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Förord

Bara den som skrivit en avhandling kan riktigt förstå vad det innebär, meta

forer till trots. Det ger så mycket men är på många sätt också mycket krä

vande. I<.anske inte så fruktansvärt besvärligt i mitt fall som för en del andra

(Stenström 2003), men emellanåt ändå kämpigt. Fast jag har också kämpat!

Även om avhandlingsarbetet i huvudsak är ett enmansarbete har många givit

värdefull hjälp på vägen. Till alla er vill jag rikta ett varmt tack!

Som min huvudhandledare var Nils Brunsson konstruktiv och analytisk;

jag uppskattade mycket våra diskussioner. När Nils i slutet av avhandlings

processen var tjänstledig ryckte Staffan Furusten in och gav goda råd. Bengt

Jacobsson, Jan Johanson och Örjan Sölvell var mina övriga handledare, som
det var givande och trevligt att träffa. Från i synnerhet Bengt fick jag välbe

hövlig kritik, men också uppmuntran när det behövdes.

Många personer ute i den "praktik" jag studerade tog sig tid till inter

vjuer, gav mig skriftligt material mm. Utan er hade denna studie inte varit

möjlig. Min forskning finansierades av I<onkurrensverket, av Svenska Nät

verket för Europaforskning om Ekonomi, samt av Handelshögskolan i

Stockholm. Bengt Jacobssons och I<.erstin Sahlin-Anclerssons TREO

projekt, finansierade mina resor till Bryssel.

I slutet av avhandlingsprocessen hjälpte flera kollegor till att läsa delar,

eller hela utkastet till denna bok; stort tack till Staffan Furusten, Roger Hen

ning, I<.tistina Tamm Hallström och David Lerdell. Med David delade jag för

övrigt arbetsrum under hela doktorandperioden. David var en snäll kollega

och vän, han lät mig ofta ha taklampan tänd fastän han hellre ville ha släckt.

Mina kollegor på Handelshögkolans F-sektion bidrog till att göra forsk

ningsmiljön intellektuellt stimulerande. Förutom Nils, Bengt, I<'erstin, Roger,

Staffan och David, vill jag tacka I<arin Fernler, Anders Forssell, Anders

Ivarsson Westerberg, Svenne Junker, Anna-Maria Lagrelius, I<arin Nilsson,

Susanna Rydn'lark, Adam Sandebring och Ebba Sjögren (som också förbätt

rade min engelskasaf?illanfattning) för detta. Tack även till F-sektionens sek

reterare, Gudrun Aquilonius, för all administrativ hjälp.

På SCORE (Stockholm Centre for O rganizationai Research) fanns

många trevliga kollegor. Tack till bland andra Göran Ahrne, Christina Gars-



ten, Ulrika Mörth, Kerstin Jacobsson, Apostolis Papakostas och Rune Prem

fors, för synpunkter och tips under avhandlingsarbetet. I, och vid sidan av,
Handelshögskolans doktorandkurser, diskuterade jag forskning med "jämn

åriga" doktorander. John Söderström på T-sektionen, Daniel Ericsson och
Markus Kallifatides på A-sektionen, och Peter Häggiund och Pernilla Bolan

der på PMO, var sådana trevliga kollegor. Många fler var delaktiga i den pro
cess som kom att bli denna bok, ett stort tack även till alla er.

Flera personer vid sidan av arbetet betydde mycket och allra mest. Ste

fan Eld bjöd på trevligt sällskap och goda middagar under mina vistelser i

Bryssel. Mina föräldrar, Stig och Elisabeth, likson1 min syster Aina, hjälpte

mig granska språket mm. Det gjorde även n1in vän Thomas Carlehög.

Gunilla, du gav inte bara värdefull hjälp, du var, och är också den som står

mig allra närmast.

Mälarhöjden i februari 2004

Mats Jutterström
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KAPITEL 1

Företag i offentliga beslutsprocesser

Företag och offentliga beslut
Den här boken handlar om företag och offentliga beslut. Närmare bestämt

om vad företag som vill påverka offentliga beslut egentligen gör.

Med offentliga beslut menar jag beslut som formellt tas av offentliga

organisationer, t ex av stater, mellanstatliga organisationer, kommuner osv.

Sådana beslut får ofta stor betydelse för andra organisationer, t ex för företag

- offentligt beslutsfattande blir viktigt för den som vill förstå vad som påver

kar företag och deras verksamheter.

Offentliga beslut kan vara av olika karaktär. Vissa av de beslut som fat

tas av enskilda offentliga organisationer gäller den egna verksamheten och

dess medlemmar. I detta avseende skiljer sig offentliga organisationers beslut

inte från andra organisationers. Besluten kan exempelvis gälla vad den of

fentliga organisatio1~en skall köpa och sälja, vilka löner den skall betala, hur

den skall jobba med inköp osv. Även om besluten gäller den egna verksam

heten leder de i allmänhet till att andra organisationer påverkas. Det kan t o

m vara en viktig avsikt med beslut. Eftersom offentliga organisationer ofta är

resursstarka, kan effekterna för organisationer och individer i deras omgiv

ningar bli omfattande.

Många offentliga beslut gäller emellertid andra än den egna organisatio

nens medlemmar, t ex andra organisationer. I detta avseende skiljer sig of

fentliga organisationers beslutsrätt väsentligt från andra organisationers - be

slutens giltighet sträcker sig utanför den egna hierarkin. Sådan formell be

slutsrätt är, åtminstone i västvärlden, starkt kopplad till iden om demokrati.

Demokratiska system ger många offentliga organisationer rätt att fatta beslut

som skall gälla för andra.
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Centralt i offentliga organisationers beslutsrätt för andra är möjligheten

att forma och tillämpa direktiv. Direktiv är tvingande regler, dvs regler som

måste efterlevas i handling. Direktiv är explicita, vanligen nedskrivna och har

i allmänhet någon form av sanktioner knutna till sig. En vanlig typ av direk

tiv är lagar vi inte kan förhandla bort, t ex konsumentköplagen och aktiebo

lagslagen. Liksom övriga två typer av samhällsregler - standarder och normer

(enligt Brunssons & Jacobssons indelning, 1998, s 14ff) - är direktiv ett in

strument för samordning. De styr vad många skall göra.

Offentliga organisationers beslut om direktiv får ofta betydande konse

kvenser för andra organisationer - inte minst för företag. Det gäller bl a be

slut om hur direktiv skall tillämpas; ett exempel på detta är EU

kommissionens tillämpning av EGs kotlkurrensregler då AB Volvo försökte

köpa lastbilstillverkaren Scania, ett köp Volvo nekades.1 Men det gäller även

beslut om hur direktiv skall utformas. Nya eller ändrade direktiv för markna

der, produkter och produktionsprocesser får ofta väsentlig, eller t o m avgö

rande, betydelse för företag. Exempelvis skulle ett hävande av direktivet

som, förutom i Sverige, förbjuder försäljning av våtsnus inom Europeiska

Unionen (EU) skapa en enorm potentiell marknad för snustillverkaren Swe

dish Match. Beslut om direktiv för personbilars utsläppsnivåer, mobiltelefo

ners strålning, eller tillåtna ämnen i livsmedel etc är andra exempel som av

sevärt kan påverka företag bakom sådana produkter. Enskilda beslut om att

skapa, ändra eller avskaffa direktiv berör i allmänhet många, inte bara före

tag. Därmed kan enskilda beslut om direktiv också uppfattas som viktiga av

många.

Även om offentliga beslut ofta får betydande effekter på företags verk

samheter så saknar företag rätt att vara med och bestämma när offentliga or

ganisationer fattar beslut. Företag får, som bekant, inte vara med och rösta i

exempelvis Sveriges riksdags, europaparlamentets eller ministerrådets om

röstningar. Inte desto mindre deltar företag på olika sätt i offentliga 'besluts

processer', dvs i skeenden som ofta avslutas med formellt beslutfattande.

Liksom andra organisationer utan formell beslutsrätt kan företag vara med

och försöka påverka offentliga beslut, t ex när direktiv skall formas eller till

lämpas. Företag deltar, populärt uttryckt, i politiken! Att företag deltar i poli

tiken är dock långt ifrån ett allmänt etablerat perspektiv på företags om

världsrelationer.

l (COMP/M 1672, 2000)
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Vad gör företag som vill påverka offentliga beslut?
Företag och offentliga organisationer föreställs ofta tillhöra olika, särkoppla

de system i samhället. Företag agerar på marknader vars ramar utformas i det

demokratiska systemets fastställda arbetsformer. Produktion och försäljning

på marknader sker i en dimension av samhället, det demokratiska systemets

beslut om sarrlhällets struktur och funktion i en annan. Sällan tänker vi oss

att de möts.

De bägge samhällssfärerna har dock visat sig ha många skärningspunk

ter i praktiken (Hernes 1978, Berrefjord 1982, Jacobsson 1987 och 1989,

Blomquist & Jacobsson 2002). I processer där offentliga resurser skall förde

las, tvingande regler skapas och tillämpas etc deltar olika typer av offentliga

och privata organisationer. Offentliga beslut initieras och diskuteras i ett

växelspel mellan organisationer som tillhör olika samhällssfärer. Intresserade

medborgares möjligheter till insyn i dessa skeenden är begränsade. Mycket av

växelspelet sker i det fördolda, bortom insyn från andra2
•

Att offentliga beslutsprocesser ofta innehåller kontakter mellan offent

liga och privata organisationer säger oss i sin tur mer om vad som känne

tecknar sådana beslutsprocesser. Det visar, för det första, att offentliga be

slutsprocesser innehåller omfattande skeenden fo're det formella beslutsfat

tandet. Det är ju här växelspelet mellan offentliga och privata organisationer

sker, i det formella beslutsfattandet har företag m fl inte rätt att delta. Det

som sker före det formella beslutsfattandet blir alltså inte bara viktigt för den

som vill påverka beslut, utan även för den som vill förstå och förklara beslut.

Formella beslutstillfällen däremot, har i allmänhet liten betydelse för vilka

beslut som fattas (Brunsson & Jönsson 1979, s 68). De blir istället ofta ce

remonier för att legitimera det beslutsalternativ som redan etablerats (jfr Me

yer & Rowan 1977,]ansson 1992).

För det andra pekar kontakterna mellan offentliga och privata organisa

tioner på den höga komplexitet som i allmänhet kännetecknar offentliga be

slutsprocesser. Att offentliga beslutsprocesser är komplexa innebär att de in

nehåller ett stort antal deltagare och relationer, i praktiken deltar ju långt fler

än formella beslutsfattare och deras tjänstemän. Offentligt beslutsfattande

tenderar även att europeiseras och globaliseras, det ryms alltmer sällan inom

enskilda stater. Inom exempelvis EDs organisationer i Bryssel och Förenta

Nationernas spektrum av organisationer, fattas idag beslut på en mängd om

råden där enskilda stater tidigare fattade egna beslut. En allt större del av of-

2 Att beslut är offentliga innebär alltså inte att beslutsprocesserna är öppna för allmän insyn, snarare
tvärtom (Jacobsson 1987).
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fentligt beslutsfattande sker därigenom i synnerligen komplexa beslutspro

cesser, där både antalet formella och andra deltagare är högt.

Komplexa offentliga beslutsprocesser utgör sammantaget en del av den

omvärld företag interagerar med. Mycket som är viktigt för företags verk

samheter beslutas där. Ändå vet vi inte så mycket om företags interaktion

med denna del av omvärlden. Föreställningen om företagande och politik

som särkopplade samhällssystem återspeglas i stor utsträckning inom sam

hällsvetenskaperna. Inom företagsekonomiska ämnesområden består den

omvärld företaget interagerar med huvudsakligen av privata aktörer. Exem

pelvis studier som baseras på synen att marknader är som nätverk är i all

mänhet koncentrerade till nätverk av företag (Ioannidis 1998, s 27). Även

statsvetenskapen återspeglar i stor utsträckning iden om olika samhällssy

stem. I den mån företag och andra organisationer utan formell beslutsrätt

alls behandlas ges de i allmänhet tämligen perifera roller i offentliga besluts

processer. Detta gäller exempelvis då litteratur om internationella relationer

(IR) och internationell politisk ekonomi (IPE) behandlar EDs beslutsproces

ser (Cowles 2003).

Vad giirfo'retag som villpåverka offentliga beslut'? I föreliggande bok skall jag

utgå från denna fråga. Frågan kommer dock att utvecklas; den fastställs i slu

tet av kapitel 2. Trots att frågan rör sig i utmarkerna av etablerade samhälls

vetenskaper som företagsekonomiska ämnesområden och statsvetenskap,

finns en speciflk litteratur att vända sig till för den som är intresserad av vad

försök att påverka offentliga beslut kan innebära. Denna litteratur är vad jag

nedan skall kalla lobbylitteratur. Återstoden av första kapitlet bygger på en

genomgång av litteratur om lobbying.

Som kommer att framgå bidrar lobbylitteratur inte bara med begrepp

och perspektiv på vad påverkan kan innebära. På två väsentliga punkter visar

genomgången av lobbylitteratur också varför det finns skäl att ställa sig

frågande till vad vi egentligen vet om företags försök att påverka offentliga

beslut. Dessa två punkter är även teoretiskt intressanta eftersom de berör

grundläggande frågor om vad det innebär att vara aktör i beslutsprocesser.

Genomgången av lobbylitteratur i detta kapitel kommer därför att leda över

till en teoretisk fördjupning om aktörer och beslut i kapitel 2.

3 Med 'företag vill' avses underförstått att det är deras organisationsmedlemmar som samordnat vill
något.
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Lobbylitteratur

Med lobbylitteratur avser jag böcker och artiklar som behandlar påverkans

metoden lobbying4
. Här bör tilläggas att även de mer "statsvetenskapliga"

och "organisationsteoretiska" skrifter som behandlar lobbying utgör lobby

litteratur enligt definitionen. Också denna bok tillhör per definition därmed

lobbylitteraturen, även om jag kommer att argumentera för att den på flera

sätt är en otypisk sådan.

Innan jag går in på vilken bild av företags påverkansförsök som lobby

litteratur tenderar att ge skall jag dels belysa och definiera begreppet lobby

ing, dels visa att det bara är en möjlig påverkansform bland flera.

Vad menas med lobbying?
Det finns en stor mängd mer eller mindre nyanserade definitioner av vad

lobbying är (för en viss översikt se van Schendelen 1993). En utgångspunkt i

många av dessa definitioner är att lobbying innebär försök att påverka offentli

ga beslut. Lobbying bedrivs av dem som själva saknar formell rätt att fatta

sådana beslut, t ex företag.

Att bedriva lobbying likställs ofta med att rent allmänt försöka påverka

offentliga beslut - lobbying blir ett sammanfattande begrepp för påverkan.

Men lobbying ges ibland även mer avgränsade definitioner. Poängen med

sådana definitioner är deras markering att lobbying inte är detsamma som all

män påverkan av offentliga beslut, utan en speciell påverkansform bland fle

ra andra. Perspektivet blir betydligt mer nyanserat. Att relatera olika påver

kansformer till varandra utgör en hjälp att klargöra vad lobbying och andra

påverkansformer innebär. I följande figur (Öberg 1997) framgår olika former

av påverkan. Figuren indelar påverkansformerna efter om de innebär for

mellt eller informellt deltagande i offentliga beslutsprocesser.

4 Försvenskade varianter av begreppet lobbying som ibland används är lobbyism och lobbning (SOV:
2000: 1). I denna bok, liksom i många svenskspråkiga framställningar, används dock det engelska ut
trycket lobbying.
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Formella påverkansformer Informella påverkansformer

Parlamentariska

kanalen

Korporativa

kanalen

Lobbying Opinionsbildning Aktioner

(Något ändrad efter Öberg 1997, s 68)

Påverkan genom formellt deltagande kan ske genom den parlamentariska re

spektive den korporativa kanalen. I den parlamentariska kanalen deltar med

borgare framför allt genom att rösta men också genom att vara aktiva inom

politiska partier. I den korporativa kanalen deltar i stor utsträckning företrädare

för olika paraplyorganisationer. En paraplyorganisation är en organisation
som har organisationer, istället för individer, som formella medlemmars. En

vanlig typ av paraplyorganisation är branschorganisationer. I ett korporativt

system utser staten formellt vissa organisationer till legitima deltagare i of

fentliga beslutsprocesser (Schmitter 1979). För de organisationer som har

rätt att delta innebär den korporativa kanalen att deras deltagande sker under

strukturerade former, t ex vad gäller när och var möten skall ske, vilken in

formation som skall skickas ut inför och efter möten osv.

Den modell som korporatism ofta ställs mot är pluralism. Med plura

lism avses vanligen ett mer oreglerat och öppet system för intresserepresen

tation. I och med begreppet pluralism är vi inne på de informella påverkans

formerna. Vid dessa påverkansformer är deltagandet inte formaliserat som i

den korporativa kanalen. Den som vill försöka påverka får på eget initiativ

vända sig till formella beslutsfattare. Till skillnad från den korporativa kana

len, där den formella beslutsfattaren avgör vilka organisationer som får vara

med eller inte, står informella påverkansformer i princip öppna för alla. Men

eftersom lobbying och andra informella påverkansformer i regel är mycket

resurskrävande, är tillgången på resurser en kritisk faktor för möjligheten att

bedriva informell påverkan (Gardner 1991, Hix 1999, Nylander 2000). Ja

cobsson (2001) hävdar att enskilda politiska system inte bör ses som anting-

5 Andra namn på denna typ av organisation förekommer också, t ex federation (Swartz 1994) och det
mer nyuppfunna metaorganisation (Ahrne & Brunsson 2004, kommande).
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en korporativa eller pluralistiska. Korporatism är något som kan finnas i oli

ka grad och på olika sätt, ofta vid sidan av pluralistiska inslag. Företags och

andras deltagande i ett och samma politiska system, t ex EDs, kan alltså ta sig

både korporativa och pluralistiska uttryck. I mer pluralistiska beslutssystem,

såsom EDs eller i ännu högre utsträckning Washingtons, är informella på

verkansformer dock vanliga. Tre informella påverkansformer är lobbying,

opinionsbildning och aktioner.

Begreppet lobbying, som jag nu återvänder till i och med det mer nyanse

rade perspektivet på påverkan, innebär kommunikation mellan å ena sidan

den som vill påverka offentliga beslut, å andra sidan formella beslutsfattare

och de tjänstemän som företräder dem. Sådan kommunikation kan ske ge

nom direktkontakt med beslutsfattare, t ex genom personrnöten, telefonkon

takt och e-post. Men kommunikationen kan även ske indirekt, dvs via mel

lanhänder som företräder t ex ett visst företags uppfattning (Milbrath 1960).

I<'onsulter är exempel på sådana mellanhänder. Oavsett om kontakterna är

direkta eller indirekta så innebär lobbying kontakter mellan enskilda perso

ner. I<.ännetecknande för dessa personkontakter är deras starka inslag av av

skildhet och diskretion (Jerneck & Gidiund 2001); kommunikationen vid en

enskild tidpunkt sker mellan få istället för mellan många som är fallet vid

opinionsbildning och aktioner. Och den sker i det tysta. I denna bok definie

rar jag sammantaget lobbying som: försök att informellt, genom direkta eller

indirekta personkontakter med formella beslutsfattare eller deras tjänstemän,

påverka offentliga beslut.

Opinionsbildning syftar till att via massmedia försöka skapa, spegla eller ge

sken av ett opinionstryck till stöd för egna uppfattningar (jfr Öberg 1997, s

69). Till skillnad från lobbying bygger denna påverkansform inte på direkta

eller indirekta personkontakter med formella beslutsfattare. Budskap sprids

istället på bred front mot samhället och dess medborgare. Avsikten med opi

nionsbildning kan dock, precis som med lobbying, vara att påverka formella

beslutsfattare i en specifik beslutsprocess (se t ex Naurin 2000). Aktioner kan

utgöras av blockader, ockupationer och andra former av s k civil olydnad

(Hebert & Jacobsson 1999, s 30ft). Men det kan även innebära annat än civil

olydnad, t ex lagliga demonstrationer. Aktioner är ett informellt sätt att delta

i offentliga beslutsprocesser som kan leda till både personkontakter med for

mella beslutsfattare och opinionsbildning.

Det mer nyanserade perspektiv på påverkan som redovisats ovan inne

bär att företags försök att påverka offentliga beslut kan ta sig många olika

former. Följaktligen blir påverkan den övergripande aktiviteten, vilken inne-
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håller möjliga påverkansformer som exempelvis opinionsbildning, lobbying

och korporativt deltagande. I det följande skall jag återspegla vilka perspektiv

lobbylitteratur ger av sådana påverkansförsök och av dem som bedriver dem.

Vilka perspektiv ger lobbylitteratur på deltagandet?
Att beskriva en i många avseenden brokig mängd texter som en mer homo

gen "lobbylitteratur", riskerar att göra många texter orätt. Inte desto mindre

vill jag hävda att litteratur där begreppet lobbying används har vissa grund

läggande egenskaper, egenskaper som genomgången skall lyfta fram.

Utmärkande för lobbylitteratur är att den huvudsakligen fokuserar på

makt och inffytande över offentliga beslut. Detta huvudsakliga intresse tar sig

dock väsentligt skilda uttryck.

Mer statsvetenskapligt orienterad lobbylitteratur behandlar intresse

grupper eftersom de antas vara en "variabel" bland flera som påverkar of

fentliga beslut. Denna del av lobbylitteraturen fokuserar på hur offentliga be

slutssystem fungerar i sig. Jämförelser mellan det politiska systemets praktik

och modeller av demokrati är ett vanligt underliggande tema. Frågor kan ex

empelvis gälla vilka möjligheter att delta i offentliga beslutsprocesser som in

tressegrupper bör ha (Naurin 2001), eller vilka möjligheter att delta olika in

tressegrupper faktiskt har (Nylander 2000). Intressegrupper som bedriver

påverkan (genom lobbying, opinionsbildning, korporativa deltagande etc)

tillskrivs oftast en mer begränsad betydelse i det politiska systemets praktik.

Därmed behandlas intressegruppers påverkansförsök också ofta som ett pe

rifert deltema i litteratur om offentliga beslutssystems funktion (t ex Wallace

& Wallace 1996, Matlary 1997, Hix 1999).

Intresset för makt och inflytande över offentliga beslut tar sig även

andra uttryck inom lobbylitteraturen. En väsentlig del av litteraturen fokuse

rar på enskilda deltagares inflytande i szg, utan att i första hand relatera infly

tandet till hur offentliga beslutssystem allmänt fungerar (demokratiskt, effek

tivt, rättvist osv).

Sådan "deltagarinriktad" lobbylitteratur återfinns i någon mån inom or

ganisationslitteraturen. Två exempel på detta är Jeffrey Pfeffers & Gerald Salan

ciks bok från 1978 samt Christine Olivers artikel från 1991. Dessa båda tex

ter lyfter fram en mängd metoder organisationer kan använda för att hantera

externa beroendeförhållanden, däribland lobbying. Precis som i en stor del

av mer statsvetenskapligt orienterad lobbylitteratur blir lobbying alltså en
underordnad del av något annat. Huvudtemat i Pfeffer & Salanciks (ibid) och



Olivers (ibid) respektive text, är organisationers möjligheter att hantera om

världen. Omvärldshantering innebär inte bara att på olika sätt försöka anpas

sa verksamheten efter omgivningens osäkerhet och krav. Det finns även me

toder, däribland lobbying, för att anpassa omvärlden efter den egna organisa

tionen. Pfeffer & Salanciks samt Olivers texter är typiska för den s k resurs

beroendeskolan. Resursberoendeskolan utgör en av flera organisationsteore

tiska inriktningar som fokuserar på sambandet mellan organisation och om

värld. Men med föreställningen att organisationer aktivt och strategiskt kan

delta i formandet av de omgivningar som påverkar dem, skiljer sig resursbe

roendeskolan från bl a institutionell organisationsteori som främst inriktat sig

på hur samhällets ofta förgivettagna regler och föreställningar formar organi

sationer (Meyer & Rowan 1977, DiMaggio & Powell 1983) och från popula

tionsekologi där organisationers överlevnad beror på hur de passar omgiv

ningen, vars förändring de i liten utsträckning kan anpassa sig efter och än

mindre påverka (Hannan & Freeman 1977, Aldrich 1979).

Lobbylitteratur som intresserar sig för enskilda deltagares inflytande i
sig, finns dock i huvudsak utanför organisationslitteraturen. Liksom mer

statsvetenskapligt orienterad lobbylitteratur, tar deltagarinriktad lobbylittera

tur ofta upp vem eller vilka som haft inflytande över enskilda beslut. Inte säl

lan redovisas detta i samband med övergripande beskrivningar av enskilda

beslutsprocesser (sådana fallbeskrivningar av olika författare finns t ex i

Greenwood (red) 1995).

Den deltagarinriktade lobbylitteraturen innehåller inte bara beskrivning

ar av vem som haft inflytande eller inte. I stor utsträckning innehåller den

även råd om hur enskilda deltagare utan formell beslutsrätt bör göra för att

få makt och inflytande över offentligt beslutsfattande. Greenwood (1997, s

8ft) tar upp huvudsakligen nedanstående råd som typiska för litteratur om

hur EV-lobbying bör gå till. Sammanställningen utgör en, i min mening, god

syntes av den typ av råd som förekommer i lobbylitteratur (se t ex Gardner

1991, Hull 1993, Bern 1994, Höög 1996, Hrebenar 1997):

- Ha en tydlig strategi.

- Utveckla långsiktiga relationer med offentliga organisationer och eta-

blera en ställning som tillhandahållare av användbar, riktig och initie

rad information.

- Ta reda på vilka som ansvarar för olika ärenden.

- Börja påverka tidigt i beslutsprocessen.

- Förbered dig väl inför möten.
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- Presentera tydligt och koncist.

- Påverka inte för hårt, håll en låg profil.

- Håll alla informationskanaler öppna.

- Uppmärksamma alla sidor av din åsikt.

- Var vaksam.

- Lär dig EV-systemet och kulturella skillnader mellan Bryssel och

Washington.

Lobbylitteraturens råd avspeglar dess generella perspektiv på vad deltagandet

innebär för den som vill försöka påverka. Den som skall påverka bör handla

strategiskt (i betydelsen planenligt), snabbt, tydligt och konsekvent. Råden

har en generell och allomfattande karaktär. De framställs som förhållandevis

oproblematiska att följa och framgång sätts i samband med graden av ratio

nell planering.

Den sammantagna lobbylitteraturens generella fokusering på makt och

inflytande i offentliga beslutsprocesser - om än av olika skäl - förutsätter del

tagare som försöker utöva sådant inflytande. Oavsett om lobbylitteratur till

skriver deltagare utan formell beslutsrätt större eller mindre betydelse i of

fentliga beslutssystem, vill jag hävda att den generella synen på dem i många

avseenden är enkel. Lobbylitteratur tenderar att förutsätta ett flertal väsentli

ga saker om den enskilde deltagaren; detta framgår kanske allra tydligast i ty

piska råd om hur enskilda deltagare bör göra för att få makt och inflytande.

Outtalat förutsätts den enskilde deltagaren bl a: veta exakt vad den vill, ha

konsekventa uppfattningar eller uppfattningar som vid inkonsekvens kan vä

gas mot varandra, ha uppfattningar som inte ändras över tiden, ha hög insikt

om effekter av beslutsalternativ för egen och övriga deltagares del, ha goda

möjligheter att under beslutsprocessens gång nå fram till formella beslutsfat

tare och tjänstemän. Lobbylitteratur tenderar sammantaget att ge en i väsent

liga avseenden fo"renklad och avgrå"nsad bild av den enskilde deltagaren. Annor

lunda uttryckt den tar väsentliga aspekter av vad det innebär att vara aktiir

för givet.

Att lobbylitteratur tenderar att ta aktörskapet för givet är detfo"rsta gene

rella karaktärsdrag jag skall lyfta fram. Detta drag väcker frågor om vad på

verkansförsök egentligen innebär för företag och andra deltagare utan for

mell beslutsrätt. Förgivettagna uppfattningar om aktörer innebär enkla och

oreflekterade uppfattningar om de grundelement jag vill hävda konstituerar

aktören: identitet, preferenser, rationalitet och handlingsutrymme. I nästa

kapitel skall jag utveckla varför det, med utgångspunkt i dessa element, finns



skäl att ställa sig frågande tilllobbylitteraturens generella aktörssyn och dess

möjligheter att spegla vad företag som vill bedriva påverkan egentligen gör.

Jag skall även lyfta fram ett andra generellt karaktärsdrag för lobbylitte

ratur. När lobbylitteratur behandlar deltagare utan formell beslutsrätt fokuse

rar den huvudsakligen på kontakterna mellan dessa deltagare och beslutsfat

tande offentliga organisationer. Inte minst lobbylitteraturens råd handlar i

huvudsak om dessa kontakter: hur man bör bete sig vid kontakterna, när

kontakterna bör användas, vad man måste veta för att ta rätt kontakter, om

vikten av att kontakterna underhålls osv. I<ontakter med formella beslutsfat

tare och deras tjänstemän är dock inte den enda typ av kontakt som kan vara

viktig för att förstå vad företag gör som vill påverka offentliga beslut. Att det

enskilda företaget deltar i offentliga beslutsmiljöer innebär ofta att det också

är en aktiv medlem aven paraplyorganisation, dvs aven organisation som

har andra organisationer som medlemmar. Företags deltagande i exempelvis

EDs beslutsprocesser har åtminstone delvis kommit att ske via europeiska

branschorganisationer (detta beskrivs i kapitel 4).

Att bedriva påverkan mot offentliga beslut kan därmed innehålla åtmin

stone två sorters högst betydelsefulla relationer för företag, dels relationen

mellan företaget och formella beslutsfattare (t ex europaparlamentet), dels

relationen mellan företaget och dess paraplyorganisation (t ex en europeisk

branschorganisation). Relationen mellan företag och paraplyorganisation har

dock sällan fått någon större uppmärksamhet i lobbylitteratur (van Waarden

1992, Jordan 1998). Lobbylitteraturen negligerar alltså generellt sett betydel

sen av att de organisationer som försöker påverka offentliga beslut, antingen

kan vara inordnade i andra organisationer eller ha andra organisationer som

medlemmar.

Två slutsatser av genomgången

Sammantaget bidrar lobbylitteraturen inte bara med perspektiv på vad före

tag som vill försöka påverka offentliga beslut egentligen gör (t ex deras olika

metoder för påverkan; vad metoderna innebär; vilka normer som kan gälla

vid kontakter med offentliga organisationer mm). Lobbylitteraturen bidrar

också till att väcka frågor.

Efter en genomgång av ca 300 publikationer om ED-lobbying från över

10 länder beskriver Andersen och Eliassen (1997) lobbylitteraturen på föl-
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jande sätt: till stora delar deskriptiv och inriktad på hur, och i vilken omfatt

ning, intressegrupper lyckats påverka speciella ärenden; empiriskt varierande

men med brister i systematiska och generella beskrivningar av intressegrup

pers EU-deltagande; innehållandes få teoretiska diskussioner och bidrag.

Den genomgång av lobbylitteratur jag gjort pekar i samma riktning.

Utifrån min egen genomgång har jag lyft fram två karaktärsdrag som

generellt sett utmärkande för lobbylitteraturen: 1) en outtalat förenklad syn

på aktören, samt 2) ett försummande av relationen mellan företag och deras

paraplyorganisationer. Dessa två karaktärsdrag väcker frågor om vad vi

egentligen vet om det enskilda företagets försök att påverka offentliga beslut.

I syfte att fördjupa och bredda perspektivet på vad företags försök att påver

ka offentliga beslut kan innebära, skall jag i nästa kapitel närmare behandla

begreppet aktör.
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KAPITEL 2

Aktörer och beslut

I detta kapitel utvecklas och fördjupas diskussionen av vad företag som vill

påverka offentliga beslut gör. Först presenteras en idealtypisk modell av ak

tören i sina grundläggande beståndsdelar eller element som jag skall kalla

dem. Mot denna aktörsmodell ställs därefter perspektiv på modellens ele

ment som utgår från organisationers praktik. Dessa perspektiv är främst

hämtade från beslutslitteratur men även från annan litteratur, bl a om

paraplyorganisationers kollektiva handling. IZapitlet avslutas med en utveck

ling av bokens frågeställning.

En idealtypisk modell av aktören

"Out of the unspecifted core of actorhood emanate the utilities and preferences

said to produce the entire social world"

(Meyer & Jepperson 2000, s 100)

Utmärkande för lobbylitteratur är att den tenderar att i väsentliga avseenden

ta aktörskapet för givet. Företag och andra deltagare i offentliga beslutspro

cesser är med automatik aktörer och som aktörer förutsätts de ha vissa egen

skaper och fungera på ett visst sätt.

Lobbylitteraturens perspektiv representerar en speciell ide om vad en

aktör är och bör vara. Denna ide är dock inte utmärkande för just lobbylitte

ratur. Tvärtom genomsyrar iden om aktören det moderna samhället - den ut-

13



gör ett paradigm djupt förankrat i västerländsk, numera globaliserad, kultur

(Meyer ffi fl 1987). Samhällsvetenskaperna utgör inget undantag. Stora delar

av dessa behandlar organisationer och individer som naturliga, men odefinie

rade, enheter med vissa givna tillhörigheter (Meyer & Jepperson 2000). Iden

om aktören är sammantaget institutionaliserad, den tas i hög utsträckning för

given. Detta gör den också svår att reflektera över. En viktig effekt av att

iden om aktören är institutionaliserad är att dess antaganden i allmänhet är

outtalade.

N edan skall jag tydliggöra den institutionaliserade iden om aktören i en

modell. Syftet med detta är att visa ett flertal av de oftast outtalade antagan

den som iden om aktören innehåller. Modellen av aktören är idealtypisk.

Med idealtypisk avses här något som är renodlat och förenklat, men inte

nödvändigtvis eftersträvansvärt. Att aktörsmodellen är idealtypisk innebär att

även om den fångar centrala förgivettagna ideer om aktören så utgör den

inte någon exakt detaljerad avbildning av olika litteraturområdens aktörsper

spektiv - på detaljnivå kan "lokala" avvikelser förekomma. Som idealtyp är

modellen istället lämplig som utgångspunkt för jämförelser. I denna bok

skall modellen också användas som en grund för jämförelser; först och

främst med vad organisationer gör i praktiken, men även med föreställningar

om organisationer i speciftk litteratur.

Modellen av den idealtypiska aktören definierar jag i denna bok som

bestående av fyra grundelement (för något annorlunda definitioner av aktö

ren se Meyer m fl 1987, Brunsson & Sahlin-Andersson 2000):

identitet

preferenser

rationalitet

handlingsutrymme

Aktörsmodellens element utgör en föreställning och norm för såväl organisa

tioner som individer. Att organisationen är den typ av sociala enhet jag foku

serar på i denna bok - och frän1st använder för att ge exempel - har därmed

mindre betydelse. Modellen överensstämmer i stor utsträckning också med

etablerade ideer om individen.

Modellen innehåller inte bara speciella ideer om de enskilda elementen i
sig. Som kommer att framgå innehåller modellen även speciella ideer om hur

elementen förhåller sig till varandra.
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Identitet
Organisationen, liksom individen, har en identitet. Att ha en identitet inne

bär att vara speciell, dvs ha specifika egenskaper, eller en kombination av

egenskaper, som skiljer sig från andra organisationer. Egenskaperna kan bero

på att organisationen har en speciell uppgift, speciell kompetens, speciella fy
siska tillgångar och ett speciellt sätt att jobba. Egenskaperna kan även utgå

från att organisationen har sin egen historia och en egen organisationskultur.

Identitet innebär även att det finns en kontinuitet i organisationens egenska

per, identiteten växlar inte från en dag till en annan. Organisationens speciel

la och stabila karaktär gör att den intar en speciell position i förhållande till

andra organisationer i omvärlden.

Att organisationen är speciell innebär att den tydligt kan särskiljas från

sin omgivning, organisationens gränser mot omvärlden blir tydliga. Innanför

organisationens gränser finns kollektiva resurser som organisationen förfogar

över, bl a för att avgöra var gränserna mot omgivningen skall gå, vilka som

får passera organisationens gränser mm.

Preferenser
Organisationen, liksom individen, vet vad den vill. Den har preferenser - dvs

värderingar, önskemål, åsikter, intressen, positioner, viljor och mål (jfr March

1988a, s 1) - som styr dess beslut och handlingar. Organisationens preferen

ser är tydliga och nyanserade vilket gör dem till väl fungerande styrmedel för

beslut och handling. Preferenser existerar i "färdigt" skick, som organisatio

nens givna tillhörigheter.

Preferenserna utgår från karaktären på organisationens samlade verk

samhet, inte från någon av dess underenheter eller samhället. Organisatio

nens preferenser är systematiskt och hierarkiskt ordnade, i den mån prefe

renser är motsägelsefulla kan de vägas mot varandra. Preferenser är exogena,

de påverkas inte av de val de styr. Preferenser är stabila över tiden, även efter

det att beslut formellt fattats. Konsekvenser av det som beslutas och görs

idag kommer därmed värderas på samma sätt i framtiden som i dagsläget.

Rationalitet
Både organisationen och individen är rationella. Att vara rationell innebär att

använda sig av viss uppsättning grundläggande procedurer för att fatta be-
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slut. Procedurerna utgör tillsammans den modell som ofta kallas rationella

beslutsmodellen.

En rationell beslutsprocess innebär att beslutsfattarna både känner till
och utgår från sina preferenser, att de väger sina olika preferenser mot var

andra, att de undersöker alla relevanta handlingsalternativ och deras konse

kvenser, samt att de väljer det optimala alternativet genom att jämföra alla

handlingsalternativens konsekvenser med sina preferenser. En rationell be

slutsprocess kan även beskrivas på ett lite annorlunda sätt, nämligen som tre

frågor en aktör exakt, och i tur och ordning, måste kunna besvara för att

vara just rationell (March & Olsen 1989): 1) Vilka är mina preferenser? 2)

Vilka är mina alternativ? 3) Hur tillgodoser alternativen mina preferenser?

