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Förord 

2014 års Demokratiutredning har i uppgift att analysera behovet av 
och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda 
engagemanget inom den representativa demokratin. Utredningen 
ska även föreslå åtgärder i syfte att stärka individens möjligheter till 
delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet 
mellan de allmänna valen. Inom ramen för ovan beskriva uppgifter 
ska utredningen bl.a. analysera hur en alltmer föränderlig och 
globaliserad värld har påverkat olika samhällsaktörers 
förutsättningar att föra dialog med riksdag och regering. 

Erik Lundberg har på uppdrag av 2014 års Demokratiutredning 
skrivit en rapport om intresseorganisationers påverkansarbete 
gentemot riksdag och regering. Erik Lundberg är doktor i 
statskunskap, tidigare vid Örebro universitet och Högskolan i 
Dalarna.   
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1 Inledning1 

Att låta intresseorganisationer delta i den offentliga beslutsprocessen 
framhålls ofta som något demokratiskt önskvärt. Intresseorganisa-
tioner ger medborgare en ytterligare kanal vid sidan av den repre-
sentativa att föra fram sina synpunkter i den politiska processen. 
De tillför kunskap, idéer och perspektiv där staten själv inte för-
fogar över adekvat eller tillräckligt detaljerad kännedom. De bidrar 
till pluralism, en bredare och kritisk belysning av beslutsunderlag 
samt legitimitet till såväl beslutet som processen som sådan.2 

I Sverige har intresseorganisationernas deltagande varit ett natur-
ligt inslag i den statliga beslutsprocessen. Under en stor del av 
1900-talet har korporatismen bildat utgångspunkt för intresse-
organisationernas organisering i politiken. Korporatismen var 
huvudingrediens i den ”svenska modellen” och kännetecknades av 
att staten tillsammans med organisationerna formade politiken 
genom institutionella arrangemang och kompromissade fram en 
gemensam ståndpunkt.3 

I mitten av 1980-talet kom emellertid organisationernas insti-
tutionaliserade samarbete med staten att ifrågasättas4 och sedan 
deras beslutsfattande roll i myndigheternas styrelser upphörde i 
början på 1990-talet har de korporativa dragen i svensk politik 
blivit allt mindre synliga.5 Det institutionaliserade samarbetet har 
trätt tillbaka till förmån för en ökad betydelse av informell lobbying, 
det vill säga, direkta kontakter mellan intresseorganisationer och 
beslutsfattare. Därtill har medialiseringen av politiken öppnat upp 
                                                                                                                                                          
1 Ett tidigare utkast på rapporten presenterades på Ersta Sköndals högskola den 12:e maj 
2015. Tack till Lars Trägårdh och Pelle Åberg för synpunkter och kommentarer. 
2 Warren 2001; Fung 2003; Amnå 2003. 
3 Heckscher 1951; Rothstein 1992; Premfors 2000. 
4 Se exempelvis: De Geer 1992; SOU 1985:40. 
5 Lewin 1994; Lindvall & Sebring 2005. 
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för en större betydelse av offentlig lobbying genom 
opinionsbildning i media och användandet PR-byråer.6 Detta har 
skett samtidigt som politikens komplexitet sägs ha ökat i 
omfattning och ett ökat samspel med civilsamhället har lyfts fram 
som en förutsättning för att lösa dagens samhällsproblem.7 På 
senare år har också olika statliga initiativ tagits till att öka 
”dialogen” med civilsamhället genom olika nätverkslikande forum 
såsom samråd, dialoger och överenskommelser.8 

De här förändringarna har öppnat upp för en ny form av orga-
nisering av intresseorganisationerna i formeringen av den nationella 
politiken vilket också kan ha demokratiska konsekvenser. Infor-
mell lobbying kritiserats ofta för att ha negativa inverkningar på 
demokratin. En invändning är att beslut formas på mindre transpa-
renta arenor med begränsade möjligheter till insyn. Därtill lyfts 
ofta problemet med den demokratiska jämlikheten fram. Den infor-
mella lobbyingen betraktas som resurskrävande och organisationer 
med goda ekonomiska förutsättningar intar en särställning i politi-
ken på bekostnad av mindre resursstarka aktörer.  

I takt med den informella lobbyismens ökade betydelse väcks 
inte sällan förslag om att stärka demokratin. Förslagen har gällt allt 
från olika former av register där lobbyister förtecknar vilka de före-
träder och vilka kontakter de har med politiker och tjänstemän till 
karantänstider för personer i politisk och intressebärande roll.9 Vad 
som saknas i diskussionen är emellertid empirisk kunskap om 
intresseorganisationernas deltagande i utformningen av svensk 
politik i allmänhet och lobbyismens utbredning i synnerhet. Därtill 
har vi begränsad kunskap om vilken roll befintliga 
institutionaliserade arenor har för utformningen av politiken. 

Mot den här bakgrunden är avsikten med den här rapporten att 
öka kunskapen om intresseorganisationernas deltagande i politiska 
beslutsprocesser på nationell nivå. Två frågor besvaras i rapporten: 1) 
Vad utmärker intresseorganisationernas deltagande på 
institutionaliserade och icke-institutionaliserade arenor? 2) Vilken 
roll har institutionaliserade arenor såsom kommitté- och 
remissväsendet i svensk politik? Genom att svara på dessa frågor 
                                                                                                                                                          
6 Öberg & Svensson 2012; Strömbäck 2008, s. 387; Hermansson, et. al. 1999. 
7 Klijn & Koppenjan 2004; Evers 2005; Pierre & Peters 2000, s. 5. 
8 Se exempelvis prop. 2009/10:55; Reuter 2012; Jacobsson & Sundström 2006, s. 130-136. 
9 Se exempelvis Chari, et.al. 2010; Strömbäck 2011. 
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bidrar rapporten också till kunskapen om intresseorganisationernas 
deltagande i en mer post-korporativ politisk kontext. 

Framställningen tar sin huvudsakliga utgångspunkt från intresse-
organisationernas direkta kontakter med beslutsfattare, så kallad 
informell lobbying, samt deltagande genom det statliga kommitté- 
och remissväsendet.10 Kommitté- och remissväsendet utgör de 
kanske främsta exemplen på institutionaliserade arenor där staten 
sätter de yttersta ramarna för intresseorganisationernas deltagande. 
Informell lobbying är en mer icke-institutionaliserad arena där 
deltagandet sker mer på initiativ från intresseorganisationerna. 

Rapporten är baserad på ett omfattande empiriskt material bestå-
ende av fyra olika undersökningar: en dokumentstudie av intresse-
organisationernas deltagande i remissväsendet mellan 1964–2009; 
två enkätstudier om intresseorganisationers användning av olika 
påverkansarenor; samt en intervjustudie om tillsammans 22 
intervjuer med ledande företrädare för olika intresseorganisationer. 
Delar av resultatet är publicerat men en hel del är också nytt.  

Rapporten är strukturerad i fem avsnitt. Det följande avsnittet 
redogör för centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter. Med 
avstamp i den statsvetenskapliga litteraturen diskuteras också i 
avsnittet hur intresseorganisationernas deltagande i politiken kan 
ordnas. I det tredje avsnittet ges en kort beskrivning av rapportens 
metod och material och i det fjärde avsnittet presenteras de 
empiriska resultaten. I det femte avsnittet avslutas rapporten med 
en sammanfattande diskussion.   

                                                                                                                                                          
10 Med det statliga kommittéväsendet menas både parlamentariska kommittéer och utred-
ningar som leds av särskilda utredare. Begrepp som kommittéer och utredningar används 
parallellt och innefattar båda typer, om inget annat framgår. 
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1 Begrepp och teoretiska 
perspektiv 

1.1 Intresseorganisationer och arenor för deltagande 

Begreppet intresseorganisation ger upphov till olika associationer. 
För vissa är det synonymt med ”påtryckningar”, ”särintressen”, 
”oegentlig påverkan” och ”kravmaskiner”. För det andra är det 
sammankopplat med mer positiva begrepp som ”folkrörelser”, 
”medborgarsammanslutningar” eller ”civilsamhälle”. Orsakerna till 
skillnaderna kan naturligtvis vara flera och gälla allt från vilka orga-
nisationer som åsyftas till den normativa demokratiska utgångs-
punkten.11 I det här kapitlet syftar intresseorganisationer på 
medlemsbaserade organisationer som på olika sätt arbetar för att 
utöva politiskt inflytande. Medlemmar kan vara enskilda, företag 
eller andra organisationer.12 Det är en bred definition som 
inkluderar allt från religiösa och idéburna organisationer såsom 
Filadelfiakyrkan och Svenska djurskyddsföreningen; 
yrkesorganisationer såsom Svenska läkaresällskapet; fackliga 
organisationer som Landsorganisationen; arbetsgivarorganisationer 
som Svenskt näringsliv samt större branschorganisationer som 
Teknikföretagen. Gemensamt för intresseorganisationerna är att de 
på basis av gemensamma attityder, intressen eller idéer reser krav 
på andra grupper och institutioner i samhället, antingen direkt via 
det politiska systemet eller indirekt i den offentliga debatten. 
Intresseorganisationer förenas alltså i att försöka påverka politiska 

                                                                                                                                                          
11 Naurin 2001. 
12 Jordan, Halpin & Maloney 2004; Beyers et.al. 2008, s. 1106. 
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beslut.13 Det förhindrar emellertid inte att de också verkar för 
andra syften såsom att producera offentlig service eller bedriva 
idrottslig verksamhet för ungdomar. 

Intresseorganisationer som vill påverka politiken kan använda 
olika kanaler eller arenor. En tydlig skiljelinje går mellan om 
deltagandet är institutionaliserat eller icke-institutionaliserat. Ett 
institutionaliserat deltagande kännetecknas av att det äger rum 
inom de offentliga intuitionernas ramar, det vill säga, där staten 
sätter de yttersta ramarna för intresseorganisationernas deltagande. 
Institutioner kännetecknas som bekant av att de har någon form av 
förutbestämda och etablerade procedurer, och att det finns någon 
form av kontinuitet över tid. Ett institutionellt deltagande innebär 
således att intresseorganisationer måste förhålla sig till vissa givna 
etablerade handlingsmönster som i olika grad bestämmer eller 
påverkar sättet att delta. Det kan vara formellt nedtecknade 
procedurer eller normativa regler som har erkänns av samtliga 
inblandade aktörer. Kommitté- och remissväsendet utgör de 
kanske främsta exemplen på institutionaliserade arenor och kopplas 
ofta samman med den korporativa modellen.  

Ett icke-institutionaliserat deltagande kännetecknas av att det 
äger rum utanför statens omedelbara kontroll, ofta på initiativ av 
att intresseorganisationerna själva. Vid sidan av direkta aktioner 
såsom demonstrationer och namninsamlingar är lobbying, ett 
exempel på ett icke-institutionaliserat deltagande. Lobbying är en 
företeelse som ofta kopplas samman med de politiska systemen i de 
anglosaxiska länderna och utmålas ibland som något främmande i 
Svensk politik. Informella kontakter mellan intresseorganisationer 
och makthavare är emellertid inget nytt utan har varit en del av den 
svenska politiken under lång tid. I en undersökning om 
intresseorganisationernas roll i svensk politik mellan 1870 och 1910 
underströk statsvetaren Pär-Erik Back att många 
intresseorganisationer hade frekventa informella kontakter med 
beslutsfattare.14 Det är också allmänt känt att flera av de politiska 
partierna, genom sin tillkomst, har varit intimt förbundna med 
                                                                                                                                                          
13 Ett annat utmärkande drag är att de är baserade i en formell organisation. Det innebär att 
breda folkliga opinioner, tillfälliga rörelser eller grupper av individer inte inkluderas i den här 
definitionen. Intresseorganisationers vilja att påverka politiken särskiljer dem också från 
politiska partier som söker representation i val. 
14 Back 1967. 
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intresseorganisationer och folkrörelser. Det kanske främsta exemplet 
är allianserna mellan fackföreningsrörelsen och det Socialdemokra-
tiska partiet.15 

Lobbying beskrivs ibland också som ett svårfångat begrepp och i 
litteraturen återfinns olika definitioner. Ordets ursprung sägs här-
stamma från de som ville påverka den Amerikanska president Ulysses 
S. Grant i slutet av 1860-talet och som samlades i hotellobbyn nära 
presidentens bostad för att försöka få kontakt.16 Den bestämningen 
ligger också nära de definitioner av lobbying som återfinns i flera 
statsvetenskapliga studier. Lobbying har exempelvis definierats 
som ”icke-institutionaliserade direktkontakter med politiker eller 
tjänstemän i syfte att påverka offentligt beslutsfattande”17 och som 
”påverkan i form av direktkontakter, antingen för att hindra att en 
fråga blir föremål för ett visst beslut eller tvärtom”.18 Därtill finns 
det också dem som förespråkar en bredare definition som inklude-
rar även påverkansförsök som sker genom media och mer offent-
liga kanaler, det vill säga, opinionsbildande aktiviteter. Vissa forsk-
are har därför valt att göra en distinktion mellan ”inside” och 
”outside” lobbying eller informell och offentlig lobbying19 där det 
tidigare avser direkta kontakter mellan intresseorganisationer och 
beslutsfattare och de senare indirekta kontakter som sker 
exempelvis via media. Den här rapporten ansluter sig till en sådan 
bredare bestämning men fokuserar, som nämnts inledningsvis, på 
den informella lobbyismen, det vill säga, direkta kontakter mellan 
företrädare för intresseorganisationer och beslutsfattare. Sådan 
verksamhet har i litteraturen skildrats på olika sätt. Vissa beskriver 
det som ett ”utbyte av nyttigheter” där intresseorganisationer 
erbjuder kunskap och information i utbyte mot inflytande. Andra 
har liknat lobbying vid ”övertalningsförsök” och ytterligare några 
liknar lobbying som en ”stödinsats vid lagstiftning”.20 

