vikten av att förstå, att det handlar 

om en ömsesidig process och inte om envägskommunikation. Detta stämmer även in i 

Sveriges Åkeriföretag och deras syn på påverkan, då de betonar vikten av att ge och ta. Dialog 

är något som förespråkas av de flesta av intervjupersonerna i undersökningen. En annan 

politiker hävdar vidare, att det är viktigt med en kunskap om området, speciellt vid den 

efterföljande diskussionen och argumentationen. 

 

Alla dessa faktorer är exempel som passar väl in på teorin om politiska beslutsprocesser enligt 

Allison (1971). Aktörer fokuserar inte på en inriktning, utan på flera, och besluts tas inte 

genom enskilda rationella processer, utan genom den dragkamp som kännetecknar politik. 

Flera av de fem punkter som påvisades under teorikapitlet tillgodoses även de. Speciellt de 

om att problem inte har några korrekta svar och att de deltagande medlemmarnas politik 

skiljer sig åt. BIL Sweden AB kunde inte se hur någon kunde vara motståndare till förslaget 

då det baserades på sunt förnuft och logik. Det är bra för miljön och för säkerheten med nyare 

och säkrare bilar, sades det. Detta ter sig vara ett självklart uttalande för en representant för 
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fordonsindustrin, men inte ett lika självklart svar för en intresseorganisation, som exempelvis 

Gröna Bilister eller Naturskyddsföreningen, där andra prioriteringar gäller. 

 

Nulägesbeskrivningen visar på att miljö- och klimatfrågan är något som flitigt återfinns i den 

politiska diskussionen idag. Detsamma gäller för vad som bör göras åt den ekonomiska 

krisen. Den institutionella modellen ser till de grundläggande idéerna och reglerna i tiden, 

vilket även visar sig i förslaget som sådant såväl som de olika intervjupersonernas inställning 

till det. Baserat på detta är medlet för att påverka beslutsprocesserna att försöka övertyga 

andra om att ens egna mål är det bästa för samhället. Detta medför att vissa aktörer endast 

betonar fördelarna med förslaget, så som BIL Sweden AB, medan andra, så som Gröna 

Bilister och Naturskyddsföreningen ser till andra aspekter. Detta är något som stämmer väl in 

på teorin om den institutionella beslutsprocessen, av Jacobsson & Blomqvist (2002). Vidare 

åskådliggörs denna teori även tydligt i intresseorganisationernas försök till att bilda opinion, 

genom olika former av debattartiklar och inlägg i media. Utan denna vilja till påverkan skulle 

intresseorganisationernas nödvändighet i samhället upphöra att existera. 

5.2 Organisationernas påverkan 
Enligt teorin om organisationernas påverkan, av Bäck & Möller (2001), riktade 

intresseorganisationer sina kraftansträngningar mot offentliga myndigheter, på massmedia, 

andra organisationer eller på allmänheten för att forma beslut som gynnar den egna 

organisationen. Detta visar sig tydligt i denna uppsats på flera sätt. Även om den initiala 

kontakten ofta är med offentliga myndigheter, så används media i mycket stor utsträckning. 

Sveriges Åkeriföretag påpekar att det är bra att använda media, till exempel genom 

debattartiklar, som ett sätt att nå ut och skapa intresse i en fråga. Detta instämmer Gröna 

Bilister i, då det är ett sätt att få något att hända vid en politisk jämvikt. BIL Sweden AB 

försöker först påverka beslutsfattarna, och om de känner att de inte får något gehör, vänder de 

sig till media eller till oppositionen i det politiska systemet. Tiden beskrivs som en avgörande 

faktor av både Sveriges Åkeriföretag och BIL Sweden AB, om en fråga drivits länge utan 

genomslag. När det börjar bli kritiskt inför ett beslut används media för att väcka 

uppmärksamhet hos allmänheten. Även Naturskyddsföreningen betonar vikten av 

användningen av media, men betonar att detta är ett komplement till att i första hand prata 

direkt med en politiker. 
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5.3 Pluralism  
Lowi (1964) menar att inom gruppteorin ses alla resurser hos intressegrupper som likvärdiga 

och utbytbara, och den politiska arenan ses som öppen och fri för alla. Alla interaktioner 

mellan intressegrupper, och mellan intressegrupper och stat, ses även de som likvärdiga. Det 

som styr den politiska interaktionen är koalitioner och förbund mellan parter, som delar vissa 

åsikter. Idén med denna teori är att se till huruvida staten sätter upp tillträdeshinder för de 

olika intresseorganisationerna.  