Den rationella beslutsmodellen förefaller enkel. Men den förutsätter

outtalat vissa saker hos den som skall fatta rationella beslut. Organisationen

förväntas bland annat ha: kännedom om alla relevanta handlingsalternativ;

omfattande insikt om de olika handlingsalternativens framtida konsekvenser,

åtminstone upp till en sannolikhetsfördelning; omfattande möjligheter att

rangordna alternativen i förhållande till sina preferenser. Med andra ord in

nehåller rationella beslutsmodellen antaganden om att aktören har närmast

obegränsade insikter och en optimerande förmåga. Organisationen är i hög

utsträckning även autonom i sitt beslutsfattande; den står förhållandevis fri

från omgivningens aktörer, normer, föreställningar mm vid valet av hand

lingsalternativ.

Rationella beslutsmodellen utgör en stark föreställning i sig, vi förestäl

ler oss ofta att beslut om förändring går till enligt modellens principer. Ra

tionella beslutsmodellen utgör även en stark norm om hur det bör vara. I de

flesta beslutsteorier har iden om rationalitet tagits på stort allvar och utveck

lats till en hög grad av förfining (Brunsson 1998). Råden handlar om hur

man skall öka graden av rationalitet, ofta med hjälp av avancerade beräk

ningsmodeller och datorstöd. Den rationella modellen tänks självklart vara

det förnuftiga sättet för aktörer att bedriva sina verksamheter. Rationalitet

används vanligen också som en förgivettagen synonym för förnuft (March

1994). Andra "styrmodeller" för handling som experiment (March 1988b),

imitation (DiMaggio & Powell 1983) och regelföljande (Meyer och Rowan

1977), blir därmed per definition oförnuftiga, ineffektiva och felaktiga1.

1 Eftersom dessa modeller representerar en annan logik än den rationella kan de också sammantaget
kallas irrationella (Sjöstrand 1997). Denna definition undviks dock i denna bok eftersom den 1) är mer
onyanserad än ovanstående indelning, 2) har en, jämfört med rationalitetsbegreppets allmänna inne
börd, negativ klang. Detta stärker rationalitetsnormen fastän övriga modeller ofta är förnuftiga. Det
senare problemet är för övrigt något Sjöstrand själv hävdar (ibid s 41).
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Handlingsutrymme
Organisationen, liksom individen, har stor möjlighet att handla i linje med

sina beslut (med handling avses här andra aktiviteter än rent kognitiva). Or

ganisationens omfattande valfrihet i beslutssituationer kan också omsättas i

handling, vilket ger organisationen ett stort handlingsutrymme.

Att organisationens autonomi och stora valmöjligheter medför stort

handlingsutrymme, innebär ett antagande om att organisationen är förhål

landevis fri från begränsningar i sin omgivning också då beslut skall imple

menteras. Den moderna aktörens handlingsutrymme möter få restriktioner i

form av exempelvis normer, och etablerade föreställningar i omgivningen.

Institutionella krav (att vara legitim, Meyer & Rowan 1977) får liten eller ing

en betydelse i förhållande till tekniska krav (att vara effektiv, Meyer & Scott

1983), vilket bidrar till ett stort handlingsutrymme för att uppnå effektivitet.

Organisationen är inte bara fri i förhållande till omgivningens normer och

föreställningar utan även i förhållande till andra aktörer. Relationer till andra

organisationer och individer, exempelvis på en marknad, är utbytbara i varje

enskild tidpunkt. De utgör inga långsiktiga bindningar som inskränker orga

nisationens handlingsutrymme.

I situationer då någon annan än den enskilda organisationen har rätt att

fatta beslut får handlingsutrymme en speciell betydelse. Eftersom organisa

tionen inte själv får fatta det formella beslutet om vad som skall göras, blir

handlingsutrymme detsamma som möjligheten att nå fram till formella be

slutsfattare för att påverka dem. Situationer där beslutsrätten finns någon

annanstans är inte bara vanliga sett ur den enskilda organisationens perspek

tiv, vilket behandlades i föregående kapitel. De är även vanliga inom organi

sationer sett ur den enskilde organisationsmedlemmens perspektiv.

Även i situationer där den formella beslutsrätten finns utanför organisa

tionens hierarki är organisationen förhållandevis fri från begränsningar i sin

omgivning. Deltagare - men även problem och lösningar - möter få begrän

sande strukturer i form av normer, föreställningar, mellanorganisatoriska re

lationer mm som begränsar möjligheterna att nå formella beslutsfattare.

Elementens samband
Den institutionaliserade iden om aktören innehåller en mängd oftast outtala

de antaganden om vart och ett av de aktörselement jag redogjort för. Men

iden innehåller även antaganden om samband mellan elementen.
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Elementens relation till varandra är konsekvent. Vad organisationen är

(dess identitet), vad den vill (dess preferenser) och vad den gör (dess hand

lingar) länkas samman genom den samling procedurer som tidigare i kapidet

definierades som rationella beslutsmodellen.

Iden om aktören innehåller även antaganden om hur elementen styr

varandra. De speciella egenskaper som utgör organisationens identitet styr

organisationens hierarkiskt ordnade system av preferenser. Preferenser styr, i

sin tur, den rationella beslutsprocessen. Preferenser jämförs med konsekven

serna av alla relevanta handlingsalternativ och avgör valet av handlingsalter

nativ. Rationella beslut om handlingsalternativ styr i sin tur handlingen, vad

som görs. Antagandet om elementens inbördes styrning innebär att elemen

tens tidsordning är given. Identitet och preferenser är något organisationen

har, de kommer före valsituationer som i sin tur föregår handling.

Den idealtypiska aktörsmodellen och lobbylitteratur
Den idealtypiska aktörsmodellen återspeglar centrala antaganden i lobbylitte

raturens generella aktörssyn. Exempelvis preferenser, kausal insikt, gränser,

informationshantering, autonomi, tidsordning mm problematiseras inte alls

eller i mycket begränsad utsträckning. Detta framgår inte minst av lobbylitte

raturens allmänna råd om hur effektiv lobbying bör gå till.
I ett avseende framgår dock en tydligare generell skillnad mellan lobby

litteraturens aktörsperspektiv och den idealtypiska aktörsmodellen. Lobbylit

teraturen har i viss mån problematiserat handlingsutrymmet vid kontakter

mellan dem som saknar formell besltltsrätt och de organisationer som har

sådan beslutsrätt. Främst diskuteras olika typer av hinder som begränsar

möjligheter för deltagare utan formell beslutsrätt att nå formella beslutsfatta

re. Hinder för hur deltagare bör bete sig när de väl når fram behandlas också

ofta; det framhålls som viktigt att påverkan vid dessa kontakter inte kan gå

till hur som helst. Förutom mer självklara direktiv om vad man inte får göra

(t ex hota med våld, muta osv), finns det normer som begränsar hur företag

och andra som vill påverka bör bete sig. Vanliga råd uttrycker att deltagare

bör ta hänsyn till bl a normer om att: förbereda sig väl, presentera tydligt och

koncist, börja påverka direkt vid beslutsprocessens start, inte påverka för

hårt, samt själva lära sig de andra normer om hur man bör bete sig som gäll

er i just den beslutsmiljö där man skall påverka (Stockholm, Bryssel, Wash

ington osv). Deltagare som inte lever upp till sådana normer får, för det för

sta, svårt att påverka vid pågående kontakt. För det andra får de svårt att



komma tillbaka vid framtida beslut, dvs de kan stängas ute av de strukturer

normer utgör.

Lobbylitteratur problematiserar alltså i viss mån reglerade organisatio

ners möjlighet att nå fram till och påverka reglerande organisationer. Detta

utesluter inte att även andra faktorer kan vara viktiga för att förstå företags
handlingsutrymme i offentliga beslutsprocesser. Under 'handlingsutrymme' i

nästa del av kapitlet tas också två sådana faktorer upp: dels företags medlem

skap i paraplyorganisationer, dels hinder för problem och lösningar.

Att försöka vara aktör i praktiken

Ovan har aktörsmodellen dekonstruerats2 i sina huvudsakliga beståndsdelar.

Med identitet, preferenser, rationellt grundade insikter och handlingsutrym

me i dessa former, och som givna och samordnade tillhörigheter, blir organi

sationers försök att påverka offentliga beslut förhållandevis oproblematiskt.

Detta andra avsnitt av kapitlet visar dock att aktörsmodellens element i prak

tiken kan vara annorlunda och betydligt mer problematiska i beslutsproces

ser. Avsnittet utgör alltså en motbild till den idealtypiska aktörsmodellen.

Denna motbild förekommer dock varken i lättillgänglig eller tydlig form
i annan litteratur, som generellt sett inte fokuserar på vad enskilda deltagare

sammantaget gör i komplexa beslutsprocesser. Istället är den motbild jag

sammanställt en eklektisk produkt. Jag har, med andra ord, behövt samman

ställa motbilden utifrån många olika källor inom olika litteraturområden.

Även empiriskt grundade perspektiv på vad respektive aktörselement
innebär i sig, lämnar många frågor obesvarade. Få studier har exempelvis be

handlat deltagares preferenser i beslutssammanhang (March 1988b, 1997).

Den sammanställning jag redovisar ger dock ändå en tydlig motbild till för
givettagna oproblematiska föreställningar om aktören, såsom de t ex ofta fö

rekommer i lobbylitteratur.

Identitet
Föreställningar om organisationer, och även individer, lyfter fram deras olik

heter - den enskilda organisationen skiljer sig från andra organisationer i sin

2 Med dekonstruktion avser jag att jag försökt tränga under den generella föreställningens yta, i syfte
att förtydliga dess bakomliggande grundläggande antaganden Ufr Cooper 1986).
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omgivning. Det kan dock finnas skäl att fråga sig hur olika organisationer

egentligen är och på vad sätt de i så fall är olika.

I deras numera närmast klassiska artikel vänder sig DiMaggio och Po

weil (1983) mot den allmänna fokuseringen på olikheter och hävdade mot

satsen - organisationer är i stor utsträckning lika, vilket är något som behöver

förklaras. DiMaggio och Powell lyfte fram tre huvudskäl till att organisatio

ner inom specif1ka områden, eller fält, över tiden blir alltmer lika. För det

första omfattas de av samma direktiv, dvs lagar, förordningar mm. För det
andra imiterar organisationer varandra inom fältet. För det tredje har profes

sioner inom fältet, t ex speciella il1genjörer, kontakt över organisationsgrän

ser, vilket bidrar till att de successivt antar likartade synsätt.

Sammantaget utgör regler (direktiv, standarder och normer), vid sidan

av imitation, en central förklaring till att organisationer är lika. Organisatio

ner behöver visa att de lever upp till etablerade regler i omgivningen för att

uppfattas som legitima eller "riktiga" organisationer. Legitimitet blir en nöd

vändig resurs. För långsiktig överlevnad och lönsamhet behöver t ex det en

skilda företaget visa att det följer etablerade direktiv, standarder och normer i

den omgivning där det verkar (Meyer & Rowan 1977). Samtidigt som Di

Maggio och Powell fokuserade på geografiskt mer avgränsade områden, så

som branscher, har andra hävdat att organisationer likriktas över betydligt

större områden, t o m globalt (Ritzer 1993). När samtidens transnationalise

ring och globalisering innebär att regler och föreställningar blir allt mer lika

så blir organisationer det också. Att organisationen främst kännetecknas av

olikhet i förhållande till andra organisationer, dvs har en tydlig identitet, blir

ur detta perspektiv sammantaget en myt.

Andra studier har dock pekat på faktorer som motverkar organisatio

ners likriktning. Regler som sprids över större områden redigeras ofta (Sah

lin-Andersson 1996, 2000). Med redigering avses att regler och föreställning

ar som uppstått i lokala miljöer förlorar delar av sitt innehåll när de sprids,

allt förmedlas inte vidare utan snarare det övergripande och generella.

Organisationer är heller inte några passiva mottagare av regler. När or

ganisationer inför generella regler i sina verksamheter tenderar de att anpassa

och tolka reglerna efter sina verksamheter och lokala miljöer (Garsten 1994,

Fernler 1996). Samtidigt som organisationer behöver visa att de lever upp till

omgivningens allt mer spridda regler (institutionella krav), behöver de även

leva upp till krav på effektivitet i sin verksamhet (tekniska krav). I den mån

omgivningens regler inte passar organisationens verksamhet uppstår konflikt

mellan institutionella och tekniska krav. Att hantera en sådan konflikt genom



att utåt visa att organisationen följer regler om vad som är lämpligt, samtidigt

som omgivningens regler delvis (Garsten ibid, Fernler ibid) eller inte alls

(Brunsson 1989) får styra organisationens dagliga verksamhet, innebär en

särkoppling av organisationens presentation från dess praktik (Meyer & Ro

wan 1977). Sådan särkoppling medför att organisationer kan förefalla mer

lika än vad deras verksamheter är, ytorna blir mer lika än innehållet.

Redigering, lokal anpassning och särkoppling motverkar sammantaget

generella reglers likriktning av organisationers verksamheter. Även vad som

är lämplig yta för organisationer kan variera vid jämförelser över större geo

grafiska områden (t ex Hofstede 1997). Skillnader i verksamhet - och även

yta - ger den enskilda organisationen identitet. Dess gränser mot omvärlden

framträder.

I vilken utsträckning skiljer sig då det enskilda företaget från andra or

ganisationer som vill påverka offentliga beslut? Har skillnader och likheter

mellan organisationer i offentliga beslutsmiljöer någon betydelse för det en

skilda företagets påverkansförsök och i så fall vilken?

Preferenser
Teorier om beslut utgår från att organisationer och individer har preferenser

samt att dessa utgör oproblematiska styrmedel vid beslut. Vissa empiriska

studier av preferenser ger dock en väsentligt annorlunda bild. Deltagare i be

slutsprocesser vet inte alltid vad de vill. De kan sakna eller ha oklara prefe

renser (Weick 1976, March & Olsen 1976). Organisationer har heller inte hi

erarkiskt ordnade system av preferenser. Preferenser är ofta motsägelsefulla,

vilket kan leda till konflikt mellan organisationsmedlemmar som represente

rar olika preferenser (pfeffer 1981). Preferenser saknar i allmänhet även jäm

förbara värden, vilket gör det svårt att väga dem mot varandra i beslutssitua

tioner.
Preferenser ändras ofta över tiden. De är instabila på ett sätt som gör

dem svårförutsägbara (March 1978). Handlingar som genomförs i nuläget

ger ofta konsekvenser under lång tid - att preferenser ändras innebär därmed

att de som skall fatta beslut måste gissa vad de i framtiden kommer att tycka

om dessa framtida konsekvenser. Preferensers instabilitet innebär alltså osä

kerhet vid beslut. Etablerade föreställningar bygger däremot på att organisa
tioner och individer har stabila preferenser. Att vid beslut ta hänsyn till att

preferenser kan vara instabila blir därmed närmast förbryllande.
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En annan fråga än den om vilka karaktärsdrag som kännetecknar orga

nisationers preferenser (t ex klarhet/oklarhet, konsekvens /inkonsekvens,

stabilitet/instabilitet) är frågan om hur organisationers och individers prefe

renser uppstår. Att preferenser inte utgör givna naturliga funktioner av orga

nisationers verksamheter innebär att de skapas eller konstrueras. Hur sådan

konstruktion går till vet vi inte mycket om, vilket kan ses som en effekt av

förgivettagna föreställningar om preferenser. Marchs (1988b) samt Dietz &

Sterns (1995) modeller utgör ett par undantag, dock utan större empirisk

förankring. De behandlar individers preferenser som konstruerade fenomen.

Att identifiera sådan konstruktion, vilket March respektive Dietz & Stern gör

med olika resultat, innebär att söka förklaringar till vaifär organisationer och

individer tycker vad de tycker.

March (1988b) argumenterar för det förnuftiga i att lekfullt och förhål

landevis oreflekterat prova olika handlingar som sätt att komma fram till vad

man skall tycka. Med andra ord att, till skillnad från ordningen i den rationel

la beslutsmodellen, åtminstone ibland handla först och tänka sen. Detta sätt

innebär att systematiskt konstruera preferenser genom experiment och erfa

renhet. Metoden kan, enligt March, t ex användas vid tillfällen då organisa

tionen eller individen är osäker på om nuvarande preferenser är "bra" eller

"riktiga". Preferenser som konstrueras på detta sätt blir endogena till karak

tären, de formas av de handlingar och beslut som vi tänker oss att de i oför
ändrat skick skall styra eller påverka. Om experiment skall vara ett förnuftigt

sätt att forma preferenser krävs utvärdering (March ibid). Utvärdering behö

ver inte ske utifrån i förväg specificerade kriterier utan kan ske utifrån vad

som i efterhand uppfattas som viktigt.

Dietz & Stern (1995) föreslår en modell för preferensers konstruktion

som på flera sätt skiljer sig från Marchs modell ovan. Deras modell är inte

normativ utan syftar till att beskriva hur individer utvecklar preferenser. Till

skillnad från Marchs modell bygger den på att individer konstruerar prefe
renser färe beslut och handling. Experiment ingår alltså inte som förklaring

till hur individen konstruerar en uppfattning i en viss situation. Dietz &

Stern framhåller den sociala omgivningens inverkan på individens konstruk

tion av preferenser, oavsett vem eller vad de är avsedda att representera.

Som individer drivs vi i långt större utsträckning av socialt än kalkulativt för

nuft. Detta gör oss huvudsakligen tränade i att klassificera omgivningens si

tuationer etc i passande kategorier (ibid).
Enligt Dietz & Stern har individer "listor" av sedan tidigare etablerade

värderingar och föreställningar. Genom att jämföra nya situationer med sina



listor kan individer konstruera uppfattningar om det man upplever. Listorna

är kraftigt begränsade, att konstruera preferenser om en viss situation inne

bär att välja mellan en handfull etablerade alternativ. Enligt Dietz & Stern är

det sociala regler samt tidigare erfarenheter och vanor, som styr vilka alterna

tiv som finns på listorna.

Företag och andra som generellt sett vill bedriva påverkan mot offent

ligt beslutsfattande behöver ha uppfattningar om vad de vill (i alla fall om

påverkan skall vara meningsfull). Om organisationers preferenser inte är na

turliga eller givna innebär det att preferenser måste konstrueras. Hur kon

struerar företag och andra organisationer preferenser? Vilka generella för

klaringar finns till de preferenser som konstrueras och vilken karaktär får

preferenserna?

Rationalitet
Etablerade föreställningar om organisationer, och individer, bygger på att de

fattar rationella beslut. Rationella beslutsmodellens outtalade antaganden om

information och optimering har dock i många avseenden visat sig vara för

enklade, oproblematiska och missvisande i förhållande till praktikens besluts

fattande.
Kritik mot teorin om rationella beslut har utvecklats inom både psyko

logisk forskning och organisationsforskning. Psykologisk beslutsforskning

har i huvudsak fokuserat på individens beslutsfattande. Till skillnad från or

ganisationsinriktad beslutsforskning bortser psykologisk forskning generellt

sett från omgivningars (kontexters) betydelse. Detta gäller i ansatser: förklar

ingar till avsteg från rationellt beslutsfattande ses huvudsakligen i individens

kognitiva förmågor. Men även i metod: undersökningar sker vanligen i form

av experiment i förenklade och tämligen asociala miljöer. Omgivningens be

tydelse utgör sammantaget en viktig skiljelinje mellan psykologisk och orga

nisationsinriktad beslutsforskning (Shapira 1997). Organisationsinriktad be

slutsforskning, som jag huvudsakligen håller mig till, bygger dock ofta på

både kognitiva och kontextuella faktorer.

Herbert Simons arbete under 1950-talet utgjorde en viktig utgångs

punkt för en framväxande kritik av den rationella beslutsmodellen som av

bildning och norm. I sin bok från 1957 hävdar Simon att människans be

gränsade förmåga att samla, minnas och bearbeta information gör mänskligt

beslutsfattande inkonsekvent med modellen. Kritiken riktas inte bara mot

negligerandet av människans kognitiva begränsningar, utan även mot att ra-
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tionell beslutsteori vilar på ett antagande om information och tid som fria re

surser i beslutsprocesser. Att utgå från att alla konsekvenser av alla alternativ
exakt skall kännas till var orealistiskt och missvisande. I praktiken behandlar

organisationer bara ett fåtal alternativ och konsekvenser, relaterar dem till

organisatoriska delmål och gör relativt oprecisa uppskattningar. Människan

är, enligt Simon (ibid), endast begränsat rationell och väljer dessutom satisfie

rande istället för optimerande lösningar i dessa begränsat rationella besluts

processer.

Argumenten om människans kognitiva begränsningar har funnit stöd

och utvecklats inom forskning om den enskilda människans beslut. Männi

skan har begränsad förmåga att uppfatta och förstå de situationer hon befin

ner sig i, förenklar komplexa situationer samt använder begränsade tolk

ningsramar och tumregler för att hantera information (t ex I<.ahneman m fl
1982, Shapira 1997). Organisationsforskningen har uppmärksammat att teo

rier om begränsad rationalitet även innebär teorier om fördelning av begrän

sad uppmärksamhet vid sökning och bearbetning av information. Denna

forskning har bl a introducerat enkla sökregler för information (March &

Simon 1958/1993) och mer inkrementella beslutsprocesser (Lindblom 1959)

som förslag på sätt att hantera begränsningarna.

Information är sällan bristvara i beslutssammanhang, organisationer

och individer översköljs av information. Att organisationer har stor tillgång

på information innebär dock inte att all information används i beslutssam

manhang. Även stora delar av den information som organisationer aktivt

samlat används inte i beslutsarbetet (Feldman & March 1981).

En omfattande informationstillgång betyder heller inte att deltagare i

beslutsprocesser har all relevant information. Information kan på olika sätt

hindras från att nå deltagare i beslutsprocesser. Lewitt & Nass (1989) visade

att förgivettagna regler och föreställningar i organisationer i stor utsträckning

hindrade problem och lösningar från att nå organisationernas beslutsproces

ser. Regler och föreställningar utgör alltså strukturer i organisationers be
slutsmiljöer som kan bidra till att exkludera avsevärda mängder information

(jfr Cohen, March & Olsen 1972). Grupptänkande är ett annat fenomen som

hindrar information från att beaktas i beslutsprocesser; detta gäller även så

dan information som, åtminstone i efterhand, framstår som relevant för be

slutet Ganis 1971). Vem som får viss information eller inte i beslutsprocesser

kan även vara ett uttryck för makt. Enskilda deltagare kan påverka vilken in

formation som sprids och hur det sker, vilket får effekter för andra deltagare

(Gaventa 1987).



Information är på flera sätt även förknippad med betydande osäkerhet

vid beslutsfattande. Osäkerhet utgår inte bara från människans begränsade

möjligheter att samla, minnas och bearbeta information. Osäkerhet utgår

även från rationella beslutsmodellens två inneboende gissningar om framti

den (March 1978, 1997). För det första innehåller modellen en gissning om

framtida preferenser, vilket jag behandlade tidigare i kapitlet. För det andra

innehåller den en gissning om framtida konsekvenser av de handlingsalternativ

beslutsfattare skall välja mellan. Åtminstone i efterhand visar sig sådan osä

kerhet genom skillnaden mellan uppskattade konsekvenser och inträffade.

Denna skillnad är allmänt kännetecknande för beslut:

"Post-decision surprise, sometimes pleasant sometimes unpleasant, is charac

teristic of decision-making. So also is post-decision regret. It is almost certain

that after the consequences are known (no matter howfavorable thry are) a de

cision-maker will suffer regret - awareness that a better choice could have been

made if the outcomes could have been predictedprecise!J in advance".

(March 1994, s 6)

Den information som når beslutsfattare efter beslutet ser alltså i regel annor

lunda ut än den information beslutet baserades på. Att faktiska konsekvenser

kan avvika från förväntade på ett negativt sätt kan ge upphov till så kallad

eskalering (Staw & Ross 1987, Lipshitz 1995). Eskalering innebär en ofta ut

dragen valsituation efter beslut. Valsituationen består i huruvida det imple

menterade beslut som i praktiken visar sig ge andra mer negativa konsekven

ser än förväntade, skall överges eller inte.

Den stora mängd information om alternativ och deras konsekvenser

som rationella beslutsmodellen förutsätter skapar osäkerhet i sig (Brunsson

1982, 1985). Att försöka öka rationaliteten i beslutsprocesser genom att llt

värdera fler alternativ och konsekvenser, ökar beslutsfattares osäkerhet om

vad de skall välja. Detta leder till försvårad eller blockerad handling. Minskad

rationalitet t ex genom att utveckla en stark homogen, tillika tankemässigt

begränsande, organisationskultur - skulle därmed vara förnuftigt för hand

lingsinriktade organisationer.

Ovan har jag pekat på ett antal centrala problem med att, i möjligaste

mån, försöka fatta beslut efter rationella beslutsmodellen i praktiken. Väsent

liga problem rör dels insamlandet av information, dels analys av information

för att sammanställa konsekvenser av alternativ och deras överensstämmelse
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med beslutsfattares preferenser. Problem kan även uppkomma om besluts

fattarens preferenser är oklara, som jag tidigare tog Upp3.

Att information och insikt om konsekvenser av beslutsalternativ utgör

väsentliga, men inte nödvändigtvis oproblematiska aspekter för företag som

vill påverka offentligt beslutsfattande, förefaller sammantaget rimligt. Detta

fastän det är någon annan än det enskilda företaget som har den formella be

slutsrätten. Frågan är bara vilken betydelse information och insikt om konse

kvenser har för företag som vill påverka offentliga beslut?

Handlingsutrymme
Etablerade föreställningar om organisationen utgår inte bara från att dess be

slut utan även dess handlingsutrymme i stor utsträckning är obegränsat av

omgivningen.

I praktiken begränsas dock organisationens handlingsutrymme, precis
som vad den kan besluta och säga, betydligt av faktorer i omgivningen. Be

gränsningar av handlingsutrymme behöver dock inte vara de samma som för

beslut och prat; vad organisationsmedlemmar kan besluta och säga skiljer sig

ofta väsentligt från vad de kan göra (Brunsson 1989).

Studier av organisationers praktik har problematiserat organisationers

handlingsmöjligheter på åtminstone två sätt. Flir det fo'rsta påverkas hand

lingsutrymmet av regler och föreställningar. Andra organisationer och indi

vider (t ex medier, offentliga organisationer, kunder, konkurrenter etc) be

dömer organisationens handlingar utifrån olika slags regler om vad organisa

tioner skall och bör göra. Om organisationen skall kunna få resurser från sin

omgivning, dvs långsiktigt kunna överleva, behöver den vara legitim (Meyer

& Rowan 1977). Detta innebär att organisationen behöver visa att den be

gränsar sina handlingar efter omgivningens regler, åtminstone i den mån

andra kan se vad organisationen gör. Exempelvis den som vill besöka offent

liga organisationer behöver bl a följa lobbylitteraturens normer om hur man
bör bete sig vid sådana kontakter, åtminstone om man vill kunna besöka

dem igen. En sådan begränsning av handlingsutrymme efter regler sker med

vetet. I många fall är regler om vad organisationer och individer kan göra

däremot starkt förgivettagna, dvs de begränsar vårt handlingsutrymme utan

att vi reflekterar över det (j fr Jepperson 1991).

3 Som tidigare nämnts finns dock andra förklaringar till beslut än den (begränsat) rationella. Exempel
vis i beslutsmiljöer med oklara preferenser och konsekvenser samt strömmar av problem, lösningar,
deltagare och beslutstillfållen, kan en alternativ beslutsordning och slumpen förklara beslut (Cohen,
March & Olsen 1972). Jag återkommer till detta i kapitel 10.
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Fiir det andra påverkas organisationens handlingsutrymme av relationer
till andra organisationer och individer. Studier av industriella marknader har

visat att sådana relationer, trots förekommande konflikter, tenderar att vara

långsiktiga (Håkansson 1982). Relationerna utgör tekniska, sociala, juridiska

m fl bindningar mellan organisationer (Hammarkvist, Håkansson & Matts

son 1982) som begränsar organisationernas handlingsutrymme. Bindningar

till organisationer i omgivningen ger exempelvis det enskilda företaget vä

sentligt reducerade möjligheter att snabbt ersätta olika sorters utbyten (köp,

försäljning, tekniskt samarbete mm) inom nätverket med utbyten utanför

det.
Långsiktiga relationer till organisationer i omgivningen förekomn1.er

inte bara på industriella marknader. De förekommer även i offentliga be

slutsmiljöer där exempelvis företag kan vara medlemmar i branschorganisa

tioner. Precis som företag kan branschorganisationer delta i offentliga be

slutsprocesser, t ex genom korporativa kanaler.

Något förenklat kan man tala om två slags relationer för företag i of

fentliga beslutsmiljöer. För det första relationen mellan företag (reglerade or

ganisationer) och offentliga organisationer (reglerande organisationer), vilken

behandlades i kapitel 1. För det andra relationen mellan företag och deras

gemensamma paraplyorganisationer (van Waarden 1992). Som jag tog upp i
kapitel 1 har lobbylitteratur i huvudsak fokuserat på den första relationen.

Däremot har relationen mellan den enskilda organisationen och paraplyor

ganisationen - och dess betydelse för försöken att påverka offentliga beslut 

sällan fått någon större uppmärksamhet i lobbylitteratur (van Waarden 1992,

Jordan 1998).
Förhållandet mellan paraplyorganisationen och dess medlemmar har

istället främst kommit att diskuteras i litteratur om kollektiv handling4
. En do

minerande frågeställning i dessa diskussioner är varför enskilda organisatio

ner går med i paraplyorganisationer. Fokus har alltså legat på själva etable

randet av paraplyorganisationer och deras möjlighet att värva medlemmar.

Mancur Olsons (1965) teori om kollektiv handling utgör en central referens i

dessa diskussioner.

Med utgångspunkten att organisationer gör rationella val, hävdar Olson

(ibid) att nyttomaximerande organisationer inte kommer att ingå i paraplyor

ganisationer utan istället åka "snålskjuts" på det kollektiva arbetet. Rationella

organisationer blir en slags fripassagerare. I<.onsekvensen av detta, menar 01-

4 Inom denna litteratur avser kollektiv handling organisationer som har andra organisationer, istället
för individer, som medlemmar.
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son, är att intressegrupper har betydande svårigheter att över huvud taget

etableras. Efter Olsons bidrag följde ett flertal publikationer, som med lik

nande aktörssyn som Olson, utvecklade och diskuterade Olsons teorier (t ex

Coleman 1988).

Men Olsons antaganden och slutsatser har också ifrågasatts (McLaugh

lin & Jordan 1992, Udehn 1996, Jordan 1998). Att organisationer och indivi

der deltar i samarbeten, fastän de enligt Olsons teori borde åka snålskjuts,

har inte bara lett till kritik utan även till andra förklaringar. Udehn skriver:

"If economic man will not cooperate, or only conditionally, large scale coop

eration can only be explained by invoking sociological man" (1996, s 260). I

linje med detta hävdar Jordan (1998) att enskilda företags deltagande i

paraplyorganisationer åtminstone delvis kan förklaras av att de vill vara som

andra respektabla firmor.

Den huvudsakliga fokuseringen på beslutet om medlemskap eller ej

som Olson etablerade, har även fått kritik för att negligera andra aspekter av

relationen mellan (potentiell) medlem och paraplyorganisation. Problemen

för paraplyorganisationer skulle i första hand inte vara att bildas och värva

medlemmar, i praktiken ansluter sig enskilda organisationer till paraplyorga

nisationer (Jordan 1998). Istället skulle problemen utgå från att organisatio

ner, när de väl deltar, är heterogena snarare än homogena delar av det kollekti

va (Udehn 1996). Enligt Jordan (1998), beror paraplyorganisationers pro

blem på att enskilda organisationer vill bevara sin autonomi snarare än på

fripassagerare. Paraplyorganisationer kan behöva motverka medlemmars för

sök att bevara särdrag genom organisation och ledarskap (Udehn 1996, s

282).

Sammanfattningsvis är företag som vill påverka offentliga beslut ofta

inordnade i relationer till andra än enbart till dem som har den formella be

slutsrätten. Sådana relationer kan ha betydelse för företags handlingsutrym

me, dvs för ett av aktörsmodellens grundläggande element. Hur vet vi dock

inte så mycket om. Vad kännetecknar företags relationer till paraplyorganisa

tioner (t ex till branschorganisationer) i offentliga beslutsmiljäer? Och vilken

betydelse har dessa relationer för företags handlingsutrymme i offentliga be

slutsprocesser, dvs för deras möjligheter att nå formella beslutsfattare i syfte

att påverka beslut?



Bokens forskningsfråga

I<'apitlet har visat att identitet, preferenser, rationalitet och handlingsutrym

me i praktiken innebär något annat för organisationer än vad elementen in

nebär i den idealtypiska aktörsmodellen. I<.apitlet har även visat att elemen

ten i praktiken är problematiska för organisationer. Motbilden i empiriskt

orienterad forskning är dock varken lättillgänglig eller tydlig. Vad respektive

element innebär för företag som vill påverka offentliga beslut väcker många

frågor. Inte bara om respektive element i sig, som jag visat i kapitlet, utan

även om deras samband. March (1997) har framhållit att det största proble

met inte är att behandla beslutsprocesser som det ena eller det andra i av

gränsade frågeställningar, utan att väva samman faktorer så att de kan belysa

varandra. Att utgå från deltagares försök att påverka beslut innebär ett sätt

att göra detta.

När praktiken avviker från etablerade föreställningar kan den ta sig

många olika former. Frågor om i vilken utsträckning, hur och varför prakti

ken avviker från etablerade föreställningar om aktören, blir förhållandevis

öppna. Mot bakgrund av den föreställningsram jag hittills redovisat i boken

blir frågorna inte desto mindre relevanta för att förstå vad komplexa besluts

processer innebär för dess deltagare; närmare bestämt för att förstå vad del

tagare som saknar formell rätt att fatta offentliga beslut, men ändå vill vara

med och påverka sådana beslut, egentligen gör,

Den forsknings fråga som skall besvaras i denna bok består egentligen

av fyra delfrågor:

VadgiirJo'retag som villpåverka offentliga beslut? I vad mån avviker deras beteen

den från etableradeJo'restållningar om vad aktiiren giir, och i så fall hur och varfo'r?

Bokens fortsatta innehåll
Kapitel 3 är bokens metodkapitel. Här redogörs för hur jag gick tillväga

för att besvara forsknings frågan.

Kapitel 4 utgör en empirisk tillbakablick och överblick av företags del

tagande i EDs beslutsprocesser, Kapitlet visar hur relationerna mellan före

tag och EDs organisationer utvecklats över tiden - från kol- och ståluruonens

bildande fram till EV vid tiden för denna undersökning, dvs fram till tiden
runt millennieskiftet,
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Kapitel 5 presenterar det första av den empiriska undersökningens två

fall. Kapitlet beskriver vad som hände när EDs organisationer skulle utforma

en försurningsstrategi, innehållande ett direktiv om nationella tak för utsläpp

av svaveldioxid, ett direktiv med betydande konsekvenser för europeisk

kraftindustri. Fallet beskrivs främst ur några svenskas kraftproducerande fö

retags, och deras nationella branschorganisations, perspektiv.

Kapitel 6 presenterar det andra av den empiriska undersökningens två

fall. I<.apitlet beskriver vad som hände när EDs organisationer skulle utforma

skärpta regler för utsläpp från tunga lastbilar. Direktivet ingick i EDs så kal

lade auto-oilprogram med betydande konsekvenser för lastbilstillverkare med

försäljning på EDs inre marknad. Fallet beskrivs främst ur två svenska last

bilsföretags perspektiv.

Kapitel 7handlar om att utforma preferenser åt det enskilda företaget.

Närmare bestämt om hur representanter för företag, men även för vissa av

de organisationer företagen hade kontakt med, kom fram till vad de skulle

tycka i beslutsprocesserna. r<.apitlet behandlar dels hur preferenser konstrue

rades, dels vilken karaktär preferenserna fick.

Kapitel 8 handlar om att utforma preferenser tillsammans med andra

företag. Företags deltagande i EDs beslutsprocesser skedde i stor utsträck

ning genom europeiska branschorganisationer. Kapidet behandlar vad som

utmärkte konstruktionen av gemensamma preferenser i dessa branschorgani

sationer.

Kapitel 9 handlar om konsekvenser och argumentation. Närmare be

stämt om hur företag och andra deltagare formade och använde konsekven

ser i sin argumentation för eller emot specifika beslutsalternativ.

Kapitel 10 fokuserar på möjligheter för deltagare, problem och lös

ningar att nå formella beslutstillfällen. Sådana möjligheter påverkades av oli

ka slags strukturer i EDs beslutsmiljö.

Kapitel 11 utgör en sammanställning av och diskussion om resultaten i

tidigare kapitel. Forskningsfrågan besvaras och resultatens bidrag till dels

lobbylitteratur, dels beslutslitteratur, diskuteras.

5 Att ge företag en specifik nationalitet görs får att underlätta presentationen i boken, trots att det strikt
sett är något missvisande. Vilken nationalitet ett företag får beror på var det har sitt huvudkontor och
ledande funktioner av verksamheten.
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KAPITEL 3

Tillvägagångssätt

Föregående kapitel utmynnade i bokens forsknings fråga. I detta kapitel re

dogör jag för hur jag gått till väga för att besvara forsknings frågan. För att ge

läsaren möjlighet att själv bedöma min undersökning skall jag nedan redogö

ra för några metodologiska val som gjorts under forskningsprocessen.

Några metodologiska avväganden

Kvantitativ eller kvalitativ metod
Vad gäller metodval har jag utgått ifrån att det är vad man vill studera som är

avgörande för metodvalet (Merriam 1994). En sådan metodinriktlling kallas

ibland pragmatisk.

För att besvara forsknings frågan valde jag att studera vad företag gör

som vill påverka Europeiska Unionens beslutsfattande. ED är ett exempel på

politiskt system där offentliga beslut fattas, andra exempel finns i EDs re

spektive medlemsländer, i kommuner, i Washington etc. Av flera skäl är

dock EDs beslutsprocesser speciellt intressanta att studera. Under sin relativt

korta historia har EDs konstitutionella system inte bara förändrats betydligt.