                                                                                                                                                          
15 Elvander 1966, s. 246–249; Petersson 2007, s. 76. 
16 Strömbäck 2011. 
17 Hermansson, et.al. 1999, s. 17. 
18 Möller 2009, s. 3. 
19 Caldeira et.al. 2000; Beyers 2004. 
20 Hall & Deardorff 2006. 
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1.2 Demokratiska principer 

Som framgick inledningsvis är intresseorganisationernas deltagande 
i den statliga beslutsprocessen förknippat med ett flertal positiva 
effekter. Deltagardemokratiska inslag framhålls också ofta som ett 
omistligt inslag i en demokrati och som ett viktigt komplement till 
den representativa demokratin.21 På samma gång finns det problem 
förknippade med att låta intresseorganisationerna delta i utform-
ningen av politiken. En risk som redan har nämnts är att särintressen 
gynnas på bekostnad av allmänintresset. För att deltagandet inte 
ska utgöra ett hot mot demokratin krävs att det harmonierar med 
vissa grundläggande demokratiska principer. Statsvetaren Robert A. 
Dahl har i olika sammanhang formulerat ett antal allmänna grund-
satser eller principer för en fullständig demokratisk beslutsprocess 
eller politiskt system.22 En första princip knyter an till jämlikhets-
tanken och föreskriver att vid kollektivt bindande beslut måste lika 
hänsyn tas till varje medborgares önskemål vilket i ett representa-
tivt system uttrycks i den lika och allmänna rösträtten. För det 
andra ska en demokratisk beslutsprocess vara effektiv, vilket inne-
bär att varje medborgare har tillräckliga och lika möjligheter att 
uttrycka sina önskemål under hela beslutsprocessen. För det tredje 
ska processen kännetecknas av upplyst förståelse, med vilket 
åsyftas att varje medborgare bör ha tillräckliga och lika möjligheter 
att informera sig och bilda sig en välgrundad uppfattning. För det 
fjärde ska det finnas kontroll över dagordningen. Medborgarna och 
inga andra ska ha exklusiv rätt att avgöra vad som ska beslutas med 
hjälp av den procedur som uppfyller de tre första kriterierna. Slut-
ligen ska en demokratisk beslutsprocess kännetecknas av att vara 
inkluderande och omfatta alla vuxna medborgare. 

Samtliga av dessa principer kan inordnas i de normativa demo-
kratimodellerna; valdemokrati, deltagardemokrati och samtals-
demokrati23, men de olika modellerna lägger betoning på vissa 

                                                                                                                                                          
21 Warren 2001. 
22 Dahl 1982; Dahl 2006. 
23 I valdemokratin förverkligas folkviljan genom att folket väljer sina representanter som har 
som främsta uppgift att ”vaska fram” folkets intressen. Deltagardemokratin riktar intresset 
mot deltagandet mellan valen och värderar ett aktivt folkligt deltagande för att besluten blir 
kvalitativt bättre. Samtalsdemokratin betonar kvalitén på samtalet som ska präglas av en fri 
och öppen debatt, maximal inkludering, ett effektivt deltagande, respekt och ömsesidig för-
ståelse. (Gilljam & Hermansson 2003, s. 22–25). 
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principer. Valdemokratin, som tenderar att se demokratin som ett 
system för att aggregera medborgarnas individuella preferenser, 
lägger tyngdpunkten på ett inkluderande medborgarskap och lika 
och allmän rösträtt medan samtalsdemokratin betonar upplyst 
förståelse och beslutsfattande i konsensus. Deltagardemokratin 
betonar främst kvaliteten på den politiska processen som föregår 
beslutet och tar fasta på ett deltagande som är effektivt och öppet 
och kännetecknas av jämlikhet.24 Det innebär att alla intresse-
organisationer måste ges en reell möjlighet för att delta i processen 
fram till ett beslut genom att uttrycka åsikter för ett eller flera 
alternativ. Det innebär också att alla intresseorganisationer bör ha 
lika möjligheter att framföra sina synpunkter i den politiska besluts-
processen. Argumentationen bygger på ett antagande om en jämlik-
het i utgångsläget, det vill säga, att alla har samma möjligheter att 
föra fram sina synpunkter.25 Om detta inte uppfylls, exempelvis om 
processen domineras av resursstarka organisationer eller organisa-
tioner med priviligierat tillträde till beslutsprocessen kan den, uti-
från Dahls kriterier, stå i strid med kriteriet om politisk jämlikhet. 
Därtill bör deltagandet också kännetecknas av öppenhet och trans-
parens vilket innebär att beslutsprocesser ska vara tillgängliga och 
ge alla medborgare en möjlighet att bilda sig en uppfattning om olika 
frågor. Enligt Dahl går det inte att rättfärdiga beslutsprocesser där 
vissa medborgargrupper har mer insyn eller tillgång till information 
än andra eller där en dagordning sätts utan diskussion eller offent-
lig insyn.  

Att precisera och tillämpa dessa tre principer är ingen lätt 
uppgift. I synnerhet inte när deltagandet äger rum på flertal arenor, 
i olika frågor och i olika led av den politiska processen. Däremot är 
det möjligt att utifrån en bild av verkligheten diskutera deltagandet 
utifrån dessa ideal för att få en fingervisning om vad som 
kännetecknar intresseorganisationernas deltagande i samband med 
utformningen av den statliga politiken. 

                                                                                                                                                          
24 Jmf. Held 1997. 
25 Dahl 2006, s. 179. 
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1.3 Från korporatism till nätverk 

På vilket sätt intresseorganisationernas deltagande i den statliga 
beslutsprocessen organiseras har stor betydelse för hur de olika 
demokratiska principerna som beskrivits ovan upprätthålls. I likhet 
med många andra länder har Sverige ingen lagstiftning som reglerar 
intresseorganisationernas precisa plats i folkstyrelsen.26 Istället har 
deltagandet formats av en rad faktorer såväl inom som utanför 
politisk kontroll. Historiskt sett har den svenska politiska kulturen 
beskrivits i termer av öppenhet där offentlig politik utformats i 
samverkan med berörda intressen.27 På ett liknande sätt finns också 
en djupt rotad tanke om jämlikhet vilken det svenska politiska 
systemet är uppbyggt. Det innebär emellertid inte att alla organisa-
tioner har haft samma möjligheter att göra sin röst hörd eller att 
beslutsprocessen kännetecknats av transparens. Under större delen 
av 1900-talet har korporatismen varit utgångspunkt för hur intresse-
organisationernas deltagande i den offentliga beslutsprocessen har 
organiserats.  

Korporatismen kännetecknas av en maktutbytesprocess mellan 
staten och intresseorganisationer, och där politiska problem löses 
gemensamt genom förhandling och kompromiss.28 Staten erbjuder 
vissa intresseorganisationer priviligierat inflytande i politiken, mot 
att de disciplinerar sina medlemmar och ställer sin kunskap och 
information till statens förfogande. Därmed antas att politiken ut-
formas på ett sätt som är till gagn för allmänhetens intresse. I likhet 
med de andra Skandinaviska länderna har det framförallt varit de 
stora arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som har haft sär-
skilt goda påverkansmöjligheter i den svenska politiken. Dessa 
organisationer var priviligierade av staten på grund av sin monopol-
liknande ställning i sina respektive områden och förmåga att genom 
medlemskåren skapa stabilitet i samhället. Vid sidan av att delta i 
formeringen av politiken tog dessa organisationer på sig ett visst 
ansvar för verkställandet av politiken. I Sverige har intresseorgani-

                                                                                                                                                          
26 Det enda undantaget är regeringsformens skrivning om att ge sammanslutningar möjlighet 
att yttra sig i samband med beredningen av regeringsbeslut (Regeringsformen 7:2). Se vidare 
i avsnittet om remissväsendet.  
27 Exempelvis Anton 1969 men se även Premfors 2000. 
28 Schmitter 1979; Williamson 1985; Öberg 1994; Molina & Rhodes 2002. Se också Feltenius 
2004 för en redogörelse av den korporativa teoribildningen. 



       

14 

sationerna exempelvis haft en framskjuten position som ledamöter 
i statliga kommittéer och myndigheternas styrelser.29 

Sedan 1980-talet har de korporativa dragen i Svensk politik för-
svagats, något som har förklarats av såväl ekonomiska, maktpolitiska, 
strukturella och ideologiska orsaker.30 Intresseorganisationernas 
beslutsfattande roll i myndigheternas styrelser upphörde och repre-
sentationen som ledamöter i parlamentariska kommittéer blev 
mindre vanlig. Istället för ett institutionaliserat deltagande kom 
intresseorganisationerna närvaro i politiken att förändras i riktning 
mot en mer pluralistisk modell. 

Det klassiskt pluralistiska tänkandet emanerar ur en anglosaxisk 
politisk kontext och betonar betydelsen av konkurrens mellan olika 
intressen och där deltagandet kännetecknas av jämlikhet och öppen-
het.31 I de tidiga pluralistiska texterna liknas intresseorganisation-
erna vid aktörer på en marknad där alla organisationer konkurrerar 
med varandra om statens uppmärksamhet. Det politiska systemet 
präglas av ett stort mått av öppenhet där alla medborgare och 
intresseorganisationer har lika möjligheter att påverka utformningen 
av politiken. Till skillnad från korporatismen beskrivs staten här som 
en självständig och neutral aktör och som mottagare av intresse-
organisationernas åsikter och intressen. Staten har med andra ord 
en mer tillbakadragen och passiv roll i förhållande till intresse-
organisationerna. Ojämlikheter i maktförhållanden mellan olika 
intresseorganisationer, till exempel på grund av olika mått av ekono-
miska resurser, förutsätts jämnas ut genom interna och externa 
kontrollmekanismer i likhet med en ”osynlig hand”. En extern 
kontrollmekanism tar fasta på dynamiken inom civilsamhället. När 
en organisation som företräder ett intresse blir för dominerande i 
samhället kommer det leda till framväxten eller agerandet av ett mot-
satt intresse och därmed justeras ojämlika påverkansmöjligheter. De 
interna kontrollmekanismerna återfinns inne i staten. För att politi-
ker ska bli återvalda och få stöd för sina förslag förutsätts att de 
lyssnar till en bred kategori av organisationer. Enligt den pluralis-
tiska synen är deltagandet således inte begränsat till ett fåtal organi-

                                                                                                                                                          
29 Jmf. Hadenius 1978; Hermansson et.al 1999. 
30 Se exempelvis Micheletti 1994; Rothstein & Bergström 1999; Hermansson, et.al. 1999; 
Lewin 1992. 
31 Se exempelvis Truman, 1951. 
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sationer. Tillträdet är öppet och staten har i princip en obefintlig 
roll i att forma och påverka intresseorganisationernas deltagande. 

Stödet inom forskningen för att deltagande (självrörligt) ordnas 
enligt en mer eller mindre jämlik modell är i princip obefintligt. 
Snarare pekar forskning inom den neo-pluralistiska litteraturen på 
att relationen mellan staten och intresseorganisationerna ofta är 
mer strukturerad, institutionaliserad och i det närmaste konsekvent 
ojämlik.32 En återkommande förklaring till det snedvridna deltag-
andet är fördelningen av organisatoriska resurser, vilket kan inne-
fatta alltifrån finansiella resurser, kunskap och expertis till medlems-
bas och politisk status.33 Intresseorganisationer som exempelvis har 
många medlemmar har större möjligheter att göra sin röst hörd 
eftersom politiker är intresserade av att samarbeta med organisa-
tioner som kan hjälpa dem att vinna många röster i kommande val. 
På liknande sätt har intresseorganisationer med goda ekonomiska 
resurser antagits ha bättre påverkansmöjligheter, eftersom ekono-
miska resurser ökar möjligheten att på egen hand eller genom konsul-
ter frambringa den kunskap och expertis som efterfrågas av besluts-
fattare.34 Flera hävdar också att ju mer komplicerad och ”teknisk” en 
fråga är desto större är i regel beslutfattarnas behov av information 
från intresseorganisationer som därmed har större möjligheter att 
blir representerad i politiken.35 

Mot bakgrund av korporativismens tillbakagång, däribland i 
Skandinavien och kritiken mot den klassiskt pluralistiska synen har 
teorier om ”policy nätverk” lyfts fram som ett alternativt sätt att 
förstå intresseorganisationernas organisering i politiken.36 Forsk-
ning inom det här fältet argumenterar för att relationen mellan 
staten och intresseorganisationerna präglas av mer eller mindre 
stabila policy nätverk eller beslutsgemenskaper. Karaktären på nät-
verken varierar från mer löst sammansatta ”issue networks” där 
interaktionen är mer tillfällig, dynamisk och konfliktfylld och där 
många olika aktörer deltar, till mer stabila, konsensusinriktade 
”policy communities” med ett mer begränsat antal aktörer.37 

                                                                                                                                                          
32 Naurin 2001, s. 69. 
33 Baumgartner & Leech 1998. 
34 Hansen 1994; Bouwen 2002. 
35 Dür & De Bièvre 2007. 
36 Marsh, et.al. 2009; Bernhagen, et.al. 2015. 
37 Rhodes 1992. 