 

De båda politikerna menar att det viktigaste i interaktionen mellan politiker och tjänstemän är 

kunskapen inom området, de personliga relationerna, vad det är som har skett och vad det är 

som är på väg fram, samt vad konsekvenserna av ett förslag kan tänkas bli. Detta ligger i 

enlighet med denna teori då öppenheten till organisationerna är total från statens sida. 

Avgörandet till tillträde i politiken ligger snarare till intresseorganisationernas eget kunnande.  

 

Även statstjänstmännen poängterar att det finns en strävan efter att lyssna på alla olika 

intresseorganisationer så öppet som möjligt utan att vikta dem sinsemellan. Dock bör det 

finnas i åtanke att en ideologisk riktlinje, som påverkar politiker i deras agerande, ofta finns. 

Detta kan betyda att öppenheten kan tänkas ses som total men i själva verket speglar den 

grundläggande politiska värderingen i ett beslut. En strävan finns efter att alla blir 

representerade, samtidigt som påverkansmöjligheter bygger mycket på ärendet i sig och om 

det är användbart i den aktuella politiska diskussionen samt är knutet till den politiska 

agendan på trafikområdet.  

 

I enlighet med det ovan skrivna torde, från statens sida, en mindre resursstark organisation 

anses ha en lika stor påverkansmöjlighet på beslut, som en till synes mer resursstark 

organisation. Fortsättningsvis beskriver Uhrwing (2001) att olika gruppers krafter, balanserar 

varandra i striden på den politiska marknaden, genom denna öppenhet. Detta scenario har 

mattats av på senare tid men lever, enligt vissa forskare, kvar genom den ökade andelen 

miljöorganisationer. Detta visar sig tydligt i denna uppsats då en organisation som BIL 

Sweden AB eller Sveriges Åkeriföretag står i direkt motsatt position till 

Naturskyddsföreningen och Gröna Bilister. Dessa två sidor står med olika infallsvinklar i 

frågan och lägger fram skilda argument för huruvida förslaget bör genomföras eller ej. 
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5.4 Pluralism med avgörande resurser 
I teorin om pluralismen med avgörande resurser, menar Uhrwing (2001), att staten inte aktivt 

går in och sätter upp hinder för tillträde, men att intresseorganisationernas brist på egna 

resurser sätter stopp för påverkansprocessen. Detta gäller främst, enligt Nownes & Freeman 

(1998), resurser av finansiell natur. Dock påpekar Maloney et al (1994) att andra faktorer 

också spelar roll som till exempel i vilken utsträckning medlemmarna engagerar sig i 

organisationen, antalet medlemmar i organisationen samt vilket kunskap och 

implementeringsmakt som intressegruppen besitter. 

 

En politiker tar upp resurserna som en kausal faktor för att göra sin röst hörd i den politiska 

debatten men betonar samtidigt, att det går att komma långt med lite resurser om 

organisationen är strategisk och tänker igenom det de vill få fram, något som förstärks av 

statstjänstemännen. Samtidigt klargörs dock det faktum att en intresseorganisation som 

Naturskyddsföreningen, med sin stora medlemskår, har en betydelse, samt det faktum att de är 

välkända och har arbetat med frågorna under en lång tid. Medlemsantalet är avgörande i den 

bemärkelsen att en relation skapats med en intresseorganisation oavsett om kontakter knutits 

tidigare eller inte. Den kunskap och personliga egenskaper, som företrädare för 

intresseorganisationerna besitter, spelar stor roll vid genomslag i den politiska debatten. 

 

Naturskyddsföreningen, som är en resursstark organisation, får igenom mycket av det de 

lägger fram, vilket förmodligen kan relateras till att de har resurser för att presentera sina 

beslut på helt andra sätt. Givetvis är det även så att med det, i relation till de övriga 

intresseorganisationernas antal anställda, höga antalet anställda finns en hög och välnyanserad 

kunskap inom organisationen. Det bör dock tilläggas att denna kunskap kan vara nog så tydlig 

och markant i ”mindre” organisationer som BIL Sweden AB, Sveriges Åkeriföretag och 

Gröna Bilister. 