Det har även fått ökande befogenheter samt kommit att täcka allt fler områ

den (Andersen & Eliassen 1993, Nugent 1999, Hix 1999). Som en följd av

detta har EDs beslutsprocesser blivit allt viktigare för företag verksamma i

Europa. Man kan tala om europeisering av offentligt beslutsfattande Oacobs

son 1999) med genomgripande konsekvenser även för företag.

EDs beslutsprocesser betecknas ofta som synnerligen komplexa (t ex

Mazey & Richardson 1994, Jerneck & Gidlund 2001). Statistiska metoder
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passar sämre för att undersöka de komplexa sociala skeenden som offentliga

beslutsprocesser ofta är exempel på. För att försöka "rekonstruera" hur före

tags deltagande i enskilda beslutsprocesser gått till behövde jag samla en stor

mängd information om ett fåtal fall. För att göra detta valde jag att ge mig ut

på fältet, dvs genomföra s k fältstudier. Genom dialog med personer som

deltog i de processer jag var intresserad av, skulle jag inte bara kunna ställa

mer nyanserade frågor om hur specifika processer gått till. J ag skulle även få

ökade möjligheter att ställa frågor om det som Silverman (1970) kallar intern

logik, dvs frågor om varför deltagarna handlat som de gjort, deras känslor

kring vad som hänt etc. Dialog skulle sammantaget ge ökad möjlighet att

uppnå det som bedöms viktigt inom den hermeneutiska vetenskapstraditio

nen: bakomliggande förklaringar och förståelse av fokuserade skeenden (Li

edman 1998, s 140ft).

Fenomenets karaktär
Forskningsfrågan påverkade, som jag nämnde, valet av forskningsmetod.

Även min uppfattning av den ontologiska karaktären hos det jag undersökte,

påverkade metodvalet. Med ontologisk karaktär menar jag fenomenets grad

av objektivitet/ subjektivitet.

Naturvetenskapen studerar objekt som i hög grad är objektiva, t ex att

ett föremål följer fysikaliska lagar. Samhällsvetenskapen däremot studerar

män.niskor som handlar utifrån en förståelse av den verklighet de befinner

sig i. I denna undersökning ses dock forskningsfältets deltagare och deras

verkligheter som subjektiva (Berger & Luckmann 1966). Jag kan därmed inte

på avstånd studera dem som objekt utan måste komma nära deras socialt

konstruerade verkligheter för att nå den nyans och förståelse jag eftersträvar.

Både forskningsfrågan och min uppfattning av de undersökta fenomenens

ontologiska karaktär har därmed lett mig till valet av kvalitativa metoder.

Abduktion i forskningsprocessen
Glaser & Strauss (1967) argumenterar för att teorier bör generas ur empirin

(induktiv ansats) snarare än ur redan existerande teorier (deduktiv ansats).

Vid strikt deduktiva ansatser riskerar forskaren att teoretiska förföreställ

ningar blockerar intrycken från de empiriska studierna. Deduktiva forsk

ningstraditioner riskerar, enligt Glaser & Strauss, därmed också att reprodu

cera sig själva snarare än att nå insikt om de sociala fenomen som undersöks.
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Det omvända angreppssättet, dvs ett helt induktivt angreppssätt, är sna

rast omöjligt. Forskaren kan aldrig helt frigöra sig från sin privata och pro

fessionella omgivning, utan bär med sig perspektiv från dessa omgivningar

då valda forskningsfält studeras. Istället för antingen induktiv eller deduktiv

forskning blir abduktion, dvs en blandning av förförståelse och intryck från

egna empiriska studier (Alvesson och Sköldberg 1994), därmed det som i re

gel kännetecknar forskningsprocessen. En viss professionell referensram

(begrepp, teorier, modeller) kan också vara önskvärd för att kunna ställa in

tressanta frågor och bringa ordning i forskarens empiriska intryck. Forskaren

kan alltså behöva gå en svår balansgång mellan induktionens kaos och de

duktionens blockerande förförståelse under forskningsprocessen.

Denna bok är en abduktiv produkt. Den teoretiska föreställningsramen

har till stora delar vuxit fram parallellt med empirisk datainsamling och ana

lys. I undersökningen har jag sett det som viktigt att försöka gå något mer åt

det induktiva hållet. Här skall sägas att forskningsprocessen också varit något

mer induktiv än den förefaller i denna bok. Bokens struktur följer alltså i viss

mån en annan ordning än forskningsprocessens kronologi.

Urval
Min strävan efter att uppnå ingående förståelse av företags deltagande i en

skilda beslutsprocesser gjorde att jag endast kunde studera ett fåtal fall. Om

jag skulle kunna återge något speciflkt förlopp behövde jag samla mycket

data om detta. Dessutom var det viktigt att sätta de fall jag ville studera i

samband med deras omgivning för att förstå dem (Sayer 1984). Även beho

vet av bredare kontextuell data bidrog till valet att koncentrera mig på några

få empiriska fall.

Det första fall jag valde var beslutsprocessen kring EDs försurningsstra

tegi och direktiv för nationella utsläppstak av svaveldioxid. Detta var en be

slutsprocess som var relevant för många kraftproducerande företag. Bl a re

presentanter för företaget Vattenfall deltog också i beslutsprocessen i syfte

att påverka EDs direktiv. Att Vattenfall hade sitt huvudkontor i Stockholms

trakten passade även bra av forskningsekonomiska skäl. Beslutsprocessen

pågick dessutom fortfarande då jag, vid kontakter med Vattenfall, först fick

höra talas om den. Detta minskade risken för att inblandade personer glömt

vad som skett.

Då jag kommit förhållandevis långt i den första fallstudien, dock utan

att vara helt färdig, ville jag kunna jämföra mina resultat med ett annat Offi-
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råde. Ett andra område kunde väljas på basis av att det var så likt det första

som möjligt (generaliserande ansats). Det kunde också väljas på basis av att

det skilde sig på ett sätt som jag trodde skulle kunna hjälpa mig förklara

skillnader i vad företag gjorde som ville påverka offentliga beslut. Det jag så

långt hade lärt mig i det första fallet motiverade inga direkta förväntningar

om avgörande skillnader. Men med ytterligare ett fall skulle jag kunna se om

jag hade fel i detta. En andra fallstudie skulle alltså, oavsett resultat, ge per

spektiv på den första.

Det andra valda fallet liknade på flera sätt det första. Det var fortfaran

de fråga om företags försök att påverka Europeiska Unionens direktivbeslut

och gällde en beslutsprocess som pågick. Genom kontakter med lastbilstill
verkaren Scarua fick jag höra talas om denna beslutsprocess, vilken Scania

också deltog i. Precis som i första fallet deltog alltså svenska storföretag, vil

ket var bra forskningsekonomiskt sett. Att svenska företag deltog trodde jag

även skulle öka mina möjligheter att få intervjua personer inom företagen.

Under de empiriska studierna ökade min insikt om att EUs beslutsprocesser

kan vara mycket omfattande. För att inte ge avkall på min strävan att nå ny

anserad insikt och förståelse om respektive fall, valdes därför inte fler fall än

två.

Den använda metoden

För att samla kvalitativ data kan olika typer av kvalitativa metoder användas.

I mitt fall blev det en kombination av tre kvalitativa metoder: intervjuer, ob

servationer och textstudier.

Intervjuer
Insamlingen av data gjordes till största delen genom intervjuer. Genom valet

av intervjuer som huvudmetod möjliggjordes dialog med personer på fältet.

Denna dialog var viktig av flera skäl. Intervjuerna kunde anpassas efter vad

intervjuade personer berättade om den praktik jag till en början inte visste så
mycket om - jag kunde ställa följdfrågor och successivt öka min förståelse.

Vid vissa intervjlltillfållen var det uppenbart att de personer jag intervjuade

försökte utelämna vissa skeenden eller ge mig synnerligen tillrättalagda be

skrivningar. Möjligheten till dialog gjorde att jag kunde konfrontera enskilda
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personers utelämnade eller tillrättalagda beskrivningar med vad jag kände till

från annat håll, vilket tenderade att göra intervjupersonerna mer öppenhjär

tiga.

Vilka enskilda personer jag skulle intervjua bestämde jag inte på för

hand. Det bestämdes istället efterhand som jag fick reda på vilka personer

som på olika sätt deltagit i de processer jag följde. Att empirin fick styra ur

valet av intervjupersoner ledde, som jag förmodat, till att det inte bara blev

personer från företag och branschorganisationer som intervjuades. Över en

tredjedel av intervjuerna gjordes med företrädare för dels ämbetsverk och

departement i Sverige, dels EUs organisationer (EU-kommissionen, europa

parlamentet, ministerrådet m fl), dels andra intresseorganisationer än företa

gens. Att det blev så visade inte bara att undersökta beslutsprocesser inne

höll många och nära relationer mellan offentliga och privata organisationer.

Det hjälpte mig också belysa det som skedde i fallen från flera olika håll.

Bland de personer jag valde att intervjua framträdde efterhand två kate

gorier av experter: tekniska respektive politiska. Tekniska experter fanns inte

bara inom företag utan även inom myndigheter, branschorganisationer och

departement. Politiska experter var sällan samtidigt tekniska experter, även

om det undantagsvis förekom personer med "dubbla" expertroller i under

sökningen. Departementstjänstemän, företrädare för företag i Bryssel, ansva

riga för politiska relationer i företag, tjänstemän i nationella eller europeiska

branschorganisationer eller PR-konsulter i Bryssel, var exempel på politiska

experter i undersökningen. En klar majoritet av de personer jag intervjuade

var män, något som möjligen kan förklaras av att de två regelbeslut jag stu

derade i hög utsträckning var teknikorienterade.

Inte heller antalet intervjuer bestämdes på förhand. Här vägleddes jag

av Glaser & Strauss (1967) ide om mättnad, dvs att datainsamling pågår till
dess att forskaren anser att ytterligare intervjuer etc inte tillför så mycket. Ef

tersom de beslutsprocesser jag följde kännetecknades av parallella skeenden

på många håll, och ett mycket stort antal deltagare, var det osannolikt att nå

gonsin kunna bli helt "mätt" som forskare. Inte desto mindre tyckte jag mig i

slutskedet av studierna ha uppnått detaljerad insikt om de beslutsprocesser

jag avsåg att avbilda. Jag hade även fått beslutsprocesserna belysta från flera

håll.

Intervjuerna inom kraft- respektive lastbilsområdet startade i februari

1998 och gjordes över en period på knappt tre år. Sammantaget utfördes 62

intervjuer. Sju av dessa utgjorde en slags förundersökning i syfte att mer all

mänt orientera mig om svenska företags deltagande i EDs arbete. 34 av in-
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tervjuerna hade med det första fallet att göra, dvs med formandet av ett di

rektiv för de kraftproducerande företagen. 21 av intervjuerna hade med det

andra fallet att göra, dvs med formandet av ett direktiv för de lastbilstillver

kande företagen. Skillnad i antalet intervjuer mellan fallen berodde mestadels

på att jag i den andra studien kunde använda insikter jag byggt upp i den för

sta. Därmed kunde jag också vara mer fokuserad i den andra studien. I regel

intervjuade jag de personer jag kontaktat en och en. Ett fåtal personer inter

vjuade jag mer än en gång.

Intervjuerna utfördes hos intervjupersonerna, dvs på arbetsplatser i

Bryssel, Stockholm, Södertälje, Göteborg, Västerås och Skåneregionen. In

tervjupersonerna kontaktades per telefon för att bestämma intervjudatum,

varpå jag skickade fax eller e-post för att dels bekräfta tid och plats för inter

vjun, dels kortfattat förklara vem jag var och vad jag övergripande var intres

serad av att få veta. Min erfarenhet av detta är positiv. Onödiga missförstånd

kunde undvikas. Mindre tid gick åt till att presentera mig själv och min

forskning vid intervjutillfället. Och intervjupersonerna hade ibland i förväg

plockat fram dokument om de processer jag följde.

De intervjuer jag genomförde varade normalt 1,5 till 2 timmar. Vid flera

tillfällen blev intervjuerna ännu längre, men de blev sällan kortare. Under in

tervjuerna försökte jag låta intervjupersonerna svara och berätta relativt fritt.

Intervjuerna var därmed ostrukturerade. Med det menar jag att intervjuper

sonernas svarsmöjlighet var bred (Andersen 1994). I linje med min ansats

om empiriskt grundade resultat ville jag begränsa mina medvetna och omed

vetna föreställningars påverkan av de intervjuades svar.

Några vanligt förekommande typer av händelser gjorde dock att jag i

större utsträckning fick styra intervjuerna genom att avbryta intervjuperso

nernas berättelser och specificera mina frågor. Detta var när intervjuperso

nerna antingen började ta upp flera andra processer än de jag fokuserade på,

eller när jag upplevde att deras redogörelser av vissa händelser var alltför

kortfattade och summariska. Jag försökte då i möjligaste mån få intervjuper

sonerna att hålla sig till ämnet eller gå tillbaka och utveckla det som hoppats

över. Detta var inte alltid så lätt. I synnerhet eftersom jag märkte att det som

de intervjuade uppfattade som egna misstag, konflikter, normöverträdanden

och andra känsliga aspekter av processerna ibland undveks eller skönmåla

des. Vid intervjuerna använde jag även ett annat sätt än att direkt avbryta och

gå tillbaka. Detta var att senare under intervjuerna återkomma med omfor

mulerade frågor om det jag trodde hade skönmålats eller hoppats över.
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Med tiden glömmer vi alla en del som hänt, det gäller även intervjuper

sonerna i undersökningen. Vissa av de personer jag intervjuade sade sig inte

alltid komma ihåg vad som hänt i processer något eller några år bakåt i tiden.

Jag försökte då hjälpa dem minnas genom att ta upp händelser som jag fått

reda på genom tidigare intervjuer eller texter. Detta fick flera intervjuperso

ner att mer i detalj dra sig till minnes vad som hänt (samma erfarenhet be

skrivs av Jacobsson 1984, och Jansson 1992). Mina korta beskrivningar visa

de även att jag redan kände till händelser intervjupersoner ibland tvekade att

berätta om. Mitt intryck var också att de intervjuade såg det som svårare att

utelämna eller skönmåla händelser om de märkte att jag redan kände till en

del om det jag frågade om.

Observationer
Efter en intervju på näringsdepartementet erbjöds jag möjlighet att få närva

ra vid näringsdepartementets industrisamrådsmöten för ED-relaterade bas

industrifrågor. Dessa möten började hållas regelbundet några år efter Sveri

ges inträde i ED och hölls vid tiden för undersökningen ca fyra gånger per år

i näringsdepartementets lokaler.

Eftersom jag såg ett deltagande som ett intressant komplement till mina

intervjudata tackade jag ja. Jag deltog sedan vid fyra efterföljande möten: i

april, september och november 1999 samt i januari 2000. De personer som

deltog vid mötena kom huvudsakligen från näringsdepartementet, berörda

svenska bransch- och industriorganisationer, samt berörda myndigheter. Tre

av mötena varade ca 2 timmar medan det fjärde varade en halv dag inräknat

den buffe som avslutade mötet.

Utöver mina direktobservationer vid näringsdepartementets möten var

besöken i olika delar av forskningsfältets miljöer givande i sig. Att vandra

runt i ED-organisationernas lokaler, i nationella och europeiska branschor

ganisationers byggnader, innanför svenska storföretags avspärrningar, eller

bara på Bryssels gator och torg, gav mig en bredare förståelse för forsknings

fältets omgivning. I denna förståelse kunde jag "bädda in" den praktik inter

vjuerna handlade om.

Textstudier
Vid sidan av de intervjuer och direktobservationer jag gjorde så samlade jag

texter. Främst samlades texter med anknytning till de två processer jag följde.
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Men även texter om forskningsfältets formella organisationer var av intresse.

Texter om organisationer var mer av presentationskaraktär men gav ändå en

allmän bild av formella strukturer, uppgifter och mål, dess organisationsmed

lemmar etc. Oftast ringde jag och beställde sådana texter eller bad om dem

vid intervjutillfällena.

Processrelaterade texter kunde vara av formell karaktär, såsom EU

organisationernas formella förslag och betänkanden, pressmeddelanden etc.

Från EDs hemsidor på Internet kunde jag elektroniskt hämta hem vissa for

mella dokument om de två direktivprocesser jag följde. En del tidningsartik

lar om processerna fann jag genom att följa svensk affärspress san1.t genom

sökningar i artikeldatabaser på Internet.

Processrelaterade texter kunde även vara av mer informell karaktär. Det

kunde vara brev mellan olika deltagare, mötesprotokoll eller interna arbets

dokument. Sådana texter fick jag främst i samband med intervjuer. Även ge

nom att skriva till EDs ministerråd och fråga om rådets mötesprotokoll för

en av de två processerna - lastbilsdirektivet - fick jag ut ett flertal mer infor

mella dokument.

Dataregistrering

Den information forskaren får vid intervjuer och observationer måste regi

streras på något sätt. Registrering av intervjuer kan i princip ske på två sätt:

antingen genom att anteckna det som sägs under intervjuerna eller genom att

spela in intervjuerna med bandspelare.

Mina erfarenheter av båda metoderna före avhandlingsprojektet fick mig

att välja bandupptagning. Med papper och penna hade det visat sig svårt att

hinna anteckna annat än huvuddragen i det som sades. Med bandspelarens

fullständiga registrering av vad som sades kunde jag koncentrera mig på in

tervjuade personers utläggningar och på att ställa relevanta följdfrågor. Inter

vjuerna blev alltså bättre och den data som registrerades betydligt rikare.

Men det finns också nackdelar med bandspelare. Att skriva ut många och

långa intervjuer i sin helhet på dator, vilket jag gjorde, var tidsödande. Lun

dahl & Skärvad (1992, s 97) pekar också på att användningen av bandspelare

kan skapa en formell atmosfär som hämmar den intervjuade. I min under

sökning såg jag dock få tecken på detta. Några intervjuade personer blev in

ledningsvis stressade av bandspelaren och tittade mer på bandspelaren än på



mig under intervjuns första minuter. Men så snart vi kommit en bit in i in

tervjun verkade bandspelaren glömmas bort och intervjusituationen blev mer

avslappnad. I regel gick det bra att få använda bandspelare vid intervjuerna.

Vid några tillfällen sa de intervjuade att det som berättades var "off the re

cord", men det var i allmänhet sådant jag redan hört "ocensurerat" vid tidi

gare intervjuer. Endast vid ett tillfälle blev jag nekad att använda bandspela

re, vilket påminde mig om bandinspelningens förträfflighet jämfört med att

anteckna. Paradoxalt nog hade denna person inte så mycket intressant att be

rätta.

Vid mina observationer av näringsdepartementets industrisamrådsmö

ten för ED-frågor, använde jag papper och penna för att registrera vad som

sades. Att spela in mötet med bandspelare skulle riskera att störa mötena.

Det skulle även onödigt mycket peka ut mig som utomstående observatör.

Denna bedömning stärktes av att ett par av de personer som närvarade vid

det andra mötet, och som jag tidigare hade intervjuat, först tycktes stressade

av min närvaro. Troligtvis berodde detta på vad en av dem, en företrädare

för en branschorganisation, förklarade för mig vid mötets slut:

'Jolk som är med härfo'r fo'rsta gången kan bli chockade av att det är så här det kan gå

till när Sverige ska tycka nånting i E U. Det här stämmerJU inte alls med den allmänna

uppfattningen av hur detgår till':

Kanske var dessa två personer inte helt bekväma med att praktiken visades

upp för omvärlden, vilken jag representerade.

Från data till text

Rättvisande återgivning?
När insamlad data skall omvandlas till färdig text är det viktigt att ställa sig

frågande till hur väl texten avspeglar det forskaren hade för avsikt att avbilda

och förklara.

De processer och kontexter som finns återgivna i boken är, för det för

sta, baserade på ett begränsat urval av alla de personer och händelser etc som

utgjort en del av vad jag velat förstå. Min återgivning utgör ingen fullständig

beskrivning av skeenden och deras kontexter. Sådana fullständiga beskriv

ningar är heller inte möjliga, avgränsningar behöver alltid göras i en eller an-
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nan form. Intervjuerna gav även omfattande information om annat än det

som strikt skedde i de bägge fallen; exempelvis utsagor om hur vanligt före
kommande vissa händelser i fallen var, hur fallen kunde skilja sig från andra

beslutsprocesser mm. I syfte att berika återgivningen har jag i någon mån ta

git med denna information i fallbeskrivningarna.

Vidare består den intervju- och textdata jag samlat in av andras tolk

ningar av det som hänt. Dessa tolkningar har jag i min tur sedan omtolkat till

text. Det är alltså inte intervjupersonernas och textförfattarnas redogörelser

som återgivits i denna bok utan min framställning av deras redogörelser.

Både forskaren och den intervjuade blir enligt detta perspektiv subjekt, dvs

intersubjektiv tolkning föreligger. Någon sammantagen objektiv sanning blir

därmed inte möjlig att återge.

Trots att människor, inklusive mig själv, tolkar omvärlden olika har jag

ändå eftersträvat en saklig återgivning av undersökta fenomen. Genom att

eftersträva en saklig eller "sund" återgivning av skee1'lden och praktikers

uppfattningar av dessa, kan forskaren göra anspråk på att bete sig vetenskap

ligt (Smircich 1983). Ett sätt att åstadkomma saklighet var att försöka få in

träffade skeenden i processerna belysta från fler än en källa. Exempelvis

kunde jag be både representanter för ett företag och för en svensk myndig

het att kommentera en viss händelse i beslutsprocesserna, eller en gemensam

relation.

Att kombinera olika datainsamlingsmetoder var ett annat sätt jag an

vände för att bedöma enskilda utsagors karaktär. När jag skrivit de två empi

riska fallen lät jag dessutom två tidigare intervjuade personer - som jag ansåg

vara sakliga, ha god överblick av studerade fall och gott minne - läsa om det

respektive fall de varit inblandade i. Båda personerna ansåg att fallbeskriv

ningarna generellt sett var rättvisade återgivningar, de hade bara mindre syn

punkter om textändringar och tillägg. Genom deras kontroll minskade risken

för att jag helt missuppfattat något av det som hänt.

Att spela in och skriva ut samtliga intervjuer gav ett mycket omfattande

datamaterial. En viss hjälp att strukturera mitt material när det skulle sam

manställas, fick jag av datorprogrammet Nvivo1
.

l I detta datorprogram kunde jag gå igenom mina utskrivna intervjuer och dela upp dem i kategorier
jag fann lämpliga. NVivo gav även möjlighet att visualisera indelningar genom att skapa hierarkiska
bilder av de kategorier och underkategorier jag gjort.
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Begriplig text?
Forskaren behöver inte bara eftersträva att göra sin presentation saklig ge

nom olika förhållningssätt till praktiker på forskningsfältet eller andra insatta

personer. Hon eller han behöver också göra texten begriplig för läsaren.

För att göra texten mer begriplig har jag försökt göra va dÖdman

(1979) kallar för en inre och. yttre kontroll. Med inre kontroll menas att jag

undersökt att min skriftligt återgivna tolkning av det jag undersökt hänger

ihop på ett logiskt sätt. Med yttre kontroll avses att det jag återgivit också

hänger ihop n~ed det jag vill förstå, dvs att delarna stämmer överens n1ed de

övergripande svaren på forsknings frågan.

Jag har även försökt öka läsarens förståelse av det jag undersökt genom

att föra läsaren närmare den praktik jag fått berättad för mig. Detta har jag

gjort genom att illustrera skeenden och uppfattningar med citat från forsk

ningsfältets deltagare.

För att texten inte ska bli onödigt omständlig, har jag i några avseenden

tillåtit mig vissa förenklingar. Bland annat använder jag i några fall uttrycket

"företag vill", underförstått att det är deras organisationsmedlemmar som

samordnat vill något. I fallen talar jag även om "svenska" och "tyska" last

bilstillverkare, "brittiska" kraftproducenter osv; detta i betydelsen av var fö

retagen l~ar sina huvudkontor och företagsledande funktioner. Vid åtminsto
ne någon av sådana återkommande förenklingar har jag försökt definiera vad

som avses.

I syfte att öka förståelsen av vad företag gjorde i de studerade fallen är

fallbeskrivningarna kontextuellt breda (jfr Sayer 1984). Detta innebär att vad

många olika offentliga och privata organisationer gjorde i beslutsprocesserna

finns med i mina fallbeskrivningar.

Etik och anonymisering
HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) har utformat

etiska regler för hur samhällsvetenskaplig forskning bör gå till (HSFR 1999).

Dessa etiska regler kan sammanfattas i två övergripande krav. För det första

individskyddskravet som i korthet innebär att enskilda individer inte får krän

kas. För det andra forskningskravet som sammantaget innebär att samhälls

medlemmar har rätt till god forskning. I praktiken kan dessa två krav stå i

konflikt med varandra. Forskaren tvingas då till en avvägning mellan dem,

vilket var fallet i denna studie.
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Intervjuerna behandlade bl a lobbying och andra påverkansmetoder,

vilka allmänt uppfattas som känsliga ämnen - inte minst i Sverige enligt flera

intervjuade personer. I och med detta gav jag inför respektive intervju löfte

om att inte använda de intervjuades namn i fallbeskrivningarna. De namn

som finns i bokens empiriska kapitel är alltså fingerade, detta för att uppfylla

individskyddskravet och mina löften. Att utlova anonymisering vid intervju

erna tror jag också bidrog till att de intervjuade vågade vara mer öppna mot

mig. Offentliga personer (främst ministrar och europaparlamentariker) som

deltagit i de bägge fallen, och som jag i regel inte talat med själv, har däremot

sina egna namn i texten.

I fallbeskrivningarna har jag däremot inte ändrat namnen på de organi

sationer som deltog. För den som vill skulle det ändå inte vara svårt att ta

reda på vilka organisationerna är. T ex skulle det vara föga meningsfullt att

istället för att tala om Vattenfall och Volvo, tala om en stor statligt ägd

kraftproducent och en västsvensk lastbilstillverkare.

I enlighet med forskningskravet har inga relevanta data från intervju

erna utelämnats. Som ovan nämndes har några få saker sagts "off the re

cord" vid intervjuerna, dvs med någon begränsning för mig att använda dem.

Den information som några intervjupersoner ändå gav med vissa begräns

ningar, fick jag samtidigt utan restriktioner från andra källor i undersökning

en. Därigenom har jag också tagit med sådan information i texten i den mån

jag bedömt den intressant.



KAPITEL 4

Företag i EDs beslutsprocesser
- en kort historik

Detta kapitel handlar om hur företags relationer till EDs organisationer ut

vecklats över tiden. Tidsspannet för översikten sträcker sig från bildandet av

det som skulle komma att bli ED, fram till åren runt millennieskiftet. IZapit

let syftar till att ge läsaren en viss kontextuell överblick inför bokens två em

piriska fallbeskrivningar (kapitel 5 och 6). Kapidet visar även att företags del

tagande i EDs beslutsprocesser till stor del kommit att ske i kollektiva former

Gfr kapitel 1 och 2).

Deltagandets framväxt
Efter andra världskrigets slut fördes omfattande diskussioner om hur risken

för nya konflikter mellan Europas stater skulle minskas. Sovjetunionens

maktövertagande av Tjeckoslovakien 1948 bidrog till att göra den säkerhets

politiska situationen mer osäker. Behovet av att bygga upp fungerande eko

nomier efter krigets förödelser var dessutom stort. Säkerhetspolitiska och

ekonomiska problem skulle lösas genom ökat internationellt samarbete.

En växande uppfattning var dock att det alltigenom mellanstatliga sam

arbetet - vilket tog form i organisationer som NATO, OEEC (numera

OECD) och europeiska rådet - inte räckte till. Politiska rörelser i Västeuropa

menade att samarbetet behövde gå längre. Samarbete skulle även bygga på

inslag av överstatlighet för att bli effektivt, dvs samarbetande stater måste

vara beredda att avstå vissa av sina suveräna rättigheter för att istället utöva

dem gemensamt (Nugent 1999). Inslaget av överstatlighet realiserades 1951

genom fördraget om europeiska kol- och stålgemenskapen mellan Frankrike,
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dåvarande Västtyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Dessa sex stater kom sedan att utöka samarbetet och slöt i Rom 1957 dels

fördraget om den europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC), dels fördra

get om europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Grunden för det

som idag utvecklats till Europeiska Unionen var därmed lagd.

Under europeiska gemenskapens (EGs) tidiga år, dvs åren efter for

mandet av kol- och stålgemenskapen, hade företag mycket liten del i EG

organisationernas arbete. Detta berodde dels på att centralfigurer bakom för

dragen - som Jean Monnet - motsatte sig företags inblandning eftersom de

ansågs alltför nationalistiska för att stödja den överstatliga ambitionen, dels

på att företagen själva efter andra världskriget var fullt sysselsatta med åter
uppbyggnaden av sina industrier (Cowles 1997).

Först att intressera sig för EGs utveckling var istället amerikanska före

tag. De investerade stort i Västeuropa under 1950- och 60-talet. Satsningarna

välkomnades först, men inom EGs organisationer kom de ofta resursstarka

amerikanska företagen successivt att ses som både politiska och ekonomiska

hot mot Europas självständighet och utveckling (Robinson 1983). För att

bekämpa de stora amerikanska företagens starka ställning vände sig EG till

sin konkurrenslagstiftning. I<.onkurrenslagstiftningen, vars riktlinjer dragits

upp under 1950-talet för att lägga grund för den inre marknaden och hindra

europeiska företags kartellbildning, fick därför sin första tillämpning på ame

rikanska företag. Prejudikaten i konkurrenslagen växte också i hög utsträck

ning fram på de amerikanska företagens bekostnad1
.

Under 1970-talet började EG-organisationernas och företagens intresse

för varandra successivt att öka, även om mycket av det ömsesidiga ointresse

och skepsis som präglat 1950- och 60-talet fortfarande gällde.

Etienne Davignon, EGs kommissionär för industrifrågor, bidrog till att

kontakterna mellan EGs organisationer och företag i början av 1980-talet vä

sentligt ändrades (Greenwood 1997, Cowles 1997). Till skillnad från sina fö

reträdare gav Davignon i synnerhet multinationella företag tillträde till EGs

arbetsprocesser. Davignon själv arbetade i direktkontakt med företagsledare.

Han hade sedan slutet av 1970-talet uppmuntrat företag att delta i olika ut

vecklingsprogram som syftade till att minska effekterna av 1970-talets krafti

ga konjunktursvackor. Detta bidrog till ökat intresse och mer positiv inställ-

1 I det första målet där artikel 86 (EGs konkurrenslagstiftning) användes fälldes det amerikanska före
taget Continental Can i februari 1973 för missbruk av dominerande ställning på marknaden. Detta
prejudikat kom därefter att användas mot två andra multinationella amerikanska företag: COlumercial
Solvents och United Brands, där det senare företaget dömdes till böter om ca 1 miljon dollar (Cowles
1997, s 118).
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ning till EGs arbete bland stora företag, som också började etablera egna

kontor i Bryssel för att sköta relationerna med EG (Robinson 1983). Ännu

så länge var dock samarbetet mellan företag i anslutning till EGs beshItspro

cesser tämligen outvecklat (Cowles 1997).

Det s k Vredelinginitiativet - uppkallat efter dess skapare Henk Vrede

ling, kommissionär med ansvar för sociala frågor - som presenterades 1979,

var en annan orsak till att företag blev mer delaktiga i EGs arbete (Cowles

1997, Cowles 1998) . Vredelinginitiativet utmynnade 1980 i ett direktivförslag

som syftade till att ge arbetstagare medinflytande i företags utveckling. För

slaget skulle även omfatta dotterbolag inom EG vars huvudkontor låg utan

för medlemsländerna. Generellt sett reagerade berörda företag negativt på

förslaget som ansågs främja kollektiva förhandlingar på EG-mvå och minska

flexibiliteten. Dessutom började många företag nu på allvar inse att EG var

kapabelt att åstadkomma stora förändringar av de miljöer företagen verkade

inom, beslut kunde avgränsas till specifika länder men också omfatta hela

ED.
För att förbättra i synnerhet storföretags möjligheter att påverka re

gleringsarbetet i EGs organisationer bildades åren kring Vredelinginitiativet

tre stora industriföreträdande organisationer: The European Enterprise

Group (EEG); The ED Committee of the American Chamber of Commerce

(AmCham-EU) som organisationen sedermera kom att heta; och The Euro

pean Round Table of Industrialists (ERT).2 Visserligen samverkade industrin

sedan 1958 i organisationen Union of Industrial and Employers' Confedera

tions of Europe (UNICE). Vid 1980-talets ingång var dock UNICE förhål

landevis svagt och ineffektivt, samt hade en begränsad förståelse för större

företags situationer på grund av sin stora andel små och medelstora företag.

Ett viktigt skäl till att EEG startades var att bekämpa just Vredelingini

tiativet. Inom EEG började storföretag hålla förmöten inför UNICEs mö

ten. EEG kom även efter Vredelinginitiativet att fungera som storföretagens

informella kontaktnät, med syfte att påverka EGs regelutveckling. AmCham

ED, som i blygsam skala bedrivit representation i Belgien sedan Romfördra

gets tillkomst, fick en omfattande nystart i samband med att Vredelinginitia

tivet presenterats. Skälet till den ökande verksamheten var inte bara initiati

vets konsekvenser för utomeuropeiska företag enligt ovan. Amerikanska

storföretag såg sig även tvungna att rikta ökad och odelad kraft mot EGs

2 För en mer utförlig beskrivning av paraplyorganisationernas framväxt i EV hänvisas till Greenwood
(1997) och Cowles (1997).
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överstatliga organisationer, eftersom nationella regeringar ofta diskriminera

de dem till förmån för inhemska företag.

Skapandet aven inre marknad för EGs medlemsländer var ett centralt

inslag redan i fördraget om den europeiska ekonomiska gemenskapen 1957.

Arbetet med att utveckla EGs inre marknad fick dock en nytändning i mitten

av 1980-talet. Ett bakomliggande skäl till nytändningen var att företagsledare

och politiker oroade sig för att Europa skulle hamna på efterkälken i den

globala konkurrensen. Volvos dåvarande VD, Pehr G. Gyllenhammar, var en

av de främsta initiativtagarna till att 1983 bilda ERT, ett initiativ som också
aktivt stöddes av kommissionären för industrifrågor, Etienne Davignon. Or

ganisationen bestod av verkställande direktörer från Europas ledande indu

striföretag. Precis som EEG och AmCham-EU skulle ERT främst försöka

påverka EGs regelutformning. I ERTs fall handlade arbetet till stor del om

att stödja utvecklingen aven harmoniserad och liberaliserad inre marknad.

Tanken var att ett ökat konkurrenstryck inom EG till följd av färre handels

hinder, skulle öka konkurrenskraften gentemot andra industriella områden.

EGs antagande av the Single European Act (SEA) 1986, innebar omfat

tande förändringar av EGs regler i syfte att stärka den inre marknaden. EGs

organisationer fick ökade befogenheter att säkerställa inre marknadens funk

tion, inte minst genom att medlemsländerna fråntogs vetorätten. Nu skulle

beslut kunna tas med kvalificerad majoritet, i detta fall med minst 71,3% av

ministerrådets röster (Nugent 1999). Vetorättens borttagande innebar att fö

retag inte längre kunde stoppa oönskade förändringar genom att få den na

tionella hemmamarknadens regering på sin sida. Det blev därigenom viktiga

re för företag att etablera direktkontakt med EGs organisationer för att kun

na påverka utvecklingen, vilket bidrog till att industrins närvaro i EGs hu

vudsäte Bryssel successivt ökade (Greenwood 1997).

ERT, EEG och UNICE är exempel på transsektoriella organisationer,

dvs organisationer som täcker företag inom många olika branscher. Hittills

har kapitlet givit intrycket att företags relationer till EDs organisationer eu

dast kommit att bestå av kontakter via dessa transsektoriella organisationer

eller genom egna kontakter. Så är det dock inte. Företags kontakter kom

även att ske via sektoriella organisationer, dvs organisationer som represente

rar en viss europeisk bransch. Trots att europeiska branschorganisationer

hade börjat bildas under 1960-talet följde takten i deras framväxt de trans

sektoriella organisationernas framväxt. Aren under 1970-talets slut och 1980

talets första hälft var alltså en tid då även företags sektoriella organisering
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ökade kraftigt. Branschorganisationer utgör idag också en majoritet av anta

let intressegrupper i Bryssel (Greenwood 1997).

Företags deltagande i EU-organisationernas arbete har sammantaget ut

vecklats till att vid tiden för föreliggande undersökning ske såväl sektoriellt

som transsektoriellt. Utöver detta har många stora företag egna representa

tionskontor i Bryssel. Vid tiden för föreliggande undersökning hade exem

pelvis storföretagen Vattenfall, Electrolux och Ericsson egna kontor i samma

byggnad i Bryssel, i början av Avenue de Tervueren. Ett förekommande al

ternativ, eller komplement, till eget Brysselkontor är att anlita konsulter för

informationsinsamling och påverkansförsök.

Till skillnad från många transsektoriella industriorganisationer har eu

ropeiska branschorganisationer ofta både stora och små företag som med

lemmar. Europeiska branschorganisationer representerar även stora och små

branscher. Ingen bransch tycks för liten eller för speciell för att ha sin egen

representation. Tillverkare av kryddor och stålrör, vegetabiliskt protein och

förpackningar, syntetiska fibrer och senap, frukostflingor och kaffe, gasdriv

na fordon och belysning, brandlaboratorier och taxibilar - alla har de sin

egen paraplyorganisation Gägerhorn, 1996-10-27). Försvars-~ bil-, olje- och

kraftbranschen är exempel på omsättningsmässigt stora branscher som har

europeiska branschorganisationer belägna i Bryssel.