       

16 

Ett gemensamt drag hos nätverken är att aktörerna delar en 
gemensam (grund)syn och ett intresse för utformningen av 
politiken. En annan viktig förutsättning är att aktörerna är 
beroende av varandras resurser. Nätverken liknas vid en klunga av 
aktörer som binds samman av framförallt resursberoenden och som 
är betydelsefulla för såväl skapandet som upprätthållandet av 
nätverken.38 Medan staten tillhandahåller intresseorganisationer 
påverkansmöjligheter, erbjuder intresseorganisationer expertis, 
information, legitimitet och kontroll över genomförandet av 
politiken. Beroendet av resurser gör att aktörerna dels kan samlas 
kring gemensamma intressen i politiken dels ha möjlighet att finna 
politiska lösningar på politiska problem. Vissa studier visar att blott 
en nära (ideologisk) relation mellan en intresseorganisation och 
beslutsfattare inte ensamt kan ge intresseorganisationer 
representation i nätverken utan det krävs att en intresse-
organisation också kan tillföra kunskap och information.39 En 
annan central komponent i nätverken är tillit. Tillit och förtroende 
mellan aktörer i ett nätverk reducerar transaktionskostnader, 
minimerar egenintresse, osäkerhet och bidrar till stabilitet. Tilliten 
är också en viktig komponent för samsynen och kommunikation 
mellan aktörerna i nätverket. Vissa forskare har till och med hävdat 
att tilliten särskiljer interaktionen i nätverk från det samspel som 
sker i andra mer hierarkiska organisationer.40 
  

                                                                                                                                                          
38 Rhodes 2007. 
39 jmf Bernhagen et.al. 2015 
40 Börzel 1999, s. 264; Hindmoor 1998. 
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2 Material och metod 

De undersökningar som ligger till grund för rapporten baseras på 
fyra empiriska studier av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär. 
Som beskrivs inledningsvis riktar merparten av studierna intresset 
mot intresseorganisationernas informella lobbying samt deltagande 
i kommitté- och remissväsendet. Den första studien baseras på en 
enkät riktad till ett slumpmässigt urval av 12 procent eller mot-
svarande 880 svenska intresseorganisationer och syftar till att ge en 
bild av intresseorganisationernas användning av olika arenor för att 
påverka svensk politik. Urvalet är baserat på Statistiska Central-
byråns databas (SNI 94) och endast aktiva organisationer, det vill 
säga, de som under de senare åren har varit föremål för skatt har 
inkluderats. Enkäten skickades ut mellan december 2012 och mars 
2013 och svarsfrekvensen på enkäten var 50 procent.41 

Den andra studien baseras på en dokumentstudie av remiss-
förteckningar från 33 slutbetänkanden från statliga utredningar 
mellan 1964–2009. Studien ger en bild av omfattningen av intresse-
organisationernas deltagande och hur deltagandet har förändrats 
över tid. Utredningarna gäller nio politikområden; alkoholpolitik, 
bostadspolitik, fiskepolitik, integrationspolitik, jaktpolitik, kärn-
kraftspolitik, kulturpolitik, socialpolitik och utbildningspolitik. 
Från varje politikområde har tre till fem utredningar valts vilka 
inbördes behandlar en liknande problematik eller politisk fråga som 
har varit återkommande under perioden. Detta för att möjliggöra 
jämförelser över tid. Remissförteckningarna har analyserats och 

                                                                                                                                                          
41 Enkäten genomfördes inom ramen för forskningsprojektet “Beyond the welfare state: the 
Europeanization of Swedish civil society organizations” (EUROCIV) finansierat av Veten-
skapsrådet (421-2010-1678). Författaren tackar Roberto Scaramuzzino för assistans med 
materialet. 
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kategoriserats på basis av typ av intresseorganisation och aktör 
samt hur intresseorganisationerna har deltagit i remissväsendet.42  

Den tredje studien består av en enkät riktad till 302 intresse-
organisationer som någon gång har deltagit i remissväsendet mellan 
2003–2009. Enkäten skickades ut i juni 2011 till organisationer som 
deltog i remissväsendet i sju av de utredningar som användes för 
den andra studien. Enkäten skickades per e-post och svarsfrekven-
sen uppgick till 75 procent. Den innehöll 34 allmänna frågor om 
intresseorganisationerna, politiska påverkan, deltagande kommittéer 
och utredningar, berednings- och referensgrupper samt remiss-
väsendet.43 Studien används för att fördjupa förståelsen för intresse-
organisationernas deltagande i remissväsendet och vilken roll remiss-
väsendet spelar i svensk politik. 

Den fjärde och sista studien består av 22 semi-strukturerade 
intervjuer med ledande företrädare för svenska intresseorganisa-
tioner. Den här studien har används för att få en bild av intresse-
organisationernas syn på politisk påverkan och lobbying i Sverige 
samt kommitté- och remissväsendets roll i svensk politik. Organi-
sationerna identifierades genom enkäten och valdes ut för att ha 
särskilt mycket erfarenhet av att delta i det statliga kommitté- och 
remissväsendet samt politiskt påverkansarbete. Respondenterna har 
positioner såsom generalsekreterare, ekonomisk eller intresse-
politisk chef, etc. och representerar såväl stora som små intresse-
organisationer aktiva inom olika politikområden. Intervjuerna 
genomfördes i två omgångar. I den första omgången intervjuades 
18 respondenter från 15 olika organisationer44 och då riktade 
intresset mot intresseorganisationernas erfarenheter och syn på 
kommitté- och remissväsendet.45 I den andra omgången 
intervjuades åtta respondenter från sju olika intresse-
                                                                                                                                                          
42 För mer information om vilka utredningar som valts ut och för en diskussion om metodo-
logiska överväganden se Lundberg 2014, s. 45-49. 
43 För mer information om enkätstudien, vilka utredningar som valts, metodologiska över-
väganden, etc. se Lundberg 2014, sid. 50-51. 
44 Följande personer har intervjuats: Lars Berge-Kleber (Afasiförbundet); Mikael Klein 
(Handikappförbunden); Ulrika Källén Lörelius (KLYS); Lars-Erik Lundkvist (Lantbrukar-
nas riksförbund); Milinko Mijatovic (SIOS); Maicen Ekman (Folkbildningsförbundet); 
Jan Terstad (Naturskyddsföreningen); Martina Krüger (Greenpeace); Lars Pettersson (Famna); 
Guy Lööf (Pensionärernas riksorganisation); Peter Moilanen (IOGT-NTO); Göran Nordén, 
Anders Torstensson och Anne Wigart (Svenskt näringsliv); Helene Lindstrand (Lärar-
förbundet); Samuel Engblom (TCO); Ola Pettersson och Linda Grape (LO). 
45 Se Lundberg 2014 för mer info om urval, analytisk strategi och metodologiska övervägan-
den. 
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organisationer46 och syftade till att ge en kompletterande bild av 
intresseorganisationernas syn politisk påverkan i allmänhet och 
lobbying i synnerhet. 

Med undantag från den första studien, som baseras på ett slump-
mässigt urval av alla aktiva svensk intresseorganisationer, gör studie 
två, tre och fyra inga anspråk på att ge resultat som är möjliga att 
generalisera. Styrkan i dessa studier ligger istället i dess möjlighet 
att skapa en djupare förståelse för intresseorganisationernas del-
tagande i allmänhet och för kommitté- och remissväsendet i 
synnerhet.   

                                                                                                                                                          
46 Följande personer har intervjuats: Göran Nordén & Anders Torstensson (Svenskt 
näringsliv); Jonas Cohen (Teknikföretagen); Josefine Karlsson (Kvinna till Kvinna); Mikael 
Klein (Handikappförbunden); Lars Pettersson (Famna); Kristina Ahlinder (Svenska 
Författarföreningen) och Ola Pettersson (LO). Tack till Karl-Oskar Öhman för hjälp med 
transkribering. 
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3 Deltagandet på 
institutionaliserade och icke-
institutionaliserade arenor 

Inledningsvis konstaterades hur förutsättningarna för intresse-
organisationernas deltagande i den statliga beslutsprocessen har 
förändrats. I det här avsnittet presenteras en empirisk analys bestå-
ende av tre delar. I den första delen presenteras en översikt av 
intresseorganisationernas deltagande på institutionaliserade arenor 
med fokus på remissväsendet. I den andra delen redogörs för 
intresseorganisationernas deltagande på icke-institutionaliserade 
arenor, det vill säga, lobbying. I den tredje och sista delen redogörs 
för vilken roll, om alls, det statliga kommitté- och remissväsendet 
har i svensk politik. Varje del avslutas med en kort samman-
fattning.  

3.1 Remissväsendet 

Efter att en statlig utredning (SOU) har slutförts och överlämnats 
till regeringen skickas den på konsultation eller ”remiss” till intresse-
organisationer, myndigheter och företag som är berörda av för-
slaget. Traditionen att offentligt rådfråga olika samhällsaktörer om 
förslag till ny lagstiftning och nya offentliga insatser har djupa 
rötter i svensk politik och kan spåras åtminstone så långt tillbaka 
som till 1809 års konstitution (Regeringsformen 1809, 7§). Ett 
grundläggande syfte med att skicka utredningar på remiss är att få 
fram ett bättre beslutsunderlag och skapa en klarare bild av reak-
tioner från olika aktörer inom och runtomkring det offentliga 
systemet. Därtill kan remitteringen också betraktas som en slags 
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informationsspridning där staten genom remissförfarandet ser till 
att berörda aktörer får del av betänkandet.  

Proceduren att skicka utredningar på remiss har således en lång 
tradition, men det var först under 1930-talet som intresseorganisa-
tioner kom att ta plats i remissväsendet47 vilket sammanföll med den 
korporativa modellens framväxt i Sverige. I likhet med kommitté-
väsendet är remissväsendet en formaliserad process och har dess-
utom stöd i Regeringsformen 7:2 där det stadgas att: 

Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och 
yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och yttran-
den ska också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. 
Även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs 
ges möjlighet att yttra sig. 

Även om remissväsendet inte nämns bokstavligen i grundlagen har 
praxis varit att tolka regeringsformens skrivning som ett uttryckligt 
stöd för remissväsendet.48  

Remissväsendet är en öppen process och alla aktörer, även privat-
personer, har möjlighet att skicka in synpunkter. Statliga aktörer är 
de enda som är skyldiga att svara. Funktionen att rådfråga ett urval 
av intresseorganisationer kan innebära att regeringen styr vilka 
organisationer som bör svara på remiss, och i förlängningen även 
vilka åsikter som kommer upp på den politiska agendan. Ett främ-
jande av intressen kan givetvis ske av olika orsaker, till exempel för 
att ge en missgynnad grupp en röst i politiken men det kan också 
ge redan priviligierade organisationer en särställning vilket kan 
bidra till att befästa ojämlikheter i politiken. 

Remissväsendet beskrivs ibland som unikt, men liknande kon-
sultativa processer finns i ett flertal andra länder och har fått ökad 
uppmärksamhet framförallt inom EU. Där har kommissionen 
utvecklat olika former för skriftliga samråd med civilsamhället.49 
Även i USA används skriftliga konsultationer av lagförslag som ut-
arbetas av myndigheter och i Danmark konsulteras intresseorgani-

                                                                                                                                                          
47 Nilsson-Stjernquist 1947. 
48 Petrén & Ragnemalm 1980, s. 154–155. 
49 Över tid har tre typer av konsultativa förfaranden växt fram; öppna konsultationer som 
används tidigt i beslutsprocessen, riktade konsultationer som används senare i processen och 
i samband med ett färdiga förslag samt specialreglerade konsultationer som används i speci-
fika och särskilt invecklade frågor. Se vidare Tarschys & Johansson 2014. 
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sationer skriftligen innan beslut fattas i parlamentet.50 Fram till 
2002 hade även Finland ett närmast identiskt remissförfarande som 
det svenska.51 I jämförelse med den danska och amerikanska for-
men av konsultation är det svenska remissväsendet tämligen om-
fattande i bemärkelsen att ett relativt stort antal aktörer bjuds in. 

3.1.1 Intresseorganisationer och andra aktörer 

Resultatet från dokumentstudien visar att intresseorganisationer 
utgör en relativt stor andel av de totala remissinstanserna. 
Intresseorganisationer utgjorde i genomsnitt 29 procent av andelen 
inbjudna remissinstanser under perioden 1964–2009. Motsvarande 
siffra för offentliga remissinstanser, det vill säga, statliga 
myndigheter, kommuner, landsting och rättsinstanser, etc. är 
68 procent och för marknadsaktörer, det vill säga, företag omkring 
3 procent. 

Tabell 4.1 visar inbjudna remissinstanser 1964-2009 fördelat på 
olika typer av aktörer. Som framgår av tabellen ökade antalet 
remissinstanser mellan den första (1964–1979) och sista perioden 
(2000–2009) från 737 till 1 139. De offentliga remissinstanserna har 
ökat mest, från 458 under den första perioden (1964–1979) till 757 
under den sista perioden (2000–2009). Motsvarande siffror för 
intresseorganisationer är från 258 till 316. Relativt sett har 
emellertid intresseorganisationerna minskat med 7 procent medan 
offentliga aktörer och marknadsaktörer ökat med 4 respektive 3 
procent mellan den första och sista perioden. 

                                                                                                                                                          
50 Yakee 2006; Bindecrantz,et.al. 2014. 
51 Raino-Niemi 2010; Anckar 1980. 
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Not. Procent, absoluta tal i parentes. 

 
Alla aktörer svarar emellertid inte på remiss. Ungefär 10 procent av 
intresseorganisationerna, nästan 8 procent av de offentliga remiss-
instanserna samt drygt 2 procent av marknadsaktörerna som har 
bjudits in valde att inte svara på remiss under den senaste perioden 
(2000–2009). Sett över hela perioden har andelen ej svarande 
intresseorganisationer ökat med nästan 6 procent, de offentliga 
aktörerna med nästan 5 och marknadsaktörerna med knappt 
2 procent mellan den första (1964–1979) och sista perioden (2000–
2009). Däremot märks en viss ökning av antalet spontana svar från 
156 under den första perioden (1964–1979) till 335 under den sista 
perioden (2000–2009). Ökning är störst bland de offentliga 
aktörerna som ökat från 33 till 115 och intresseorganisationer från 
91 till 119. 