 

Att resurser styr utifrån antalet medlemmar uppfattas olika i undersökningen. Gröna Bilister 

som, på pappret, får anses som en relativt liten organisation anser att de har mycket att säga 

till om i den politiska beslutsprocessen samtidigt som Naturskyddsföreningen önskar att det 

skulle finnas mer konkurrens eftersom de mer eller mindre alltid får sin vilja igenom, även om 

det tar en lång tid ibland. Sveriges Åkeriföretag, med sin relativt stora medlemskår anser att 

de förslag de lagt fram bemötts med en nyfikenhet hos politikerna. Dessa faktorer tyder på att 

antalet medlemmar inte uppfattas ha en direkt relation till graden av påverkansmöjlighet även 



52 

 

om det som poängterats tidigare kan göra att en relation ges till organisationen redan innan en 

åsikt efterfrågas. 

 

Pluralism med resurser som avgör ser även till hur väl de olika intresseorganisationerna 

lyckas organisera sina olika medlemmar och hålla dem engagerade. Detta får knappt något 

stöd i denna uppsats. Naturskyddsföreningen använder sitt stora medlemsantal som en 

påtryckningskraft, men medlemmarna är sällan involverade i påverkan på politiska beslut. 

Detsamma gäller för Gröna Bilister där det är de engagerade medlemmarna som arbetar 

aktivt. Sveriges Åkeriföretag försöker känna av vad deras medlemmar tycker men vet att de 

aldrig kommer ha samtliga bakom sig i varje fråga. BIL Sweden AB är de som ställer sig mot 

detta påstående då de väljer att ställa sig neutrala i en fråga om de inte har total konsensus 

från samtliga medlemmar. 

 

Den resurs som får störst stöd i denna typ av pluralistiska påverkansbild är den som innebär 

kunskap. Kunskap betonas som viktig av samtliga politiker och statstjänstmän och även av 

flera av intresseorganisationerna. Sveriges Åkeriföretag poängterar att det förmodligen är 

mycket lättare att komma någonstans, om de förslag som tillhandahålls är av konstruktiv 

natur, något som förutsätter kunskap om alternativen. 

5.5 Skandinavisk korporativism 
Korporativismen innebär, enligt Hermansson et al (1999), att staten institutionaliserar 

kontakten med vissa organisationer och ger dem förtur till att bli upphöjda legitima deltagare i 

den politiska beslutsprocessen. Staten väljer med andra ord ut vilka som ska få tillgång till de 

olika beslutsprocesserna. En av dessa urvalsprocesser är den skandinaviska korporativismen. 

Den skandinaviska skolan påvisar, att det är de intresseorganisationer som staten uppfattar 

som dominerande representanter för just sitt intresseområde, som ges företräde i den politiska 

beslutsprocessen. Det behöver inte betyda att organisationen i fråga de facto är störst, utan 

snarare vad staten upplever vara den största organisationen. Ofta är det riksorganisationer, 

eller andra paraplyorganisationer, som får denna status av staten (Uhrwing 2001). 

 

Denna typ av korporativism får ett relativt svagt stöd i denna undersökning. Den politiker som 

främst talar för påverkan, genom den skandinaviska korporativismen, menar att 

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden är naturliga miljöorganisationer att rådfråga 

kring ett förslag om en skrotningspremie på lastbilar. Detta kan betyda att det är dessa 
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organisationer som uppfattas som de naturliga att rådfråga när olika besluts ska tas, vilket kan 

medföra att andra organisationer per automatik hamnar utanför. Detta är något, som 

visserligen förstärks av det faktum att Naturskyddsföreningen anser att i princip allt de säger 

går igenom, men som i övrigt får ett svagt stöd i denna uppsats. En politiker menade att den 

främsta kontakten hölls med Sveriges Åkeriföretag. Detta behöver dock inte nödvändigtvis 

betyda att denna organisation anses vara störst, utan att den intensivare formen av kontakt 

endast uppkommit av en tillfällighet. I övrigt var informationen om de ”naturliga” 

intresseorganisationerna mycket knapphändig från politikerna och statstjänstemännen.  

5.6 Producentkorporativism 
Producentkorporativism handlar, enligt Uhrwing (2001), om att organisationer som 

representerar producenter och arbetsmarknadens parter har ett större inflytande i den politiska 

beslutsprocessen. Även denna teori får ett relativt svagt stöd i denna undersökning. BIL 

Sweden AB som får anses representera producenterna i frågan och som varit en av 

drivkrafterna i förslaget upplever det som att de bemötts med en avvaktande inställning och 

möten som inte leder någonstans, även om de i övrigt verkar ha mycket att säga till om. 