I cirka två tredjedelar av företagens europeiska paraplyorganisationer,

sektoriella som transsektoriella, är företagen indirekta medlemmar. Detta be

tyder att företagen är medlemmar i organisationer - främst nationella

branschorganisationer - som i sin tur är medlemmar i europeiska branschor

ganisationer. I resterande andel av företagens europeiska paraplyorganisatio

ner är företag följaktligen direkta medlemmar i dessa (Aspinwall & Green

wood 1998).

Några sammanfattande punkter
Den korta historik som återgivits i kapitlet kan sammanfattas i några punk

ter. Under dåvarande EGs tidiga år utmärktes relationerna mellan företag

och EGs organisationer av ett ömsesidigt ointresse och viss skepsis. Över ti

den har dock detta successivt förbytts till ett ömsesidigt intresse, med avse

värt ökade kontakter som följd. Denna utveckling orsakades inte bara av att

EUs organisationer generellt blev mer välvilligt inställda till företags delta

gande. Den berodde även på att företag började inse att EDs ökade befo

genheter fick betydelse för dem själva. För amerikanska företag var den
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ökande Brysselnärvaron även en konsekvens av att de diskriminerades natio

nellt inom Europa.

I dagsläget3 är företag och deras paraplyorganisationer i stor utsträck

ning delaktiga i EDs beslutsprocesser. Företags Brysselnärvaro är i huvudsak

organiserad på tre olika sätt: transsektoriellt (genom europeiska industriorga

nisationer som t ex ERT och UNICE), sektoriellt (genom europeiska

branschorganisationer som t ex Eurelectric för kraftindustrin och ACEA för

bilindustrin), samt genom egna representationskontor (något exempelvis AB
Volvo, Vattenfall och Ericsson har). Utifrån denna korta historik, vilken bl a

indikerat att företags påverkansförsök åtminstone delvis sker i kollektiva

former Gfr kapitel 2), leder boken över till presentationen av undersökning

ens empiriska fallstudier: 'försurningsstrategin och SOz-takfallet' (kapitel 5),

samt 'auto-oilfallet' (kapitel 6).

3 Med dagsläget åsyftas tiden för bokens publicering, dvs år 2004.
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KAPITEL 5

Färsurningsstrategin och S02-takfal1et

Problem - och en lösning
På EDs miljöministermöte i mars 1995 tog Sverige ett av sina första initiativ

som ny ED-medlem. Sveriges dåvarande miljöminister, Anna Lindh\ före

slog att ED skulle ansvara för att ta fram en samlad strategi mot försurande

utsläpp, en s k försurningsstrategi. Arbetet med försurningsstrategin, och

dess framväxande ide till direktiv om nationella utsläppstak för svaveldioxid

(SO:J m fl ämnen, skulle komma att bli en besvärlig beslutsprocess. Inte
minst för de svenska kraftföretagens företrädare.

Försurningsfrågor var inget nytt inom ED. EDs organisationer och

medlemsländer hade sedan tidigare behandlat olika frågor relaterade till för

surande utsläpp (Zito 2000). Under 1980-talet arbetade ED-komnussionen

med att utforma ett förslag till direktiv för stora förbränningsanläggningar.

Dåvarande Västtyskland, som höll på att utveckla egna nationella utsläpps

regler, drev också på för att övriga ED-medlemsländer skulle få liknande

krav. Ungefär samtidigt som Västtyskland 1983 antog nationella regler, lade

kommissionen fram ett förslag till direktiv för stora förbränningsanläggning

ar. Först efter omfattande diskussioner och justeringar resulterade förslaget

1988 i ett antaget ED-direktiv. Direktivet var mindre begränsande än de

västtyska reglerna från 1983, men i direktivet fanns inskrivet att reglerna

skulle revideras senast 1994.

Aren före Sveriges ED-inträde arbetade EDs organisationer även med

ytterligare ett betydande försurningsdirektiv: direktivet om svavel i olja. Di

rektivet beslutades 1993 men omfattade då endast lätta eldningsoljor och

diesel. Tunga eldningsoljor, som stod för en större andel av försurande ut-

l Anna Lindh är en av de fåtal personer i fallbeskrivningarna (kapitelS och 6) vars namn jag inte änd
rat. De allra flesta namnen i fallen är alltså fingerade (se kapitel 3 får en diskussion av detta).
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släpp än lätta eldningsoljor och diesel, reglerades ännu inte. Flera medlems

länder började dock rikta krav mot EV om att detta skulle ändras.

Att komma överens om gemensamma regler för tunga eldningsoljor vi

sade sig svårt. Regler för tunga eldningsoljor påverkade i hög utsträckning

kraftindustrin, men mycket olika eftersom kraftindustrins struktur varierade

mellan EDs medlemsländer. Inom exempelvis Italien var tunga eldningsoljor

den största energikällan för el- och kraftvärmeproducenterna. Frankrike där

emot var betydligt mindre beroende av eldningsoljor pga det stora antalet

franska kärnkraftverk. I diskussionerna mellan kommissionen och medlems

länderna gick åsikterna också isär i frågan. Vissa länder som redan hade en

egen reglering, och ville kunna behålla hårdare regler än de EV höll på att

utveckla, förordade ett minimidirektiv enligt artikel 130s2
. Länder som

motarbetade hårdare utsläppskrav hävdade att reglerna skulle utformas som

ett harmoniseringsdirektiv enligt artikel 100a3
. Av flera inblandade tolkades

kraven på mindre strikta harmoniseringsdirektiv som ett försök att blockera

ärendet.
IZommissionen hade svårt att hitta en lösning. A ena sidan skulle de

minimikrav motståndarna kunde acceptera inte bli tillräckligt begränsande ur

miljösynpunkt. A andra sidan skulle ett harmoniseringsdirektiv inte kunna bli

så hårt att länder med restriktiva nationella regler slapp sänka sina krav. I

medlemsförhandlingarna med Sverige, Finland och Österrike hade kommis

sionen lovat dessa stater att de inte skulle behöva sänka sina regler. Svavel i

eldningsolja var ett exempel där just dessa länder i praktiken (t ex genom

ekonomiska styrmedel) redan hade högre krav än de ED diskuterade. I<om

missionen hade kört fast i diskussionen med medlemsländerna; både vad

gällde revideringe11 av direktivet för stora förbränningsanläggningar och di

rektivet för svavel i eldningsolja.
Det förslag om en samlad försurrungsstrategi som Sverige presenterade

vid miljöministermötet i mars 1995 kom som en tillfällig lösning på kommis

sionens problem. Att börja arbeta med en övergripande försurningsstrategi,

och koordinera den med de bägge direktiven, skulle ge mer tid till att lösa, el

ler slippa lösa, problemen.

Inom Sverige var försurande nedfall sedan länge ett etablerat miljöpro

blem. Larm om att andra länders svavelutsläpp via nederbörd försurade

svenska insjöar hade kommit alltsedan 1960-talet. Främst Storbritannien pe-

2 Artikel 130s fastställer en minsta gemensam nämnare för alla medlemsstater. Varje enskilt medlems
land kan därmed välja att gå längre i sina miljöambitioner (KronselI 1999).
3 Artikel 100a innebär gemensamma regler för medlemsländerna och ger därför ringa möj ligheter för
enskilda medlemsländer att gå längre än direktivet (Kronsell 1999).
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kades ut som orsaken till försurningsproblemen eftersom dess utsläpp blåste

in över Skandinavien. Även om försurningen alltså i stor utsträckning be

rodde på utsläpp utanför Sverige utvecklade Sverige en svavellagstiftning

som generellt var mer långtgående än andra ED-länders. I och med ED

medlemskapet fanns förhoppningen att svenska staten skulle kunna bidra till
att huvudorsaken till försurningsproblemen, dvs andra ED-länders svavelut

släpp, begränsades (I<ronsell 1999). I ett allmänt förstärkt miljömedvetande,

vilket lämnat avtryck som bl a system för miljömärkning, återvinning och

miljöinriktade riksdagspartier, blev försurningsproblematiken en svensk pro

filfråga att driva i det nytillträdda ED. Men ännu så länge var det inte mycket

mer än just en övergripande ide om hur det försurningsbegränsande arbetet

skulle fortsätta, vilket följande citat aven senare inblandad miljöexpert illu

strerar:

"mitt intryck är väl att Sverige inte visste riktigt vad man frågade efter. Det
fanns ingen klar ide hos miyOjjdepartementet i Sverige vad man ville ha ut av

det här. .. Man ville ha nån slags åtgärdsstrategifär att minska utslåppen av
färsurande ämnen i E U. Men hur en sån skulle byggas upp och se ut hade

man inte gjort szg nån fo'reställning av innan. Vilketfärvånade mig. .. ':

Kommissionen rekryterar sakkunniga
Följden av Sveriges initiativ blev att ministerrådet inbjöd kommissionen att

diskutera frågan om att utarbeta en gemensam försurningsstrategi. Kommis

sionen var pressad att visa att arbetet fortskred. Slutdatum för revidering av

direktivet för stora förbränningsanläggningar var överskridet och förhand

lingarna om direktivet för svavel i olja stod och stampadeo IZommissionen

sade sig därför villig att börja arbeta med frågan. En analys av försurningssi

tuationen skulle göras, liksom av den förväntade försurningssituationen om

10-20 år. Om analysen påvisade försurningsproblem skulle kommissionen

även utreda eventuella åtgärder. Arbetet skulle alltså resultera i en skriftlig

analys snarare än i en övergripande strategi. Eftersom kommissionen sakna

de kompetens på försurningsområdet bad generaidirektoratet för miljöfrågor

(DG miljö) Sverige om hjälp med att göra en sådan analys.

Svenska regeringskansliet skickade ner en person från Naturvårdsver

ket, Håkan Forsgren, för att arbeta med att utreda frågan inom kommissio

nen. Forsgren "utlånades" alltså tillfälligt till miljödirektoratets enhet D3,

från juni 1995 till decen1ber samma år. Förutom direktivet om svavel i olja
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arbetade denna enhet, som leddes aven spanjor, även med luftkvalitetsdirek

tiv och det s k auto-oilprogrammet (se kapitel 6). Att arbetet med försur

ningsstrategin hade med industriella utsläpp att göra gjorde att det även an

gränsade till miljödirektoratets enhet El.

I samma veva som Håkan Forsgren började på kommissionen, tog en

person aktiv i svensk miljörörelse, Staffan Lindvall, anställning inom miljö

departementet i Sverige. Där skulle Lindvall arbeta med just försurningsfrå

gor eftersom miljödepartementet behövde förstärkning på området. Staffan

Lindvall såg som sin uppgift att: "arbeta för att den analys kommissionen

gjorde skulle leda fram till ett resultat, som i sin tur ledde ministerrådet till att

fatta ett klart och tydligt beslut om att det krävs en genomarbetad [försur

nings-J strategi". Inom miljödepartementet fanns alltså personer som ville
verka för att kommissionens presenterade analys också skulle leda till kon

kreta förslag på handling.

Misstänksamhet mot arbetet
Under hösten 1995 understödde miljödepartementet Håkan Forsgrens arbete

i kommissionen. Forsgrens arbete i kommissionen var inte helt okontrover

siellt. Eftersom kolkraftsproducenter i Storbritannien uppfattade att de skulle

påverkas av skärpta utsläppskrav, och Storbritanniens regering bistod denna

industri, blev en britt hösten 1995 "placerad" som tillfälligt anställd inom

miljödirektoratets enhet D3 där Forsgren arbetade. Skälet till detta var, enligt

en kommissionstjänsteman, främst att offentliga och privata organisationer i

Storbritannien ville kunna kontrollera vad som hände i arbetet med försur

ningsstrategin.

Försurningsarbetet förankras
Arbetet med Eörsurningsstrategin och auto-oilprogrammet innebar ett nytt

sätt att arbeta för kommissionen. Istället för att undersöka vad som var möj

ligt att göra utifrån det traditionella konceptet 'bästa tillgängliga teknik till
rimlig kostnad', så arbetade Forsgren och hans medarbetare istället från om

vänt håll. I arbetet utgick man från kritiska belastningsgränser för miljön och

tog dessa som utgångspunkt för att diskutera lämpliga och rimliga åtgärder.
Data om utsläpp, nedfall och miljöns belastningsgränser mm hämtades från

tidigare arbete inom 'konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar'

som trots sitt namn var en organisation. Konventionen var nära kopplad till



Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN-ECE). Inom

konventionen hade man använt ett liknande angreppssätt vid framtagandet

av 1994 års svavelavtal. ED-kommissionens arbetsmetoder byggde alltså på

metoder och data som tidigare använts i andra internationella sammanhang.

Parallellt med Forsgrens arbete i kommissionen arbetade Staffan Lind

vall under hösten 1995 med att bereda mark för försurningsbegränsancie för

slag som skulle passa Forsgrens analys. Lindvall hade arbetat med gränsöver

skridande luftföroreningar sedan mitten av 1980-talet. Därigenom hade han

byggt upp ett stort kontaktnät av experter och statliga företrädare. Lindvall

kontaktade nu alla dem han trodde skulle vilja ha en försurnings strategi inom

ED. De nordiska länder som var ED-medlemmar kontaktades först. Även

Norge kontaktades eftersom landet i praktiken på olika sätt figurerar i EU

arbetet utan att vara formell ED-medlem. Lindvall fick även stöd från före

trädare för Tyskland, Holland, Österrike och "t o m Frankrike" i frågan. In

klusive Norge var det åtta stater som i stora drag ville samma sak. Även om

åsikterna varierade något mellan staterna, utvecklade Lindvall ett förslag till

EDs fortsatta försurningsarbete. Förslaget skulle han presentera i samband

med ett möte i ministerrådets miljöarbetsgrupp i november 1995.

Samtidigt som Lindvall arbetade med att etablera en informell allians

kontaktade departementsledningen det dåvarande ordförandelandet Spanien.

Syftet var att försöka hitta vägar att få upp försurnings frågan på dagordning

en. Genom att lova att Sverige skulle stödja en annan fråga av spanskt intres

se, gick Spanien med på att ta upp försurnings frågan på miljöministermötet i

decerrlber 1995.

Inom spanska staten ansåg man sig dock inte kunna sakfrågan och kon

taktade därför kommissionen för att få hjälp att ta fram ett förslag. Från ord

förandelandets sida tänkte man sig bara en mer allmänt hållen text som note

rade att kommissionen gjort en analys. Tanken var att denna text snarare

skulle arkiveras än leda till beslut om fortsatt arbete med konkreta åtgärds

förslag. Men på kommissionen var Håkan Forsgren den ansvarige handläg

garen och han höll täta kontakter med Lindvall på miljödepartementet. Fors

grens och kommissionens förslag till Spanien blev en betydligt vagare och

mindre långtgående variant av det svenska och holländska förslaget. Men

förslaget låg ändå i linje med de två övriga förslagen, detta eftersom det för

ordade att kommissionen skulle fortsätta arbetet med att ta fram konkreta

åtgärder mot försurning.

När rådsarbetsgruppen för miljöfrågor i november diskuterade frågan

hade Sverige ett förslag på bordet som var "tre sidor långt och oerhört detal-
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jerat och oerhört radikalt", enligt Lindvall. Vid sidan av detta lade Holland

fram ett något mindre radikalt förslag som egentligen var en kortare variant

av det svenska förslaget. Förutom av Holland stöddes det holländska försla

get av Finland, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike. Detta förslag

kunde även Sverige i praktiken stödja fastän man formellt presenterat ett

eget mer långtgående förslag. Det tredje förslaget kom formellt från ordfö

randelandet Spanien, men hade utarbetats av den ansvarige handläggaren på

kommissionen, Håkan Forsgren. På rådsarbetsmötet fanns alltså tre förslag

som alla pekade åt samma håll. Det enda land som tydligt motsatte sig alla

förslagen var Storbritannien. Flera länders representanter var, enligt en in

blandad kommissionstjänsteman, mer eller mindre likgiltiga eller hade inte

riktigt förstått vad som pågick. Rådsarbetsmötet ledde fram till en kompro

miss mycket lik det holländska förslaget, med några bisatser från Storbritan

nien.

De slutsatser ministerrådet lämnade, efter att i december 1995 ha tagit

del av Forsgrens och kommissionens rapport, var tydliga. Rådet upprepade
att det långsiktiga målet när det gäller försurning (enligt tidigare fastställda 5e

miljöhandlingsplan4
) är att kritiska belastningsgränser inte får överskridas nå

gonstans. Rådet ansåg vidare att befintlig och förväntad ED-lagstiftning inte

var tillräcklig för att nå det långsiktiga målet till år 2010. Resultatet blev att

rådet bad kommissionen att ta fram en strategi mot försurande utsläpp, "a

strategy to combat acidification" som arbetet benämndes i Bryssel. Minister

rådet fastslog att en försurningsstrategi skulle tas fram, för vilken målet se

dan tidigare var angivet. Rådet fastslog även att kommissionen skulle använ

da samma arbetsmetoder som konventionen om gränsöverskridande luftför

oreningar tidigare använt.

Förslag börjar ta form
Forsgrens arbete med att analysera dåvarande och framtida försurningssitua

tion inom ED, var i och med avrapporteringen i december 1995 klart. Han

återvände därmed till Naturvårdsverket i Sverige. IZommissionen hade nu ett

konkret uppdrag förankrat i den analys som kommissionen själv tagit fram.

Precis som inom miljödepartementet ett knappt år tidigare, visste kommis

sionens ansvariga för frågan inte riktigt vad det egentligen var som skulle ar

betas fram. Aterigen tog kommissionens miljödirektorat kontakt med Sveri-

4 Denna miljöhandlingsplan beslutades 1993 och utgjorde kommissionens miljöstrategi (CEC 1993).
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ge, som både varit initiativtagare till frågan och hade kompetens inom områ

det, och bad om hjälp med en nationell expert.

Inom miljödepartementet övertalades Staffan Lindvall att arbeta åt

kommissionen. Han flyttade därför till Bryssel i juni 1996 för att börja inom

DG miljö (dåvarande DG 11). Det förberedande arbetet inom kommissio

nen hade dock börjat redan under våren 1996. Flera interna möten hölls och

de experter som arbetat med att ta fram data och beräkningsmodeller till

konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar, bjöds in för att bidra

till kommissionens planering av arbetet. IZommissionens kontakter med

forskningsorganisationen IIASAS i Österrike ökade också. Skälet till detta var

främst att man inom DG miljö inte själva kunde ta fram nödvändigt under

lag utan behövde beställa matematiskt modelleringsarbete mm utifrån.

Efter dessa förberedande möten bestämde DG miljö att arbetet skulle

angripa försurningen som helhet. Detta innebar att inte bara utsläpp av sva

vel skulle behandlas utan även utsläpp av ammoniak och kväveoxider. Efter

hand förstod de tjänstemän som arbetade med frågan inom kommissionen

att även marknära ozon skulle behöva inkluderas i ett senare skede. För att få

fram nödvändigt underlag för detta arbete tog kommissionen hjälp av
EMEp6, som är ett mät- och övervakningsorgan för konventionen om

gränsöverskridande luftföroreningar. I arbetet använde sig ansvariga tjänste

män inom DG miljö alltså främst av andra specialister än industrins för att ta

fram underlag till förslagen.

Korporativa möten med vaga reaktioner
I slutet av maj 1996 höll kommissionen sitt första formella möte med in

bjudna experter från EDs medlemsländer, industriorganisationer samt andra

intresseorganisationer, bl a miljörörelsen. Dessa möten var korporativa, dvs

ordnade mötesformer där den offentliga organisationen valde vilka andra or

ganisationer som bjöds in. Syftet med mötet var att få synpunkter på arbetets

generella uppläggning. Det första mötet var en lugn tillställning, utan några

egentliga invändningar från deltagarna. I undersökningen förklarades detta

med att det oftast var samma experter som representerade sina länder i dessa

frågor - oavsett om arbetet bedrevs i konventionen för gränsöverskridande

luftföroreningar eller i ED. Och kommissionens upplägg liknade så långt det

experterna var vana vid från det tidigare konventionsarbetet.

5 IIASA är förkortning för The International Institute for Applied Systems Analysis och är beläget
utanför Wien.
6 EMEP står för European Monitoring and Evalutation Programme.
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Staffan Linclvall och medarbetare inom miljödirektoratet arbetade vida

re. Inom DG miljö började Lindvall med flera successivt se att arbetet ledde

mot ett direktivförslag om nationella utsläppstak för de tre föroreningarna

svaveldioxid, ammoniak och kväveoxider. I slutet av oktober 1996 höll

kommissionen sitt andra expertmöte med länder, industri etc. Där presente

rade DG miljö både uppmätta utsläppsnivåer för år 1990 och förväntade ut

släppsnivåer för år 2010, medlemsland för medlemsland. DG miljö jämförde

även utsläppsnivåerna med gällande lagstiftning och åtaganden. Även de ut

släppsbegränsningar som auto-oilprogrammets framväxande direktiv förvän

tades leda till togs med i beräkningarna. Istället för att låta medlemsländerna

själva ange förväntade utsläpp för år 2010 hade kommissionen låtit IIASA

räkna fram utsläppsnivåerna för respektive land. För att göra dessa beräk

ningar använde IIASA en beräkningsmodell kallad RAINS-modellen7
• Mo

dellen användes för att ta fram scenarier över framtida S02-utsläpp. Den an

vändes även för att jämföra förväntade utsläpp med data om miljöns kritiska

belastningsgränser. Utöver detta användes modellen som hjälp för att avgöra

vilka åtgärder som var kostnadseffektiva.

På basis av beräkningarna presenterade kommissionen en preliminär

ambitionsnivå för var utsläppsbegränsningarna skulle hamna. Inför mötet i

oktober hade DG miljö skickat ut ett underlag med preliminära nationella

utsläppstak, siffror för miljöns belastningsgränser, olika utsläppsscenarier
samt kostnader för de skärpta gränserna. Syftet var att se hur medlemsstater

och övriga intressen skulle reagera. Bland medlemsländerna kom nu en del

protester, men de flesta medlemsländers representanter var ganska nöjda. En

del stater, såsom Holland och Sverige, tyckte t o m att ambitionsnivån var

för låg.

Industrins representanter, som hittills hade varit ganska tysta, började

vakna till liv under senhösten 1996. Vid kommissionens andra korporativa

möte hävdade främst den europeiska transsektoriella arbetsgivarorganisatio

nen UNICE att de beslut som tagits tidigare skulle leda till tillräckliga för

bättringar. UNICEs representanter menade att kommissionens förslag bara

skulle ge marginella förbättringar jämfört med framtida effekter av redan fat

tade beslut, samtidigt som förslagen skulle medföra stora kostnader för indu

strin. De förändringar DG miljö indikerade var dessutom hårdare än i andra

delar av världen. Förändringarna skulle därmed snedvrida konkurrensen med

företag i länder med generösare regler, eller inga regler alls. Det motargu

ment som DG miljö och flera av medlemsländernas experter framförde, var

7 RAINS är förkortning for The Regional Air Pollution INformation and Simulation model.
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att kommissionens underlag tydligt visade att den förväntade situationen år

2010 var långt ifrån acceptabel. Den förväntade situationen var dessutom

långt ifrån den ambitionsnivå som EDs ministerråd tidigare satt upp.

Representanter från Eurelectric tar kontakt
Efter det andra korporativa mötet i slutet av oktober 1996 uppvaktades mil

jödirektoratets enhet D3 av den europeiska branschorganisationen för kraft

producenter - Eurelectric. Den kommissionstjänsteman och hans sektorchef

som närvarade vid besöket, uppfattade dock att Eurelectrics representanter i

huvudsak företrädde den brittiska el- och kolindustrin:

"De fo'rsäkte inte framståIla det som brittiska intressen, fo'r de fo'retrådde JU

Burelectric. Men det varJU brittiska intressen som dominerade. Det var också

National Power och Power Gen i England som [i ett senare skede) satsade

mest resurserpå att verkligen plocka ner IIASAs RAINS-modell i sina be

ståndsdelarfo'r att hitta alla mÖjligajelkållor och sånt".

Eurelectric hade bildats i november 1989 och, som de flesta europeiska

branschorganisationer, förlagt sitt sekretariat till Bryssel. Ursprungsskälet till

att Eurelectric bildades var att kraftproducenterna behövde vara delaktiga i

ED-organisationernas påbörjade arbete med att liberalisera och harmonisera

medlemsländernas e1marknader, förklarar man på Eurelectrics sekretariat.

Eurelectric, som endast har kraftföretagens nationella branschorganisationer
i ED-länder som medlemmarS, började fungera som branschens officiella

"lobbyorganisation". De övergripande målsättningar som Eurelectric presen

terade i formella dokument9 var att: företräda europeiska elbranschen gent

emot ED; uppnå gemensamma åsiktspositioner inom Eurelectric, så att

branschen kunde tala med en röst utåt; bidra till en ham101userad utveckling

av det europeiska elsystemet.

Kritiken vaknar till liv
Eurelectrics besök vid miljödirektoratets enhet D3 i slutet av oktober 1996

var Eurelectrics enda vid enheten, enligt undersökningens källor.

8 Det förekommer dock att vissa branschorganisationer från icke-ED-länder kan få delta i Eurelectric
som observatörer, vilket innebär att de saknar formell rätt att driva åsikter i Eurelectrics interna arbete.
Exempel på sådana deltagare är branschorganisationer från Norge och Schweiz.
9 Eurelectric Annual Activity Report 1996 och 1997.
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Generellt sett använde industrins intresseorganisationer i stor utsträck

ning kommissionens korporativa möten för att ta reda på vad som hände
med de framväxande förslagen och framföra eventuella synpunkter. EUs

korporativa arrangemang utgjorde alltså en viktig kontaktform för europeis

ka branschorganisationer och andra. Under hösten 1996 började skriftliga

synpunkter via fax mm också framföras mot olika delar av kommissionens

generaldirektorat och mot olika nivåer i direktoratens formella hierarki. Strax

efter det andra korporativa mötet i oktober 1996 skickade exempelvis EU

ROPlA, oljebolagens europeiska branschorganisation, ett brev till chefen för

enhet D3. I brevet ansåg EUROPIA att en övergripande försurningsstrategi
skulle ge alltför mycket utrymme för icke kostnadseffektiva beslut. EDs

medlemsländer borde även själva få anpassa sina regler efter nationella be

hov, enligt EUROPIA.

I<.ommissionens arbete med försurningsstrategin hade så här långt re

sulterat i preliminära miljömål för år 2010 samt förslag till nationella ut

släppstak för de tre försurande ämnena svaveldioxid, kvävedioxid och am

moniak. Detta i syfte att nå miljörnålen. Nationella utsläppstak för EUs med

lemsländer skulle därmed fungera som ett slags paraplydirektiv för de andra

direktiv som skulle begränsa utsläppen av försurande ämnen. Att arbetet

med försurningsstrategin skulle leda till ett direktivförslag om nationella ut

släppstak var dock inget tjänstemännen på kommissionens miljödirektorat,

enligt en av dem, visste från början:

':4tt det skulle bli ett utsläppstaksdirektiv varJU nånting som vi hittade på

under Själva arbetet i kommissionen. Det varJU ingenting somfanns fo'rväntat

ellerfo'rutsett':

Processerna för två centrala direktiv som delvis var länkade till takdirektivet 

direktivet om svavel i tung eldningsolja och en revidering av direktivet för

stora förbränningsanläggningar - var dock låsta sedan tidigare. Direktivet om

svavel i olja hade visserligen tagits upp på mötena om försurnings strategin.

Men endast i korta ordalag eftersom inblandade parter tidigare inte hittat nå

gon rimlig lösning. Det låg dock i kommissionens "mandat" från ministerrå

det att utreda de direktiv som kunde inordnas under försurnings strategin.
Under hösten 1996 samlade miljödirektoratets enhet D3 in data från med

lemsländerna om vilka svavelhalter som för närvarande gällde, både i natio

nell lagstiftning och i användningen. Utifrån dessa data, och med hjälp av

RAINS-modellen, gjordes en kostnads-/ effektivitetsanalys av sänkta svavel-



halter för respektive medlemsland. Resultatet av beräkningarna visade att det
för ca två tredjedelar av medlemsländerna var kostnadseffektivt att sänka

svavelhalten i tjock eldningsolja till 1%, vilket också redan gjorts i en del län

der. I några Sydeuropeiska länder, främst Spanien, Portugal och Grekland,
var det inte kostnadseffektivt att vidta de här åtgärderna.

Till sitt tredje korporativa möte med nationella experter och intresse

organisationer lade DG miljö till ett direktivförslag om svavel i olja till det

förslag om försurningsstrategi som var under utarbetande. Ministerrådet

hade i december 1995 sagt att man allra senast under första halvåret 1997 vil

le ha ett förslag om försurningsstrategi från kommissionen. Nu började det

bli bråttom på enhet D3. Förslaget (framtaget på engelska, franska och tyska)

skulle behöva antas senast i mars 1997 för att kunna läggas fram till minister

rådet och parlamentet i maj/juni samma år.
Vid kommissionens tredje korporativa möte i januari 1997 vaknade en

tidigare halvslumrande kontrovers ytterligare till liv. I synnerhet EDs Sydeu

ropeiska medlemsländer hade hittills visat ett lågt engagemang och intresse
för frågan generellt sett. Nu protesterade bland andra Italien och Frankrike,

med stöd av Belgien, mot det förslag som började utkristalliseras. Storbri

tannien hade varit aktivt redan under 1996. Inom DG miljö ansåg man dem

också bedriva den mest sofistikerade kritiken mot förslagen. Från Storbri

tanniens sida menade man att det fanns betydande brister i det underlag 11

ASA använde, bl a att det inte var uppdaterat och anpassat till medlemslän

derna.

Den kritik industrins intresseorganisationer framförde var i princip den
samma som började framföras under hösten 1996 - förslagen skulle endast

ge en marginell miljöförbättring till en hög kostnad. Beräkningar etc till stöd
för uppfattningarna presenterades dock inte och argumentationen var ännu

betydligt enklare än vad den skulle komma att bli. Längre fram utvecklade bl
a Eurelectric argumentationen och använde i ökad utsträckning siffror till

stöd för framförda åsikter. Då hade företag och branschorganisationer mer
på allvar börjat sätta sig in i förslagen och deras eventuella effekter. Samman

taget var det inte bara många medlemsländer som först efter en längre tid

bärjade utveckla åsikter och argument, och ge uttryck för dessa. Enligt en

tjänsteman på DG miljö gällde detta även industrins representanter:

".. :jag tror inte de UO"retagen och branschorganisationerna] riktigt tog till szg

vad det skulle innebära fo'r nånting. Man vaknade ganska långsamt. Man
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hade inte gjort sin hemläxa ordentligt. Man fattade inte att man hade mycket

att tjäna på attglira den heller, potentiellt".

Eurelectric skriver brev
Jämfört med UNICE hade Eurelectrics representanter en låg profil på kom

missionens expertgruppsmöten. Eurelectrics ökande deltagande började
istället märkas genom de enskilda ländernas ställningstaganden, enligt källor

inom kommissionen. Eurelectric ökade även sitt deltagande genom att ordna

möten med folk på kommissionens högre chefsnivåer. Synpunkter skickades

även per brev till personer på högre nivåer inom kommissionens hierarki.

Brian Edwards var Storbritanniens representant i Eurelectrics kommitte, till

lika ansvarig för Eurelectrics miljödomän. Han skickade ett brev till bl a ge

neraldirektören för kommissionens generaldirektorat för miljöfrågor, Marius

Enthoven, i början av januari 1997. I brevet kritiserades inte bara förslaget
till försurningsstrategi utan även de förslag till enskilda direktiv som växte

fram inom ramen för försurningsstrategin. Bl a uttrycktes i brevet att ett di

rektivom nationella utsläppstak inte var det nödvändigtvis mest kostnadsef

fektiva sättet att reducera försurningen inom EV. Inom Eurelectric hade

medlemmarna dock ännu inte enats om de åsikter som framfördes, vare sig i

skriftlig eller muntlig form.

I Eurelectrics brev riktades även kritik mot att kommissionens underlag

var bristfälligt och osäkert. Därför behövde kommissionen utreda ärendet yt
terligare innan eventuella beslut om regelförslag kunde tas, enligt Eurelec

trics representanter. Att försöka komplicera ärenden och ställa så många frå

gor som möjligt beskrev en källa inom kommissionen vara en ofta använd

taktik av europeiska branschorganisationer som vill fördröja direktivförslag.

När Eurelectric och EUROPIA uppvaktade personer högre upp i mil

jödirektoratets hierarki - avdelningsdirektören, generaldirektören och perso

ner inom kabinettet - informerade dessa personer också dem som arbetade i

enhet D3 om detta. T ex skickades kopior på de brev Eurelectric sänt till då

varande miljökommissionär Ritt Bjerregaards kabinett, vidare till enhet D3.

Skälet var att de som arbetade med förslaget skulle kunna förbereda sig inför

eventuella påtryckningar från andra generaldirektorat i samband med kabi

nettschefsmötena.

För att påverka arbetet med försurnings strategin, och det nu inkludera

de direktivet om svavel i tung eldningsolja, uppvaktade Eurelectric även

andra generaldirektorat inom kommissionen. Främst uppvaktades industridi-
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rektoratet och energidirektoratet. Eurelectric skickade även fax till samtliga

kabinettschefer i kommissionen. Kommissionens generaldirektorat fick även

fax med argument mot industrins synpunkter från en miljöorganisation som

deltagit vid de korporativa mötena: European Environment Bureau (EEB).

Enligt Staffan Lindvall hade kommissionen försökt styra miljörörelsens del

tagande till att vid korporativa möten huvudsakligen gå genom EEB.

Att industrins intresseorganisationer uppvaktade de andra generaldirek

toraten märkte enhet D3 tydligt när kommissionens interna förhandlings

process startade i januari 1997. Med varierande argument förde andra gene

raidirektorat fram synpunkter på DG miljös arbete. Exempelvis den ansvari
ge kommissionären för transportdirektoratet, Neil I<innock, påpekade att

Wales redan hade hög arbetslöshet pga en till stora delar nedlagd kolindustti.

De nya utsläppskraven fick inte leda till ytterligare arbetslöshet i utsatta regi

oner, var argumentet. För att tillfredsställa honom fick enhet D3 skriva in

några särskilda meningar om att särskild social hänsyn skulle tas innan de

slutgiltiga utsläppstaken bestämdes.

Det var inte bara industrins intresseorganisationer och miljörörelsen

som försökte sätta press på andra delar av kommissionen för att indirekt på

verka miljödirektoratet. Även den brittiska regeringen skickade, enligt en re

spondent i undersökningen, ut en uppmaning till alla britter på chefspositio

ner inom kommissionen att motarbeta de framväxande förslagen om försur

ningsstrategi och nationella utsläppstak. Trots omfattande diskussioner inom

kommissionen ändrades inte förslaget i någon större utsträckning. De tjäns

temän som arbetade med att utforma förslaget, däribland Staffan Lindvall,

hade inkluderat många av ideerna om nationella utsläppstak i förslaget till
försurningsstrategi. DG miljös beräkningsun.derlag fanns även med.

En viss eftergift för industriorganisationers och vissa medlemsländers

påtryckningar blev dock att DG miljö flyttade utsläppstaken och kostnads

bilden för förslagen från huvudtexten till en bilaga. Detta gjordes för att till

fredsställa Storbritannien, och nu även Irland, som tyckte att nivåerna skulle

se alltför beslutade ut om de låg i huvudtexten från början. Efter flera möten

med cheferna för generaldirektoratens kabinett i februari och mars 1997, då

omfattande påtryckningar riktades mot förslaget, antog kommissionen för

slaget till försurningsstrategi den 12 mars 1997 (COM (97)0088).
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Förslagen diskuteras inom Eurelectric
I slutet av 1996 diskuterades försurningsstrategin och de begynnande ut

släppstaken i en av Eurelectrics arbetsgrupper: Water, Air and Residues.

Denna arbetsgrupp var en av dem med mest att göra inom Eurelectric, arbe

te med upp till tio parallella ärenden kunde förekomma. Vid denna tid leddes

arbetsgruppen av Roger Smith från den brittiska kraftindustrin. Smith var

även gruppens formella representant inom och utanför Eurelectric.

Kommitte

Sektioner

Arbetsgrupper
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Figur: Förenklad bild av Eurelec

trics organisationsstruktur.

Eurelectric hade, vid tiden för undersökningen, en formell struktur i tre hie

rarkiska nivåer. Förslag till åsiktsposition skulle passera varje nivå för for

mellt godkännande. Högst upp i hierarkin fanns kommitten, där kraftindustrin

inom varje ED-medlemsland representerades aven person. Representanter

na utgjordes i allmänhet aven verkställande direktör från respektive med

lemslands största elproducent. Exempelvis från svensk industri satt Vatten

falls VD som kommitteledamot till 1998, då han pga tidsbrist avgick och ef

terträddes av VD för Swedelec. Kommitten höll vanligtvis fyra möten per år,

men kunde även hålla extra möten vid behov. Under 1996 hölls exempelvis

två extra möten. Skälet till extramötena var dels att kommissionens arbete

med att åstadkomma en inre marknad för elektricitet tog mycket tid för in

blandade parter, dels att det pågick ett arbete med att omstrukturera och

samordna systerorganisationerna Eurelectric och Unipede.

Under kommitten bestod Eurelectric av fyra domdner indelade efter vil

ken typ av frågor de hanterade. Försurningsstrategin och direktivet för na

tionella utsläppstak hörde till domän fyra - Environment and Sustainability 

som ansvarade för miljörelaterade frågor och deras reglering. Övriga domä

ner inom Eurelectric var: 1) Energy Policy and Energy Economics, som han

terade frågor om produktions- och transmissionsteknologier och reglering

kring detta, 2) Market Structure and Regulation, som hanterade marknadsre-



laterade regleringsfrågor kring transmission, tariffsystem, offentliga försörj

ningsåtaganden, konkurrens mm och 3) Products, Markets and Customers,

som hanterade konsumentrelaterade frågor, t ex kundsegmentering och an

nan marknadsföring.

I synnerhet domän 1 och 4 hade en hög teknisk prägel på sina ärenden.

Detta eftersom frågor kring produktion, transmission, och produktionsre

ning av olika slag ofta krävde avancerad modellering och tekniska lösningar.