Ser vi till antalet totalt inkomna svar under den senaste perioden 
(2000-2009), det vill säga de som bjuds in och svarar samt 
eventuella spontana svar, förändras inte bilden avsevärt. 
Intresseorganisationerna utgör 25 procent varav ungefär 7 procent 
av dessa är spontana svar. Störst andel svar, 67 procent, kommer 
emellertid från de offentliga aktörerna och av dessa är 3 procent 
spontana. Som illustreras i tabell 4.2 nedan har antalet svar på 
remiss ökat från drygt 800 under den första perioden (1964–1979) 
till över 1 200 under den sista perioden (1964–2009). De offentliga 
aktörerna och marknadsaktörerna har ökat mest medan antalet 
intresseorganisationer har varit relativt konstant. I relativa tal har 
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intresseorganisationer emellertid minskat med 12 procent medan 
framförallt de offentliga aktörerna har ökat med 10 procent. 

Not. Procent, absoluta tal i parentes.  

3.1.2 Typer av intresseorganisationer 

Om vi sedan tillåter oss att titta på förändringen inom kategorin 
intresseorganisationer kan vi dra ytterligare slutsatser om 
deltagandet av olika typer av organisationer. Tabell 4.3 visar 
inbjudna remissinstanser fördelat på sex typer av organisationer. 
Resultatet visar att övriga organisationer samt idébaserade- och 
religiösa organisationer utgjorde 25 respektive 22 procent av 
intresseorganisationerna under den senaste perioden (2000–2009). 
Därefter följer yrkesorganisationer (16 procent) och arbetsgivar-
organisationer (14 procent). Fackliga organisationer utgjorde 
12 procent och bransch- och aktivitetsorganisationer 7 respektive 
3 procent.  

Mellan den första (1964–1979) och sista perioden (2000–2009) 
har övriga organisationer och arbetsgivarorganisationer ökat mest 
med 7 respektive 3 procent. Idébaserade- och religiösa 
organisationer och aktivitetsorganisationer har minskat mest med 8 
respektive 4 procent. Även fackliga organisationer har minskat med 
3 procent under perioden. En närmare granskning av kategorin 
övriga organisationer visar att de delvis utgörs av service-
orienterade organisationer som utför välfärdstjänster. Att dessa fått 
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ökad betydelse kan förstås i relation till välfärdsstatens förändrade 
behov att tillåta aktörer inom det civila samhället som 
välfärdsleverantörer.52 

Not. Procent, absoluta tal i parentes.  

  
Med utgångspunkt från dokumentstudien är det också möjligt att 
identifiera vilka enskilda intresseorganisationer som har bjudits in 
flest gånger att svara på remiss. Tabell 4.4 visar de organisationer 
som bjudits in fler än fem gånger under perioden 1964-2009. Vi kan 
se att Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) och 
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) har bjudits in 23 
gånger eller i 70 procent av möjliga fall under perioden 1964–2009 
medan Landsorganisationen (LO) har bjudits in 21 gånger eller i 
64 procent av fallen. Svenskt näringsliv har blivit inbjuden 16 
gånger eller i nästan hälften av fallen och Handikappförbunden 14 
gånger och i 42 procent av fallen. Lantbrukarnas riksförbund 

                                                                                                                                                          
52 jmf. Lundberg 2012; Wijkström 2004. 
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(LRF) och Folkbildningsförbundet har bjudits in vardera 10 gånger 
eller i var tredje remissomgång.  

En sådan här jämförelse är förstås starkt beroende av urvalet av 
remissförteckningar (se avsnitt 3 ovan) samt typ av utredning. I det 
här fallet baseras resultatet på mer genomgripande utredningar 
vilket kan ha gynnat organisationer med en bredare agenda. 
Resultatet ger alltså inte en representativ bild av deltagandet även 
om dominansen av resursstarka och korporativa fack- och 
arbetsgivarorganisationer också har noterats i andra studier.53 

                                                                                                                                                          
53 Se Gunnarsson & Lemne 1998; Uhrwing 2001. 
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Not 1. Det maximala antalet gånger en intresseorganisation kan bli inbjuden är 33. 

 
Vad som utmärker de organisationer som ges tillträde till 
beslutsprocessen har varit föremål för olika undersökningar 
(Uhrwing 2001; Lundberg 2014). I en studie av de organisationer 
som deltog i remissväsendet under perioden 2003-2009 visade 
Lundberg (2013) att olika typer av organisatoriska resurser, 
exempelvis finansiella resurser och medlemmar inte hade någon 
effekt på chansen för en intresseorganisation att bli inbjuden till 
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remissväsendet. Däremot fanns en statistiskt signifikant effekt (på 
95 procents nivå) av att ha en priviligierad position genom andra 
mer informella kanaler i Regeringskansliet såsom berednings- och 
referensgrupper, dialoger och samråd. Organisationer som ofta 
deltog på dessa arenor inbjöds nästan 10 procent oftare till 
remissväsendet än de som inte var det. Därtill fanns en viss effekt 
av att vara fackorganisation eller arbetsgivarorganisation men sam-
bandet var mindre starkt (90 procents nivå). Resultatet kan sam-
mantaget tolkas som att men att vissa redan priviligierade 
organisationer har en fördel.54 

Alla organisationer som bjuds in svarar emellertid inte på remiss. 
Tabell 4.5 visar andelen av inbjudna organisationer som har valt att 
inte svara på remiss.55 Som framgår av resultatet är det framförallt 
idébaserade och religiösa organisationer följt av yrkesorganisationer, 
övriga intresseorganisationer och arbetsgivareorganisationer som 
valde att inte svara på remiss under den sista perioden (2000–2009). 
De intresseorganisationerna med minst andel ej svar är 
aktivitetsorganisationer, följt av fackföreningar och bransch-
organisationer. 

Sett över tid har andelen av ej svar ökat mest bland religiösa och 
idébaserade organisationer samt yrkesorganisationer (vardera 7 
procent) följt av övriga organisationer och arbetsgivare-
organisationer med 6 respektive 3 procent. Fackföreningarna är den 
enda typen av organisation som visar på en lägre andel ej svar under 
perioden. Resultatet kan tolkas som att de typer av intresse-
organisationer som har varit mest förknippade med den 
korporativa modellen och historiskt sett mest involverad i den 
nationella beslutsprocessen också är bättre på att svara. Hur 
organisationer väljer att delta i remissväsendet kan emellertid 
påverkas av flera faktorer. Att svara på remiss är resurskrävande 
vilket kan gynna resursstarka organisationer. En annan 
omständighet är naturligtvis i vilken utsträckning utredningen 
bedöms relevant för organisationen. 

                                                                                                                                                          
54 Lundberg 2013. Notera att studien mäter variation bland de som deltar i remissväsendet, 
dvs. inbjudna organisationer och de som svarar utan inbjudan. 
55 Eftersom studien utgår från en analys av remissteckningar tas ingen hänsyn till 
remissvarets innehåll. Organisationer som svarar på remiss utan substantiellt innehåll räknas 
i denna studie som ett svar. 
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Not. Procent av totalt antal förtecknade intresseorganisationer. Absoluta tal i parentes. 

 
Slutligen, när det gäller inkomna svar, det vill säga, de som har 
deltagit aktivt i remissväsendet (spontant eller efter inbjudan) 
utgjorde övriga organisationer samt idébaserade- och religiösa 
organisationer de två största typerna av organisationer med 30 
respektive 16 procent under den sista perioden (2000–2009). 
Arbetsgivarorganisationer utgjorde 15 procent följt av fack-
organisationer (13 procent), yrkesorganisationer (12 procent). 
Vidare framgår att bransch- och aktivitetsorganisationer utgjorde 
vardera 7 procent. 

Sett över tid har idébaserade- och religiösa organisationer och 
yrkesorganisationer minskat mest med 15 respektive 5 procent. 
Övriga organisationer har däremot ökat sin närvaro i remiss-
väsendet med 11 procent och motsvarande siffra för arbetsgivar-
organisationer är 6 procent. Deltagandet av bransch- och 
fackorganisationer har varit relativt stabilt under perioden och ökat 
med 2 respektive 1 procent. 
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Not. Procent, absoluta tal i parentes. 

3.1.3 Sammanfattning 

Sammantaget visar resultaten på att intresseorganisationer utgjorde 
i genomsnitt 29 procent av andelen inbjudna remissinstanser under 
perioden 1964–2009. Antalet inbjudna intresseorganisationer har 
också ökat något över tid, men den proportionella andelen i 
förhållande till offentliga aktörer och marknadsaktörer har totalt 
sett minskat. Övriga organisationer, idébaserade- och religiösa 
organisationer samt yrkesorganisationer utgör de tre största 
typerna av organisationer som bjuds in till remissväsendet. Det är 
också de typerna av organisationer som svarar i minst utsträckning. 
Ser vi till inkomna svar, det vill säga de som deltar aktivt i 
remissväsendet, utgör övriga organisationer, idébaserade- och 
religiösa organisationer störst andel av organisationer följt av 
arbetsgivareorganisationer, fackorganisationer och yrkes-
organisationer. De aktiva deltagandet av idébaserade- och religiösa 
organisationer samt yrkesorganisationer har minskat mest relativt 
sett medan övriga organisationer och arbetsgivareorganisationer 
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har stärkt sin position i remissväsendet. Samtidigt bör också 
nämnas att förändringarna över tid inte är dramatiska. Närvaron av 
fackliga organisationer har exempelvis varit förvånansvärt stabil 
under perioden. 

3.2 Lobbying 

I denna del riktas intresset mot intresseorganisationernas 
deltagande på icke-institutionaliserat arenor. Fokus riktas 
huvudsakligen mot direkta kontakter med beslutsfattare, det vill 
säga, informell lobbying. 

3.2.1 Omfattningen av lobbying 

För att få en rättvisande bild av omfattningen av lobbying görs här 
en jämförelse av intresseorganisationernas användning av olika 
arenor för att påverka politiken. I figur 4.7 presenteras resultatet 
från en enkät skickad till 880 slumpmässigt utvalda svenska intresse-
organisationer. Organisationerna fick svara på frågan: ”Hur ofta 
brukar er organisation använda följande sätt att påverka den svenska 
politiken?” Svarsalternativen inbegrep alltifrån direkta kontakter 
med politiker och tjänstemän på lokal och nationell nivå, till det 
statliga kommitté- och remissväsendet och institutioner inom EU, 
m.m. Resultatet visar att direkta kontakter med politiker och tjänste-
män (informell lobbying) och media (offentlig lobbying) är de mest 
använda arenorna. Mellan 42 och 47 procent av de organisationer 
som har svarat på enkäten använder direkta kontakter med politiker 
och tjänstemän på nationell nivå för att påverka svensk politik 
(386/795 för politiker 329/786 för tjänstemän). Traditionell och social 
media används av drygt 51 procent (454/803 respektive 373/794). 
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Not. Se Appendix 1 för fullständig redovisning av resultaten. 

 
Ungefär 26 procent (233/765) av intresseorganisationerna uppger 
att de ofta eller ibland använder statliga utredningar för att påverka 
politiken. I jämförelse med andra arenor såsom direkta kontakter 
med politiker och tjänstemän och media används således 
kommittéväsendet i relativt liten utsträckning. Som framgår av 
figur 4.7 är remissväsendet den formella arena som används av flest 
intresseorganisationer för att påverka svensk politik. Av de in-
tresseorganisationer som har svarat på enkäten uppger strax över 
36 procent (321/783) att de ofta eller ibland använder remissväsen-
det. Motsvarande siffra för berednings- och referensgrupper är 
31 procent (270/779) och institutioner inom EU används av drygt 
15 procent (138/758) av intresseorganisationerna. Endast 13 procent 
(117/777) använder konsulter för att påverka politiken. Något fler, 
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mellan 27 och 33 procent, använder demonstrationer och namnin-
samlingar (212/760 för demonstrationer och 390/863 för namn-
insamlingar). Flest intresseorganisationer, omkring 63 procent av 
de som svarat på enkäten, riktar emellertid intresset mot lokala 
politiker och tjänstemän (555/814 för politiker och 554/810 för 
tjänstemän). Det kan förstås både i ljuset av den decentraliserade 
svenska förvaltningen och att många intresseorganisationer är för-
ankrade på lokal politisk nivå.56 Vidare finns det också totalt sett 
fler lokala än nationella politiker och tjänstemän vilket kan förklara 
den omfattande lokala närvaron.57  

3.2.2 Begreppet och praktiken 

Som beskrevs inledningsvis är lobbying ett delvis mångtydigt be-
grepp som inrymmer olika sätt att påverka politiken. I intervjuer 
med företrädare för intresseorganisationer nämner flera att begreppet 
lobbying ger upphov till olika men också negativa associationer. En 
respondent knyter begreppet till påverkansarbete som sker inom 
ramen för en mindre öppen struktur medan andra menar att be-
greppet lätt förknippas med ekonomiskt resursstarka organisa-
tioner. Av den anledningen föredrar flera respondenter att istället 
tala om ”politisk påverkan”, men konstaterar samtidigt att den 
verksamhet som de och mer resursstarka organisationer bedriver i 
grunden inte skiljer sig nämnvärt åt. 

Ja, lobbying är ju ett knepigt ord. Det beror på vad man lägger i det. Vi 
använder ju inte gärna själva det ordet – lobbying. För det kan lätt för-
knippas med, ja det finns en risk med att det förknippas med den 
lobbying som görs av väldigt resursstarka intressen där man så att säga, 
säljer in sig. Men i en viss bemärkelse så bedriver vi ju lobbying i den 
bemärkelsen att vi försöker påverka och få ett gehör får vår analys, vår 
syn. 