Utsikterna för förslaget spås av vissa av de tillfrågade intervjupersonerna som relativt dystra, 

dels med det ekonomiska läget i åtanke, dels eftersom det strider mot den sittande regeringens 

ideologi. Detta tyder på att producentkorporativismen inte har något stöd i den specifika 

beslutsprocessen kring en skrotningspremie på lastbilar. Sveriges Åkeriföretag, som kan ses 

som en av arbetsmarknadens parter, upplever inte heller de att de har någon större form av 

möjlighet till påverkan. Detta är något som ytterligare strider mot denna typ av korporativism. 

 

Sedan kan givetvis frågan diskuteras, med informella och formella vägar till påverkan, som 

bakgrund. BIL Sweden AB beskriver det som att de företag de representerar ibland tar vägar 

runt intresseorganisationerna och använder sig av påverkansmetoder på egen hand. Givetvis 

är det inget ovanligt eller felaktigt i att företag själva påverkar den politiska beslutsprocessen, 

men detta insinuerar att vägarna till ett politiskt beslut inte endast är av formell karaktär utan 

likväl kan vara av mer informell natur. Detta innebär en större svårighet till en korrekt analys 

då producenterna själva kan driva frågor förbi ”synliga” intresseorganisationer och formella 

påverkansvägar. 



54 

 

6 Slutsats och avslutande diskussion 
_____________________________________________________________________________________________________ 

I detta avslutande kapitlet redovisas uppsatsens slutsats utifrån empiri och analys samt en 

avslutande diskussion och förslag till vidare forskning.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att redogöra för förslaget om en skrotningspremie på lastbilar 

som lagts fram av Sveriges Åkeriföretag till regeringen samt redogöra för de 

påverkansmöjligheter olika aktörer hade i denna beslutsprocess. Dessutom ämnade författaren 

spekulera i utsikterna för ett faktiskt genomförande av detta förslag.  

 

Analysen visade på att i frågan kring en bilskrotningspremie på lastbilar ansåg samtliga 

intervjupersoner att de hade något att säga till om i den politiska beslutsprocessen, och ingen 

av dem kände sig utelämnad. De två initiativtagarna till förslaget ansåg att en beslutsprocess 

ofta präglades av en tröghet, där en tydlig problembild läggs fram, med förslag på lösningar, 

men där regeringen av någon anledning tycker annorlunda. BIL Sweden AB upplevde det 

hela som att de blev ”avbockade” efter olika mazarinmöten som inte ledde någonstans. Gröna 

Bilister ansåg att det fanns en stor skillnad mellan olika intresseorganisationers möjlighet att 

göra sin röst hörd, mest beroende på att många av dem med tiden blir relativt ointressanta för 

politikerna. Gröna Bilister är den organisation som går emot den resursstyrda pluralismen då 

de upplever att de får en bra respons från politiker. Sedan är det givetvis en annan fråga 

huruvida de skulle kunna angripa fler diskussionsområden om de hade större ekonomiska 

resurser. I övrigt ställde sig denna intresseorganisation neutral i frågan kring en 

skrotningspremie på lastbilar men var negativt inställd till den avseende personbilar. Enbart 

en skrotning av tunga fordon räcker inte utan fler kombinationer av lösningar är i så fall av 

intresse. Naturskyddsföreningen som enligt sig själv och vissa politiker sågs som en naturlig 

organisation att kontakta i miljöfrågor, hade sin tyngd i påverkan på politiska beslut på grund 

av det stora antalet medlemmar. De anser att förslaget är ett ineffektivt sätt att stimulera 

miljöförbättringar och tror, med den sittande finansministern i åtanke, att förslaget inte går 

någon positiv framtid till mötes. 
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Detta tyder på att den teori som får störst stöd är inom pluralismen, men meningarna går isär 

om det de facto är resurser som avgör eller om inträdet är fritt för alla intresseorganisationer. 

Detta tyder på att den politiska arenan må vara öppen och fri för alla, dit alla 

intresseorganisationer får tillträde, men att resurser ändå kan spela en viss roll.   

 

Även i Uhrwings avhandling får pluralismen, som talar för en öppenhet inför alla 

organisationer, ett gott stöd. Uhrwings undersökning visar precis som denna uppsats att detta 

gäller, och att det krävs en kunskap om den politiska processen och en sakkunskap från 

intresseorganisationerna. Den största skillnaden mellan undersökningarna ligger i teorierna 

kring producentkorporativism, vilken får ett gott stöd i Uhrwings undersökning, både vid 

formella och informella kontakter, men som i denna undersökning främst får stöd vid 

informella kontakter, där producenterna hittar egna vägar till påverkan. 