Domänerna leddes av var sin sektion. Varje sektion bestod av ett iS-tal per

soner. Respektive sektion leddes aven kommittemedlem. Varje medlem av

Eurelectric, dvs varje nationell branschorganisation för kraftföretagen inom

EUs medlemsländer, hade rätt till en representant i varje sektion.

Under sektionerna fanns ett 30-tal arbetsgrupper där det huvudsakliga ar

betet med EU-relaterade frågor skedde. Grupperna varierade vad gällde hur

varaktiga de var och hur ofta de behövde hålla möten. I Eurelectrics kom

mitte, sektioner och arbetsgrupper satt huvudsakligen personer från de olika

europeiska kraftföretagen som representanter för sina respektive nationella

branschorganisationer. Även administrativt ansvariga personer för respektive

nationell branschorganisation kunde delta på de olika nivåerna. Arbetet i Eu

relectric skedde i regel som en bisyssla till arbetet i det kraftproducerande fö

retag eller den nationella branschorganisation där man arbetade. Placering i

respektive arbetsgrupp skedde i regel efter den specifika kompetens perso

nen hade. Under 1999 satt exempelvis en chef från dåvarande Västerås Ener

gi & Vatten, som länge arbetat med utsläppsbegränsande teknik för förbrän

ningsanläggningar, med i den permanenta arbetsgruppen "Water, Air and

Residues" under domän 4 (miljö). Det var i denna arbetsgrupp som försur

ningsstrategin och de nationella utsläppstaken huvudsakligen behandlades.

Arbetet inom Eurelectric sköttes dock inte enbart av personer från el

producenter och deras branschorganisationer runt om i Europa. För att un

derlätta administrationen av arbetet inom Eurelectric hade Eurelectric egna

tjänstemän på sitt kontor i Bryssel: det så kallade sekretariatet. Vid sidan av

att administrera möten och distribuera information till medlemmarna

beskrev tjänstemännen på Eurelectrics sekretariat sig själva som lobbyister.

Lobbydelen av arbetet innebar generellt sett att sköta de fortlöpande kontak

terna med EUs organisationer, andra intresseorganisationer i Bryssel samt

media. Sekretariatets tjänstemän hade ofta lång erfarenhet av, och hög kun

skap om, EU-organisationernas arbete. De kunde tidigare ha jobbat inom

kommissionen eller hos PR-konsulter i Bryssel. Kostnaderna för Eurelectrics

sekretariat och dess ca 20-tal anställda, precis som övriga kostnader för del-
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tagandet (representanters resor, löner, logi etc), betalades av medlemsföreta

gen.

Swedelec
I samband med Sveriges inträde i ED 1995 såg kraftindustrin i Sverige det

som naturligt att engagera sig i EDs beslutsprocesser. Medlemskapet i Eure

lectric såg de berörda som en självklar och väsentlig del av ett sådant delta

gande. Som tidigare nämnts utgjordes Eurelectrics medlemmar av nationella

branschorganisationer, inte av enskilda kraftföretag. Anledningen till detta

var att det fanns för många kraftföretag inom ED för att vart och ett av dem

skulle kunna vara direkt medlem av Eurelectric. För att kunna delta i den eu

ropeiska branschorganisationen blev de svenska kraftföretagen tvungna att

bilda en juridisk person i form av ett aktiebolag som skulle företräda den helt

dominerande delen - dvs minst 90% - av svensk elförsörjning.

Från svensk kraftindustris sida ville man helst göra som man brukar,

dvs ordna ett mer informellt samarbete. Men traditionen i Bryssel är mer le

galistisk och Eurelectric krävde att de svenska kraftföretagen bildade en

formell organisation. Ett formaliserat samarbete på nationell nivå blev den

nödvändiga inträdesbiljetten till Eurelectric och regelformandet i BrysseL10

De svenska kraftföretagen bildade organisationen Swedelec, vilken kom att

fungera som en knutpunkt för de svenska kraftföretagens arbetsinsatser

inom Eurelectric. Vid tiden för undersökningen var ett fyrtiotal företrädare

för svensk kraftindustri verksamma inom Eurelectrics interna struktur.

Som hjälp för vad man som företrädare för svensk industri skulle tycka

i EU-frågor formade Swedelec en skriftlig "åsiktslista". Listan justerades

emellanåt, i samband med Swedelecs styrelsemöten. Här fanns vid tiden för

undersökningen mer generella åsikter, såsom att en harmonisering av EDs

regelverk var bra samt att EDs elmarknader snarast borde uppnå en "långsik

tig öppen form", dvs ökade möjligheter till konkurrens. Här fanns även mer

specifika åsikter såsom att Swedelec stödde EDs försök att, i linje med I<yo

to-avtalet, begränsa CO2-utsläppen, samt att Swedelec var positiva till att

10 Dåvarande Svenska Kraftverksföreningen (producenternas branschorganisation), Sveriges Elleve
rantörer (eldistributörernas branschorganisation) och Svenska Kraftnät (Statens affärsdrivande verk
som äger högspänningsnätet i Sverige) bildade tillsammans Swedelec. Den löpande verksamheten i
Swedelec sköttes vid tiden för undersökningen av 2-3 personer, varav en hade titeln verkställande
direktör. De personer från olika svenska elföretag, som på basis av att de är experter sitter med i Eure
lectrics arbetsgrupper, står för det huvudsakliga arbetet. Eftersom respektive röretag bekostar resor,
löner etc för de personer man skickar, uppgick Swedelecs omsättning för t ex 1998 endast till 1,7 mkr
(Källa: Affårsdata, www.ad.se. 1999-12-27).
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restprodukter från rökgasrening och avsvavling återanvändes. Om en enskild

person var osäker om vilken åsikt som skall framföras inom t ex en av Eure

lectrics arbetsgrupper, var det tänkt att listan skulle kunna utgöra ett stöd.

Vid Swedelecs bildande var inblandade personer oroliga för att det

svenska branschsamarbetet skulle präglas av konflikter. Skulle det bli en

massa nationella strider nu när dels olika företag inom samma bransch, dels

olika delar av den både privat- och offentligt ägda kraftbranschen, skulle

enas i EDs regleringsfrågor? För att minska risken för att Swedelec skulle

sprida motsägelsefulla budskap, samt för att Swedelecs interna konflikter

skulle synas inom Eurelectric, upprättade Swedelecs medlemmar ett avtal.

Avtalet innebar i korthet att om medlemmarna inte kunde enas skulle Swede
lec också avstå från att ha en ståndpunkt. Swedelec skulle alltså inte ta majo

ritetsbeslut utan det var konsensusbeslut som gällde.

I praktiken uppstod dock inga problem att uppnå konsensus inom Swe

delec. Deltagarna utvecklade homogena preferenser. Vid oklarheter om vad

man skulle tycka och göra, resonerade Swedelecs medlemmar sig fram till

gemensamma ståndpunkter. Till Swedelecs möten kom företagens represen

tanter sällan med fårdiga åsikter som de utarbetat och förankrat i företaget.

Istället formade medlemsföretagens representanter i stor utsträckning sina
åsikter inom Swedelecsamarbetet. Och detta skedde oftast som en reaktion

på det som hände i Bryssel, som citatet från en företagsrepresentant illustre

rar:

':Swedelec ska fo'rsiika fånga upp de svenska ståndpunkterna fo'r att fo'rsiika

ta med sig dem och fo'rsiika bli iiverens med alla de andra ländernas stånd

punkter. Och i den interna processen som sker fo'r att få en svensk stånd

punkt så tvingas JU vi som fo'retag att tänka till om vad vi rycker. Och det

där ärfaktiskt ettganska bra sättfo'r oss galva också att hantera de därfrå

gorna':

Swedelec möter motstånd
Diskussionerna kring försurningsstrategin och de nationella utsläppstaken

syftade främst till att forma en gemensam skriftlig åsiktsposition för Eurelec

tric. Efter att Eurelectrics åsiktsposition formellt fastställts skulle den spridas

till EDs organisationer och andra berörda parter i frågan. Som brukligt skulle

Eurelectric börja sprida sin åsiktsposition först efter att kommissionen pre

senterat ett färdigt förslag, dvs då ärendet skulle gå över till ministerrådet
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och europaparlamentet för vidare behandling. Men som brukligt hade repre

sentanter för Eurelectric även försökt påverka kommissionen innan kommis

sionen presenterat ett färdigt förslag (gängse uppfattning i undersökningen

var att effektiv påverkan börjar tidigt). Det var detta som Eurelectrics repre

sentanters tidigare formella och informella möten med kommissionen, samt

de brev som skrivits till bl a DG miljö, hade syftat till.
Generellt kan arbetet med att ta fram åsiktspositioner inom Eurelectric

resultera i "starka" (dvs tydliga och nyanserade) positioner om åsiktsskillna

der mellan medlemsföretagen är små, eller "svaga" (dvs allmänt hållna och

vaga) positioner om åsiktsskillnaderna är stora. Eftersom motstridiga intres

sen mellan medlemmar ofta växte fram i arbetet, tenderade Eurelectrics

skriftliga positioner också ofta att bli svaga. I vissa frågor hade det före

kommit att medlemmar gjort uppror mot vagt formulerade kompromisser, I

arbetet med det omfattande elmarknadsdirektivet, som skulle öppna upp Eu

ropas elmarknader för konkurrens, säger man från svensk industris sida att

man i likhet med Storbritanniens och Finlands industrier tröttnade på de ur

vattnade positioner Eurelectricsamarbetet ledde fram till, "De sa varken bu

eller bä", som en person uttryckte det. I synnerhet var det den franska kraft

industrins representanter som motsatte sig en avreglering.

Vad gällde S02-takfallet tyckte Swedelecs representant i arbetsgruppen,

Bo Ingemarsson, att ideerna om försurningsstrategi och nationella utsläpps

tak var bra. Ingemarsson ställde sig också allmänt positiv till kommissionens

förslag under diskussionerna. Ingemarsson hade inte svårt att komma under

fund med sin mer allmänna åsikt. Miljöförbättrande beslut var något gene

rellt positivt, detta var sedan länge en etablerad uppfattning i Sverige. Dess

utom arbetade Swedelec sedan tidigare för att andra ED-länders tvingande

regler skulle bli mer lika de svenska.

Något stöd för sina allmänt positiva åsikter om kommissionens arbete

med att begränsa försurande utsläpp fick Bo Ingemarsson dock inte inom

gruppen. Under första halvåret 1997 mötte Ingemarssons synpunkter istället

ointresse och motstånd i arbetsgruppen:

"De flesta [i arbetsgruppen} ryckte JU att kommissionens fo'rslag var alldeles

Jo'r långtgånget, Jo'r mycket ochJo'r dyrt och sånt där. Man är emotJo'rdyrande

åtgärder, då är det klackarna i backen (iver huvud taget [. . ,J men sen kan

ske man inte tänkerpå att detfinns andra värden... "
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Redan på ett tidigt stadium i arbetsgruppens diskussioner var det "14 mot

en". Som representant för Swedelec stod Ingemarsson ensam mot övriga

medlemmars representanter. De som inte uttryckte sitt stöd för att motarbe

ta kommissionens förslag uttryckte inga synpunkter alls. Och att vara tyst in

nebar att hålla med om det som sägs, enligt en allmän princip inom Eurelec

tric. Från senhösten 1996 fram till sommaren 1997 diskuterade arbetsgrup

pen försurningsstrategin, och dess inneboende ide om nationella utsläppstak,

på fyra efterföljande möten. Inför dessa möten hade Ingemarsson också

skickat in skriftliga synpunkter som visade att Swedelec var positivt inställd

till kommissionens försurningsarbete. Utifrån diskussionerna formade och

justerade främst arbetsgruppens ordförande ett skriftligt dokument mellan

mötena. Arbetsdokumentet, som skickades ut till deltagarna inför mötena,

utgjorde också basen för fortsatta diskussioner om hur Eurelectrics formella

åsiktsposition skulle se ut. Insända åsikter inför mötena sammanställdes ock

så skriftligen. Ingemarssons åsikter fanns alltså med "i bagaget", som han ut

trycker det själv.

Vid sidan av arbetsgruppens möten hade vissa personer ur arbetsgrup

pen möten med kommissionstjänstemän på Eurelectrics kansli. Vid dessa

möten deltog "en liten inre kärna" av arbetsgruppens deltagare, enligt Bo

Ingemarsson. Ingemarsson själv var inte med vid dessa möten. Trots att re

presentanter för alla medlemmar i allmänhet inte deltog vid Eurelectrics mö

ten med kommissionen anser Ingemarsson inte att konflikterande eller icke

representativa åsikter framfördes vid dessa möten:

"Då talar man fo'r hela Eurelectric. Det dr min uppfattning. Når Eurelectric

har miiten med kommissionen då talar man med Eurelectrics riist. Går man

med Eurelectricmijssan på, då år det Eurelectric som gdller'~

Att Eurelectric ordnade möten med kommissionens tjänstemän i sitt Brys

selkontor, var vanligt förekommande. Anledningen till att dessa n~öten i re

gel hölls hos Eurelectric var, enligt personer inom kommissionen och euro

peiska branschorganisationer, följande: det var mer legitimt för kommis
sionstjänstemän att gå på möten utanför kommissionens byggnader än att

större skaror av särintressen informellt besökte kommissionen. Möten ord

nades ibland för att kon'lmissionen ville ha svar på enskilda frågor av indu

strin, inte minst för att Eurelectric kunde ha expertkunskap som kommissio

nen saknade. Men det var ibland även så att Eurelectric ville diskutera kom

missionens arbetsinriktning och tydliggöra sina åsikter för vissa kommis-
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sionstjänstemän. Såväl Eurelectrics kommitte som dess arbetsgrupper och

sektioner kunde anordna möten med kommissionen, oftast med h.jälp av

sekretariatet.
Per-Olof Sahlman, VD för Swedelec, beskriver dock att det som Eure

lectrics representanter sade på dessa möten inte alltid var det medlemmarna

formellt kommit överens om. Samtidigt som Eurelectric ville tala med en

röst för att få gehör för industrins position, så var det frestande för enskilda

medlemmar med avvikande uppfattningar att uttrycka dessa för kommissio

nen. Hösten 1999 höll en av Eurelectrics sektioner möte med kommissionen

angående problem att överföra elektricitet mellan EU-Iänder. Under diskus

sionerna gled företrädarna för tysk kraftindustri mer och mer bort från den
gemensamma åsikt Eurelectric utvecklat i frågan. Ordförande i sektionen var

Sahlman. Han ville helst hålla sig till normen om att inte öppet visa konflik

ter inom Eurelectric för omgivningen. Samtidigt noterade han med tyst för

våning att tyskarna framförde åsikter allt längre bort från Eurelectrics ge

mensamma ställningstagande. Det hela gick dock inte så långt att Sahlman

valde att ta upp det hela på mötet, även om han menade att det var nära. För

att undvika bråk inom sin sektion tog han heller inte upp det inträffade med

de två företrädarna för tysk kraftindustri efter mötet.

Ett förslag till åsiktsposition
Sommaren 1997 sammanställde ordföranden för arbetsgruppen "Water, Air

and Residues" gruppens slutförslag till åsiktsposition om försurningsstrate

gin och dess nationella utsläppstak. I detta förslag hade nu Swedelecs syn

punkter helt utelämnats. Förslaget till formell åsiktsposition var därmed

genomgående kritiskt till kommissionens utarbetade försurnings strategi. I

synnerhet syftade kritiken till att motarbeta de nationella utsläppstak som

presenterats i försurningsstrategin. Utsläppstaken presenterades ännu så

länge bara som lösningsförslag, men inom Eurelectric befarade man att de

skulle kunna bli formella direktivförslag framöver. Argumenten i åsiktsposi

tionen var i princip de samma som i de brev ordföranden för Eurelectrics

domän 4 - Environment and Sustainable Development - tidigare i processen

sänt till kommissionen.

Den 19 juni antog EDs miljöministerråd en gemensam uppfattning om
kommissionens förslag till försurningsstrategi. IZommissionens förslag fick

formellt stöd men samtidigt viss bakläxa eftersom vissa länder (främst Stor

britannien och vissa Sydeuropeiska länder) ansåg att beslutsunderlaget be-



hövde förbättras. Rådet uttryckte även åsikter om att enskilda länder inte fick

drabbas betydligt hårdare än andra. Vid denna tid avslutade Staffan Lindvall

sitt arbete i kommissionen och flyttade tillbaka till Sverige. I<ommissionens

miljöclirektorat arbetade dock vidare med att ta fram ett förslag till direktiv

om nationella utsläppstak för försurande (och ozonbildande) ämnen.

Aven inom Eurelectric fortskred arbetet. Den 25 juli 1997 skickades

förslaget till gemensam åsikt från arbetsgruppen till nästa nivå i Eurelectrics

interna hierarki, dvs till sektionen för domän 4. I samband med detta faxades

förslaget också ut till arbetsgruppens deltagare. Deltagarna uppmanades att

höra av sig med eventuella synpunkter inom några dagar. Bo Ingemarsson

kunde dock varken läsa brevet eller ännu mindre opponera sig mot förslaget.

Han var nämligen på semester. Genom en administrativ miss fanns heller

ingen annan på Ivaftverksföreningen som kontrollerade Bo Ingemarssons

inkommande post. Faxet blev därför liggande, tiden för invändningar gick ut

och förslaget antogs på sektionsnivån där engelsmannen Brian Edwards var

ordförande. Både arbetsgruppen och sektionen för domän 4 understöddes av

en administrativ grupp inom Eurelectrics sekretariat med engelsmannen Pe

ter Atkins som ansvarig. Med andra ord var det "ett engelskt gäng som körde

miljöfrågorna" i Eurelectric, som en person från svensk industri uttryckte

det.

Bråttom
Patrik Sundin arbetade med ED-frågor för Vattenfall. Andra veckan i augusti

kom han tillbaka från sin semester. Han fick då se ett fax om att arbetsgrup

pens förslag hade godkänts i sektionen och skickats vidare till översta nivån i

Eurelectrics hierarki: kommitten. Faxet hade redan legat ute en vecka och nu

var det bråttom för dem som ville opponera sig mot förslaget till åsiktsposi

tion. Att kontinuerligt få stora mängder skriftlig information om olika ären

den, men samtidigt få lite tid att reagera på det enskilda ärendet, var vanligt i

EDs beslutsprocesser. Detta uppfattades också som besvärligt och krävande

på många håll inom svensk kraftindustri.

Patrik Sundin kontaktade nu Swedelecs VD, Per-Olof Sahlman, också

han nyligen tillbaka från semestern. Sahlman och Sundin kontaktade snabbt

några andra personer aktiva inom Swedelec, men till vardags arbetande inom

Sydkraft, Svenska Kraftnät, dåvarande Stockholm Energi, samt ytterligare en

person inom Vattenfall. Att kontakta samtliga medlemmar i Swedelec fanns

inte tid till.
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De inblandade enades om att Swedelec inte kunde godkänna Eurelec

trics förslag till formell åsiktsposition. Förslaget var alldeles för negativt till

kommissionens försurningsstrategi. Att stödja kommissionens arbete med att

skärpa EDs utsläppsregler ansåg man vara viktigt för svensk kraftindustris

möjligheter att konkurrera inom ED, en marknad Swedelec trodde successivt

skulle öppnas upp för konkurrens. Problemen n1.ed en snedvriden konkur

rens kontra nationella utsläppsgränser hade kraftföretagen sedan tidigare dis

kuterat med myndigheter och departement i Sverige. Den bild svensk kraft

industri presenterat var att skilda nationella regler inom ED dels kunde göra

att kraftproduktion förlades till länder med låga utsläppsregler, med risk för

ökat nedfall över Sverige son1 följd, dels kunde försämra svensk industris

konkurrenskraft. Övriga parter i Sverige höll också med om dessa uppfatt

ningar och argument, enligt Swedelec. Åsikten att reglerna inom EDs med

lemsländer borde harmoniseras, ingick sedan tidigare i Swedelecs åsiktslista

till stöd för arbetet i Eurelectric.

Inom svensk kraftindustri ansåg man även att utvecklingen mot skärpta

utsläppsregler var nödvändig av miljöskäl. Att gå tillbaka i utvecklingen i des

sa frågor skulle innebära att gå i fel riktning, enligt flera intervjuade personer.

En tjänsteman inom Swedelec beskrev att samtidigt som företrädare för

svensk kraftindustri ibland uppfattade att de utmålades som miljöbovar i den

svenska debatten, kände de sig ofta som "rena skogsmullarna" i Eurelectrics

arbete.

En generell åsikt i frågan fanns alltså, men man var sent ute i processen.

Varför hade Bo Ingemarsson inte sagt något? Bland dem som nu upptäckt

frågan fanns viss irritation över att Swedelecs deltagare i Eurelectrics arbets

grupp varken hade informerat om vad som pågick eller protesterat kraftfullt

när arbetsgruppen behandlade frågan:

"... han hade inte fo"rstått hur kraftfullt han skulle agera. Han hade sagt

ifrån men ingen hade brytt sig om vad han hade sagt. Och sen hade han lik

som gett sig och inte fo"rt saken vidare'~

En respondents förklaring till detta var att Ingemarsson inte riktigt förstått

frågans stora betydelse för Swedelec och andra medlemmar i Eurelectric när

den dök upp. Att ansvariga för Eurelectrics arbetsgrupp till råga på allt hade

skickat förslaget för sektionsgodkännande mitt i semestertider uppfattades

som närmast "kuppartat" bland Swedelecs medlemmar.



Swedelec tar striden
Tillsammans utarbetade det svenska nätverket en skriftlig protest mot försla

get på ett par dagar. Överlag riktade Swedelec kritik mot ett tjugotal punkter

i förslaget. Av dessa ansåg Swedelec två punkter vara de i särklass viktigaste.

För det första var Swedelec kritisk mot att beräkningsmodellen RAINS sades

innehålla så många brister. För det andra var Swedelec kritisk mot att åsikts

positionen uttryckte att det inte fanns någon teknik som kunde rena utsläpp

från eldning av fossila bränslen i så hög grad som kommissionen föreslog.

I sin analys beräknade kommissionen att modern rökgasrening kunde

minska svavelutsläppen med 95%. I Eurelectrics skriftliga åsikt om kommis

sionens förslag till försurningsstrategi stod att det var tekniskt omöjligt att

rena utsläppen mer än 90%. "Man ville liksom raljera med det i texten", en

ligt en person inom Swedelec. Bland det fåtal fossileldade värmeverk som

fanns inom Sverige kunde dock både kraftverket i Västerås och i IZarlshamn

eldas med en rening på över 95%, i det senare filiet med över 99% rening av

försurande ämnen. Reningen gällde oavsett om kraftverken eldades med kol

eller olja. Swedelec kunde alltså visa att kommissionens antaganden tekniskt

sett var möjliga. Från Swedelecs sida ansågs tekniken heller inte orimligt dyr.

VD i Swedelec, Per-Olof Sahlman, skrev ett förslag till text som han

sedan faxade ut på remiss till de övriga. Dessa personer faxade sedan tillbaka

synpunkter och förslag på tillägg, och diskuterade upplägget per telefon. När

den två sidor långa texten efter ett par dagars intensivt arbete var klar, faxa

des den ner till Eurelectrics kansli i Bryssel.

Reaktionerna blev starka. Peter Atkins, den engelsman på Eurelectrics

kansli som hade det administrativa ansvaret för domän 4 (miljöfrågor), for

mulerade efter kontakt med främst den brittiska industrins företrädare i Eu

relectric ett tre sidor långt svarsbrev. Detta faxades till Sverige. Brevets bud

skap var i huvudsak att Swedelecs argumentation var felaktig och irrelevant.

RAINS-modellen, som låg till grund för de nationella utsläppstak kommis

sionen specificerat i sin antagna försurnings strategi, hävdades ha betydande

fel. Aven kommissionens antaganden om möjlig reningsgrad med tillgänglig

teknik ansågs felaktiga. Dessutom var Swedelec alldeles för sent ute med sina

åsikter. De skulle ha lämnats långt tidigare i ärendet, var uppfattningen hos

andra medlemmar och tjänstemän inom Eurelectric:

':fen fick vi [5wedelecJ mycket kritik fär att "det här skulle ni fan ha sagt

tidigare, komma nu när hela processen är klar. Nu får niJU skärpa er. Det

skulle niJU gjort i våras"':
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Diskussionerna hårdnar inom Eurelectric
Meningsskiljaktigheterrla ledde till att kommitten skickade tillbaka frågan till

sektionsnivån, dvs till den beslutande nivån för domän 4. Frågan kunde for

mellt ha lösts genom röstning. Inom Eurelectric var rösträtten fördelad en

ligt samma principer som i EDs ministerråd, dvs stora länders nationella

branschorganisationer hade större röststyrka än små. I praktiken användes

dock nästan aldrig rösträtten inom Eurelectric utan Eurelectrics tjänstemän

sade sig bara utåt driva det medlemmarna kommit överens om.

Swedelecs representant i Eurelectrics miljösektion var Anders Görans

son från Vattenfall. Efter att Swedelec faxat ner sina avvikande synpunkter

följde ett utbyte av fax och telefonsamtal. Från svensk kraftindustris sida

uppfattades konflikten som ett rejält bråk. De som företrädde Eurelectrics

position var främst ordföranden i arbetsgruppen, Roger Smith, ordföranden

i sektion 4, Brian Edwards - båda företrädare för brittisk kraftindustri - samt

den mi1jöansvarige tjänstemannen på Eurelectrics kansli, engelsmannen Peter

Atkins. Att det var britter som satt ordförande i berörd arbetsgrupp och sek

tion, samt hade det administrativa ansvaret för frågan inom Eurelectric, skul

le inte inverka på arbetet. Detta eftersom ordförande och sekretariatets tjäns

temän formellt skulle vara neutrala i sina åsikter. Inom Swedelec anser man

dock att det i praktiken kan ha haft betydelse för Eurelectrics linje i frågan.

I början av september 1997 höll sektionen för domän 4 möte i Bryssel.

Då Eurelectrics gemensamma åsikt om kommissionens försurningsstrategi

diskuterades, argumenterade Anders Göransson från Vattenfall för Swede

lecs avvikande position i frågan. Missnöjet med att Swedelec hindrade ett

fastställande av åsiktspositionen var utbrett bland övriga deltagare. Eurelec

trics formella åsiktsposition om försurnings strategin blev också den stora

frågan på mötet.

Diskussionen kom främst att handla om huruvida kommissionens anta

ganden och beräkningar var rimliga ur miljösynpunkt. Anders Göransson ta

lade om att jorden i många delar av Sverige, till skillnad från jorden i inte

minst Storbritannien, är kalkfattig och därmed inte tål det sura nedfall som

till omkring 90% kommer från utlandet. Detta gav låga ph-värden i vatten

och mark som skadade djurliv och växtlighet. Vid sidan av rena miljöargu

ment hävdade Göransson att markförsurningen dessutom drabbar trä- och

massaindustrin, som är en viktig produktionskälla i Sverige. Mot bakgrund av

argumenten menade Göransson att kommissionens försurningsbegränsande

arbete var riktigt och behövligt. Swedelec kunde heller inte se några avgö

rande fel i vare sig kommissionens statistik, beräkningsmodeller eller anta-



ganden om möjlig reningsgrad. Göranssons åsikter om beräkningarnas rim

lighet fick dock mothugg och diskussionen gled in på statistik, klimatmodel

ler och spridningen av utsläpp i atmosfären.

Vid sidan av miljöargument och deras rimlighet kom diskussionen att

handla om konkurrensen mellan kraftföretag inom ED. Flera deltagare ansåg

att det var lätt för svensk industri att välkomna hårdare utsläppsregler när

Sveriges elkraft nästan uteslutande producerades av vatten- och kärnkraft.

Resultatet av diskussionerna blev en kompromiss mellan Eurelectrics

ursprungliga text och Swedelecs invändningar. I<"ompromissen, som innebar

att Eurelectrics kritik mot kommissionens förslag i vissa textavsnitt tonades

ner, formulerade och presenterade Göransson snabbt under pågående möte.

Sektionens ordförande, Brian Edwards, tyckte förslaget lät bra. Göransson

påpekade dock att han inte själv kunde godkänna kompromissen utan be

hövde få den godkänd inom Swedelec. Den justerade texten skulle skickas

till Swedelec så snart den omarbetats av ordföranden i den berörda arbets

gruppen, Roger Smith. Ett beslut om Eurelectrics gemensamma åsikt i frå

gan sköts alltså upp ytterligare, vilket i sig inte var populärt vid sektionsmö

tet.

Några dagar senare faxades det något justerade förslaget till Swedelec.

När Göransson fick läsa justeringen tyckte han inte att den stämde med vad

som hade sagts på sektionsmötet. Texten uttryckte något annat än vad delta

garna kommit överens om:

''Det kom då nåtfo'rslag tillbaka från Roger Smith ddr han vål hade gjort

om min formulering, han hdvdade vål mest gälv att det var en språklig fo'r

båttring, och det dr mÖjligt att det var. MenJag ryckte att han hade ändrat i

sak. "

Någon vecka senare höll Swedelec ett kombinerat styrelsemöte och förmöte

inför Eurelectrics kommande möte i Kommitten. Swedelecs möte hölls som

vanligt i I<..taftverksföreningens lokaler i Stockholm. Den viktigaste frågan

gällde försurnings strategin och vad Swedelec skt:Llle göra i konflikten inom

Eurelectric. Anders Göransson var visserligen inte nöjd med den justerade

version som Roger Smith sänt, men kände olust över att fortsätta konflikten.

N ågra mötesdeltagare gick på Göranssons linje med motiveringen att kanske

var det här så långt Swedelec kunde komma i frågan. Men det fanns andra

som ansåg att Eurelectrics måttligt justerade åsikt innebar för mycket kom

promissande med vad Swedelec ansåg. De menade att Sweclelec inte skulle
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ge sig i frågan utan fortsätta driva sina åsikter. Sydkrafts VD var den som

hårdast drev linjen om att fortsätta kämpa för Swedelecs åsikter inom Eure

lectric. Vad skulle det annars vara för mening med hela deltagandet om Swe

delec gav sig i för svensk kraftindustri viktiga frågor, var argumentet.

Det blev också den senare linjen som bestämdes vid mötet. Swedelec

skulle inte godkänna Eurelectrics justerade åsiktsposition utan skulle fortsät

ta att försöka åstadkomma förändringar i linje med den kritik som tidigare

framförts. Om detta inte gick skulle Swedelec begära att få in en fotnot i den

skriftliga åsiktspositionen om att de inte samtyckte med alla Eurelectrics syn

punkter.

Under september 1997 arbetade den svenska kraftindustrin med att ta

fram argument för sina åsikter. Inom Swedelec ansåg man det viktigt att ha

övertygande argument för sina åsikter för att åstadkomma önskvärda änd

ringar. Per Bergmark, ansvarig för I<.taftverksföreningens forskningsenhet

Elforsk, började analysera de argument mot RAINS-modellen som främst

brittiska intressen i Eurelectric tagit fram. För att få hjälp med detta tog han

kontakt med några forskarkollegor vid IIASA i Österrike som arbetat med

att ta fram RAINS-modellen. Svenska forskare hade sedan tidigare även ett

samarbete om försurningens effekter med forskare i Storbritannien. Berg

mark kontaktade brittiska försurnings forskare, av vilka en del också hjälpt

brittisk kraftindustri att analysera RAINS-modellen och dess användning i

kommissionens försurningsbegränsande arbete. Resultatet av Swedelecs un

dersökningar blev att Swedelec tvingades tona ner sitt försvar av RAINS

modellen och dess antaganden. Företrädarna för svensk kraftindustri blev

under september helt enkelt osäkra på om argumenten höll, som en av dem

uttrycker det:

"Vi var tvungna att acceptera att det fanns avgiJ'rande svagheter i beräk

ningsmode//en, så vi kunde inte vara säkra på att vi hade rätt. I och fär szg

kunde vifortfarande tro att vi hade rätt, men vi kunde inte ta striden ':

Desto säkrare var man inom Swedelec på att det var tekniskt möjligt att rena

så mycket av försurande utsläpp som kommissionen angivit.

Nytt möte med konflikter
Den 29 september 1997 höll Eurelectrics kommitte möte i Bryssel. När mö

tet kom fram till kommissionens försurningsstrategi fick ordföranden för



sektion 4, Brian Edwards, ordet. Edwards presenterade det förslag till
gemensam åsiktsposition som Roger Smith justerat efter Anders Göranssons

protest vid senaste sektionsmötet. Edwards hoppades nu att medlemmarna

kunde vara eniga om att anta åsiktspositionen. Då begärde Per-Olof SaW

man, Swedelecs representant i kommitten, ordet och sade att Swedelec inte

kunde acceptera befintlig text utan krävde vissa ändringar.

Beskedet om att Swedelec inte godtog den något justerade åsiktsposi

tionen väckte förargelse och förvåning på mötet. Enligt en respondent blev

det "ett jäkla liv igen", detta eftersom främst ordförandena för den berörda

sektionen och arbetsgruppen sade sig tro ha nått en kompromiss med An

ders Göransson vid senaste sektionsmötet. Vad gällde frågan om RAINS

modellen och hur den användes av kommissionen, medgav Per-Olof Sahl

man att det verkade finnas vissa brister i de ingångsvärden och modellanta

ganden som gjorts. Däremot framhöll Sahlman att beräkningarnas budskap

var rätt i sak. SaWman ... använde argument för denna åsikt som liknade de

Göransson tidigare använt, dvs att försurningens negativa konsekvenser för

miljön och för annan industri som skogsindustri, krävde mer långtgående ut

släppsbegränsningar. Negativa konsekvenser av europeisk försurning tvinga

de även svensk kraftindustri till betydligt mer långtgående rening av försu

rande utsläpp än andra ED-länders kraftproducenter. Detta för att mildra na

tionella försurningsproblem.

I och med att Sahlman erkände vissa brister i RAINS-modellen så kom

kritiken mot modellen också att stå oförändrad kvar i Eurelectrics åsiktsposi

tion. Mötesdeltagarna enades dock om att stödja en vidare utveckling av be

räkningsmodeller för försurande utsläpp.

Vad gällde den andra huvudpunkten i Swedelecs kritik - att 95% rening

av försurande ämnen visst var tekniskt möjlig - vidhöll Per-Olof Sahlman att

den befintliga texten måste skrivas om. Om detta inte skedde skulle Swede

lec reservera sig i den skriftliga åsiktspositionen. Skriftliga reservationer var i

praktiken mycket ovanliga i Eurelectrics åsiktspositioner, främst för att detta

undergrävde Eurelectrics position gentemot EDs organisationer och andra

intressegrupperingar. Det var egentligen bara Storbritanniens kraftindustri

som skriftligen reserverat sig några gånger under Eurelectrics första år. Det

skedde då de ansåg att Eurelectrics gemensamma positioner var alltför nega

tiva till de avregleringsförsök kommissionen drev. I efterhand berättar Swe

delecs VD, Per-Olof Sahlman, att han vid tiden för kommittemötet inte rik

tigt förstod vilket starkt hot en reservation var inom Eurelectric.
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I frågan om vad Eurelectric skulle säga om vad som var tekniskt möj

ligt, kom mötesdeltagarna inte överens. Eurelectrics åsiktsposition om kom

missionens försurnings arbete kunde därmed inte fastställas under mötet.

Per-Olof Sahlman åkte tillbaka till Stockholm och frågan låg olöst kvar.

Argumentation under ett symposium
Den 13 oktober 1997 skulle det hållas ett stort symposium om energifrågor i

Stockholm. Lennart Lundberg, en ansedd vice VD på Vattenfall, som dess

utom suttit ordförande för kraftindustrins samarbetsorganisation Unipede i

Paris, skulle avgå. Symposiet hölls delvis till hans ära. Till detta möte var fle

ra utländska gäster inbjudna, bland annat Brian Edwards från den brittiska

kraftindustrin.

Inför symposiet bestämdes att den olösta frågan om Eurelectrics åsikts

position skulle diskuteras i samband med att Brian I~dwards, miljösektionens

ordförande, ändå kom till Stockholm. Förutom Per-Olof Sahlman skulle

Anders Göransson och stundvis även Vattenfalls VD Carl-Erik Nyquist vara

med i diskussionerna. Eftersom Nyquist var ordförande för hela symposiet,

och Göransson skulle hålla ett av anförandena, så var den speciella diskus

sion som skulle äga rum tvungen att hållas i närheten av symposiet. Sahlman

ordnade därför ett avskilt litet seminarierum i samma byggnad som symposi

et.

Dagen för symposiet diskuterade Sahlman, Edwards, Nyquist m fl kon

flikten inom Eurelectric före och parallellt med symposiet. Föremål för dis

kussionen var huruvida kommissionen hade rätt i sitt antagande att modern

rökgasrenande utrustning kunde rena 95% av den svaveldioxid som bildas

vid förbränning av kol och olja. I åsiktspositionen hävdades detta vara direkt

felaktigt. Swedelec hade skaffat fram en del material inför överläggningarna.

Med stöd av materialet visade Per-Olof Sahlman att Västerås kraftvärmeverk

klarade mer än 95% rening och att I<:'arlshamns block 3 kunde nå en rening

på över 99%. Motargumenten blev att i synnerhet den senare anläggningen

var en experimentanläggning och med sådana kunde man visa vad som helst.

Dessutom var det fråga om ett oljeeldat kraftverk, vilket skiljer sig från kol

eldade kraftverk som var vanligast inom ED.
För att övertyga en kritiskt inställd Brian Edwards om att l<:'arlshamn

var ett reguljärt kraftverk i normal drift, som kunde rena både kol och olja i

samma utsträckning, behövde de svenska representanterna komplettera sitt

informationsmaterial under dagen. 1\tt skaffa fram fakta till stöd för Swede-



lecs åsikt visade sig dock vara svårt. Till slut fick Per-Olof Sahlman reda på

att en svensk expert med detaljkunskap i frågan fanns med vid symposiet.