Flera respondenter har emellertid svårt att på ett entydigt sätt 
definiera vad som avses med lobbying. En tydlig skiljelinje går 
                                                                                                                                                          
56 Se exempelvis Wallman Lundåsen (2014) om påverkan på lokal politisk nivå. 
57 Resultaten ska dock tolkas med försiktighet eftersom det inte framgår i vilken egenskap 
som organisationerna har svarat. Urvalet består nämligen både av nationellt orienterade orga-
nisationer och deras lokala medlemsorganisationer. Det är således möjligt att lokala organisa-
tioner har svarat utifrån ett nationellt perspektiv. Användningen av exempelvis kommitté- 
och remissväsendet kan därmed vara överskattade och den lokala nivån underskattad. 
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mellan huruvida lobbying bara inbegriper direkta kontakter med 
politiker och tjänstemän eller också innefattar opinionsbildande 
aktiviteter. I linje med begrepp som ”inside” och ”outside” 
lobbying gör flera respondenter också en tydlig skillnad mellan 
”offentlig lobbying” vilken inbegriper påverkansförsök som sker 
exempelvis via remisser, debattartiklar och offentliga rapporter och 
”informell lobbying” som direkta kontakter med politiker och 
tjänstemän. Vidare menar några respondenter att lobbying endast 
innefattar direkt påverkan av politiska beslut gentemot politiker 
och tjänstemän och således är skiljt från opinionsbildning som 
riktar sig mer mot allmänheten. Gemensamt hos alla intervjuade är 
emellertid att relatera lobbying till de samtal och kontakter som 
intresseorganisationerna har med politiker och tjänstemän, vilket 
ligger nära informell lobbying. 58 

Samtidigt som respondenterna lyfter fram negativa konnota-
tioner med begreppet beskrivs företeelsen lobbying i mer positiva 
ordalag. Lobbying beskrivs också som ”ett fritt utbyte av tankar i 
ett fritt och öppet samhälle” och som ett ”kitt i det öppna 
demokratiska samhället”. Även organisationer som är mer 
avvaktande till begreppet relaterar lobbying till ”dialog” med 
makthavare och ”en del av det demokratiska samtalet”. 

På frågan om hur lobbyarbetet går till skildrar flera respondenter 
lobbying som ”politisk problemformulering” och ”problemlösning” 
och som ett sätt att ”säkra att beslutsfattarna inte har fel eller otill-
räckliga kunskaper.” En respondent beskriver. 

Vi har ju alltid rollen och ett ansvar för en problemformulering, ett 
ansvar att beskriva verkligenheten utifrån våra medlemmar. Sedan kan vi 
vara olika bra på att också formulera lösningar. Ibland kan vi inte vara 
det. Då stannar det vid att vi gör en problembeskrivning. Och ibland har 
vi också förslag på lösningar och då blir det också inlägg i en politisk 
debatt. Vi tycker att vi ska göra si eller så för att komma tillrätta med 
det här. Och då handlar det mer om ett politiskt påverkansarbete, det 
vill säga att få olika partier eller politiska företrädare att anamma våra 
förslag till lösningar.  

En liknande beskrivning framförs av en av annan respondent. 

Vi har ju rätt länge jobbat utifrån en utgångspunkt där om inte lag-
stiftaren förstår att det finns ett problem när vi kommer och börjar 

                                                                                                                                                          
58 jmf. Strömbäck 2011, s. 9. 
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tjata om lösningar, sänk den skatten eller höj den skatten eller avgiften 
eller gör ditten eller datten så faller det rätt ofta på hälleberget. Man 
måste istället börja på något sätt att beskriva vad är problemet. Finns 
problemsinsikten så brukar det vara lättare att komma in i en dis-
kussion om vad som är lösningarna. 

Flera respondenter väljer att beskriva lobbying i termer av 
”relationsbyggande” och ”idéutbyte” och skildrar lobbying som en 
form av process där allierade makthavare identifieras, kontaktas 
och relationer skapas i syfte att förmedla kunskap, erfarenheter och 
information. En respondent beskriver. 

De [relationerna mellan organisationen och politiker] kanske inte är så 
personliga men att man liksom delger information, att man visar sig 
hjälpsam på många sätt. Om man ser att det kanske finns någon politi-
ker som har drivit, till exempel kvinnors deltagande i fredsprocessen i 
Syrien, då kanske vi försöker förse den personen med uppdaterad 
information, direkta berättelser om kvinnor som arbetar i Syrien för 
att försöka stärka den personens argument och på sätt bygger man en 
relation till den personen som vill ha samma typ av förändring som vi. 
Och där byggs ju någon slags relation, något slags förtroende där det 
är avgörande att den personen ska ta vår berättelse och vår informa-
tion. Att det vi levererar stämmer är ju helt avgörande eftersom den 
personen utlämnar sig på något sätt. Utifrån det, på grund av sitt för-
troende för oss. Det vore ju helt förödande för en politisk person till 
exempel om det kom fram att hon använt sig av en berättelse om en 
person som det visat att vi har hittat på eller så. Det är lite det jag 
menar med såhär relationsskapandet. 

En liknande beskrivning ges av en annan respondent som också 
värjer sig mot att koppla samman lobbying med övertalning.  

Det handlar om långsiktighet och förtroende. Vill man att någon person 
ska hjälpa en att driva en viktig fråga, till exempel en riksdagsledamot, 
då är det viktigt att man inte övertalar, överdriver eller så att säga ljuger 
om en fråga. Utan vara ärlig kring problemet. Beskriva varför den här 
frågan är viktig och med faktaunderlag göra frågan så tydlig som möj-
ligt och få den här politikern i fråga att tycka att ”jag tycker också att 
det här är viktigt och jag vill driva den här frågan tillsammans med er”.  

Det är också viktigt att understryka att intresseorganisationer 
bedriver informell lobbying mot såväl politiker och tjänstemän på 
alla nivåer av det politiska systemet och i olika led av 
beslutsprocessen. I intervjuer med intresseorganisationer betonar 
flera respondenter vikten av att bedriva lobbying gentemot 
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myndigheter, både för att påverka implementeringen och 
formeringen av politiken. 

I första hand när man pratar lobbyism tänker man kanske på den poli-
tiska nivån. Men jag tänker att i många frågor så är det väldigt viktigt 
att driva påverkansarbete mot myndigheter så regeringsuppdrag som 
hamnar hos regeringen, i våra ögon blir så rätt och bra som möjligt. Då 
finns det större möjligheter att regeringen, när de ska koka politik på 
det, kokar bra politik på det än om de får ett dåligt underlag som sak-
nar viktiga grejer. Då är det uppförsbacke för oss att försöka jobba in 
sådana ståndpunkter i remissomgångar och annat. Så vårt jobb mot 
myndigheterna är ganska betydande skulle jag säga. 

3.2.3 Utvecklingen över tid 

Intervjuer med företrädare för intresseorganisationer bekräftar i 
stort befintlig forskning som pekar på en ökad betydelse av 
informell och offentlig lobbying. På frågan hur det politiska 
påverkansarbetet har förändrats de senaste 20–30 åren menar flera 
respondenter att de har kommit att verka i en politisk kontext där 
direkta kontakter och framförallt opinionsbildning har blivit allt 
mer betydelsefullt för att påverka politiken. En respondent 
beskriver. 

De flesta arbetar nog mycket mer diversifierat än för 20–30 år sedan. 
Då kanske det var så att man satt i en utredning och talade om vad som 
gällde, sitt eget perspektiv och så var det processer runt omkring det 
där. Nu jobbar man mer med uppvaktningar, olika typer av opinions-
bildning, med mediekontakter, med att skriva debattartiklar. Det är ett 
bredare spektra skulle jag vilja säga. 

På liknande betonar flera företrädare att framförallt 
opinionsbildning via media har kommit att spela en allt större 
betydelse för att få genomslag i politiken. En respondent talar om 
en systemförändring i det politiska klimatet och menar att det 
politiska påverkansarbetet under de senaste tre till fyra decennierna 
har öppnats upp och blivit mer dynamiskt till följd av 
globaliseringen, Sveriges inträde i EU men framförallt förändrade 
partipolitiska maktstrukturer. 

Det som skedde 1976 och med varierande mellanrum, det vill säga, att 
vi haft skiftande regeringsinnehav, har vitaliserat regelarbetet och på-
verkansarbetet. För inga politiker kan längre ta för givet att man 
kommer att sitta i regeringsställning för tid och evighet. Vi har ju haft 
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ganska mycket ”rock ’n roll” på den politiska sidan sen 1976. Även om 
skillnaderna inte är så stora, det är ju ganska trångt i mitten, så är det 
ingen som kan bygga upp ett system som kommer hålla forever. Utan 
det är lite lösare i kanterna och politiker kan mer besluta om inrikt-
ningar. 

Vidare betonas att kontakterna till politiker och tjänstemän har 
förenklats de senaste 15–20 åren. Från att ha kännetecknats av 
formalism, och tendens till ”underdånighet” och ”vördnad” inför 
makthavare har kontakterna till beslutsfattare, till följd av en ökad 
jämställdhet och ny kommunikationsteknologi, underlättats och 
blivit mer ”ömsesidig”. Flera intresseorganisationer upplever också 
ett ökat önskemål från statsmaktens sida av intresseorganisationer-
nas deltagande, kunskap och information. Politiker och tjänstemän 
vill ”vara närmare de organisationer som rör sig på det fältet” för 
att skapa en ”bredare bild av verkligheten”. Flera respondenter 
återkommer också till statsmaktens strävan om en ökad ”dialog” och 
kontakt med intresseorganisationer. Dessa utsagor kan också 
förstås i ljuset av korporativismens avtagande då statsmakten sökt 
en bredare förankring i civilsamhället bortom arbetstagar- och 
arbetsgivarintressen. 

Vittnesbörden om en intensifierad kontakt mellan statsmakten 
och intresseorganisationer kan också bekräftas av Regeringskansli-
ets egna undersökningar.59 Under senare år har olika former av 
samråd, dialoger och beredningsgrupper ökat i omfattning. Dessa 
arenor kan liknas via mer eller mindre informella och löst samman-
knutna forum bestående av tjänstemän, politiker och företrädare för 
intresseorganisationer. Under 2013 fanns i Regeringskansliet 50 fasta 
forum för samråd med intresseorganisationer. Omkring 800 
organisationer medverkade på mer än 100 möten. Utöver de fasta 
forumen för samråd anordnade Regeringskansliet också under 2013 
ett stort antal möten såsom konferenser och hearings för samråd 
med intresseorganisationer i olika frågor.60 

Vidare tyder tidigare forskning på att intresseorganisationernas 
direkta kontakter med politiker och tjänstemän har ökat under de 
senaste två decennierna. I en jämförelse av intresseorganisationers 
användning av olika påverkanskanaler visade Öberg och Svensson 

                                                                                                                                                          
59 Jmf. även prop. 2009/10:55. 
60 Regeringskansliets uppföljning av politiken för det civila samhället 2013. 
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att intresseorganisationernas användning av direkta kontakter med 
politiker och tjänstemän ökade från 42,4 till 56,6 procent mellan 
1999 och 2005 vilket var mer än exempelvis användningen av media 
som ökade från 53.8 till 65.6 mellan motsvarande år.61  

Flera respondenter uppmärksammar också hur lobbyarbetet har 
blivit allt mer professionaliserat. Intresseorganisationer beskriver 
hur lobbying allt mer har kommit att bedrivas med hjälp av 
”akademiska” och ”fackmässiga” underlagsrapporter där såväl 
problembild och förslag till lösningar presenteras – inte sällan 
gjorda på uppdrag av PR-byråer. En respondent beskriver. 

Stora organisationerna satsar allt mer pengar på att påverka politiken 
och de politiska aktörerna allt tidigare och allt mer finstilt. Dels genom 
att skapa pressure utifrån men också genom att ta fram förslag, modeller 
som man sedan kan köra in i politiska processer. Det är, som jag upp-
fattar det inom välfärdsområdet, en riktigt rejäl satsning från före-
tagarnas sida. Duktiga och framgångsrika tycker jag dom verkar vara. 
Det är mycket pengar och det är mycket personal. 

En återkommande beskrivning är också att likna lobbyarbetet som 
en kamp mellan ”David och Goliat” där konkurrerande 
organisationer, med betydligt mer ekonomiska resurser än de 
själva, har ett tydligt försprång både när det gäller att ta fram och 
bygga upp en kompetens kring olika politiska frågor. 

Även om jag har tilltro till politiker, beslutsfattare, tjänstepersoner så 
är det ju såklart att har du resurser och kan sitta och jobba och kart-
lägga, lägga fram analyser så får du ju genomslag också. Det är inte så 
konstigt. Det är inga övermänniskor som sitter som mottagare på 
andra sidan utan får du ett riktigt underlag, det är såklart att du jobbar 
på det liksom. 

På liknande sätt menar flera andra organisationer att resurser spelar 
roll för betydelsen av få inflytande och kunna påverka det politiska 
skeendet. I detta sammanhang talar en respondent om ett behov av 
en ”nyktrare” syn på intresseorganisationernas kontakter till 
makthavare. 

Vi har en självbild av, och Sverige är, relativt icke-korrupt men jag tror 
också att man måste nyansera den bilden. Det handlar inte bara om 
mutor, och den bilden utan också gynnande och intressesfärer och så 
vidare där den svenska samförståndsandan kan slå över i något som 

                                                                                                                                                          
61 Öberg & Svensson 2012, s. 18. 
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inte är bra, även om den i grunden är bra. Så en lite nyktrare syn på att 
det finns risker med maktutövande och att det finns intressekonflikter 
och att det kan ske otillbörliga gynnande och otillbörliga handlingar. 
Det tror jag skulle behövas. 

3.2.4 Tillträdet till beslutsfattare 

En ofta framförd synpunkt är att lobbying är en praktik som fram-
förallt används av intresseorganisationer med ett stort mått av 
ekonomiska resurser. Tidigare studier i en svensk kontext tycks 
också ge visst belägg för den uppfattningen. En enkätundersökning 
av Möller baserad på 102 riksdagsledamöters erfarenheter av infor-
mell lobbying visade att 75 procent av ledamöterna kontaktades 
varje vecka av intresseorganisationer, 17 procent kontaktades varje 
månad och 8 procent en gång i månaden.62 Resultatet visade också 
att näringslivsorganisationer, företag och fackliga organisationer 
oftast tar kontakt med riksdagsledamöter. Som framgår i tabell 4.7 
nedan uppger 55 procent av riksdagsledamöterna att näringslivs-
organisationer ofta tar kontakt. Motsvarande siffra för företag är 
35 procent och för fackföreningar 25 procent. Därtill uppgav var 
femte ledamot att hen ofta kontaktas av PR-konsulter. 