 

Då teorin om pluralismen, med eller utan avgörande resurser som grund, fick störst stöd i 

denna uppsats, visar detta på att alla intresseorganisationer bör ha något att säga till om i 

denna beslutsprocess. Om alla intresseorganisationernas resurser får anses som likvärdiga, 

kommer BIL Sweden AB och Sveriges Åkeriföretags åsikter att stå mot de mer skeptiska till 

förslaget, alltså Gröna Bilister och Naturskyddsföreningen, som anser att det hela behöver 

utredas ytterligare. Detta resulterar i att processen kommer att utformas av staten, i vad de 

anser bör ske i framtiden, för det slutgiltiga förslaget. Ska förslagets riktlinjer utformas av 

staten så kommer, vilket redogjordes för under analyskapitlet, en mer ideologisk riktlinje att 

tas, med stöd i den aktuella politiska agendan. 

6.2 Diskussion om förslagets framtid 
Resultatet visade att det var en kombination av de två pluralistiska teorierna som var mest 

framträdande i uppsatsen. Med detta som bakgrund ges bilden av att de två initiativtagarna 

anser, att processen mer eller mindre stannat av. De två miljöorganisationerna är skeptiska till 

förslaget i sin helhet. Politikernas och statstjänstemännens synpunkter i frågan går alla åt 

samma håll. Förslaget ses som intressant, och det går att utveckla ytterligare. De flesta har en 

klar bild av vad förslaget skulle innebära, om det gällde personbilar, men när det gäller tunga 

fordon är svaret inte lika självklart. En strävan efter att kunna bedöma insatsen måste finnas, 

och det finns många effekter att ta hänsyn till. Det finansiella läget är, enligt 

statstjänstemännen, politikerna och merparten av intresseorganisationerna det största hindret 

till att förslaget kommer att realiseras. Sveriges Åkeriföretag beskrev det i termer av effekter 
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och kostnader där effekterna var tvungna att överträffa kostnaderna för ett faktiskt beslut. Allt 

ska vägas in, detta då det inte finns så mycket pengar i statens budget. Ofinansierade förslag 

brukar hamna mycket långt ner på finansdepartementets genomförandelista och det är frågan 

om inte det här förslaget gör det likaså. Om förslaget kommer upp i remissinstans, och fler 

intresseorganisationer kommer att ta del av det, kommer säkerligen fler varianter av det att 

skapas och nya vägar uppstå. Det kommer att ta tid, och det kan i slutändan bli så, att förslaget 

inte kan aktualiseras i den faktiska ekonomiska kris i industrin och samhället som för tillfället 

råder. Det var samtidigt i just den industrin, som det från början var tanken att en stimulering 

skulle ske. I dagsläget ser författaren mycket små möjligheter för förslagets genomförande, 

men med tiden kanske det kan gå från mazarinmöte till ett verkligt beslut. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsens gång har några frågor uppkommit men som författaren inte haft möjlighet 

att besvara. En sådan fråga är att se hur pass förankrat förslaget om en skrotningspremie på 

lastbilar är hos medlemmarna i de olika intresseorganisationerna. Att organisera sina 

medlemmar bakom sina förslag tycks vara av stor vikt för att ett förslag ska realiseras i ett 

verkligt beslut, och det skulle vara intressant att se om detta stämmer. Att se huruvida 

realiserade eller orealiserade förslag från intresseorganisationer faktiskt stöds av deras 

medlemmar eller om de lagts fram på en känsla om vad medlemmarna anser. 

 

En annan fråga som författaren anser vara intressant att undersöka är förhållandet av 

påverkansmöjlighet, mellan organisation med ett ekonomiskt intresse, och en organisation 

som är av ideell natur. Kan det vara så att förslag från en ideell verksamhet får ett mer positivt 

bemötande då risken för ekonomiska baktankar inte föreligger? Kan det på samma sätt vara så 

att en mer ekonomisk intresseorganisation tas på större allvar då det finns mer finansiella 

medel att erhålla, snarare än mer immateriella? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för representanter för de olika intresseorganisationerna 

Jag gör en magisteruppsats inom företagsekonomi som behandlar politiska beslutsprocesser. 

Uppsatsen grundar sig på det förslag, om skrotningspremier på lastbilar samt lägsta 

fordonsskatt de första fem åren för fordon med Euro 5 motorer eller bättre, som lagts fram av 

Sveriges Åkeriföretag. Syftet med min uppsats är att undersöka de påverkansmöjligheter olika 

intresseorganisationer har på förslag samt undersöka hur berörda politiker och tjänstemän 

anser att förslaget hanterats hittills och hur de upplevt kontakten med dito 

intresseorganisationer. Jag ämnar även att utifrån denna information spekulera i förslagets 

framtida utfall som ett eventuellt konstaterat beslut. 