Mer eller mindre frivilligt fick denne person hjälpa till i diskussionen. Då och

då ville Edwards telefonledes kontrollera vissa argument med ordföranden i

den arbetsgrupp som arbetat fram åsiktspositionen, Roger Smith. Det blev

därför en hel del springande till och från seminarierummet under dagen för

inblandade personer, "en stökig och virrig dag" enligt Per-Olof Sahlman.

Fram emot kvällen lyckades inblandade parter enas om en lösning. En

ligt Per-Olof Sahlman gick det inte att kräva att Eurelectrics existerande text,

som sade att reningsnivåer på över 90% inte var tekniskt möjliga, skulle änd

ras efter Swedelecs argument. En sådan textändring skulle ha visat att kom

missionens antagande om 95% rening inte bara var möjligt utan att det gick

att åstadkomma rening av svavelutsläpp på upp till 99%. Resultatet av dis

kussionerna blev istället att kommentarerna till kommissionens antagande

om 95% rening togs bort ur texten.

"... kompromissresultatet blev att vi inte sa nånting om det. Och ddrmedfick

vi [5wedelec] ge oss. "

När kompromissen var överenskommen ordnades glas och en flaska whisky

fram. Tiden fram till symposiets middag ägnade man till att diskutera euro

papolitik i allmänna termer.

Viss kunskap fick inte spridas
Hur såg Eurelectrics medlemmar egentligen på varandras argument då de

skulle forma en branschgemensam åsikt? Ett argument vissa medlemmar av

Eurelectric riktade mot Swedelecs uppfattning var att den var orättvis. Det

var lätt för svensk kraftindustri att stödja kommissionens förslag om skärpta

utsläppsregler, menade vissa motståndare, eftersom mindre än 10% av den

svenska kraftproduktionen kom från fossileldade bränslen. En företrädare

för Swedelec håller med om att detta stämmer - skärpta ED-regler skulle ska

pa en konkurrensfördel för kraftindustrin i Sverige, vars produktion huvud

sakligen består av vatten- och kärnkraft utan försurande utsläpp. I diskussio

nerna inom Eurelectric undvek Swedelec dock att ta upp denna aspekt av

konkurrensfrågan. Istället ville Swedelec framhålla den nuvarande konkur

rensnackdel som ED-ländernas skilda utsläppskrav skapade för fossileldad

kraftproduktion i Sverige. Samtidigt som Sveriges miljö främst försurades av
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andra länders utsläpp, var det den fossileldade kraftproduktionen i Sverige

som fått kraftigt skärpta utsläppsregler. Också av miljöskäl ansåg svenska

kraftföretag att skärpta utsläppsregler inom EU var rätt väg att gå. Uppfatt

ningar om att motarbeta skärpta miljökrav var enligt flera respondenter

omoderna och ett utslag av kortsiktigt tänkande. Snarare än att ifrågasätta

miljöaspektens generella värde, diskuterade motståndare inom Eurelectric ef

fekterna av fossileldade utsläpp eller tog upp ekonomiska aspekter av frågan.

Vad gällde Swedelecs argument om att det fanns fungerande teknik som

kunde rena inte bara 95% utan t o m över 99% av svavelutsläppen, började

även de mest drivna motståndarna till kommissionens begränsningar inom

Eurelectric förstå att det faktiskt stämde. Trots detta ville man inte tala om
för kommissionen att antagandet om 95% rening var tekniskt möjligt. Detta

berodde på att informationen skulle kunna leda till krav på avsevärda nyinve

steringar, vars nytta många medlemsländers industrier inte var övertygade

om. En brittisk tjänsteman inom Eurelectric uttryckte sig så här:

".. .you can not offer an oilplant to the standards that are required And the

Swedish said "weil actual/y we have one that can'~ Which is quite true. But

under the circumstances, that was something that didn 't generate very often

and didn 't matter. So we had to sort offind the wording that didn 't say that

we can offer a plant of this standard when clear!J you could It is technical!J

feasible to reach those standards [950/0J which we seem to be sqying wasn 't

possible in the position paper. But the realz"!y was not economical!J on alarge

scale to do if. It didn 't make those plants economic".

Inget parallellt agerande - något ovanligt
Enligt Per-Olof Sahlman hade Swedelec inte tagit kontakt med regerings

kansliet i Sverige eller Naturvårdsverket under ärendets gång för att utbyta

information, få hjälp med att driva sina åsikter mm.

Kontakter mellan företag och respektive EU-stats regeringskansli be

skrev såväl Eurelectrics tjänstemän och Swedlecs representanter som före

trädare för offentliga organisationer (kommissionen, svenska regeringskans

liet m fl) dock som vanligt förekommande. Även Swedelecs representanter

träffade ofta tjänstemän inom regeringskansliet i Sverige, både informellt och

under korporativa former. Exempelvis näringsdepartementet ordnade nor

malt fyra s k industrisamrådsmöten per år. Vid dessa möten diskuterade del

tagarna aktuella ED-frågor. Ansvariga tjänstemän frågade också deltagande



intresseorganisationer om synpunkter på vad Sverige skulle tycka i specifIka

ED-ärenden. På departementet sade sig intervjuade tjänstemän ofta vara be

roende av industrins synpunkter för att konstruera en svensk position. Bland

annat för att departementet emellanåt saknade den detaljkunskap som indu

stri och myndigheter kunde ha. I formella eller informella kontakter kunde

regeringskansliet även få hjälp med argument samt utbyta information om

vad som hände i EDs beslutsprocesser.

I allmänhet fick enskilda företag inte närvara vid korporativa industri

samrådsmöten. Företag företräddes istället av sina respektive branschorgani

sationer. Vid mötet den 1 september 1999 deltog t ex företrädare för Swede

lec, IZemikontoret, Gasverksföreningen och Jernkontoret. Exempel på när

varande myndigheter var IZonkurrensverket och Energimyndigheten. Vid

andra möten har miljödepartementets tjänstemän varit föredragande och bl a

en företrädare för fackförbundet SEIZ011 deltagit. Industrisamrådsmötena

präglades av samförstånd och en avspänd stämning. Åsiktsskillnaderna var

betydligt mindre än skillnaderna mellan olika företag i EDs medlemsländer,

enligt flera deltagare. Det var även lätt att ta informella kontakter, inte minst

eftersom deltagarna i allmänhet kände varandra. Det var inte ovanligt att fö

reträdare för branschorganisationer och företag tidigare arbetat inom reger

ingskansliet eller på myndigheter.

I de fall då industri, myndigheter och departement inte var överens,

hade departementet som informell policy att inte driva frågan inom minister

rådet. Som skäl till policyn angav tjänstemän inom näringsdepartementet att

det var svårt att driva en linje från svensk sida om inte alla var överens och

arbetade efter samma åsikter på olika håll. Principen om minsta gemensam

ma nämnare gällde därför. En tjänsteman inom näringsdepartementet be

skriver principen:

"... är vi bara iiverens till 750/0 är det bättre att hålla s~ till det man är iiver

ens om iställetfär att vara fundamentalistiskt korrekt hela vägen. Då är det

bättre att hitta nånting som man kan driva gemensamt och ha en en~het

kring. "

Exempelvis kunde den energUntensiva basindustrins intressen skilja sig från

elproducenternas. Och när det fanns intressemotsättningar mellan grupper

var det inte självklart vilken linje Sverige skulle driva, enligt departementet.

11 Facket för Service och Kommunikation.
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I S02-takfallet ordnade Swedelec inte heller några egna besök hos kom

missionen eller andra ED-organisationer, enligt Sahlman. Trots konflikten

ansåg Swedelecs företrädare att det var ett allvarligt normbrott att föra fram

andra åsikter än de gemensamt överenskomna. Enligt en företrädare för

Swedelec tog det också tid för Swedelec att inse att andra medlemmar av Eu

relectric agerade parallellt, dvs vid sidan av den europeiska branschorganisa

tionen och dess gemensamma åsiktspositioner:

"Vi var vål väldigt dåliga på detta i bö'ryan [dvs parallellt agerande}, fär vi

har vål ryckt att det varit ett allvarligt etikettsbrott att hoppa av från ett be

slut. Men sen när vi bö'1]ade upptäcka att de andra sprang som vesslor direkt

till kommissionen och talade om att de inte alls höll med om vad de andra

hade sagt {genom Burelectric] utan istållet hade en mycket bättre ide, så fick

JU vi bö'rya med det också. Nu är viJU inte så bra på det där. Det är både tid

och resurser som krävs och man måste lära sig etikettsreglerna i kommissio

nen och man måste bygga upp kontakter. .. "

Även om Swedelec inte agerade parallellt i S02-takfallet så började Swedelecs

representanter successivt praktisera parallellt agerande. Detta gjordes även i

direkta kontakter med företrädare för EDs organisationer. Sådana företräda

re sade sig Swedelec och de svenska kraftföretagen kunna få träffa, detta så

länge mottagarsidan ansåg att Swedelec hade något vettigt att säga. Även

kommissionens tjänstemän beskrevs generellt i undersökningen som nöjda

med att bli informerade om åsiktsskillnader och olika argument inom indu

strin. De ville gärna ha inblick i eventuella åsiktsskillnader och konflikter

inom de europeiska branschorganisationerna och sade sig också få det.

Varför sa de andra svenskarna inget?
I fallet med försurnings strategin och de nationella utsläppstaken riktade Swe

delec sin huvudsakliga kraft på Eurelectrics interna beslutsprocess. Lite tid

ägnades åt kontakter med offentliga organisationer i Sverige och EDs organi
sationer i Bryssel. Att det blev så anser respondenter inom Swedelec inte

bara ha berott på det egna agerandet. Inom svensk kraftindustri var man i ef

terhand missnöjda med att Staffan Lindvall inte informerat om vad som på

gick inom kommissionen under arbetet med fä rsurningsstrategin. Om Swe

delec fått denna information tidigare hade man kunnat förbereda sig på ett



helt annat sätt i ärendet, menar man inom de svenska kraftföretagen. Istället

fick man nu ta till en stor konflikt i ett sent skede av processen.

Innan Eurelectric hann revidera och offentliggöra sin proposition upp

fattade Swedelecs representanter i ärendet att kommissionens förslag "drogs

tillbaka". Eurelectrics kansli sade sig ha fått information genom kontakter

inom kommissionen - inom Swedelec var det oklart vilka dessa kontakter var

- om att det inte skulle bli någonting av förslaget. Denna information vidare

befordrade Eurelectrics kansli nu till medlemmarna. Enligt Staffan Lindvall,

som tidigare arbetat inom DG miljö, fortsatte dock miljödirektoratet sitt ar

bete med att utveckla underlag och förslag till nationella utsläppstak. Både

för försurning och marknära ozon.12 Per-Olof Sahlman säger sig inte riktigt

veta varför kommissionens förslag drogs tillbaka. När Eurelectrics gemen

samma åsiktsposition till slut kunde formuleras efter mötet i Stockholm den

13 oktober 1997, hade Sahlman släppt ärendet eftersom det fanns "tusen

andra frågor att ta tag i".

1995 1996 1997 1998

Tid

I
Hösten -97. Swedelec
tar konflikt för av
vikande åsikt inom
Eurelectric.

~IIII II
Sverige medlem- Arbetet för- Lindvall till Vinter/vår -97.
mar av ED. I ankras bland kommissionen. Diskussioner i

I andra medlem- Eurelectrics arbetsgrupp.
Iden.till för- ~tater. I I [
surnmgsstrategt Kommissionens Kompromiss om
presenteras. I Analys klar. korporativa möten. Eurelectrics åsikts-

Rådet ber om Kritik mot framväx- position nås. Kommissionens
åtgärdsstrategi. ande förslag från I förslag uppfattas försvinna.

Forsgren till Eurelectric m fl ökar
kommissionen. Successivt.

Figur: översikt av beslutsprocessen.

12 Miljödirektoratets arbete gick in i en fas då det inte diskuterades med utolTIstående intressen i sam
ma utsträckning som tidigare. Arbetet drog dessutom ut på tiden och kommissionen antog ett förslag
till direktiv om nationella utsläppstak först i juni 1999. Ministerrådet antog direktivet om nationella
utsläppstak i oktober 2001. Beslutade utsläppstak (National Emission Ceilings) för svaveldioxid (S02)
per land rör 20 l O, samt faktisk utsläppsnivå år 1990 och 1999, framgår i bilaga 1.
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KAPITEL 6

Ailto-oilfallet

Auto-oilarbetet startar
Några dagar före jul 1993 träffade EU-kommissionären för industrifrågor,

Martin Bangemann1
, företrädare för de europeiska branschorganisationerna

ACEA och EUROPIA. ACEA2 är branschorganisationen för bil- och last

bilstillverkare inom ED och EUROPIA motsvarigheten för oljebolagen. På

dagordningen stod vad som fått namnet auto-oil: ett arbete som skulle ta ett

samlat grepp om fordonsutsläppen och deras påverkan av ED-ländernas luft

kvalitet. Vägtraflkens utsläpp skulle minskas genom effektivare motorteknik

("auto" delen) och renare bränslen ("oil" delen). Såväl personbilar som lätta

och tunga lastbilar omfattades av programmet. ED-kommissionen offentlig

gjorde samma dag ett pressmeddelande om att de tre parterna skulle fortsätta

samarbetet i den anda av ömsesidigt förtroende som hittills vuxit fram. Indu

strierna lovade bidra med information till underlag för arbetet. IZommissio

nen underströk att parterna i auto-oilarbetet inte fick ta för lång tid på sig för

att sammanställa gemensamma resultat (IP/93/1226). Trots tecken på inle

dande samförstånd skulle arbetet med auto-oilprogrammets direktiv komma

att bli krävande för många inblandade parter, inte minst för lastbilstillverkar

na Volvo och Scania.

Mötet mellan industrikommissionären och branschorganisationerna

hade föranletts av intensifierade diskussioner om luftkvalitet inom ED under

1990-talets början. Diskussionerna om luftkvalitet bidrog till att kommissio

nen drygt ett år före Bangemanns möte med ACEA och EUROPIA börjat

diskutera emissioner, bränslen och motorteknik med de bägge branschorga-

1 Martin Bangemann är en av de fåtal personer i denna fallbeskrivning vars namn jag inte ändrat. De
allra flesta namnen i fallen är alltså fingerade (se kapitel 3 får en diskussion av detta).
2 ACEA är förkortning för Association des Constructeurs Europeens D'Automobiles.
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nisationerna. Att ett förslag till revidering skulle ske före 1996 års utgång
fanns också inskrivet i gällande utsläppsdirektiv från 1991 (91/542/EEG),

som in sin tur var en revidering av grunddirektivet från 1988 (88/77/EEG).

Globalt sett var EU ingen föregångare i arbetet med att rena bränslen

och fordonsutsläpp. Snarare hade auto-oilarbetet och diskussionerna inom

ED påverkats av Förenta Nationernas (FNs) arbete och även av utvecklingen

i USA. EDs koppling till utvecklingen inom andra beslutsarenor var inte bara

betydelsefull för att förstå auto-oilprogrammets bakgrund. Vissa delar av

EDs lastbilsdirektiv inom auto-oilprogrammet skulle även komma att utfor
mas inom FNs Ekonomiska IZommission för Europa (FN-ECE) iGeneve,

dvs utanför ED.

Bakgrund i FN-arbetet
Sedan 1970-talet hade FN-ECE i Geneve utarbetat regler för fordonsutsläpp

och bränslen för Europa. ED hade sedan sina tidiga år ett avtal med FN

ECE om att införa deras fordonsregleringar. Från 1970 till mitten av 1980

talet överförde ED huvudsakligen FN-ECEs regelverk och gjorde dem till

egna frivilliga regler. Under denna tidsperiod ökade dock skillnaderna i mil

jömedvetenhet mellan Europeiska länder. Inom ED gjorde de framväxande

skillnaderna det successivt svårare att komma överens om hur gemensamma

regler borde se ut. Mer progressiva ED-länder som Danmark, Holland och

dåvarande Västtyskland började snegla mot USAs strängare regler för for

donsutsläpp (Friedrich m fl 2000). Asiktskonilikterna och de tilltagande ame

rikanska influenserna ledde till att EDs organisationer och FN-ECE ägnade

större uppmärksamhet åt den egna regelutvecklingen på området. Bl a ska

pade ED-kommissionen den rådgivande kommitten MVEG (Motor Vehicle

Emissions Group) 1985, dels för att medlemsländer och industri skulle kun

na mötas och diskutera upplevda problem och lösningar, dels för att kom

missionen skulle få tillgång till industrins expertis.

Diskussionerna i Europa hade främst handlat om utsläpp från person

bilar, men successivt började även utsläpp från tunga fordon att uppmärk

sammas. Vad gäller utsläpp från tunga lastbilar3 lanserade FN-ECE 1982

mätmetoder för utsläpp samt utsläppsgränser. I detta arbete deltog inte bara

experter som företrädde FNs medlemsstater. Även bilindustrin deltog i

framtagandet av regleringen genom sin globala branschorganisation OICA4.

3 Med tunga lastbilar avses fordon med en totalvikt över 3,5 ton. Även bussar överstigande denna to
talvikt omfattas av kraven för denna kategori fordon.
4 aIeA är f6rkortning för Organisation Internationale des Constructeurs d'Autonl0biles.
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Sverige representerades av experter från Naturvårdsverket och i OICA del

tog experter från bl a Volvo Lastvagnar.

Det resultat av arbetet som FN-ECE presenterade 1982 fick namnet

reglering 49 eftersom det var FN-ECEs 49:e reglemente för vägfordon sedan

organisationen bildades 1947. Reglering 49 hade begränsningen 18 g kväve

oxider (hädanefter förkortat NOx) per kilowattimme (kWh) och inga be

gränsningar för utsläpp av sotpartiklar från dieselmotorer. Det internationel

la arbetet med att utreda fordonsutsläpp fortsatte dock och mer progressiva

europeiska länder började förespråka en skärpning av reglering 49 med 20%.

När EU sex år senare, 1988, fattade beslut om att reglera utsläppen från

tunga fordon kopierade man i stort sett FNs regelverk men skärpte reglerna

för utsläpp av NOx med ca 20%, dvs till 14,4 g NOx per kWh

(88/77/EEG).
E Us "grunddirektiv" fick inledningsvis ingen annan beteckning än

numret på direktivet. Men i förhållande till de efterkommande regleringar

som i dagligt tal kom att kallas Euro 1, 2 och 3 benämns EUs första ut

släppsreglering för tunga fordon Euro o. Euro Oträdde i kraft 1990.

FN-ECE reviderade i sin tur sin reglering 49 i samband med att Euro O

trädde i kraft, varpå oktober 1991 fastslog en skärpning av Euro O
(91/542/EEG). Det skedde alltså en växelvis regelförändring i samma rikt

ning. Även USA, som började engagera sig allt mer i FN-ECE-arbetet, hade i
början av 1990-talet ungefär samma utsläppskrav som antagits av EU. EDs

revidering av Euro O innebar en skärpning av NOx till 8,0 g med ikraftträ

dande 1993 (Euro 1) och till 7,0 g med ikraftträdande 1996 (Euro 2). Dess

utom infördes ett nytt krav: utsläpp av partiklar i avgaserna fick högst vara

0,36 g/kWh 1993 och 0,15 g/kWh 1996.

Sverige anpassar sig - och går längre
I början av 1990-talet pågick ett omfattande arbete med att anpassa Sverige

till EUs regler inför ett eventuellt EU-n1edlemskap. EUs direktiv Euro 1 och

Euro 2 var inga undantag. Sveriges fordonsregler liknade dock i viss mån

EUs sedan tidigare. Detta berodde på att EDs direktiv både påverkades av

och påverkade ECEs reglementen, samt att Sverige som FN-medlem också

successivt antog ECEs fordonsregler sedan många år. 5 Som ovan nämnts

deltog också experter från både svenska myndigheter och företag aktivt i

5 1998 hade Sverige, enligt Bilindustriföreningen, antagit 88 av ECEs 109 beslutade fordonsreglemen
ten.

85



86

ECE-arbetet. Kopplingen mellan svensk lagstiftning och den regelutveckling
som skedde på olika håll utanför Sverige, var alltså stark.

Förutom EDs kravnivåer för NOx och partiklar ville Na.turvårdsverkets

experter ha vissa tillägg då svensk lagstiftning skulle anpassa.s efter EDs di

rektiv. Bland annat skulle tillverkarna ansvara för att motorerna höll sig inom

fastställda utsläppsnivåer under fordonens normala livslängd (hållbarhets

krav) samt att stickprovskontroller skulle genomföras av lastbilar i drift (kon

trollsystem). Att Naturvårdsverket drev nationella tillägg som skulle göra

svensk lagstiftning hårdare än reglerna inom ED och FN-ECE motarbetades

av Volvo och Scania. Av kost11ads- och konkurrensskäl ville de svenska last

bilstillverkarna helst ha svenska krav som helt harmonierade med andra re

gelsystem. Åsiktsskillnaderna ledde till konflikter mellan främst Naturvårds

verket och lastbilstillverkarna, vilket följande citat aven myndighetstjänste

man illustrerar:

"Historiskt sett om man går tillbaka så har detJU varit konflikter, sen har

det varit diskussion om utsläppen från tunga fordon, Ja utslåppsberäkningar

na liver huvud taget, där det var ganska... där verkets beräkningar ganska

hårt kritiserades av industrin. Så att det harJU varit lite. .. motså·ttningar."

Naturvårdsverkets linje om tillägg till regleringen blev dock den linje som

gick igenom i Sverige 1992.

Auto-oilarbetet kommer igång
EVs auto-oilprogram uppstod alltså inte ur tomma intet. Det hade en histo

ria som inte bara sträckte sig bakåt i EV-organisationernas arbete, utan som

till stora delar också påverkades av vad som hände och hade hänt på andra

beslutsarenor i världen, främst inom FN-ECE i Geneve och i USA. Samar
bete mellan FN och EU kom även att känneteckna arbetet med auto

oilprogrammet, vilket vid tiden för Bangemanns möte med ACEA och EU

ROPIA i december 1993 ännu var i sitt inledningsskede.

Det övergripande auto-oilprogrammet kom under arbetets gång att de

las upp i olika delar. Dessa var: bränslekvalitet; utsläpp från personbilar; ut

släpp från lätta lastbilar (upp till 3,5 ton); utsläpp från tunga lastbilar (över

3,5 ton); realistiska metoder för mätning av motoremissioner.

Parallellt med diskussionerna om auto-oilprogrammets övergripande in

riktning, tog sig kommissionen an de olika delarna av programmet. Arbetet



med respektive del skulle leda till förslag på tvingande regelverk, dvs direk

tiv6
.

Volvo lanserar ideer
I samband med att kommissionen börjat diskutera iden om ett auto

oilprogram med ACEA och EUROPIA hösten 1992, hade Volvo kontakter

med ACEA. Inom Volvo Lastvagnars motorutveckling var Sten Ingesson

drivande i arbetet med elektroniskt styrda dieselmotorer. Jämfört med de

flesta konkurrerande lastbilstillverkare låg Volvo, liksom Scania, långt fram

me på motorutvecklingssidan. Satsningar på att utveckla rena motorer hade

sedan länge vuxit fram som en profilfråga för de bägge lastbilsföretagen i

förhållande till andra tillverkare.7

På samma sätt hade säkerhet blivit en profilfråga för Volvo och Scania.

"Scania har bestämt sig för att säkerhet är en av deras imagefrågor" som en

av Scanias företrädare i Bryssel uttryckte det, något som gjorde att Scania

också prioriterade säkerhetsfrågor i EDs beslutsprocesser. En förklaring till

varför miljö och säkerhet blivit profilfrågor för Volvo och Scania är, enligt

en svensk ACEA-tjänsteman, att timmertransporter och andra hårda villkor

för lastbilar i Norden gjorde att det tidigt ställdes höga kvalitetskrav på last

bilarna. Liksom hållbarhet kom även säkerhet och miljöpåverkan att bli kva

litativa aspekter av produkterna. En annan bidragande förklaring från samma

person är att miljö och säkerhet är områden som svenska staten tidigt priori

terat och reglerat.

I och med att Volvo tidigt satsat stora resurser på den nya motortekni

ken började Sten Ingesson och hans medarbetare snart också inse behovet

av nya regler som skulle passa teknikutvecklingen. Bland annat krävdes nya

provmetoder för att mäta dieselemissionerna. I och med att Sten Ingesson

via OICA deltog i FN-ECE-arbetet, lärde han känna de andra experter som

representerade stater, företag etc i arbetet. I ECE-arbetet deltog även exper

ter från lastbilstillverkare inom EU-Iänderna. Att känna personerna i ECE

arbetet underlättade de svenska lastbilsföretagens kontakter med ACEA.
Fastän Volvo och Scania ännu inte var formella ACEA-medlemmar kunde

Sten Ingesson och hans medarbetare i december 1992 diskutera ideerna om

regelutveckling för den nya motortekniken inom ACEA i Bryssel:

6 Direktiv används i denna generella betydelse, även om ED har olika typer av tvingande regler (Nugent 1999).
7 I undersökningen framkom dock att Volvos miljöidentitet varit källa till viss konflikt inom organisa
tionen. Personer inom vissa enheter har velat gå längre i faktisk efterlevnad av det karaktärsdrag som
presenteras för omvärlden än personer inom andra enheter.
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"Vi drev de frågorna hårt. Vi hade en skuggrupp interntpå Volvo somJ'oh

hade med detta. Jag kunde vara den som så att säga hade gjort hemläxan bäst

och kunde redovisa fo'rslag och ideer och sånt som vi kunde diskutera inom

ACEA".

EU förlägger arbetet till FN
Arbetet med att ta fram utsläppsdirektiv för tunga lastbilar bestod av flera

delarbeten. Inledningsvis skulle metoder för emissionsmätning utformas, vil

ket var ett omfattande och tekniskt avancerat arbete. Regler för referens

bränsle, vad som var godkänd mätutrustning mm, skulle också beslutas i an

slutning till att provmetoder togs fram. Först när reglerna för provmetoder

var klara, var det tänkt att arbetet med att bestämma kravnivåer för olika ut

släpp skulle påbörjas. I diskussionerna mellan ACEA och kommissionen

kom parterna överens om att lyfta över det inledande arbetet med diesel

emissionerna till FN-ECE i Geneve. Syftet med detta var att försöka få re

gelverken att omfatta även stater utanför EV. Gemensamma regler var ett

viktigt tillverkarintresse eftersom tillverkare med försäljning på flera konti

nenter ville slippa anpassa tekniken efter olika regelsystem.

I januari 1994 påbörjades arbetet i Geneve inom FN-ECEs enhet

GRPE (Group on Pollution and Energy). Trots att arbetet nu pågick inom

ramen för FN var företrädare för EUs organisationer, europeiska lastbilsfö

retag och EDs medlemsstater drivande i arbetet. "Hela jobbet låg iGeneve

men med folk som tillhör Europa som de tyngsta spelarna", som en deltaga

re uttryckte det. Ordförande för arbetsgruppen var britten Michael Dunne

från brittiska regeringens departement för transportfrågor. Lastbilstillverkar

na deltog i arbetet genom OICA. Inom OrCA deltog Volvo och Scania som

representanter för den svenska branschorganisationen Bilindustriföreningen.

Sedan formandet av den svenska bilavgasförordningen i början av 1990-talet,

var Naturvårdsverkets tjänstemän högst medvetna om Volvos och Scanias

motstånd till hållbarhetskrav. Från Volvos och Scanias sida hävdade man att

hållbarhetskraven skulle bli för kostsamma och innebära praktiska svårighe

ter. Under Genevearbetet fick Naturvårdsverkets representanter även en god

bild av de bägge lastbilstillverkarnas åsikter i frågan om val av provmetod.

Från Volvo deltog Sten Ingesson. Enligt honom hade de internationella

diskussionerna fortfarande en tydlig prägel av Volvos tidigare utvecklingsar-



bete. Främst genom Ingesson fick Volvos interna motorutveckling fordö

pande information om utvecklingen i Geneve och Bryssel.

Inom kommissionen var det generaldirektoratet för industrifrågor som

ansvarade för auto-oilprogrammet. Arbetet med tunga lastbilars utsläpp be

handlades inom MVEG, vilken nu fungerade som en etablerad samråds

grupp mellan kommissionen, medlemsstaternas experter, berörda branschor

ganisationer och andra intressegrupper såsom miljö- och konsumentorgani

sationer. Ordföranden för arbetsgruppen i Geneve, Michael Dunne, deltog

även i DG industris arbetsgrupp MVEG. I MVEG rapporterade Dunne

fordöpande om vad som hände i arbetet iGeneve.

Arbetet i Geneve var inte konfliktfritt, vilket gjorde att arbetet drog ut

på tiden. I<'onflikten bestod främst i att gruppen inte kunde enas om vilken

testmetod som skulle användas. Att den gamla provmetod som ED och FN

tidigare använt skulle ersättas var deltagarna överens om. Men i valet av ny

metod fanns två alternativ. Det ena alternativet var den s k OICA-metoden,

vilken till stora delar var ett resultat av Volvos interna arbete. Denna metod

hade först "sålts in" inom ACEA. Precis innan Genevearbetet skulle börja

träffade europeiska lastbilstillverkare övriga lastbilstillverkande OICA

medlemmar i Geneve. Här, liksom under FN-ECE-arbetet i stort, företräd

des europeiska lastbilstillverkare i huvudsak av personer från Mercedes och
Volvo. Efter hårda diskussioner med främst amerikanska lastbilstillverkare

kunde OICA enas om att verka för en gemensam testmetod som fortfarande

var snarlik Volvos ursprungliga förslag. Det andra alternativet var en s k

trancient provmetod som användes i USA. Att provmetoden är trancient be

tyder att motorerna, till skillnad från OICA-metoden där motorerna provas i

stabila faser, provas under växlande förhållanden som liknar verklig körning.

Flera länders företrädare, däribland ordföranden Michael Dunne, före

språkade den trancienta provmetoden. Skälet var att provcyklerna var verk

lighetstrogna och hävdades lämpa sig bättre för att mäta utsläpp då alternati

va bränslen användes. OICA-modellens anhängare, däribland Volvo, hävda

de att deras modell inte krävde så stora ändringar av nuvarande testutrust

ning. Därmed skulle OICA-modellen kunna introduceras snabbare ocl1- till
lägre kostnad än den trancienta metoden. Dessutom var OICA-modellen

konstruerad för att försvåra fusk, s k "cycle by-pass". Fusket skulle bestå i att

tillverkare elektroniskt ställde om motorernas körscheman för att hitta luckor

i testcyklerna där utsläpp inte registreras. Därmed skulle proven uppvisa läg
re utsläpp än under verklig körning. Genom en sådan elektronisk omställ

ning skulle tillverkare som inte utvecklat tillräckligt rena motorer ändå kunna
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hålla sig inom provgränserna. Volvo hade satsat stora resurser på motorut

veckling, med relativt rena motorer som följd. Inom Volvo ville man därför

inte att konkurrenter skulle kunna klara skärpta regler genom fusk. Detta

hade Volvo också tagit hänsyn till vid utvecklingen av den metod som kom

att utgöra grunden för OICA-metoden.

I Genevearbetet representerades svenska staten huvudsakligen av Bert

Höglund från Naturvårdsverket. Han var anhängare av den trancienta prov

metoden och hade därmed en annan uppfattning än Volvo och Scania. Hög

lund och de övriga personer som arbetade med fordonsutsläpp inom Natur

vårdsverket, tyckte dock att den fuskbegränsande egenskapen i OICA

metoden var bra. Från Naturvårdsverkets sida hade man helst velat ha den

trancienta provmetoden med ett extra kontrollmoment för att försvåra fusk.

I kontakterna med regeringskansliet i Sverige fick Naturvårdsverkets exper

ter dock anpassa sig något och driva en linje i Genevearbetet som var öppen
för en kompromiss med lastbilsföretagens intressen. Inom Naturvårdsverket

beskrevs detta som ett exempel på att verket inte kan "agera helt motvalls"

utan måste stämma av med och lyssna på departementen i större frågor.

ACEAs lastbilstillverkande medlemmar var inte riktigt nöjda med Mi

chael Dunnes ordförandeskap eftersom man ansåg att han hade förutfattade

meningar till nackdel för OICA-metoden. Det blev "jobbiga möten" enligt

Sten Ingesson. Dessutom drog processen ut på tiden, något EU

kommissionen var missnöjd med. Arbetet med att ta fram utsläppsgränser
för Euro 3 brådskade, men kunde inte komma igång ordentligt innan FN

ECE var färdigt med sin del av arbetet. Genom informella kontakter lycka

des dock ACEAs representanter få ordföranden att föreslå en kompromiss

som Ingesson tyckte var ganska vettig. Kompromissen, som formellt be

stämdes i februari 1996, blev att båda provmetoderna fr o ffi utsläppskraven

för Euro 4 skulle användas i kombination. För Euro 3, som beräknades träda

i kraft omkring år 2000, skulle endast OICA-modellen användas. 8 Bert Hög

lund från Naturvårdsverket var nöjd med det sammantagna resultatet. Ge
nom kombinationen av bägge metoderna skulle proven fr o ffi Euro 4 vara

både fuskbegränsande och verklighetstrogna.
Den 21 februari 1996 kunde ordföranden Michael Dunne skriva ett

brev till kommissionens industridirektorat och meddela att ECE-arbetet var

klart.

8 Detta gällde får cirka 90% av dieselmotorerna. Övriga motorer, dvs motorer med avancerade kon
trollsystem får utsläpp eller andra drivmedel än diesel, skulle fr o m Euro 3 testas med både OICA
och FiGE-metoden.
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Konflikter om bränsledirektivet
Under ECE-processen hade EU-kommissionens arbete med det tunga last

bilsdirektivet gått på tomgång. Istället hade kommissionen börjat med de

andra delarna av auto-oilprogrammet. Förslaget till bränsledirektiv arbetades

fram parallellt med förslaget till utsläppsdirektiv för personbilar och lätta

lastbilar. Under framtagandet av de båda direktiven hamnade branschorgani

sationerna ACEA och EUROPIA efterhand i konflikt med varandra. Om ut

släppskraven för bensinmotorer skärptes kraftigt skulle svavelhalten mm i

bränslena inte behöva sänkas så mycket för att nå luftkvalitetsmålen och vice

versa. Successivt hade man inom de bägge industrierna börjat inse att skärpta

krav för den egna produkten skulle betyda stora merkostnader, något de inte

var intresserade av.

Flera respondenter i undersökningen beskrev oljeindustrin som en av

de starkaste påtryckargrupperna i Bryssel. Då kommissionen behandlade

bränsledirektivet blev det också EUROPIA som "drog det längsta strået",

som en respondent uttryckte det. Detta innebar att kommissionen föreslog

relativt små regelskärpningar för bränslen men desto större regelskärpningar
för personbilars och lätta lastbilars motoremissioner.

Inom de svenska lastbilsföretagen ansåg man att ACEA generellt in

tresserade sig mer för personbilsfrågor medan lastbilsfrågor ofta hamnade

mer i skymundan. Så var det även i arbetet med bränsledirektivet. Fastän ut

fallet av bränsledirektivet skulle komma att påverka även tunga lastbilars to

talutsläpp, var det nästan uteslutande direktivets betydelse för personbilar

som diskuterades under kommissionens arbetsfas. Detta berodde inte på nå

gon medveten diskriminering av lastbilstillverkare inom ACEA. Snarare be

rodde det på att effekter av det framväxande direktivförslaget inte uppmärk

sammades av lastbilstillverkarna och ACEAs tjänstemän.

Varken Volvo eller Scania deltog under det huvudsakliga arbetet med

bränsledirektivet. Inte heller andra lastbilstillverkare verkade se någon tydlig

koppling mellan det förslag till bränsledirektiv som växte fram och de krav

som skulle komma för lastbilsmotorers utsläpp. Genom Kreabs Brysselkon

tor - den enhet inom den svenska PR-byrån som fortlöpande hjälpte Scania

med att samla information och påverka EUs beslutsprocesser - började Sca

nia dock inse vilken betydelse låga bränslekrav skulle få för lastbilstillverkar

na. Detta var i början av december 1995, någon månad innan kommissionen

beräknades lägga fram ett förslag till bränsledirektiv. Att försöka göra något i

detta skede ansågs dock vara för sent inom EUs organisationer och intresse

grupper. Gunnar Stengård, ansvarig för Iveabs Brysselkontor, beskriver:
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''När vi uppmärksammade det där så var det verkligen 2 minuter i 12. Det

var i december 1995. Och kommissionen skulle besluta om direktiv fo'r per

sonbilar och bränsledirektiv iJanuari. Alla sa då till oss att ''glöm det där, ni

ärfo'r sent ute i processen" ':

Medan arbetet med provmetoderna i Geneve ännu inte var avslutat, försökte

främst Scanias företrädare ändå hindra låga bränslekrav i auto-oilprogram

mete Scania lyckades inte få ACEA med sig, dvs vägen genom den europeis

ka branschorganisationen kunde inte användas vid denna tidpunkt. Inom

ACEA ansåg sig personbilstillverkarna och ACEAs tjänstemän ha framför

handlat en acceptabel kompromiss med EUROPIA och kommissionen.

Denna ville de inte ändra i ett så sent skede.

Eftersom vägen via ACEA var blockerad försökte Scania agera på egen

hand. Gunnar Stengård på I<.reabs Brysselkontor, besökte tillsammans med

tekniska experter från Scania i Södertälje i snabb takt olika delar av kommis

sionen. Tjänstemän inom kommissionens miljödirektorat och industridirek

torat besöktes, liksom ett flertal av kommissionens kabinett. Enligt Stengård

började kommissionen under december förstå Scanias budskap: att kraven

på bränsle måste öka eftersom kombinationen av höga krav på motorer och

på bränslen gav en utsläppsmässigt n1.ycket god effekt. I<ommissionens be

slut om förslag till bränsledirektiv sköts upp från januari till april 1996. Sca

nia fortsatte sprida sitt budskap men motarbetades i synnerhet av EURO

PIA.