Källa: Möller 2009, s. 11. 

 
De intresseorganisationer som har intervjuats för den här 
rapporten har relativt god och återkommande kontakt med 
politiker och tjänstemän och flera sitter också med i referens-
grupper, samråd och beredningsgrupper inom Regeringskansliet 
och olika myndigheter. På frågan om vilka faktorer som ger 
                                                                                                                                                          
62 Möller 2009. 
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intresseorganisationer tillträde till politiker och tjänstemän 
poängterar alla betydelsen av att ha kunskap och information om 
politiskt angelägna frågor, lösningar på politiska problem och, som 
en respondent beskriver det, ”att ha ett bra case”.  

En annan grundförutsättning för att etablera och behålla direkta 
kontakter med politiker och tjänstemän är enligt flera respondenter 
att uppfattas som en trovärdig bärare av kunskap och information. 
Flera respondenter lyfter också fram betydelsen av att delta i 
formella påverkanskanaler som remissväsendet. En respondent 
menar till och med att en organisation, för att vara framgångsrik 
genom lobbying, ”måste vara med i remisser som är viktiga för 
organisationen”. En annan viktig faktor för att nå tillträde är att ha 
en identitet som ”civilsamhälleorganisation” och folkrörelse med 
en demokratisk uppbyggnad och förankring i befolkningen. 

Jag tror att vi vårt fall så, är klart att ha en enorm styrka att ha drygt 
220 000 medlemmar i ryggen. Vi är en så att säga medlemsdriven, folk-
rörelsedriven, demokratiskt uppbyggd organisation. Till skillnad från 
Greenpeace och WWF ingår vi i den här gamla folkrörelseskolan med 
stämmor, en medlem en röst och allt sådant där. Brett stöd i samhället, 
och just nu ökad medlemstillströmning, och just att vi är en folkrörelse. 
Det tror jag väger väldigt tungt. 

En annan respondent talar också om att ”rotationen” mellan 
intresseorganisationer och departement och myndigheter 
underlättar tillträdet till makthavare och flera respondenter 
framhåller att Sverige är ett litet land där politiker och 
intresseorganisationer känner varandra vilket underlättar kontakt. 

Sverige har ju den fördelen att det är ett ganska litet land. Det är ju 
inte så långt till Helgelandsholmen. Det är en liten krets. Politiker och 
företrädare för intresseorganisationer känner varandra. Men de vet 
vilka de är, de träffas. Om inte annat så ställer ju med jämna mellanrum 
hovet till med möten dit alla går. Och då träffas de där i alla fall. Då 
spelar det ingen roll ifall man heter Sjöstedt eller Batra. När kungen 
kallar, då dyker man upp, och då kommer de andra. Så de träffar var-
andra.  

Ett par andra organisationer menar istället att resurser inte 
uteslutande är av störst betydelse för att få direkta kontakter till 
politiker och tjänstemän. Det handlar istället om att skapa en 
offentlig bild av att man representerar ett allmänintresse. 
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Jag tror snarare det handlar om huruvida man uppfattas representera 
ett större intresse. Antal medlemmar eller tyngd i näringslivet. Antal 
anställda, bidrag till BNP. Om Volvo lastvagnar eller en annan arbets-
givare menar att en fråga är på liv och död, då får de tillgång. Det 
behöver inte ha med resurser att göra, utan att det är ett viktigt sam-
hällsintresse eller viktigt för svensk ekonomi. Sen är det klart, har du 
stora resurser så kan du ha en större organisation, köpa bättre tjänster 
och annonsera, försöka med metoder som kostar pengar. Att du fram-
står som större än vad du är så att säga. Då blir det enklare att få till-
träde. 

Samtidigt som flera av de intresseorganisationer som har 
intervjuats i den här undersökningen har relativt goda kontakter 
med beslutsfattare tonar många respondenter ner sitt faktiska 
inflytande i politiken. Goda kontakter med beslutsfattare, hög 
trovärdighet och mycket resurser behöver, menar flera, inte 
automatiskt leda till ett faktiskt inflytande i politiken. 
Påverkansarbetet beskrivs som ett långsiktigt ”krattande i 
manegen” och ett ”arbete som måste föras på flera arenor sam-
tidigt”. När respondenter får beskriva vad som förklarar att de har 
fått inflytande framkommer ”rätt tajming”, en ”medvind i opinionen” 
eller att organisationen har gått ”armkrok med en oväntad allierad”. 
Vissa respondenter knyter sina politiska framgångar också till att 
den politiska frågan som de driver är svårare för beslutsfattare att 
negligera och ogilla. En organisation, som alltid tycker sig ha haft en 
”hyggligt god dialog” med riksdag och regering men som inte haft en 
opinionsbildande verksamhet, beskriver hur de hamnat i en ”medial 
skugga” till följd av den ökade betydelsen av opinionsbildning och 
med litet genomslag som följd. Att intresseorganisationer på detta 
sätt tonar ner sitt faktiska inflytande är kanske inte så konstigt. 
Samtidigt pekar forskning bland annat från en amerikansk kontext 
att intresseorganisationernas inflytande är tämligen begränsat och 
frågor där intresseorganisationer har bedrivit lobbying kännetecknas 
av stabilitet snarare än förändring.63 

                                                                                                                                                          
63 Se Baumgartner et.al., 2009. 
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3.2.5 Sammanfattning 

Sammantaget pekar resultatet mot att direkta kontakter, näst efter 
media, är den mest använda arenan för att påverka utformningen av 
den svenska politiken. Lobbying tycks således ha etablerat sig som 
den centrala kontaktvägen mellan intresseorganisationer och 
beslutsfattare. Bland företrädare för intresseorganisationer tycks 
emellertid lobbying vara ett begrepp som väcker olika 
associationer. Gemensamt hos alla intervjuade är emellertid att 
relatera lobbying till de samtal och kontakter som intresse-
organisationerna har med politiker och tjänstemän, vilket ligger 
nära informell lobbying. Intresseorganisationer med befintliga 
kontakter med beslutsfattare skildrar lobbying som ett understöd 
till det offentliga beslutsfattandet där intresseorganisationer bidrar 
med kunskap, information, problembeskrivningar och analyser, 
snarare än som påtryckningar, övertalning eller oegentlig 
påverkan.64 

Vidare talar resultaten för att ekonomiska resurser inte är en 
oväsentlig, men inte den enda, förutsättningen för att etablera direkt 
kontakt till beslutsfattare. Vid sidan av att ha en identitet som 
civilsamhälleorganisation med förankring i befolkningen betonar 
flera företrädare fram betydelsen av tillit mellan dem och besluts-
fattare. Att delta på institutionaliserade arenor, såsom remiss-
väsendet, betraktas som en nyckel för att etablera sig som en 
trovärdig aktör i relation till politiker och tjänstemän. 

3.3 Kommitté- och remissväsendets roll 

I den här sista delen redogörs för vilken roll institutionaliserade 
arenor spelar i svensk politik. Intresset riktas mot det statliga kom-
mitté- och remissväsendet. Som framgått ovan är kommitté- och 
remissväsendet de mest använda institutionaliserade arenorna för 
att påverka svensk politik (se figur 4.7 ovan) och har även en lång 
historia i svenskt politik. 

                                                                                                                                                          
64 Jmf. Hall och Deardorff 2006. Se även Strömbäck 2011. 
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3.3.1 Intresseorganisationer om det statliga 
kommittéväsendet 

Det statliga kommittéväsendet förknippas ofta med den korpora-
tiva modellen men dess historia kan spåras ända tillbaka till 1600-
talet då ”kommittélika” institutioner användes för beredningen av 
politiska beslut. Kommittéväsendet har definierats som ett till-
fälligt och fristående instrument som syftar till att lösa eller lägga 
grunden till olika politiska frågor.65 Kommittéer används i många 
länder men dess roll och plats i det politiska systemet skiljer sig åt. 
På ett allmänt plan kan kommittéer i huvudsak ha två övergripande 
funktioner, dels att inhämta kunskap, främja politiska kompro-
misser eller informera allmänheten och dels att begrava en fråga, 
undvika kritik eller öka stödet för en fråga.66  

Det svenska kommittéväsendet är relativt omfattande och har 
historiskt sett fungerat som en kompensation för ett relativt litet 
regeringskansli. Under 1968–1976 användes kommittéer och utred-
ningar i 20 procent av alla statliga förslag, och i nästan alla av de 
stora politiska reformerna.67 De har också tjänat en viktig roll som 
ett redskap för att nå kompromisser mellan staten och intresse-
organisationerna.68 De svenska kommittéerna är även organiserade 
som självständiga myndigheter även om regeringen har möjligheter 
att styra en utredning ekonomiskt, personellt och via kontakter 
underhand. 

Intresseorganisationer kan delta i kommittéväsendet på flera 
sätt. Vid sidan av att vara representerad i en parlamentarisk kom-
mitté bistå som expert, sakkunnig, i referensgrupper, påverka ut-
redningsdirektiven eller på olika sätt uppvakta en utredning. 
Tillträdet till kommittéer och utredningar är också begränsat till ett 
fåtal organisationer som staten väljer att bjuda in. Till skillnad från 
lobbying är intresseorganisationernas deltagande inom ramen för 
en kommitté eller utredning knutet till förutbestämda och etable-
rade procedurer eller handlingsmönster som i olika grad bestämmer 
eller påverkar sättet att delta. Därtill är statliga utredningar och 

                                                                                                                                                          
65 Jmf. Hesslén 1927 s. 6; Amnå 2010, s. 552–553. 
66 Marier 2009, s. 1206–1207. 
67 Brantgärde 1979, s. 41; Premfors 1983. 
68 Nyman 1999. 
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kommittéer styrda av direktiv som anger vad utredningen ska ägna 
sig åt och de lyder även under en särskild kommittéförordning. 

Från intresseorganisationernas perspektiv har de svenska 
kommittéväsendet betraktats som en betydelsefull kanal för 
politisk påverkan. På 1960-talet värderades kommittéväsendet av 
intresseorganisationer som en av de främsta arenorna för att påverka 
svensk politik jämte myndigheter, direkta kontakter med riksdags-
ledamöter och tjänstemän på Regeringskansliet.69  

Intervjustudien med intresseorganisationer visar emellertid att 
möjligheterna att påverka politiken genom det statliga kommitté-
väsendet har försämrats under de senaste tre decennierna. Ingen av 
de respondenter som intervjuats i samband med den här under-
sökningen menar att det statliga kommittéväsendet idag är den 
mest betydelsefulla kanalen för att påverka svensk politik i jäm-
förelse med andra arenor såsom media, personliga kontakter och 
den Europeiska unionen. Kommittéväsendet har, menar man, ”för-
svagats” och ”eroderat”, som ”window dressing” och som en 
”demokratisk charad”. En orsak till detta är enligt flera 
respondenter att kommittéerna över tid har blivit allt kortare. En 
respondent beskriver. 

Därför att utredningarna är numera mycket kortare och det är en-
mansutredningar och då hinner dom inte med att inrätta den gamla 
tidens kommittéer. Man blir kallad till ett möte där man träffar ut-
redaren och sekretariatet vid två tillfällen eller så och det är ju bra det 
också. Men det har blivit svårare att följa utredningarna på det sättet 
som man gjorde tidigare. Och det tycker jag är en olycklig utveckling. 
Utredningsväsendet har ju på något sätt förflackats, det tycker jag man 
kan säga. Därför att man får så kort tid på sig, man hinner inte göra en 
ordentlig bakgrundsanalys och tränga in i frågorna som man kunde 
göra förut. En utredning som är kortare än två år, dom hinner inte 
göra så mycket. 

Bilden går igen i flera äldre studier på området70 som också pekar på 
att antalet kommittéer har minskat till förmån för utredningar 
ledda av enskilda utredare. I en äldre studie av 509 kommittéer och 
utredningar som opererade mellan 1960 och 1995 visade att en-

                                                                                                                                                          
69 Elvander 1966. 
70 Bergström 1987; Gunnarsson & Lemne 1998. 
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skilda utredningar ökade med 30 procent samtidigt som andelen 
kommittéer sjönk.71  

Vidare framhåller några respondenter i den här undersökningen 
en tendens till att regeringen föregår utredningarnas förslag genom 
att påbörja utarbetningen av lagförslaget innan utredningen eller 
kommittén har överlämnat sitt slutliga betänkande. En annan 
respondent framhåller istället att kommittéväsendet har försvagats, 
men menar samtidigt att det inte är några dramatiska förändringar 
utan snarare en skillnad i regeringens syn på utredningsväsendet. 

Det finns en försvagad förståelse för nyttan och det leder också till 
sämre politiska beslut. Och tecken på den här försvagningen är flera. 
Det är att man ger utredningar uppdrag kortare tid än man gjorde förr. 
Det tycker jag är en tydlig trend. Man har också, tror jag, kortat ner 
remisstiden, möjligheten att samla in synpunkter. Man föregår också 
både utredningars resultat och remisstiden genom att plocka upp en-
skilda frågor som så att säga fortfarande är under beredning och lägga 
som politiska förslag. Man väntar inte ut hela processen. Och det ser vi 
återkommande att man gör. 

Ett ytterligare tecken på att kommittéväsendets roll som påverkans-
kanal har försvagats är att direktiven har kommit att bli mer styrda 
och syftet med utredningar ofta är på förhand givna. En respondent 
beskriver. 

Jag tänker på så mycket som har hänt, rent utvecklingsmässigt. Att 
dom idag, jämför med X antal år sedan är mycket mer hur-utredningar 
och mycket mindre av vad. Dom har, i alla fall inom vårt område, 
mycket mer definierade uppdrag. Vad som ska åstadkommas är redan 
beslutat. Det är mycket av teknik och så som utredningarna håller på 
med mer idag. Det är få av dom här bredare utredningarna – vi har ett 
samhällsproblem och vad ska vi göra åt det. 