 

Går det bra att det samtalet spelas in? Önskar du vara anonym i min magisteruppsats eller 

går det bra att ditt namn finns med? 

 

1. Kan du berätta om ert arbete och er involvering kring frågan om en skrotningspremie 

för lastbilar kombinerad med en lägsta fordonsskatt för Euro 5, eller bättre, motorer de 

första fem åren? Varför har ni tagit fram förslaget? Hur långt har det kommit? Vilka är 

de intresseorganisationer och personer (politiker) som hittills varit inblandade i 

processen kring förslaget?  

 

2. Hur anser ni att frågan blivit bemött av politiker och tjänstemän? Upplever du att ni 

fått någon respons till förslaget? Anser du att politikerna/tjänstemännen har lyssnat på 

er gällande denna fråga? Varför/varför inte? 

 

3. Tror du att olika intresseorganisationer blir bemötta på olika sätt i kontakter med 

politiker och tjänstemän? Finns det skillnader mellan olika organisationers möjligheter 

att göra sin röst hörd i den politiska processen kring detta förslag? 

 

4. Vilket upplever ni är det bästa sättet för att nå politiker? Har ni övervägt några andra 

vägar för att göra er röst hörd? Fanns det några hinder för att göra er röst hörd i denna 

fråga? Varför/varför inte? Vilken typ av hinder? 

 

5. Har ni några intressegrupper som inkommit med direkta invändningar till förslaget? 

 

6. Anser du att ni har lyckats organisera majoriteten av era medlemmar och att de står 

enade bakom förslaget som lagts fram? 

 

7. Vilken framtid spår du för förslagets faktiska genomförande? 

 

8. Har du något exempel på förslag som ni har lagt fram, som i stort sett samma aktörer 

varit delaktiga i som faktiskt förverkligades i ett konkret beslut? 

 

9. Detta var de frågor jag hade, är det något du önskar tillägga? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för politiker och tjänstemän 

 

Jag gör en magisteruppsats inom företagsekonomi som behandlar politiska beslutsprocesser. 

Uppsatsen grundar sig på det förslag, om skrotningspremier på lastbilar samt lägsta 

fordonsskatt de första fem åren för fordon med Euro 5 motorer eller bättre, som lagts fram av 

Sveriges Åkeriföretag. Syftet med min uppsats är att undersöka de påverkansmöjligheter olika 

intresseorganisationer har på förslag samt undersöka hur berörda politiker och tjänstemän 

anser att förslaget hanterats hittills och hur de upplevt kontakten med dito 

intresseorganisationer. Jag ämnar även att utifrån denna information spekulera i förslagets 

framtida utfall som ett eventuellt konstaterat beslut. 

 

Går det bra att det samtalet spelas in? 

Önskar du vara anonym i min magisteruppsats eller går det bra att ditt namn finns med? 

 

1. Kan du berätta om era kontakter med organisationer avseende frågan om 

skrotningspremie på lastbilar?  

2. Vad är din allmänna syn på skrotningspremier överlag, är det ett bra sätt att gynna 

industrin och förbättra miljön? 

3. Vilken form och intensitet har frågan fått? 

4. Var någon typ av kontakter med vissa organisationer viktigare än andra?  

5. Var någon kontaktform viktigare än andra? 

6. Finns det skillnader mellan olika organisationers möjligheter att göra sin röst hörd i 

den politiska processen? 

7. Vilka faktorer är viktiga i dialogen mellan olika aktörer? T ex personliga relationer 

eller sakkunskap 

8. Vilka faktorer gör en intresseorganisation intressant vid ett sådant här beslut? Vilka är 

de naturliga intresseorganisationerna att tala med vid ett sådant här förslag? 

9. Är det skillnad på intresseorganisationer som representerar företag vs. privatpersoner? 

10. Tror du att det blir någon skillnad i relationerna på ett förslag som kommer på initiativ 

från intresseföreningar jämfört med de där ni tar initiativ och vill ha synpunkter? 

11. Vilken framtid spår du för förslaget faktiska genomförande? Vilka är de bästa/sämsta 

villkoren för ett genomförande? 

12. Detta var de frågor jag hade, är det något du önskar tillägga? 

 

 