I samband med att kommissionens förslag till bränsledirektiv diskutera

des besökte industrikommissionären Martin Bangemann i all tysthet Scania i

Södertälje. Vid besöket presenterade Scania ett eget förslag till bränsledirek

tiv. Bangemann tog med sig det skriftliga förslaget, men hävdade ändå att det

skulle vara svårt att ändra kommissionens förslag i ett så sent skede. Han på

pekade dock att även om det skulle vara svårt att ändra kommissionens för

slag efter Scanias synpunkter, så var processen långt ifrån över.

Till Scanias besvikelse höll kommissionen fast vid den tidigare nivån på

bränslekrav, trots visat intresse för Scanias argumentation. Den skillnad det

uppskjutna beslutet medförde var att några skrivningar lades till om att det

skulle bli högre krav på bränslet. Inte från år 2000 men från 2005.

Scania gav sig inte utan gick vidare med att försöka få europaparlamen

tet att skärpa kommissionens direktivförslag. Scanias kontakter med Volvo i

frågan gjorde att även Volvo började verka för skärpta bränsledirektiv.



Dessutom hade EUROPIA inte en fullständig uppslutning bland sina med

lemmar. Det finländska oljebolaget Neste samverkade med Scania och Volvo

för skärpta bränsledirektiv. Neste hade pga finländsk lagstiftning redan inve

sterat i produktionsanläggningar i vilka dieselolja med låg svavelhalt fram

ställdes. Bland annat för att företaget inte ville hamna på högre produktions

kostnader än sina konkurrenter försökte det nu på egen hand påverka ären

det i europaparlamentet. I den europeiska branschorganisationen hade Neste

nämligen inte fått gehör för sina synpunkter.

Miljöfrågor anses allmänt sett i undersökningen ha en högre status

inom europaparlamentet än inom kommissionen. Scanias, Volvos och Nes

tes representanter hade därmed lättare att få gehör för sina argument i euro

paparlamentet. I europaparlamentet var den finländska miljöpartisten Heidi

Hautala rapportör för bränsledirektivet. Det var med andra ord hon som ut

ifrån miljöutskottets arbete ansvarade för att sammanställa ett skriftligt för

slag till vad europaparlamentet skulle föreslå. Resultatet av europaparlamen

tets första läsning blev att parlamentet föreslog skärpningar av kommissio

nens förslag.

Oljeföretagens representanter ökade nu sina påtryckningar för att mins

ka risken för omfattande investeringskrav. I en artikel i Veckans Affärer

(Hedlund, 1997-06-02) hävdade en icke namngiven ED-diplomat att oljefö

retagen lyckats skrämma medelhavsländerna till att motarbeta parlamentets

skärpning av direktivförslaget i ministerrådet. Enligt källan hotade vissa olje

företag att flytta sin tillverkning från medelhavsländerna till Nordafrika, om

kraven på lägre svavelhalt i bränslet skulle gå igenom.

I ministerrådet fick oljeindustrin återigen större gehör för sina krav.

Scania, Volvo och Neste hade kontakter med det svenska respektive fin

ländska regeringskansliet. De svenska och finländska åsiktspositioner som

drevs vid rådsmötena överensstämde också med de tre företagens linje. I rå

det var den svenska och den finlä11dska regeringen under hösten 1996 dock
ensamma om att aktivt stödja parlamentets förslag till skärpta bränslekrav.

Majoriteten av EDs medlemsländer grundade sitt nej till parlamentets skärp

ning på en rapport från konsultfirman Arthur D. Little. I korthet visade rap

porten att mindre skärpningar av bränslekraven skulle bli mycket kostsam

ma. Detta framgick även i underlaget till kommissionens direktivförslag, vil

ket EUROPIA varit delaktig i att ta fram. IZonsultfirmans rapport hävdade

vidare att större sänkningar av svavelhalten i bensin och diesel inte var tek

niskt möjliga.
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Sveriges och Finlands regeringsrepresentanter trodde dock inte på rap

porten. På initiativ av Sveriges miljöminister Anna Lindh och Finlands mil

jöminister Pekka Haavisto beställdes en ny rapport av samma konsultfltma.
Denna rapport grundades på den mer avancerade teknik som bl a Neste an

vände.

Den nya rapporten från samma konsultftrma visade på helt andra siff

ror och möjligheter att framställa renare bränsle. Rapporten visade att det var
17% billigare att framställa svavelfattig bensin och 55% billigare att framstäl
la renare dieselbränsle jämfört med tidigare beräkningar. Dessutom hävdade

konsultfirmans nya beräkningar att skärpta bränslekrav skulle minska skador

på människor, grödor och kulturhistoriska byggnader, vilket skulle ge bespa

ringar på mellan 2,5 och 6 miljarder kronor per år.

När de bägge miljöministrarna under våren 1997 försökte få sina kolle

gor i ministerrådet att ändra uppfattning ökade oljeindustrin sina påverkans

försök. Samtidigt började framför allt Scania få övriga lastbilstillverkare och
ACEA att förstå vikten av att verka för skärpta dieselkrav. I<onflikten mellan

företrädare för lastbilsindustrin och oljeindustrin tog därmed så sakteliga fart

och därmed också deras försök att påverka EDs organisationer. I tidningen

Ny Teknik (Andersson, 1998-03-19), beskrevs processen som att "EU

politikerna plötsligt kommit i kläm mellan dessa bägge tunga industrigrup

per". Anna Lindh var upprörd över att de stora oljebolagen motarbetade alla

förslag till att minska svavelhalten i bränsle. Dessa känslor uttryckte hon

också offentligt i Sverige (Helsen, 1997-04-29).

Även de företag som verkade för hårdare bränsledirektiv var skeptiska

till EUROPIAs agerande. Inom Scania sade n1an sig dock veta att kommis

sionen, bl a genom den information den fått av Scania, förstått att en skärp

ning av bränsledirektivet, jämfört med kommissionens ursprungsförslag, var

både billigare och utan de tekniska begränsningar som oljeindustrin tidigare

hävdat i beslutsprocessen:

"De [og'ebolagen} har sagt att investeringskostnadernafär att ta bort svavel år

så hjjga och annat. .. Men Bangemann, han hadeJU genomskådat detta. Han

var helt medveten om att dom [ogebolagen} hade lurat kommissionen en gång

och nu visste vi alla att de gög alltså. Det var inte så 4Jrt som de påstod. "

Uppfattningen om att kostnader och tekniska problem överdrivits spred sig
inom kommissionen och ministerrådet. Rådets gemensamma uppfattning

ändrades dock inte, utan rådet höll fast vid att sänka svavelhalten från 500



milligram/kilo (mg/kg)9 till 350 mg/kg för dieselbränsle för år 2000. Rådets

förslag innehöll dessutom en sänkning av svavelhalten till 50 mg/kg år 2005.

Men denna nivå skulle inte vara tvingande utan endast indikativ, dvs frivillig.

Europaparlamentet ändrade heller inte sitt krav på sänkning till 200 mg/kg

år 2000. Dessutom ansåg europaparlamentet att gränsvärdet för år 2005 bor

de göras tvingande istället för frivilligt. I europaparlamentets skriftliga argu

mentation jämfördes EU med Japan. Japan hade redan infört lagstiftning om
max 50 mg svavel per kg dieselbränsle.

Efter omfattande diskussioner mellan ministerrådet och parlamentet,

nåddes en uppgörelse i juni 1998. Uppgörelsen innebar följande: rådet fick

igenom sitt krav på 350 mg/kg fr o m år 2000 samtidigt som parlamentet

fick igenom sitt krav på att göra nivån 50 mg/kg tvingande fr o m år 2005. 10

De oljebolag som ännu inte anpassat sin produktionsteknik till lägre svavel

nivåer, dvs de flesta oljebolagen, skulle därmed inte kunna undgå mer omfat

tande nyinvesteringar även om de sköts upp några år. Europaparlamentets

rapportör Heidi Hautala sade sig vara nöjd med beslutet (Lindgren, 1998-09

15). Det var i viss mån även Scanias representanter. Enligt Scanias företräda

re i Bryssel uttryckte EUROPIA dock stort missnöje över att den frivilliga,

långtgående svavelsänkllingen 2005 gjorts tvingande. I samband med beslu

tet om bränsledirektivet i auto-oilprogrammet (98/70/EEG) fastställdes

även direktivet om utsläpp från personbilar och lätta lastbilar (98/69/EEG).

Även i det senare direktivet hade europaparlamentets förslag på ändringar

lett till hårdare krav än vad kommissionen föreslagit.

Utsläppsdirektivet i kommissionsfasen
Parallellt med konflikterna kring bränsledirektivet hade kommissionen börjat

arbeta med att ta fram ett utsläppsdirektiv för tunga lastbilar. Detta arbete

hade påbörjats strax innan FN-ECE i februari 1996 redovisat resultatet av

sitt arbete med provmetoderna.

Inom ACEAs sekretariat i Bryssel ansvarade Giovanni Castelleri för av

gas- och bränslefrågor. Han hade till uppgift att samordna lastbils företagens

arbete inom ACEA liksom ACEAs kontakter utåt i dessa frågor. Castelleri

försökte även hålla sig uppdaterad om vad som hände i frågorna. Han in

fOffi1erade undan för undan medlemsföretagens representanter om detta.

9 En annan måttenhet som ibland används istället för mg/kg är ppm (parts per million).
10 Direktivet innehöll dock en revisionsklausul. Men denna ledde inte till några senare förändringar av
nivåerna. Ar 2001 konfirmerades nivån 50 mg svavel/kg fr o m 2005 och nivån 10 mg/kg beslutades
gälla fr o ffi 2009.
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Inom ACEA hanterades lastbilsfrågor inom kommitten CVTC (Commercial

Verucle Technical Committee). Under denna del av ACEA fanns ett flertal

arbetsgrupper med olika inriktning, t ex CVN (Commercial Vehicle Noice)

som behandlade lastbilars bullernivåer, CVTS (Commercial Vehicle Truck

Safety) som behandlade säkerhet, och CVD (Commerciai Vehicle Diesel)

som bl a behandlade emissioner från lastbilars dieselmotorer.

Det huvudsakliga utredningsarbetet inom ACEA skedde i dess arbets

grupper. I arbetsgrupperna representerades medlemsföretagen av egna ex

perter. Från exempelvis Scania deltog vid tiden för undersökningen ett drygt

tiotal experter i olika arbetsgrupper inom ACEA. Främst var det fråga om

personer som var experter på specifika tekniska områden, men även bl a ju

ridisk expertis deltog. Auto-oilprogrammets utsläppsdirektiv för tunga lastbi
lar behandlades i arbetsgruppen CVD, med ACEAs tjänsteman Castelleri

som ansvarig samordnare. I denna arbetsgrupp deltog Sten Ingesson för

Volvo och Christer Långman för Scania.

Castelleri betonade att han som tjänsteman vid ACEAs sekretariat

främst var politisk expert, dvs besatt kunskap om EUs beslutsprocesser och

hur man gör för att påverka dessa. Däremot sade han sig inte vara tekniskt

kunnig i samma utsträckning som medlemsföretagens företrädare. ACEA

hade dock även tjänstemän med teknisk bakgrund, bl a en svensk som tidiga

re arbetat inom Volvo i 30 år. Som ACEA-tjänsteman företrädde han den

europeiska lastbilsindustrin. Men han sade sig ändå hjälpa Volvo med att

försöka få upp frågor Volvo ansåg viktiga på ACEAs dagordning.

På grund av den allmänt tekniska karaktären på diskussionerna inom

ACEA utsåg arbetsgrupperna en expert från något av medlemsföretagen till

ordförande. Vid tiden för utsläppsdirektivet kom ordföranden i CVD från

Mercedes11
. ACEAs princip var att ordföranden förde ACEAs talan vid ex

terna möten, t ex inom kommissionen. Övriga deltagare från ACEA kunde

dock yttra sig utifall de var kunniga om vissa tekniska detaljer som diskutera

des. Samtliga av ACEAs lastbilstillverkande medlemmar - Iveco, DAF12
,

Volvo, Scania, RVI (Renault Vehicules Industriels), Mercedes, MAN - var

representerade i arbetsgruppen. Inom gruppen kom deltagarna överens om

att gruppens ordförande, Giinter Hoffmann från Mercedes, skulle ansvara

för att ta fram grundberäkningar för utsläppsgränser. Han skulle sedan pre

sentera dem inom CVD som utgångspunkt för diskussion.

Il Mercedes ingick i koncernen DaimlerChrysler med huvudkontor i Stuttgart, Tyskland.
12 Hollandsbaserade DAF ingick sedan 1990-talet i amerikanska lastbilskoncernen PACCAR.
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En generell åsikt inom ACEA var att EUs regler borde utformas så att

de inte blev för kostsamma för medlemsföretagen. Under diskussionerna

inom ACEA enades deltagarna också om att verka för mindre långtgående

skärpningar av utsläppsregler. Sådana regelskärpningar skulle tillverkarna

kunna uppnå utan alltför omfattande resurssatsningar på ny motorteknik.

Om ACEA kunde bidra till ett bra direktivförslag i detta avseende, dvs som

inte kostade för mycket, så har man generellt sett också en bra start i be

slutsprocessen, förklarar Castelleri. Därför vill ACEA försöka uppnå mindre

långtgående förslag i början av processen, krav som sedan vanligen skärps

under processens gång:

"Ifyou look in terms of severiry, it is always easier to go into the direction of
more severiry. But it is rather impossible to go back... So the ftrst attack of
the lobbying is to have a reasonable proposalfrom the commission. JJ

Under diskussionerna inom ACEAs arbetsgrupp CVD år 1996 växte en

gemensam uppfattning fram om vad som kunde vara en rimlig skärpning av

utsläppsnivåerna. Även i dessa diskussioner sägs Volvos och Mercedes re

presentanter sammantaget ha varit de mest aktiva. Gällande regler i Euro 2

direktivet angav utsläppsgränsen 7,0 gram NOx per kWh. Och för Euro 3

kunde en sänkning till 5,0 gran1 NOx vara rimlig att föreslå, enligt lastbilsfö

retagen.

I ACEAs gemensamma åsiktsposition fastställdes även att utsläppsdi

rektivet bara skulle innehålla ett steg, nämligen år 2000 (dvs Euro 3). Det

skulle inte bestämmas om ytterligare skärpningar längre fram i tiden - sådana

ytterligare steg för år 2005 diskuterades för personbils- och bränsledirektivet

inom auto-oilprogrammet. Det skäl ACEA gav kommissionen för att inte

vilja ha fler steg i direktivet var att en snabb och svårbedömbar teknikut

veckling gjorde det osäkert vilka utsläppskrav tillverkarna skulle kunna upp

nå längre fram. Det skulle alltså vara bättre att vänta och se, enligt ACEA.

Inom ACEA var den gemensamn1a positionen om gränserna och ste

gen inte speciellt kontroversiell i detta skede. Visserligen diskuterades enskil

da medlemsföretags skiftande sätt att göra tekniska och ekonomiska mät

ningar samt kalkyler. Men medlemsföretagens kritiska granskning av var

andras beräkningar, underlag och antaganden beskrev flera respondenter i

undersökningen som normalt förekommande inom ACEA. Att påverka for

n1andet av gemensamma åsiktspositioner ansåg en svensk ACEA-tjänsteman

inte vara det enda skälet för enskilda medlemmar att delta i ACEAs interna
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arbete. Deltagandet, och de goda möjligheter detta gav att granska andra fö

retags underlag och åsikter, var även attraktivt för enskilda företag aven an

nan anledning: det gav information om vad konkurrenter gjorde och plane

rade.

Eftersom medlemsföretagens representanter kunde enas om en gemen

sam åsikt om lastbilsdirektivet behövde frågan inte gå vidare upp i ACEAs

interna hierarki för fortsatt diskussion.

Formella kontakter
Parallellt med diskussionerna inom ACEA hade ACEA nära kontakt med de

kommissionstjänstemän som arbetade med utsläppsdirektivet för lastbilar.

I<'ontakterna var både av formell och informell karaktär. Det mer formella

deltagandet skedde i huvudsak i DG industris korporativa arbetsgrupp

MVEG (Motor Vehicle Emissions Group). Möten i MVEG hölls normalt

fyra gånger om året. I MVEG behandlades frågan om utsläppsdirektivet för

lastbilar vid ett par formella möten under processen då förslaget utarbetades.

De intresseorganisationer som deltog vid mötena var representerade av

ett begränsat antal personer. Detta gällde även ACEA. Alla de som arbetat

med utsläppsdirektivet inom ACEA kunde alltså inte delta vid MVEG

mötena. Vid de MVEG-möten som hölls parallellt med arbetet iGeneve

hade Volvos representant i CVD, Sten Ingesson, inte deltagit. Istället hade

han läst protokollen från dessa möten. Successivt hade Ingesson dock börjat

anse det viktigt att själv delta vid de formella möten kommissionen anordna

de. Protokollen var vanligtvis kortfattade och gav liten insikt om betydelser

av och orsaker till det som presenterades. Ville man dels ha denna förståelse,

dels möjligheter att argumentera för sina åsikter, var "snacket i korridorerna"

i anslutning till MVEG-mötena viktigt, enligt Ingesson.

Det kunde också vara bra att vara med och se att representanter för

andra ACEA-medlemmar höll sig till uppfattningar som utarbetats inom

ACEA, i den mån sådana fanns. Istället för att kommunicera ACEAs ge

mensamma åsikter, eller sitta tysta då ingen gemensam ACEA-åsikt fanns,

hade det vid flera tillfällen hänt att enskilda ACEA-företräda:re snarast fram

fört enskilda medlemsföretags åsikter. Detta hade Volvos representanter

främst blivit varse genom att jämföra protokoll från kommissionens korpo

rativa möten med vad medlemn1arna enats om inom ACEA. Sammantaget

stärktes Il1gessons insikt om hur viktigt det var att vara aktiv i deltagandet



för att inte hamna utanför och missa viktig information. Ingesson uppfattade

också att enskilda andra lastbilstillverkare inte alltid lyckades med detta:

"Det finns exempelpå tillverkare som... de klagar lite grann Jo·r att de har

halkatpå efterkälken eller inte är informerade om vad som händer och så vi

dare. Men då har man inte ansträngt s~ tillräckligt. Det gäller även andra

svenska tillverkare".

Eftersom Volvo var en av de lastbilstillverkare som kunde motoremissioner

bäst, och Sten Ingesson tidigare deltagit aktivt i Genevearbetet, fick Ingesson

också vara med och representera ACEA i MVEG. Tillsammans med ACEAs

tjänsteman Castelleri och ordföranden i CVD, Giinter Hoffmann från Mer

cedes, började Sten Ingesson under 1996 delta vid MVEG-mötena. Ingesson

fortsatte sedan att närvara vid MVEGs möten. Att ACEAs lastbilstillverkare

representerades av tre till fyra personer vid kommissionens möten, var det

normala. Men det kunde även vara så att ACEAs delegationer bestod av be

tydligt fler personer. Varför man ibland var så många förklarade en expert

från Naturvårdsverket med att lastbilstilIverkarna inte alltid litar på varandra.

Då experten vid ett möte i MVEG frågat en deltagare i ACEAs delegation

om varför den bestod av personer från så många tillverkare, säger han sig ha

fått svaret att "vi måste kolla vad de andra kompisarna från de andra tillver

karna säger".

Redan i auto-oilprogrammets inledningsskede hade DG industri bett

ACEA arbeta fram ett förslag till direktiv. Att få förtroendet att ta fram ett

förslag var Castelleri mycket nöjd med eftersom "det innebär att vi får

mycket god kontroll över det direktivet". Mycket av grundarbetet för detta

förslag skedde i sin tur ute i medlemsföretagen. I synnerhet Volvo, Mercedes

och Scania beskrevs ha haft framträdande roller i detta arbete.

ACEA och dess medlemsföretag redovisade inte bara underlag till arbe

tet med provcyklerna i FN-ECE. Under mötena i MVEG presenterade

ACEA även sitt förslag om lltsläppsnivåer för år 2000, samt att beslut om yt

terligare sänkningar borde skjutas på framtiden. Vid sidan av mötena i

MVEG fanns en annan formell grupp där utsläppsdirektivet diskuterades,

nämligen EEV (Enhanced Environmental Friendly Vehicles and Engines).

För EEV ansvarade kommissionens miljödirektorat. I EEV representerades
ACEA av personer från i första hand Scania men även från Volvo. Inom

EEV diskuterade deltagarna vilka utsläppskrav som skulle gälla för att få kal

la vägfordon särskilt miljövänliga. Företrädare för EEV informerade om det
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förslag som höll på att växa fram vid ett möte i MVEG sommaren 1997.

Förslagets preliminära innehåll diskuterades dock inte vid mötet.

Samtidigt som EEV arbetade med förslag till skärpta utsläppsregler,

verkade ACEA för att sådana ytterligare steg, i form av tvingande regel

skärpningar, inte skulle ingå i det framväxande direktivförslaget. Dels argu

menterade ACEA för denna åsikt de två gånger utsläppsdirektivet diskutera

des inom MVEG. Dels uppmanade ACEAs tjänstemän representanterna för

varje lastbilstillverkare att försöka påverka sina landsmän som företrädde

EDs medlemsstater i MVEG. När det visade sig att MVEG-representanter

för några medlemsländer - bl a Tyskland och Österrike - ändå tyckte att ett

tvingande 2005-steg (Euro 4) borde ingå i direktivförslaget, skrev ACEAs

sekretariat brev till en del av dessa personer för att försöka få dem att ändra

uppfattning.
Vid mötena i MVEG deltog bl a experter som företrädde medlemssta

terna, ACEA och andra branschorganisationer som EUROPIA, samt miljö

och konsumentorganisationer. Även personer från kommissionens general

direktorat 7 (transport), 11 (miljö) och 17 (energi) deltog vid mötena. ACE
As förslag möttes med en generell misstänksamhet från andra deltagare i

MVEG inklusive kommissionen, något Castelleri beskriver som det normala

när industrin själv tar fram förslag till direktiv. Misstänksamheten leder också

till att industrins förslag i allmänhet analyseras noggrant, enligt Castelleri:

"... the greens, the consumer protection are very suspicious about the proposal

that the industry will make. The same with the commission, thry have to be

sure we are not putting something that is wrong in this. The member states,

weil there is someone that is very suspicious again, they don 't like that the in

dustry will write its own regulation. So they realfy scrutinize it careJul!J'~

Vid flera av mötena i MVEG representerades Sverige av bl a Bert Höglund

från Naturvårdsverket i Stockholm. Höglund var ingenjör och arbetade till

vardags med fordonsutsläpp. Andra medlemsstaters delegationer var ofta

större än den svenska och kunde till och med innehålla deltagare från indu

strin. En tjänsteman inom kommissionen beskrev t ex att den italienska de

legationen kunde innehålla deltagare från lastbilstillverkaren Iveco vid möten

med kommissionen, detta för att säkerställa "att de [offentliga företrädarna]

inte säger fel" enligt tjänstemannen.

Enligt Höglund diskuterades inte utsläppsdirektivet för lastbilar speci

ellt mycket inom MVEG innan kommissionen presenterade sitt förslag till
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direktiv. Diskussionerna inom MVEG handlade istället mest om hela auto

oilprogrammets uppläggning. Varför utsläppsdirektivet för lastbilar inte dis

kuterades så mycket visste Bert Höglund inte. Den möjliga orsak han anger i

efterhand är att de generella diskussionerna om hela auto-oilprogrammet an

gav den väg som kommissionen skulle jobba vidare med. I<.ommissionen

skulle alltså inte ha så stort behov av att diskutera lastbilsdirektivets innehåll

före presentationen av ett formellt förslag. Höglunds erfarenhet var att

kommissionen inte alltid gjorde så. Under exempelvis arbetsprocessen med

att forma ett förslag till reningskrav för arbetsmaskiner satte kommissionen

ihop en mindre arbetsgrupp; i denna hade personer från medlemsländer och

industri betydligt större möjlighet att diskutera utformningen av kommissio

nens förslag samt komma med frågor och synpunkter. I auto-oilprogrammet

hade kommissionen ett nära samarbete med industrin. Samtidigt stängdes

medlemsstaterna och europaparlamentet i hög utsträckning ute från arbetet

med direktivförslagen. Att det förhöll sig på detta sätt ser Friedrich m fl

(2000) som en förklaring till att både europaparlamentet och rådet senare i

beslutsprocesserna generellt förordade långtgående skärpningar av kommis

sionens förslag.

Vid de få diskussioner om lastbilsdirektivet som ändå fördes inom

MVEG, diskuterades vilka utsläppsgränser som var möjliga att uppnå i sam

band med att ACEA presenterade sitt förslag. Vid diskussionerna i MVEG

passade Höglund på att framföra att de svenska tilläggen till utsläppskraven

borde tas med, dvs tillverkaransvar mm. Dock utan gehör från kommissio

nen skulle det visa sig.

Informella kontakter med kommissionen
ACEAs företrädare var i stor utsträckning involverade i kommissionens ar

bete med att utarbeta ett förslag till direktiv. Enligt ovan var det i huvudsak

ACEAs medlemsföretag som utarbetade grunderna för kommissionens för

slag. Under detta arbete höll ACEA och industridirektoratets tjänstemän täta

kontakter. Dessa kontakter skedde i huvudsak vid sidan av mötena i kom

missionens korporativa arbetsgrupp MVEG.

ACEA hade flera informella möten med tjänstemän från DG industri

under förslagets utarbetande. Främst skedde mötena på initiativ av ACEA,

som utifrån det material medlemmarna arbetat fram gärna ville övertyga

kommissionen om sina uppfattningar. Eftersom det var ACEA som i dessa

fall tog initiativ till mötena, träffades man oftast i ACEAs lokaler i Bryssel.
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I<.ommissionens företrädare tog också initiativ till att träffas under proces

sen, i första hand för att reda ut svårigheter i direktivarbetet med industrins
experter. Enligt Castelleri är kommissionens behov av hjälp från industrins

expertis inget ovanligt. Eftersom kommissionen har en sådan bredd i sina

regulativa system behöver den ta hjälp av den djupare kunskap som ofta

finns inom industrin. Detta gäller i synnerhet om direktiv omfattar komplice

rad teknik SOfi, liksom i detta fall, utvecklas mycket snabbt, förklarar Castel

len. Vid sidan av de informella mötena mellan ACEA och kommissionen ut

växlades även synpunkter och frågor via telefon och e-post.

Hur ACEAs kontakter med kommissionen såg ut under kommissio

nens interna arbetsfas varierade från gång till annan. Det berodde, enligt

Castelleri, på vilka personer som arbetade med frågan inom kommissionens

generaldirektorat och på vilka relationer ACEA hade till dessa personer. I

detta fall hade ACEA mycket goda kontakter med flera av kommissionens

involverade tjänstemän, främst med dem inom DG industri. Goda kontakter

gjorde det lättare för Castelleri att utbyta information och synpunkter med

enskilda kommissionstjänstemän, t ex över en lunch eller vid besök hos

kommissionen.

ACEA skrev, enligt ovan, brev till de statsrepresentanter som ville in

kludera en 2005-nivå i förslaget. Förutom detta kom man inom ACEA över

ens om att respektive företag skulle försöka påverka myndigheter och reger

ing i hemmanationen. Enligt Castelleri gjordes detta också innan ACEA

skulle presentera sina förslag vid MVEGs möten.

Kommissionen gör ACEAs förslag till sitt eget
Den 3 december 1997 presenterade kommissionen sitt formella förslag till

utsläppsdirektiv för lastbilar (COM (97) 627). I enlighet med ACEAs förslag

innehöll kommissionens förslag endast ett steg, dvs år 2000, med en sänk

ning av NOx till 5,0 g/kWh. Gränser för ett ytterligare framtida steg skulle

utvecklas i ett senare skede och låg därför utanför direktivet. Här hade DG

industri fått med sig övriga generaldirektorat på att inte ta hänsyn till den

minoritet medlemsländer som ville inkludera fastställda skärpta utsläppsgrän

ser för år 2005 i direktivet. De inom bl a DG miljö som velat ha mer långt

gående skärpningar av direktivet ville inte ta några fortsatta strider inom

kommissionen. Detta eftersom processen då skulle fördröjas ytterligare.

Istället litade man på att europaparlamentet skulle kräva skärpningar av di

rektivet längre fram i processen.
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De skäl kommissionen angav i direktivförslaget stämde överens med

ACEAs, dvs bristande erfarenheter av tekniken samt behov av mer utred

ning gjorde det svårt att i dagsläget bestämma kommande kravnivåer. Vad

gäller provmetoderna byggde kommissionens förslag helt på arbetsresultatet

från Geneve: provmetoden för år 2000 (Euro 3) skulle vara den som testar

motorerna under konstanta varvtal och motorbelastningar. I sitt pressmed

delandet från samma dag betonade kommissionen den 30% utsläppssänk

ning som förslaget innebar jämfört med gällande krav (IP/97 /1072).

Inom ACEA var man mycket nöjda med att kommissionen i så stor ut

sträckning använt ACEAs underlag och förslag. Inte minst var man nöjda

med att konunissionen valt att inte inkludera bestämda nivåer för år 2005 i
förslaget, vilket citatet från en ACEA-tjänsteman illustrerar:

'This was a success, because this was exactfy ourp roposal. So I have to stry,

in this phase we had worked very efftctivefy ':

Från svensk sida sett var det inte bara Volvo och Scania som såg positivt på

kommissionens förslag. Även inom Naturvårdsverket var inblandade tjäns

temän ganska nöjda. Efter att Bert Höglund utvärderat kommissionens för

slag mer i detalj, och diskuterat det med sina kollegor på Naturvårdsverket,

sammanfattade han utvärderingen i en promemoria. Denna innehöll en sam

manfattning av direktivförslagets huvudsakliga innehåll samt ett förslag till
vilka åsikter svenska staten skulle ha i det fortsatta arbetet. Den 11 februari

1998 skickades promemorian till Thomas Backman. Han var ansvarig för

lastbilsindustrins utsläppsfrågor inom miljödepartementet. I beslutsproces

sen var det, som Backman uttrycker det, dags för Naturvårdsverket att lämna

över stafettpinnen till regeringskansliet.

I promemorian framgår att Bert Höglunds och Naturvårdsverkets åsik

ter i stort sett stämde överens med de svenska lastbilsföretagens och ACEAs

gemensamma uppfattning. Visserligen saknade Naturvårdsverket ett tillver

karansvar i kommissionens direktivförslag, det tillverkansvar som Sverige re

dan infört i sin nationella lagstiftning. Men sänkningen av NOx till 5,0

g/kWh och av partikelutsläpp till 0,11 g/kWh ansågs vara en rimlig reduk

tion. Naturvårdsverket delade även åsikten att fortsatt arbete var nödvändigt

innan kraven för 2005 kunde bestämmas. Därför betonade Naturvårdsverket

att det inte var angeläget att försöka få med kravnivåer för 2005 i det aktuella

direktivet. Även förslaget till provmetod accepterades av Naturvårdsverket
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med motiveringen att förslaget byggde på den överenskommelse Sverige re

dan ställt sig bakom i FN-ECE.

Även Thomas Backman tyckte kommissionens förslag var bra. Han

hade inte bara fått frågan förklarad för sig av Bert Höglund utan även av re

presentanter för Volvo och Scania. Utifrån denna information formulerade

han ett förslag till svensk ståndpunkt. Detta förslag lyckades han sedan för

ankra bland övriga berörda departement i regeringskansliet utan ändringar. I

Sverige var alltså lastbilsföretagen, ämbetsverket och regeringskansliet av

samma uppfattning.

Ministerrådet börjar diskutera frågan
Vid rådets miljöministermöte den 16 december 1997 informerade Ritt Bjer

regard, dåvarande kommissionär för DG miljö, om kommissionens förslag

till utsläppsdirektiv för lastbilar (C/97/399). Men det var först den 25 febru
ari 1998 som ministerrådet hade en första diskussion om kommissionens

förslag. Diskussionen hölls i rådets arbetsgrupp för miljöfrågor där det hu

vudsakliga arbetet med frågan inom rådet skedde. Här var det inte medlems

ländernas miljöministrar som deltog utan tjänstemän med betydligt snävare

ansvarsområden.

Mötet inleddes med att en tjänsteman från DG industri föredrog kom

missionens förslag. Precis som i MVEG var en majoritet av medlemsländer

nas representanter positiva till förslaget. Den tyska och den österrikiska dele

gationen ville dock fortfarande ha obligatoriska gränsvärden för 2005 med i

förslaget. I arbetsgruppen representerades Sverige av Thomas Backman från

miljödepartementet. Vid vissa av arbetsgruppens möten under 1998 och

1999 hade Backman även med sig Höglund eller någon annan expert från

Naturvårdsverket. Detta för att få hjälp i tekniskt komplicerade diskussioner.

Backman fick dessutom hjälp av främst Höglund med att granska olika för

slag och rapporter mellan arbetsgruppens möten. Mellan rådsmötena arbeta

de Backman inte bara med att ta fram och förankra en svensk åsiktsposition

inom regeringskansliet. Som brukligt försåg Backman även åsiktspositionen

med så kallade "fall back positions", dvs åsikter att falla tillbaka på utifall det

som svenska staten helst ville, skulle visa sig svårt att få gehör för i rådet. Så

dana mer eller mindre kompromissade åsikter gav Backman förhandlingsut

rymme vid rådsmötena. Detta ansåg han vara nödvändigt för att kunna upp

nå gemensamma rådslösningar. En betydelsefull del i Backmans utarbetande
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av olika åsiktspositioner var att försöka förutse vad representanter för andra

medlemsstater skulle tycka.

Förutom att ställa sig positiv till kommissionens förslag vid mötet i de

cember passade Backman på att framföra önskemål om att utsläppsreglerna

borde kompletteras med ett tillverkaransvar. Regeringskansliet förespråkade

sedan tidigare även ett tillverkaransvar i auto-oilprogrammets personbilsdi

rektiv. För att kunna se vilka punkter som behövde diskuteras bestämdes att

delegationerna skulle inkomma med skriftliga kommentarer inför arbets

gruppens nästa möte i april.

Den 2 april 1998 höll rådets arbetsgrupp möte igen för att diskutera

kommissionens förslag. Även vid detta möte deltog DG industri för att för

klara och diskutera förslaget. Tillsanunans gick mötesdeltagarna igenom arti

kel för artikel i fördraget. Tyskland fortsatte att hävda uppfattningen att 2005

nivån (Euro 4) skulle inkluderas i direktivet. Enligt den tyska delegationen

var valet att antingen ta med en tvingande 200S-nivå, eller att ta med den i

form av riktvärden. Det nya förslaget om att införa riktvärden för 2005 fick

även stöd av Hollands, Da11.marks och Belgiens representanter. Trots att det

fortfarande fanns ett övervägande stöd för kommissionens förslag började

ideer om att ta med ytterligare kravnivåer etablera sig i diskussionerna.

I<ommissionens företrädare ville dock inte ändra sitt förslag. De ansåg fort

farande att ytterligare utsläppssteg borde tas upp i efterkommande direktiv.

Fokus på de andra direktiven
Ännu så länge hade diskussionerna kring lastbilsdirektivet inte tagit fart or

dentligt i ministerrådet. Storbritannien, som var EDs ordförandeiand under

första hälften av 1998, prioriterade till en början inte något av områdena

inom auto-oilprogrammet speciellt högt. Enligt Thomas Backman på miljö

departementet berodde detta främst på att britterna ansåg att det inte fanns

tid att nå en gemensam position under deras ordförandeskap. Andra med

lemsländer uppmuntrade dock Storbritannien att driva på diskussionerna av

programmets direktiv mot ett formellt beslut, vilket också skedde. På grund

av det utdragna arbetet med provmetoderna i Geneve släpade arbetet med

direktivet för tunga lastbilar efter de andra områdena inom auto

oilprogrammet (dvs personbilsdirektivet, bränsledirektivet och direktivet för

lätta lastbilar). Direktivet för tunga lastbilar hamnade därför också utanför

den ökade fokuseringen på auto-oilprogrammet. Under sista veckan av sitt

ordförandeskap, närmare bestämt den 29 juni 1998, kunde Storbritannien
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också presentera en slutlig uppgörelse mellan rådet och europaparlamentet

för dessa tre direktiv.

Trots att arbetet med de tunga lastbilarna inte fanns med i uppgörelsen,

och ännu inte uppmärksammades i vidare kretsar, pågick en hel del arbete

med det tunga lastbilsdirektivet. I europaparlamentets utskott för miljö, folk

hälsa och konsumentskydd utsågs Bernd Lange, tysk socialdemokrat, den 22

april till rapportör för detta direktiv. Lange var sedan tidigare rapportör för

personbilsdirektivet i auto-oilprogrammet. Frågan om vem som skulle vara

rapportör var inte kontroversiell i miljöutskottet. Detta berodde på att Lange

generellt sett uppfattades som både kunnig och ur miljösynpunkt framgångs

rik i det tidigare arbetet med personbilsdirektivet.

En läcka från ACEA
I ACEAs arbetsgrupp CVD (Commercial Vehicle Diesel) fortsatte last

bilstillverkarnas representanter att diskutera förslagets konsekvenser och

ärendets utveckling. Mellan n1ötena i CVD var kontakterna mellan medlems

företagen och Castelleri i Bryssel omfattande. I diskussionerna redovisades

beräkningar och modeller från företagens egna testlaboratorier. Med stöd av

bl a dessa beräkningar ställde arbetsgruppen samman ett internt dokument.

Dokumentet visade vilka utsläppsnivåer medlemsföretagen bedömde vara

möjliga att uppnå, dels med enbart motorbaserad teknik, dels med någon

form av efterbehandlingsteknik (katalysator) som komplement. För bl a kvä

veoxider (NOx) och sotpartiklar (PN), presenterades möjliga värden inte

bara för år 2000 utan även för år 2005 i tabellen. De värden som internt be

dömdes möjliga var generellt sett lägre än de ACEA tidigare utåt presenterat

som tekniskt möjliga.
Till Castelleris med fleras stora förtret läckte detta interndokument ut

under första halvåret 1998. Dokumentet hamnade i händerna på den tyske

rapportören Bernd Lange i europaparlamentet. Enligt ACEAs företrädare

hade de lägsta möjliga utsläppsnivåerna i interndokumentet ett flertal fotno

ter. Av dessa framgick att lägstanivåerna hade flera reservationer kopplade

till sig, bl a att: tekniken ännu ej var färdigutvecklad men hade potential;

prov pågick; och att tekniken inte var utredd avseende hållbarhet. Bernd

Lange använde sig av interndokumentet då han började utforma vad som

skulle komma att bli det skriftliga resultatet aveuropaparlamentets första

läsning. Lange tog dock inte hänsyn till fotnoterna. Lange arbetade efter lin-
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jen att om tillverkarna själva sade sig kunna uppnå dessa lägre nivåer, varför
då inte låta europaparlamentet se till att de också gjorde det?