Samtidigt menar exempelvis en företrädare att förändringen mot 
snabbare och mer styrda direktiv är en naturlig konsekvens av 
förändringar i omvärlden och en allt snabbare policy-process. Som 
en följd av detta har flera organisationer kommit att använda 
direkta kontakter med politiker och tjänstemän för att påverka 
politiken. 

Trots att kommittéväsendets roll som påverkanskanal kritiseras 
för att ha försvagats uttrycker intresseorganisationer också en till-

                                                                                                                                                          
71 Hermansson et.al. 1999 s. 29. 
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tro till utredningsväsendet grundfunktion. Det statliga kommitté-
väsendet beskrivs som ett i grunden bra instrument för att lösa 
problem och föra in kunskap i politiken. En respondent framhåller 
exempelvis att ”när man jobbar bra så samlar man systematiskt upp 
olika perspektiv och belyser olika synvinklar och då har vi en 
möjlighet att komma med vår synvinkel och våra perspektiv som 
annars är lätt att glömma bort.” Ser vi till antalet kommittéer och 
utredningar över tid så kan vi inte heller notera någon drastiskt 
minskning. Under 70-talet slutfördes i genomsnitt 87 utredningar, 
under 80-talet 76 stycken och under 90-talet 148 utredningar. Under 
00-talet och fram till idag har det genomsnittliga antalet utred-
ningar sjunkit till omkring 100 utredningar per år. 

I jämförelse med de beredningsgrupper, samråd och dialoger 
som finns inom Regeringskansliet (se ovan) menar flera respon-
denter, att den formaliserade processen i en utredning, möjliggör 
en mer effektivare påverkan. Till skillnad från beredningsgrupper, 
samråd och dialoger styrs kommittéer och utredningar av öppet 
redovisade regeringsdirektiv och av förordningar. En respondent 
beskriver. 

Med ett direktiv beslutat och offentligt och med en utredare som är 
utsedd av regeringen så står vi lite starkare i rätten att föra fram våra 
åsikter direkt till utredaren, ingå i referensgrupper kopplade till ut-
redaren. Jag är lite formalist också men det är lättare att agera gente-
mot en traditionell tillsatt utredning för att den är mer strukturerad 
och den har ett tydligare uppdrag, den ingår inte i den dagliga regerings-
beredningen utan den är mer fristående och självständig. I alla fall det 
är min bild av den. 

På liknande sätt framhålls att, i jämförelse med andra former av 
påverkansmöjligheter inom Regeringskansliet och myndigheter, har 
utredningar ett värde genom sin relativt transparenta och 
formaliserade procedur vilket gör påverkansmöjligheterna genom 
en utredning lättare. 

Kommittéväsendet är ju ändå uppstyrt med massa regler, det finns ju 
en förordning med kommittéer i sig tror jag, och det är så pass upp-
styrt att formerna för det tycker jag ger en viss trygghet, med de här 
frågetecknen med tempo då. Medan de andra arenorna som vi jobbar 
på, inklusive sådana här lösliga dialoger som myndigheter kan initiera 
det är ju att det är mycket svårare att förutse, att ge en prognos. För 
sätter jag som chef in medarbetare med två hundra persontimmar att 
jobba i den här utredningen då kan jag kalkylera med, outputen är ju 
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betänkandet och den kunskap också som vi bygger upp. Då är den värd 
den investeringen på två hundra persontimmar. Sätter jag två hundra 
persontimmar i någon luddig dialog där när resultatet kommer är 
oklart, vad resultatet ska göras med, är det något som ska stanna i 
skogsstyrelsen. 

Även en av de mest kritiska företrädarna, menar att 
kommittéväsendets relativt transparenta och formaliserade och 
byråkratiska struktur är värdefull utifrån ett demokratiskt 
perspektiv. 

3.3.2 Intresseorganisationer om remissväsendet 

Intervjuer med företrädare för flera intresseorganisationer visar, i 
likhet med vad som framkommit om kommittéväsendet, att 
formaliserade arenor för politisk påverkan har en viktig funktion. 
Detta, i synnerhet i relation till mer informella konsultationer och 
hearings som genomförs som ett alternativ till ett formellt remiss-
förfarande. Många respondenter menar att hearings, till skillnad 
från remissväsendet, fordrar en närvaro under en specifik dag, ofta 
sätts samman på kort varsel och inte genererar någon skriftlig 
”output” vilket betraktas som en nackdel. Det faktum att remiss-
väsendet genererar en öppen skriftlig och offentlig remissamman-
ställning värderades högt av respondenterna, liksom att många syn-
punkter från remissinstanserna återges som en grund till 
ställningstagandet i propositionen. 

Beträffande möjligheten att genom remissväsendet påverka politi-
ken visar resultatet av enkätundersökningen att 70 procent (124/178) 
av de intresseorganisationer som svarade på enkäten instämmer helt 
eller till stor del i påståendet att svara på remiss är ett effektivt sätt 
att påverka politiken (tabell 4.8). 28 procent instämmer till viss del 
och tre procent inte alls. Resultaten från intervjuundersökningen 
visar emellertid att möjligheterna att påverka politiken genom 
remissväsendet inte upplevs fullt så stor och att ett inflytande i 
remissväsendet förutsätter att intresseorganisationerna agerar på 
andra arenor, ibland samtidigt. 
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Not. Absoluta tal i parentes. 

 
Flera respondenter menar att det framförallt är i situationer där en 
utredning inte har landat i ett tydligt förslag som möjligheterna till 
inflytande genom remissväsendet är störst. Ytterligare någon 
framför att remissväsendet är mest relevant för att förhindra och 
blockera frågor snarare än att förändra innehållet i ett förslag. 

Ofta tycker jag nog att remisshanteringen handlar om att blocka, det 
blir ju alltid när det gäller alkohol och narkotikapolitik. Vi är ju alltid 
emot, för tågordningen har ju alltid varit att liberalisera och släppa lös 
oftare och det är det som oftare hamnar i förslaget. Så då handlar det ju 
oftast att hitta de viktigaste blocka att faktiskt inte förändra i den 
riktningen. Så då kan det vara effektivt om man förhindrar att förändra 
i den riktningen. 

Vidare menar några företrädare att intresseorganisationer kan nå 
inflytande via remissväsendet om de lyckas mobilisera andra orga-
nisationer i samma riktning. Nästan alla organisationer är emeller-
tid av uppfattningen att den största möjligheten att påverka en 
offentlig utredning är i samband med att direktiven till utredningen 
formas. 

Det är klart att när remissen kommer då har man redan gjort jobbet 
och då är det mycket enklare att slänga ur sig något men om man inte 
har engagerat sig innan, då är det för sent. Jo, jag vet, av tradition så 
finns de [remisserna] till men i hur många fall har det haft någon 
betydelse? 

En liknande synpunkt framförs av en annan företrädare.  
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I ett senare skede är det väl i allmänhet så genomtröskat att då är det 
inte så mycket att kritisera helt enkelt utan då är det, givet de tidigare 
besluten som fattats, tydligt hur det ska hanteras.  

Av intervjuerna med intresseorganisationerna att döma ska bety-
delsen av remissväsendet snarare förstås som en del i organisation-
ernas hela repertoar av inflytandestrategier. I likhet med Fung 
(2006), som understryker att ett deltagande kan tjäna olika syften, 
tycks remissväsendet spela flera delvis olika funktioner för intresse-
organisationer. En stor andel av de intresseorganisationer som 
deltar i remissväsendet använder remissvaret som ett verktyg för 
extern kommunikation och för att nå inflytande på andra arenor. 
Hela 82 procent av intresseorganisationerna (145/177) instämmer 
helt eller till stor del i påståendet att remissväsendet är ”ett bra sätt 
att marknadsföra organisationens ståndpunkter för andra organisa-
tioner, myndigheter, etc.” 13 procent instämmer till viss del och 
5 procent inte alls. Respondenten från Famna är tveksam till om 
remissvaren i sig kunde bidra till att nå förändring, men vidhöll att 
skriftliga och formellt deklarerade åsikter är ett användbart redskap 
för att påverka exempelvis riksdagsledamöter och media. På ett 
liknande sätt menar en företrädare att remissväsendets främsta 
funktion i ligger i möjligheten att “kommunicera sin berättelse, sin 
bild till en omvärld”. 

Det behöver inte nödvändigtvis vara till den som är mottagare av ett 
remissvar, utan det kan också vara på andra sätt; till media, medlem-
mar, andra organisationer, politiker eller andra delar av politiken. […] 
Vi svarar inte enbart på den konkreta frågan utan använder oss också 
av remissvaret som ett sätt att kommunicera berättelsen. 

Ett liknande argument framförs av en annan respondent som menar 
att: 

Det är ju sällan yttrandet i sig som kommer att leda till några för-
ändringar från betänkande till proposition från remissinstanserna. Det 
kan ju vara på marginalen men oftast inte. För då är det snarare så att 
nyttan blir i policyutvecklingen och i kommunikationen runt omkring 
hur man kan bära vidare de ståndpunkterna som utmejslas i arbetet 
och att det kanske kan påverka för då kan man få gehör för dem på en 
bredare front. 
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En företrädare poängterar också att organisationen i princip inte 
svarar på remiss om det inte ser möjligheter att påverka politiken 
genom andra kanaler. 

Tanken är att vi inte ska svara på remisser där vi inte har något behov 
att berätta för omvärlden om vad vi tycker. Utan det ska vara tillfällen 
där vi driver en fråga, så ofta blir det ju debattartiklar eller någon form 
av kommunikation med omvärlden vid sidan av att vi skickar in yttran-
det.  

Vidare används remissväsendet av intresseorganisationer som ett 
redskap för intern kommunikation. Remissyttranden har inte bara 
har ett ”utvärtes bruk” att påverka processen utan också ett 
”invärtes bruk” genom att kommunicera till sina medlemmar att 
organisationen har drivit frågan och ”gjort jobbet”.  

Det är kanske det primära att påverka regering och riksdag att visa 
dem vad vi tycker och även andra politiker än de som sitter på 
regerings- och riksdagsnivå. Men det är också att kommunicera till de 
enskilda organisationerna och konstnärerna vad vi faktiskt står någon-
stans. Så det blir ett kommunikationsverktyg. 

Vid sidan av remissväsendets funktion att påverka politiken direkt 
eller via andra arenor så har remissväsendet också andra funktioner 
för intresseorganisationerna. Remissväsendets tycks ha en relativt 
viktig roll att stimulera den interna diskussionen inom organisa-
tionen. 84 procent eller (144/172) av de intresseorganisationerna 
som har svarar på enkäten instämmer helt eller till viss del att det 
ofta förs en diskussion om utformningen av remissvaren bland 
organisationens medlemmar. Tio procent instämmer till viss del 
och tre procent instämmer inte alls i påståendet. Det nämns också 
av flera av respondenterna i intervjustudien. 

Remissförfarandet kanske är det mest dagsaktuella för hur vi formar 
vår politik. Vi har ett alkoholpolitiskt program och vi har idéprogram, 
men hur omsätter vi det programmet i den dagsaktuella politiken. Jo, 
där tvingas vi ta ställning till när remissen ska skrivas, ofta. För det är 
då vi får hela paketet på bordet. 

En liknande åsikt framförs av en annan respondent som menar att 
remissväsendet är ett: 

jättebra sätt att få artikulera våra ståndpunkter, klart och tydligt. Och 
förutom själva påverkansfunktionen gentemot regeringen som det ofta 
är, det kan ju vara en myndighet, men vid sidan av det så är det också, 
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faktiskt, en sekundär grej föreningsinternt, det hjälper oss att utveckla 
vår policy, vår hållning i olika frågor. 

Han fortsätter: 

Oftast så, ja, det är klart att han [generalsekreteraren] involveras, men 
det är i alla fall en förankring på högsta nivå av våra yttranden och dom 
är ju ofta policyskapande. Vi utvecklar vår policy när vi tar ställning i 
olika yttranden. Vi lägger till, bit för bit, fördjupar och utvecklar och 
därför betraktas, om man tar från Naturskyddsföreningen och det är 
min bestämda bild, att remissväsendet betraktas som en viktig del. 

Vidare betonar en respondent att remissväsendet har en internt 
policyskapande funktion, även om respondenten är tveksam till 
remissväsendets betydelse. Organisationen är tämligen selektiv när 
det gäller vilka remisser de svarar på.  

Men fortfarande har ju varandet av att vara remissinstans ett rätt viktig 
syfte också internt. Det blir ett sätt att formulera politik, det blir ett 
sätt att formulera åsikter, det blir ett sätt att synliggöra olika medlems-
grupper eller frågeinriktningar. 

I likhet med ovanstående framhålls också att remissväsendet ibland 
kan fylla en funktion genom att stimulera till diskussion och få 
medlemmarna att enas i en gemensam fråga som där de annars har 
relativt skilda åsikter om. Därtill betonas att en inbjudan till remiss 
legitimerar organisationen. Att bli inbjuden betraktas som ett mått 
på status, trovärdighet och erkännande. 

Att finnas med på en sändlista är ett slags framgångsmått för en ny 
organisation. När vi ser att [organisationen x] börjar på att kliva in i 
olika sammanhang, bjudas in att sitta med i olika kommittéer, 
utredningar, som experter eller som referens, sändlista för remisser 
och sådan där. Det är klart att det är ett mått på att uppenbarligen 
tycker omvärlden, i detta fall regeringen, att det finns något som man 
vill ta del av. Man vill inte tillsätta en utredning utan att vi finns med i 
allt fler sammanhang. På så sätt är det viktigt förutom att det lämnar 
möjligheten att säga något, att spela in. Men det är också en 
återspegling på att man har gjort ett hyfsat jobb tidigare. 

Av intervjuerna betonas att en inbjudan till remissväsendet visar att 
organisationen är ”en seriös remissinstans”. Skulle organisationen 
sluta svara riskeras organisationens trovärdighet. I anslutning till 
detta kan också noteras att en inte obetydlig del av 
intresseorganisationerna som deltar i remissväsendet, 59 procent, 
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instämmer helt eller till stor del i påståendet ”att svara på remiss är 
lite av en plikt”. Därtill upplevs remissväsendet också vara en bra 
källa till information, vilket kan komma till användning i organisa-
tionernas politiska påverkansarbete. En respondent menar 
exempelvis att remissvaren ger en bra uppfattning om andra 
aktörers positioner och åsikter i olika frågor, vilket i sin tur kan 
användas för att bestämma den egna organisationens position och 
argumentation i olika frågor. 

3.3.3 Sammanfattning 

Sammantaget talar mycket för att kommittéväsendet, till följd av 
mer styrda direktiv, färre parlamentariska kommittéer och kortare 
utredningar har försvagats som arena för politisk påverkan. Där-
emot, och i jämförelse med mer informella arenor såsom bered-
nings- och referensgrupper samt samråd, värderas kommitté-
väsendet för sin relativa öppenhet och förutsägbarhet. Samtidigt är 
det viktigt att påpeka att resultatet inte ger en representativ bild av 
intresseorganisationernas syn på kommitté- och samrådsförfaranden. 
Därtill kan organisationerna i egenskap av sin priviligierade position i 
kommittéväsendet överskatta dess betydelser för att legitimera och 
befästa sin position. 

Vidare kan konstateras att remissväsendet värderas för sin 
formaliserade och öppna procedur och spelar flera olika funktioner 
för de intresseorganisationer som deltar. Trots att möjligheterna att 
nå direkt inflytande genom att svara på remiss inte upplevs så stort, 
används remissvaren för att nå inflytande via media och 
beslutsfattare. Remissväsendet blir således del i organisationernas 
påverkansarbete på andra arenor. Att bli inbjuden till att svara på 
remiss ger också organisationerna legitimitet och tycks spela en 
viss roll att främja diskussionen inom intresseorganisationerna. 
Därtill används remissvaren som ett internt kommunikations-
verktyg.   
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4 Sammanfattande diskussion 

De senaste tre till fyra decennierna har förutsättningarna för 
intresseorganisationernas deltagande i den nationella 
beslutsprocessen förändrats i ett flertal avseenden. Utvecklingen 
har beskrivits i termer av en förskjutning från korporativism mot 
ökad lobbyism. Därtill har politiken medaliserats och blivit mer 
sammansatt och formas i allt större utsträckning i olika former av 
horisontella nätverk. De här förändringarna har öppnat upp för en 
ny form av organisering av intresseorganisationerna i formeringen 
av den nationella politiken vilket också kan ha demokratiska 
konsekvenser. 

Mot den bakgrunden har avsikten med den här rapporten varit 
att öka kunskapen om intresseorganisationernas deltagande i 
politiska beslutsprocesser på nationell nivå. Två frågor restes 
inledningsvis. Vad utmärker intresseorganisationernas deltagande på 
institutionaliserade och icke-institutionaliserade arenor? Vilken roll 
har institutionaliserade arenor såsom kommitté- och remiss-
väsendet i svensk politik? Med utgångspunkt från fyra empiriska 
undersökningar har den här rapporten bidragit till nya insikter om 
intresseorganisationernas deltagande i det statliga remissväsendet, 
om användningen av lobbying samt vilken roll kommitté- och 
remissväsendet har i svensk politik. 

Rapporten har visat att intresseorganisationer utgör en 
betydande aktör i remissväsendet. Omkring 25 procent av de som 
deltar i remissväsendet är intresseorganisationer. Antalet intresse-
organisationer som svarar på remiss har också varit förhållandevis 
stabilt över tid. Däremot har antalet intresseorganisationer som har 
bjudits in till remissväsendet ökat något, men den proportionella 
andelen i förhållande till offentliga aktörer och marknadsaktörer 
har totalt sett minskat. Därtill har rapporten visat på skillnader 
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mellan olika typer av organisationer. Resultaten pekar bland annat 
på att idébaserade- och religiösa organisationer samt övriga 
organisationer deltar i störst utsträckning följt av arbetsgivare-, 
fack-, yrkes-, bransch- och aktivitetsorganisationer. 

Vidare visar rapporten att direkta kontakter med politiker och 
tjänstemän näst efter media, är den mest använda arenan för att 
påverka utformningen av den nationella politiken. Inom ramen för 
en mer pluralistisk eller post-korporativ politisk kontext tycks 
alltså informell lobbying ha kommit att införlivas som den främsta 
kontaktvägen mellan staten och intresseorganisationerna. Lobbying 
skildras av organisationerna i den här undersökningen som ett 
understöd till det offentliga beslutsfattandet där intresse-
organisationer bidrar med kunskap, information, problem--
beskrivningar och analyser, snarare än som påtryckningar, 
övertalning eller oegentlig påverkan.72 

En förutsättning för att bedriva lobbying är få tillträde till 
beslutsfattare. Resultaten i den här rapporten visar att ekonomiska 
resurser och många medlemmar inte är oväsentliga, men inte de 
enda, förutsättningarna för att etablera direkt kontakt till besluts-
fattare. En annan viktig omständighet är en grundmurad tillit mellan 
intresseorganisationer och beslutsfattare. En nyckel för att etablera 
sig som en trovärdig och tillitsfull aktör i relation till politiker och 
tjänstemän tycks vara att delta på institutionaliserade arenor, såsom 
remissväsendet.73 

När det gäller ökningen av antalet inbjudna intresse-
organisationer i remissväsendet kan förändringen, till övervägande 
del, förklaras av en ökad statlig efterfrågan. På liknande sätt tyder 
intervjuer med intresseorganisationerna och offentlig dokumenta-
tion på att Regeringskansliet har tagit initiativ till förnyade infor-
mella kontakter med intresseorganisationer. Förskjutningen från 
korporativism mot pluralism tycks således ha inneburit att fler 
aktörer har fått möjlighet att framföra sina synpunkter i samband 
med formeringen av den statliga politiken. Därtill har den represen-
tativa kanalen stärkts när beslut inte längre fattas av intresseorgani-
sationer i korporativa arrangemang. Det ökade antalet inbjudna 
organisationer behöver naturligtvis inte enbart vara ett resultat av 

                                                                                                                                                          
72 Jmf. Hall och Deardorff 2006. Se även Strömbäck 2011. 
73 Se vidare Trägårdh, L., Wallman Lundåsen, S., Wollebæk, D., & Svedberg, L. 2013. 
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korporativismens försvagning. Även andra förklaringar kan ligga 
bakom förändringen, såsom en ökad mångfald inom civilsamhället 
och ett tilltagande behov bland beslutsfattare av kunskap för att 
lösa allt mer komplexa politiska problem.74 En inte oväsentlig 
faktor härvidlag kan vara att partiernas egna ögon och öron, det vill 
säga partimedlemmarna, har minskat över tid75 och därmed 
partiernas förmåga att genom sina medlemmar läsa av samhället 
och bilda sig en uppfattning om olika politiska strömningar som 
finns i samhället. Det ökade statliga intresset för dialog med 
civilsamhället och partimedlemskapets försvagning kan tala för att 
intresseorganisationernas roll som länk mellan stat och medborgare 
har blivit mer betydelsefull. 

Det är naturligtvis svårt att utifrån en allmän bild av deltagandet 
dra några långtgående slutsatser om remissväsendets kapacitet att 
understödja politisk jämlikhet. För att ge ett heltäckande svar på 
den frågan krävs inte bara ett tydligt utgångsläge av vad som 
kännetecknar ett jämlikt deltagande utan också mer omfattande 
studier. Resultaten från den här rapporten motsäger emellertid inte 
bilden av att ett priviligierat mönster i svensk politik alltjämt 
existerar. Intresseorganisationer med en etablerad relation till 
staten tycks ges bättre påverkansmöjligheter än andra, ofta på flera 
arenor samtidigt. Men snarare än en korporativ modell där 
framförallt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer är 
priviligierade förefaller relationen utmärkas av någon form av 
beslutsgemenskaper eller policy nätverk. Med tanke på att de här 
tendenserna märks på en mer inkluderade arena såsom remiss-
väsendet kan tala för att ett priviligierat mönster är framträdande 
även i andra sammanhang. Därtill indikerar intervjuer med 
intresseorganisationer att det över tid har skett en 
professionalisering av lobbyismen som i allt större utsträckning 
bedrivs med hjälp av ”akademiska” och ”fackmässiga” underlags-
rapporter. Om det är en allmänt spridd företeelse skulle möjlig-
heterna för intresseorganisationer att få direkt kontakt med besluts-
fattare förutsätta ett visst mått av expertkunskaper vilket torde 
gynna finansiellt starka organisationer. Det ställer i sin tur stora 

                                                                                                                                                          
74 Klinj & Koppenjan 2004; Pierre & Sundström 2009. 
75 För en redogörelse över medlemsutvecklingen inom partierna se Karlsson & Lundberg 2013. 
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krav på politiker och beslutsfattare, som konfronteras med olika 
intressen, att göra väl avvägda beslut.  

Den informella lobbyismens omfattning innebär också att mycket 
av intresseorganisationernas deltagande äger rum inom en mindre 
öppen struktur, där möjligheten för medborgare att veta vilka 
intressen som påverkar politiken med vilka argument är begränsad. 
Om politiken formas utanför medborgerlig kontroll är det heller 
inte möjligt för konkurrerande intressen att bemöta synpunkter 
och balansera eventuella ojämlikheter i politiken. Till skillnad från 
informell lobbying formas deltagandet inom kommitté- och remiss-
väsendet av mer förutbestämda regler och rutiner och äger rum 
inom ramen för en jämförelsevis mer offentlig process. Resultaten i 
den här rapporten bekräftar bilden av att kommittéväsendet, till 
följd av mer styrda direktiv, färre parlamentariska kommittéer och 
kortare utredningar har försvagats som arena för politisk påverkan. 
Däremot, finns bland intresseorganisationer en stor till tro till 
kommittéväsendets grundfunktion som arena för aggregering av 
kunskap och information. Därtill och i jämförelse med mer 
informella arenor såsom berednings- och referensgrupper samt 
samråd, värderas kommittéväsendet för sin relativa öppenhet och 
förutsägbarhet, något som också framkommer om remissväsendet.  

Från intresseorganisationernas synvinkel tycks remissväsendet 
också ha en hel del andra funktioner. Förutom att remissväsendet 
har en legitimitetsskapande roll och stimulerar till intern debatt och 
policyutveckling används remissvaren för att kommunicera 
ståndpunkter till medlemmar och medlemsorganisationer. Därtill 
används remissvaret också som ett redskap för organisationernas 
informella och offentliga lobbyism. Det innebär att intresse-
organisationernas deltagande i remissväsendet kan betraktas som 
en form av lobbying. I takt med att kommittéväsendets roll i svensk 
politik har försvagats, och allt mer av deltagandet kanaliseras genom 
remissväsendet, tycks alltså remissväsendet ha kommit att bli statens 
kanske viktigaste formella instrument för kontakten med 
intresseorganisationerna. 

Den informella lobbyismens omfattning och remissväsendets 
legitimitet i svensk politik pekar mot att remissväsendet utgör ett 
inte obetydligt instrument till statens förfogande för att stärka 
transparensen i den statliga beslutsprocessen. Även om deltagande 
genom ett skriftligt remissförfarande aldrig kan ersätta betydelsen 
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av direkta kontakter mellan intresseorganisationer och besluts-
fattare finns det all anledning att värna, utnyttja och kanske också 
utveckla förfarandet med ett öppet och brett hörande av åsikter i 
samband med utformningen av den nationella politiken. Därtill 
borde öppenheten kring nya och till synes mindre öppna strukturer 
såsom referensgrupper och informella dialoger stärkas för att 
kunna tjäna som motvikt mot lobbyismens inneboende problema-
tik med bristande transparens.76 

De institutionaliserade arenornas betydelser bör naturligtvis inte 
överdrivas. Rapporten har visat att dessa arenor samlar en mindre 
del av intresseorganisationernas totala deltagande och en ökande 
andel väljer att inte svar på remiss. Många av de organisationer som 
studerats har också kommitté- och remissväsendet som sin ”hemma-
plan” och kan, i egenskap av sin priviligierade position, överskatta 
dess betydelser. Därtill är det viktigt att i ett pluralistiskt samhälle 
betona värdet av en mångfald av arenor där olika organisationer kan 
delta. Att styra deltagandet allt för mycket mot institutionaliserade 
arenor präglade av tillit och konsensus77 och som till viss del även 
tycks vara inympade i organisationernas egna interna strukturer 
kan innebära en risk att civilsamhället förlorar sin kritiska udd och 
koopteras. 

Sammantaget, och betraktat från ett historiskt perspektiv, ger 
resultaten i den här rapporten bilden av en relativt positiv ut-
veckling. Allt fler intresseorganisationernas har fått möjlighet att 
delta i samband med formeringen av den nationella politiken, även 
om en närvaro i remissväsendet innebär att organisationerna kopp-
las in i ett sent skede i beslutsprocessen. Samtidigt tycks intresse-
organisationerna inte åtnjuta lika möjligheter att delta, vilket under-
stryker behovet av att ständigt verka för en inkluderande process. 
Mot bakgrund av den informella lobbyismens omfattning och 
framväxten av till synes oreglerade mötesplatser inom Regerings-
kansliet förefaller dock behovet av att stärka öppenheten i politiken 
som särskilt angeläget för framtiden. 
  

                                                                                                                                                          
76 Hysing & Lundberg 2015. 
77 Jmf. Trägårdh, et.al. 2013. 
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