ACEA fick reda på att Lange fått tag i ACEAs interndokument och av

såg att föreslå en skärpning av kommissionens förslag. Castelleri bokade då

ett möte med Lange. Vid mötet använde Castelleri samma argument som an
förts för att försvara ACEAs förslag under kommissionens arbetsfas. Castel

leri försökte alltså förklara att den nya efterbehandlingstekniken ännu var i

utvecklingsstadiet och innehöll många osäkerheter. Därför borde också be

slutet om ytterligare kravsteg skjutas på framtiden så att tekniken hann ut

vecklas tillräckligt. Lange lät sig dock inte övertygas av de argument Castelle
ri framförde vid deras n1öte.

Motsättningar mellan ACEA och katalysatortillverkarna
r sitt arbete under europaparlamentets första läsning av kommissionens för

slag tilllastbilsdirektiv, tog Lange kontakt med katalysatortillverkarna för att

höra vilken syn de hade i frågan. De största katalysatortillverkarna var tyska.

r undersökningen sägs detta ha underlättat både Langes kontakter och kata

lysatortillverkarnas möjligheter att påverka Lange. Enligt en ACEA

tjänsteman började katalysatortillverkarna, med Siemens i spetsen, vid denna

tidpunkt se en reell möjlighet att skapa en marknad. Ett direktiv med krav på

efterbehandling skulle i praktiken betyda en ny europeisk marknad för deras

produkter. Inom ACEA, vars medlemmar enats om att inte vilja ha ut

släppsnivåer som krävde efterbehandlingsutrustning i direktivet, började ka

talysatortillverkarna därmed uppfattas som fiender.

Resultatet av första läsningen
Lange vände sig inte bara till katalysatortillverkarna. Han hade även kontak

ter med enskilda lastbilstillverkare, i synnerhet de tyska. Detta gjordes bl a

för att diskutera hur enskilda medlemmars uppfattningar såg ut bakom den

gemensamma linje ACEA presenterade.

ACEAs vetskap om Langes ambitioner under första läsningen föran

ledde inte bara Castelleri att ta kontakt med Lange. Även den svenska PR

firman Iveabs Brysselkontor, som representerade Scania i EV-frågor, tog

kontakt med Lange. Vid mötet argumenterade Iveab, precis som ACEA, för

att kommissionens förslag var det mest lämpliga. Lange hävdade dock att

han inte trodde på I<.reabs argument, och enligt Marie Duval på I<.reab blev
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det ingen egentlig diskussion. Iveab och Scania pratade inte heller mer med

Lange under processen eftersom man ansåg det meningslöst.

Castelleris misslyckade försök att övertyga Lange om att kommissions

förslaget var bra betydde inte att ACEAs ansträngningar att påverka europa

parlamentet upphörde. Tvärtom enades Castelleri och medlemsrepresentan

terna i arbetsgruppen CVD om att fortsätta försöka övertyga andra europa

parlamentariker. Först riktade ACEA in sig på de parlamentariker som del

tog i miljöutskottets arbete. Sedan utökades påverkansförsöken till hela eu

ropaparlamentet. I och med att ACEA och dess medlemsföretag lyckades

övertyga vissa parlamentariker om att europaparlamentet borde gå mer på

kommissionens förslag skapades ett alternativ till Langes linje. Detta förslag

liknade mer kommissionens och presenterades av den italienske europapar

lamentarikern Marinucci. Bakom en del europaparlamentarikers åsikter låg,

enligt Castelleri, de olika lastbilstillverkarna:

"Marinucci, PSE, that is the result offor example Iveco. Hautala, a green,

she was against our proposal, she was more severe than Lange. Mr Virgin,

that was the result of the Volvo action for example. .. Virgin proposedfor the

year 2005 a limit of 3 grams. That was much higher than the Lange pro

posal".

Det skulle dock visa sig svårt att försvara kommissionens förslag i europa

parlamentet under första läsningen.

Ökade aktiviteter i Sverige
När lastbilsföretagens representanter diskuterat kommissionens förslag inom

ACEA hade den allmänna uppfattningen varit att förslaget var bra. ACEA

hade också lyckats få gehör för de gemensamma uppfattningar som utveck

lats under arbetet. Nu började det successivt gå upp för Volvos och Scanias

företrädare att en tydlig opposition mot kommissionens, tillika ACEAs, för

slag höll på att skapas inom europaparlamentet. Som en följd av detta ökade

Volvo och Scania inte bara sina kontakter med europaparlamentariker för att

försöka påverka dessa. De svenska lastbilstillverkarna ökade också sina akti

viteter i Sverige.

Tidigt på hösten 1998 ordnade Volvo och Scania ett gemensamt möte

med involverade personer på miljödepartementet, näringsdepartementet och

N aturvårdsverket, detta för att argumentera för sina uppfattningar. Volvos
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och Scanias uppfattningar överensstämde i stort sett med ACEAs gemen

samma position. Dessförinnan hade Scania hållit ett möte i Södertälje, främst

för involverade tjänstemäl~ från myndigheter och regeringskansliet. Vid mö

tet hade Scania demonstrerat olika testmetoder. Under hösten 1998 ordnade

även Sten Ingesson på Volvo ett möte i Göteborg. Vid detta möte informe

rade Ingesson m fl om s k cycle-beating, dvs om möjligheten för lastbilstill

verkare att fuska vid olika provmetoder där dieselmotorers utsläpp mäts.

Thomas Backman från miljödepartementet fanns bland deltagarna, men även

tjänstemän från EU-kommissionen och FN-ECE. Vid mötet förstärktes

åhörarnas insikter rejält om hur tillverkare kan fuska, enligt Backman. Det

var också vad Volvo ville bidra till.
För Volvo och Scania blev det också viktigare att samla information om

vad som hände i beslutsprocessen. Även i detta avseende var kontakterna i

Sverige högst betydelsefulla. Exempelvis Hans Abrahamsson, Scanias EU

samordnare med ett förflutet som riksdagsledamot, ökade sina kontakter

med Thomas Backman på miljödepartementet. Främst ville Abrahamsson få

information om vad som skedde i rådet. Liksom de kraftproducerande före

tagen hade Volvo och Scania en nationell branschorganisation. Men i prakti

ken gick de bägge företagens kontakter med regeringskansliet inte via denna

organisation. Inom miljödepartementet var man också nöjda med att ha di

rektkontakter med personer inom Volvo och Scania istället för med personer

från den nationella branschorganisationen. Vid tidigare kontakter med be

rörda offentliga organisationer ansågs branschorganisationens representanter

nämligen ha saknat en pragmatisk konstruktiv inställning och istället varit

polemiska och öppet negativa. Därigenom hade de också hamnat utanför

kontakterna mellan svenska lastbilstillverkare, miljödepartementet och myn

digheter i det ED-relaterade arbetet.

Ytterligare en tråkig insikt
Europaparlamentets framväxande oppOSition mot kommissionens förslag

var inte den enda tendens de svenska lastbilsföretagen successivt märkte un

der 1998 och uppfattade som negativ. Att de tyska tillverkarna av avgasre

ningsutrustning argumenterade för Langes linje var känt sedan tidigare. Un

der hösten 1998 stod det, enligt Ingesson, dessutom klart för Volvo och Sca

nia att de tyska lastbilstillverkarna inte längre agerade efter den gemensamma

ACEA-åsikten:
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''Atminstone hiisten 1998 stod det ganska klart att det fanns de som puffade

fär annat än vad man iippet sa på miitena [inom ACEA}"

Denna gemensamma åsiktsposition hade dessa tillverkare tidigare, utan

egentliga invändningar, varit med och enats om. Tvärtemot vad som sades

inom ACEA agerade de tyska lastbilstillverkarna nu för Langes linje. Utan att

det skulle märkas för ACEAs övriga medlemmar kontaktade dessa tillverkare

bl a europaparlamentariker för att argumentera för sina ändrade uppfattning

ar.

Åsikter börjar ändras i rådets arbetsgrupp
Den 2 juli, dvs ett par dagar efter att ministerrådet och europaparlamentet

formellt enats om auto-oilprogrammets övriga direktiv, höll ministerrådets

arbetsgrupp möte om direktivet för tunga lastbilar. Även vid detta möte dis

kuterades EEV-kraven. Rådets arbetsgrupp var dock fortfarande inställd på

att följa kommissionens förslag om att direktivet endast skulle innehålla en

tvingande nivå för år 2000. Efterkommande nivåer skulle med andra ord dis

kuteras utanför detta direktiv. Vad gällde sådana efterkommande nivåer eta

blerades år 2005 allt mer som en tidpunkt för framtida regelskärpningar. Den

allmänna uppfattningen i arbetsgruppen var att en i EU-kretsar s k "beställ

ning" aven framtida regeländring, skulle skrivas in i kommissionens förslag.

Beställningen från rådet skulle innebära att kommissionen senast 12 månader

efter att lastbilsdirektivet antagits, dock senast den 31 december 1999, lade

fram ett förslag om ytterligare skärpning av utsläppsnivåer för tunga lastbilar.

Under diskussionen av vad denna beställning skulle innehålla ville den

tyska delegationen ha med ett tillägg. I ministerrådets skriftliga förslag till

ändringsdirektiv skulle det stå att kommissionens hänsyn till utvecklingen av

avgasreningsteknik, inbegrep efterbehandlingsteknik (10355/98). De ideer Lan

ge arbetade efter i europaparlamentet började alltså även tydliggöras i minis

terrådets diskussioner.

Rapportörens förslag vinner i europaparlamentet
Hösten 1998 presenterade Lange sitt skriftliga förslag om vad europaparla

mentet skulle tycka i frågan om lastbilsdirektivet. Förslaget behandlades vid

två sammanträden i europaparlamentets miljöutskott: den 23 september och

den 13 oktober. Vid det senare mötet godkände miljöutskottet förslaget.
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Stödet var stort: 33 röster för, 3 röster mot och 1 nedlagd röst. Någon egent

lig konflikt om Langes linje fanns egentligen ännu inte inom europaparla

mentet. Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik, som ibland

kan ha avvikande uppfattningar mot miljöutskottets positioner, hade beslutat

att inte avge något yttrande till det förslag miljöutskottet ställt sig bakom

(A4-0364/98).

Langes skriftliga förslag innehöll ett flertal väsentliga förslag till änd

ringar av kommissionen linje. Centralt i betänkandet var att direktivet inte

bara skulle innehålla tvingande gränsvärden för år 2000 utan även skärpta

tvingande gränsvärden för år 2005. Vad gällde kväveoxidutsläpp (NOx) gick

Lange på kommissionens linje för år 2000, dvs 5,0 g NOx/kWh. Men för år

2005 föreslog Lange gränsvärdet 2,0 g NOx/kWh. I rapporten framgick att

efterbehandlingsutrustning var nödvändig för att kunna uppnå 2005 års

gränsvärde. Lange ville också ha inskrivet i direktivet att kommissionen se

nast den 31 december 2000 skulle lägga fram en rapport om den fortsatta ut

vecklingen av tunga fordons avgasrening.

Den 20 oktober 1998 diskuterade europaparlamentet om det skulle

stödja rapportören Langes förslag. Bernd Lange, som var förste talare, häv

dade att det var självklart att tunga lastbilar, precis som bilar och lätta lastbi

lar, skulle avkrävas efterbehandlingssystem:

HI ask myse!fwhether we can continue to accept this when we have fixed strict

limits on exhaust emissions for passenger cars and light commercial vehicles,

which require a cata!Jst to be incorporated into the exhaust system. The an

swer is no: we urgent!J need exhaust after treatmentfor lomes too'~

E fterbehandlingstekniken för lastbilar var redan fullt fungerande och ett vik

tigt steg att ta för miljön, menade Lange.
Bland de övriga talarna i debatten var stödet för Langes linje stort. Hei

di Hautala från Finland tillhörde den gröna partigruppen i europaparlamen

tet och hade tidigare varit rapportör för bränsledirektivet. Hon ville nu ha

hårdare krav för utsläpp av sotpartiklar än Lange. I sin argumentation för att

skärpta krav var tekniskt möjliga hänvisade Hautala i sitt tal till det interndo

kument som tidigare läckt från ACEA:

'It may interest all ojyou who are still sceptical that the ACEA, the trade

association for the ear industry, appears to regard this as technical!J feasible. I
have seen the documents with my own eyes'~
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En person på talarlistan ville gå försiktigare fram än Lange, nämligen Ivar

Virgin från Sverige i den kristdemokratiska gruppen (PPE). Virgin ansåg

Langes förslag vara för krävande på en punkt. Utsläppskraven för NOx år

2005 borde istället för 2,0 gram/kWh vara 3,0 gram enligt Virgin, som tidi

gare pratat med bl a Volvo i frågan.

På kommissionens vägnar förklarade kommissionären för industrifrå

gor, Martin Bangemann, att både kommissionen och medlemsstaterna hade

ett annat synsätt än europaparlamentet. Tvingande krav för 2005 var inte

möjligt att bestämma ännu med hänsyn till att tekniken ännu var outvecklad.

Om europaparlamentet inte ändrade åsikt under andra läsningen skulle det

bli en mycket svår förlikning mellan ministerrådet och parlamentet, hävdade

Bangemann. Lange och Bangemann avslutade debatten med en dispyt om

varför ärendet dragit ut så mycket på tiden. Bangemann påpekade att kom

missionen presenterat förslaget i december 1997 och att europaparlamentet

först hösten 1998 tagit ställning till det. Lange menade dock att europapar

lamentet inte fick kommissionens förslag förrän sex månader efter att det var

klart. Bangemann hävdade dock att detta var ministerrådets ansvar och inte

kommissionens (12158/98).

Den 21 oktober var det dags för omröstning om förslaget i europapar

lamentet. Rapportören Langes linje vann stort. Av de parlamentariker som

deltog i omröstningen var 487 för förslaget, 41 emot och 15 lade ned sina

röster.

Inom ACEA uppfattades resultatet aveuropaparlamentets första läs

ning som en betydande skärpning och utökning av kommissionens tidigare

förslag. Resultatet av omröstningen kom dock inte som någon total över

raskning för medlemmarna. Bland deltagarna i arbetsgruppen CVD fanns

flera förklaringar till ACEAs misslyckade påverkansförsök. Castelleris för

klaring var att ideer om miljöförbättringar successivt fått en starkare ställning

inom europaparlamentet, något ACEAs tjänstemän och representanter för

medlemsföretagen också märkte i kontakterna med europapa:rlamentet. Möj

ligheterna att övertyga miljöutskottets medlemmar var, enligt Castelleri,

mycket små eftersom "de är så extrema". ACEA hade heller inte lyckats

stoppa miljöutskottets förslag genom att få gehör bland övriga europaparla

mentariker. Enligt Sten Ingesson hade deltagarna i CVD underskattat euro

paparlamentets betydelse. Det nära samarbetet mellan kommissionen och

industrin bidrog till att andra instansers del i beslutsprocessen glömdes bort,

något Ingesson i efterhand såg som en svaghet med samarbetsformen.
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Ministerrådets ställningstagande
Efter europaparlamentets första läsning var det nu ministerrådet som skulle

försöka ta ställning i frågan. Under parlamentets första läsning hade miljöde

partementets Thomas Backman haft informella kontakter med kollegor som

representerade andra medlemsstater i rådets arbetsgrupp, bl a för att diskute

ra vad rådet borde tycka i ärendet. Den 23 oktober, dvs bara ett par dagar ef

ter att europaparlamentet godtagit Langes förslag, hade rådets arbetsgrupp

för miljöfrågor möte. Nu var Österrike ordförandeiand i EU. Den österrikis

ka delegationen i arbetsgruppen var därför också ordförande vid detta möte.

Ordföranden påminde delegationerna om hur bråttom det var att forma

en gemensam åsikt. Drog processen ut på tiden skulle industrin inte hinna

anpassa sig till de tidsfrister förslaget angav. En politisk överenskommelse

behövde uppnås till miljöministermötet den 21 december 1998, så att texten

senast den 17 januari 1999 skulle kunna överlämnas till europaparlamentet

för en andra behandling.

Efter att kommissionens representant redogjort för europaparlamentets

ändringsförslag, av vilka kommissionen motsatte sig ett flertal, uppstod en

diskussion om huruvida ändringsförslaget var bra eller inte. Några länder

hade en ganska bestämd uppfattning. Den tyska delegationen var besviken

över att kommissionen avstyrkt så många aveuropaparlamentets ändrings

förslag och tyckte att man borde ha en mer positiv inställning till dessa. Den

italienska delegationen däremot delade kommissionens uppfattning.

Flera länders representanter hade dock vaga eller inga bestämda upp

fattningar om europaparlamentets förslag. Bl a Thomas Backman, som före

trädde Sverige, ville ha mer tid att sätta sig in i vad förslaget egentligen inne

bar.

Iden om att lägga till en 200S-nivå i direktivet hade successivt etablerats

i arbetsgruppen. Frågan var bara om den skulle göras vägledande eller tving

ande? En majoritet av delegationerna, däribland Sverige, sade sig vara positi

va till ett vägledande gränsvärde för år 2005, dvs en frivillig nivå. Den hol

ländska delegationen ansåg dessutom att det skulle vara ett sätt att tillmötes

gå europaparlamentet.

Den tyska delegationen sade sig dock inte kunna godta att gränsvärden

för år 2005 införlivades i direktivet, vare sig vägledande eller tvingande, om

de inte sattes på nivåer så att efterbehandlingsteknik krävdes på fordonen.

Tysklands företrädare fortsatte alltså att starkt propagera för efterbehand

lingsutrustning. Thomas Backman å sin sida passade på att upprepa det

svenska hållbarhetskravet på motorer. Samtidigt som det rådde osäkerhet om
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hur helheten i rådets åsiktsposition borde utvecklas så framförde flera repre

sentanter vid mötet, precis som Backman, synpunkter på vissa delar av inne

hållet.

ACEA försöker samordna aktiviteter mot rådet
Efter misslyckandet i europaparlamentet samlades deltagarna i ACEAs ar

betsgrupp CVD för att diskutera vad som hänt. Hur skulle man jobba vida

re? Eftersom det nu var det mellanstatliga ministerrådet som skulle forma en

åsikt i frågan, skulle ACEA försöka sprida sin gemensamma linje till respek

tive medlemsstat. Tjänstemännen på ACEAs sekretariat deltog i allmänhet

inte i påverkansförsök på nationell nivå. Så var det också i detta fallet; att

försöka påverka respektive medlemsstat blev en uppgift för ACEAs med

lemsföretag. Eftersom ACEAs lastbilstillverkare bara hade sin hemvist i någ

ra av EDs medlemsländer (Italien, Tyskland, Sverige, Frankrike och Holland)

bestämdes vilka som skulle försöka påverka de övriga medlemsstaterna. Ut

fallet av denna samordning blev att exempelvis Iveco fick ansvara för Spani

en och Mercedes för Österrike. Castelleris eget deltagande i försöken att på

verka rådet blev att skicka ett brev med ACEAs gemensamma åsikt till ord

förandelandet under hösten 1998 (Österrike) och under våren 1999 (Tysk

land).
I och med insikten om att vissa tillverkare egentligen hade andra åsikter

än vad som sades inom ACEA, var Sten Ingesson något skeptisk till hur de

tyska tillverkarnas argumentation egentligen skulle se ut.

Ändrade åsikter inom ministerrådets arbetsgrupp
Den 7 december 1998 höll rådets arbetsgrupp för miljöfrågor ett nytt möte.

Sedan förra mötet hade åsikter både tagit form och svängt vad gällde 2005

kravet. I diskussionerna framstod nu en tvingande nivå år 2005 som ofrån

komlig. Thomas Backman från miljödepartementet överraskades av attityd

förändringen. Han var inte nöjd med att de nu starkaste förespråkarna för att

inkludera en tvingande nivå år 2005 i förslaget, Tysklands företrädare, inte

informerat om deras åsiktssvängning före rådets möte. Det hade man tidiga

re sagt till Backman att man skulle göra om så skedde. Backman tyckte fort

farande att kommissionens förslag om endast en kravnivå för år 2000 var

bäst i detta läge. Men han insåg att det var svårt att stå emot den allmänna
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åsiktsförändringen. Han förstod även argumentet om att kompromisser med

europaparlamentet var nödvändiga.

Under sammankomsten i Bryssel ringde Backman hem till sina kon

taktpersoner på Scania och Volvo för att tala om att ett förslag med enbart

2000-nivån inte längre skulle gå igenom. På Scarua var Hans Abrahamsson

besviken över beskedet om att även rådets uppfattning började ändras i rikt

ning mot europaparlamentets åsikt. Men han övertygades av Backman om
att de svenska lastbilsföretagen fick lov att inse "politiska realiteter". Back

man bad sina kontaktpersoner på Scania och Volvo att tänka till kring ären

dets utveckling, och om hur de ville ha det, så skulle Backman vara beredd

att lyssna på detta sedan. I relationen mellan Backman och de svenska last

bilstillverkarna var det inte bara Backman som försåg Volvo och Scania med

information om vad som pågick. Även Volvo och Scania försåg Backman

med dokument mm från EUs beslutsprocesser. Enligt Backman hade for

donstillverkarna en "oerhört stark lobbyapparat nere i Bryssel". Därför kun

de miljödepartementet få t ex kommissionens och rådets underhands- och

officiella dokument betydligt snabbare via Volvo och Scania än den officiella

vägen.

I<.ontentan av rådsmötet blev att det stora flertalet delegationer, där

ibland Sverige, ställde sig bakom att göra nivåerna för år 2005 tvingande.

Endast den spanska och belgiska delegationen ansåg nu att 2005-nivåerna

skulle vara frivilliga. Vilka exakta nivåer direktiven för 2005 skulle ha fanns

det dock delade meningar om. Denna fråga avgjordes heller inte under mö

tet.

Det förslag som delegationen från ordförandelandet Österrike sam

manställde var att utsläppen av NOx skulle vara 3,5 g/kWh år 2005. Detta

var den utsläppsgräns som ACEAs medlemmar uppskattade kunde nås med

enbart motorrenande teknik. Den tyska delegationen ville dock ha 2,0 g

NOx per kWh och fick även med sig Danmark på denna linje. Enligt det in

terndokument som tidigare läckt ut från ACEA var det endast efterbehand

lingsteknik (katalysator) som skulle kunna klara denna utsläppsnivå. Trots at

titydförändringen och de kvarvarande olösta frågorna i gruppen var Back

man ganska nöjd efter mötet. Han hade lyckats etablera den svenska åsikten

om hållbarhetskrav i rådets gemensamma linje.
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Högt tempo i ministerrådet
Nu var det bråttom. Rådets arbetsgrupp för miljöfrågor hade flera delfrågor

kvar att fastställa och tiden rann iväg. Den 15 decerrLber 1998 träffades

gruppen igen för att fortsätta diskussionerna. Åsiktsskillnaderna om olika de

lar av direktivet kvarstod under mötet: exempelvis ville knappt hälften av de

legationerna under en övergångstid ha rätt att ge skattelättnader för fordon

som uppfyller Euro 3 (kraven för år 2000) medan övriga delegationer mot

satte sig detta; Tyskland och Danmarks delegationer fortsatte driva sina krav

på 2,0 g NOx/kWh för år 2005; Spanien ville ha ett undantag för små

dieselmotorer och blockerade kravet om tillverkaransvar i direktivet för att

uppnå detta (14092/98). För att motarbeta den spanska delegationens block

ering av tillverkaransvaret blockerade den svenska delegationen det spanska

kravet om undantag. Den spanske miljöattachen, som såg Backman som en

representant för Volvo och Scania, ilsknade då till, enligt Backman, och kun

de inte förstå varför Volvo och Scania blockerade en liten spansk tillverkares

intressen:

"[den spanske miy'iiattachen} tog bladetfrån munnen: "Hur kan det komma

sig att Volvo och Scania är rädda fo"r en liten spansk tillverkare som produce

rar ett par tusen bilar om året?". Då insågJag att han inte såg mig som re-

presentantfär Sverige utanJustfo"r Volvo och Scania. Detgjorde sannolikt de

andra också, vilketgett oss en styrka underfärhandlingarna".

Den 20 december samlades EDs miljöministrar dll ett tvådagarsmöte i rådet,

Under mötet fastställdes en gemensam åsiktsposition som mer liknade euro

paparlamentets förslag än kommissionens, Förutom nivåer för år 2000 (Euro

3) och för år 2005 (Euro 4) enades rådet om ytterligare ett kravsteg för år

2008 (Euro 5). För år 2005 hade Tyskland och Danmark dock fått ge sig i

kraven på 2,0 g NOx/kWh. Utsläppsnivån blev istället 3,5 g, en nivå last

bilstillverkarna skulle kunna nå med enbart motorteknik enligt ACEAs inter

na dokument. Från och med år 2008 måste dock alla lastbilar utrustas med

efterbehandlingsteknik eftersom utsläppsgränsen av NOx då skulle skärpas

till 2,0 g/kWh (14396/98). Detta utsläppskrav gick inte att klara med enbart

motorrenande teknile
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En majoritet inom ACEA stödjer rådets linje
Inom ACEA ansåg Castelleri att man än en gång inte lyckats speciellt väl

med sina påverkansförsök. Rådets linje uppfattades nu som närmast ännu

mer långtgående än europaparlamentets. Dock hade Langes hårda utsläpps

krav på 2,0 g NOx för 2005 skjutits tre år på framtiden, dvs till 2008. I och

med rådets linje skulle tillverkarna först behöva nå kraven år 2005 genom

enbart motorteknik. Detta var något de tyska lastbilstillverkarna ville undvi

ka. Framför allt MAN ville gå direkt till krav på efterbehandlingsutrustning

för alla från 2005 och därigenom slippa steget som krävde renare motorer.

MAN låg efter på motorutvecklingssidan och hade en svagare ekonomisk

ställning än flertalet andra tillverkare. Att behöva uppnå 200S-kraven med

enbart motorteknik skulle kräva mycket kännbara investeringar för den tyska

tillverkaren. Att försöka klara 200S-kraven genom att hänga på efter

behandlingsutrustning när andra tillverkare klarade kraven genom renare

motorer, var heller inget bra alternativ för MAN m fl. Det skulle öka lastbi

larnas produktionskostnader och därmed också deras försäljningspris. Dess

utom skulle lastbilar med efterbehandlingsutrustning kontinuerligt behöva

fylla på denna med urea (NH2), vilket krävde en infrastruktur för detta på

alla marknader.

Om direktivet däremot kunde utformas så att kravet på 3,5 g NOx hop
pades över, och istället gick direkt på nivåer som krävde efterbehandlingsut

rustning för alla tillverkare, skulle de tyska tillverkarna genom sitt etablerade

samarbete med tyska katalysatortillverkare få ett försprång i den tekniska ut

vecklingen. Inte minst Volvo och Scania, som redan satsat stora resurser på

att utveckla renare motorteknik, skulle då förlora sitt tekniska försprång.

Sambandet mellan å ena sidan de förslag till direktiv som höll på att utkristal

liseras, å andra sidan egna och andras verksamheter, började klarna för flerta

let lastbilstillverkare.
Inom ACEA stödde Volvo, Scania, RVl och lveco förslaget att först

anta nivåer som krävde motorrenande teknik (år 2005) och i ett senare steg

anta utsläppsnivåer som krävde efterbehandlingsteknik (år 2008). En majori

tet av ACEAs lastbilstillverkande medlemmar var alltså för ministerrådets

förslag (och mot europaparlamentets), trots att man från början helst inte ve

lat ha andra steg än för år 2000 i förslaget.

Under våren 1999 hörjande MAN och Mercedes undan för undan ta

upp sina avvikande uppfattningar om rådets åsiktsposition inom ACEA. En
ligt de svenska lastbilsföretagens företrädare hycklade tyskarna nu inte längre

med att de stödde Langes och europaparlamentets förslag till direktiv. Trots
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att MAN, Mercedes och DAF var i minoritet inom ACEA tryckte de under

senvåren på hårt för att få ACEA att ändra uppfattning till att stödja europa

parlamentets direktivförslag. I och med att konflikterna i arbetsgruppen

CVD inte kunde lösas vandrade frågan uppåt i ACEAs hierarki. Både till
mellannivån, dvs tekniska kommitten för kommersiella fordon (CVTC), och

högsta nivån, dvs styrelsen för kommersiella fordon (CV Board). I styrelsen

satt lastbilsföretagens verkställande direktörer satt som representanter. Alla

medlemsföretag var dock representerade på alla nivåer och fyra av de sju

lastbilstillverkarna vägrade, trots hårda påtryckningar från de tyska tillverkar

na och DAF, att backa från stödet för rådets åsiktsposition. Argumenten

från de fyra var att tillverkarna redan enats om att stödja rådets linje, istället

för europaparlamentets, och att en majoritet av medlemmarna fortfarande

stod bakom detta.

I maj 1999 fick MAN, Mercedes och DAF också ge upp sina försök att
ändra ACEAs gemensamma åsiktsposition. Deras försök att vid sidan av

ACEA få EDs organisationer att anta Langes direktivförslag avtog dock inte.

Istället trappades påverkansförsöken upp. De andra lastbilstillverkarnas re

presentanter och ACEAs tjänstemän märkte undan för undan att de tyska

lastbilstillverkarnas påtryckningar ökade ytterligare. För att förbättra möjlig

heterna att påverka parlamentariker från Storbritannien använde sig Merce

des istället av namnet Chrysler - ett bilmärke med historiska brittiska

kopplingar som nu ingick i den tyska koncernen - då dessa parlamentariker

kontaktades. EDs organisationer utsattes nu för omfattande påverkansförsök

och enligt Castelleri rådde allmän förvirring om vad lastbilsindustrin egentli

gen ville i frågan. Var det inte ACEAs gemensamma linje som gällde? Att

EDs organisationer tydligt märkte att vissa lastbilstillverkare motarbetade

lastbilsindustrins gemensamma åsikt blev, enligt Sten Ingesson, besvärande

för ACEA och dess ansvarige tjänsteman Castelleri.

Vid ett möte inom ACEA i juli 1999 fick främst MAN och Mercedes

företrädare hård kritik av övriga representanter för att de fortsatte att mot

verka ACEAs gemensamma linje. En majoritet av ACEAs lastbilstillverkan

de medlemmar, med stöd av Castelleri, krävde att de slutade med detta. Efter

mötet drog de tyska tillverkarna också ned på sina egna påverkansförsök vid

sidan av ACEA. Enligt en företrädare för Scania understödde de istället de

tyska katalysatortillverkarnas arbete mot EDs organisationer desto mer, detta

för att själva bli mer osynliga i påverkansförsöken.
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Påtryckningar i rådet in i det sista
Första halvåret 1999 var Tyskland ordförandeland inom ED. Under denna

tid var lastbilsclirektivets ärendegång långsam. Den 22 april antog ministerrå

det formellt den åsiktsposition som medlemsländernas miljöminstrar enats

om vid rådsmötet i december 1998. Asiktspositionen gick därmed tillbaka till

europaparlamentet för en andra läsning. Den 23 juli 1999 tillkännagav euro

paparlamentets talesman att rådets gemensamma ståndpunkt mottagits och

hänvisats till europaparlamentets miljöutskott och rapportören Lange. Ären

det avgjordes alltså inte under Tysklands ordförandeskap. Scanias represen

tanter ansåg att Lange hade förhalat ärendegången för att få mer tid att på

verka EDs organisationer.

I rådets arbetsgrupp för miljöfrågor drev den tyska delegationen på hårt

under större delen av 1999 för att rådets gemensamma uppfattning skulle

ändras enligt europaparlamentets förslag. Dessa påtryckningar fortsatte även

efter det att rådets gemensamma åsikt lämnats till europaparlamentet för en

andra läsning. Missnöjet med de hårda tyska påtryckningarna ökade dock

bland andra länders delegationer; inte minst hos Backman som under hös

tens möten var "fly förbannad" på den tyske delegationsledaren som han an

såg gick MANs ärenden. Inför mötet den 7-8 november i rådets miljöarbets

grupp återkom förslaget att rådet skulle ändra sin gemensamma åsiktsposi

tion efter europaparlamentets förslag. Underlaget till mötet skickades ut till

medlemsländernas regeringskanslier med bara ett par dagars varsel. Nu åter

stod endast en dryg vecka till att europaparlamentet skulle ta ställning i frå

gan.

På näringsdepartementet tog tjänstemannen Annika Perstedt kontakt

med Backman på miljödepartementet för att diskutera vilken den svenska

åsiktspositionen skulle vara. Backman förklarade att den svenska positionen

fortsatt skulle vara att inte acceptera några ändringar i rådets tidigare antagna

åsikt. Eftersom informationen kommit så sent fanns ingen tid för Annika

Perstedt att själv kontakta de svenska lastbilsföretagen. Istället fick hon be

Backman att "svära på att han stämt av det här [med industrin] och det kun

de han nästan ta gift på" enligt Perstedt. Till allmän hjälp i formandet av

svenska åsiktspositioner menade Perstedt att två övergripande baspositioner

inom regeringskansliet var miljöhänsynen samt uppfattningen att motverka

särlösningar för Sverige jämfört med andra länder. Dessa två baspositioner

ansåg Perstedt kunna fungera vägledande för vad man skulle tycka i många

enskilda frågor, dock inte i detta fall.
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På rådsmötet verkade de hårda tyska påverkansförsöken ha motverkat

sitt syfte, enligt Backman. Den tyska delegationen lyckades inte ändra den

gemensamma position som tidigare utarbetats i rådets miljöarbetsgrupp.

Lastbilsföretagen bearbetar europaparlamentariker
Under hösten arbetade I<.reab intensivt med att tillvarata Scanias intressen i

frågan. Jämfört med Volvos Brysselkontor, som drevs i egen regi, var I<.reab

i betydligt större utsträckning engagerade i ärendet. Tillsammans med sina

medarbetare på I<reabs Brysselkontor gick Gunnar Stengård m fl systema

tiskt igenom europaparlamentets parlamentariker för att därefter kontakta

många av dem med sina argument. Vid Iveabs kontakter med EDs organisa

tioner fanns även teknisk och politisk expertis från Scania i Södertälje i all

mänhet med. För bl a Hans Abrahamsson blev det många Brysselresor under

hösten. Även Abrahamssons kollega Kristina Enström, som tidigare arbetat

som handläggare åt europaparlamentarikern Staffan Burenstam-Linder, del

tog vid vissa av Scanias besök.

Både de som var för respektive emot Langes förslag använde miljöar

gument i försöken att påverka europaparlamentariker. Tyska katalysator- och

lastbilstillverkare framhöll att modern teknik i form av efterbehandlingssy

stem innebar att direktiv med lägre utsläppsnivåer kunde införas snabbare.

Detta hävdade de gjorde deras förslag mest miljövänligt. Och om personbilar

hade katalysatorer, varför skulle då inte tunga lastbilar också kunna ha det?

Liksom Lange och de tyska lastbilstillverkarna använde Scania och V01
vo miljöargument för sin linje. Att gå direkt på efterbehancllingsutrustning

skulle innebära lagkrav om teknisk utrustning som ännu inte var färdigut

vecklad. Detta innebar flera frågetecken kring funktionen, enligt Scania och
Volvo. Dessutom krävde efterbehandlingsutrustningen att en ny infrastruk

tur i form av påfyllningsställen för.urea (NH2) byggdes upp. Utan urea i kata

lysatorsystemet skulle utsläppsreningen inte fungera, något som skulle bli fal

let om infrastrukturen inte fungerade eller lastbilarna inte fyllde på. Vidare

genererar urea ammoniak (NH3) under katalyseringsprocessen. Att efterbe

handlingstekniken innehöll giftiga ämnen som riskerade att läcka ut från last

bilar och tanksystem, lyftes fram som ytterligare en negativ aspekt. Mot bak

grund av sina ovanstående argument hävdade Volvo och Scania att motorre

nande teknik var det miljömässigt bästa. Atminstone var det bättre att ta det

ta steg före ett beslut om utsläppsnivåer som krävde efterbehandlingsutrust

ning, i synnerhet om urea-systemet inte skulle fungera i praktiken.
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Inom både europaparlamentet och vissa lastbilsföretag var många miss

nöjda med att Langes förslag så tydligt krävde en teknisk lösning som gyn

nade tyska företag. Att offentliga och privata organisationer från Tyskland

också gått så hårt fram i sina försök att påverka började under hösten även

slå tillbaka mot dem själva. I kontakterna med bl a personer från Storbritan

nien i europaparlamentet och rådet spelade l<..teab också, något fult enligt

dem själva, på de antityska stämningar som av flera respondenter fortfarande

sägs leva kvar i Europa. I diskussionerna mellan RVl, Volvo, Iveco och Sca

nia kallades de tyska ansträngningarna halvt på skämt för "the German

push". Volvos och Scania/Kreabs samarbete inskränkte sig till att de infor

merade varandra om vilka personer de kontaktade och hur det gick.

Inom europaparlamentets miljöutskott hade dock Bernd Lange fortsatt

förtroende. Den 19 oktober 1999 godkände miljöutskottet Langes något
omarbetade förslag med 36 röster för och 12 mot. Jämfört med rådets direk

tivförslag hade Lange övergett nivån 3,5 g NOx för 2005 (som krävde renare

motorteknik) och gått direkt på nivån 2,0 g NOx (som krävde efterbehand

lingsutrustning). Som skäl för att hoppa över 3,5 g NOx-steget hävdade

Lange att detta inte var ändamålsenligt. Detta eftersom det skulle tvinga last

bilstillverkarna att arbeta längs två parallella spår istället för att enbart satsa

på den moderna efterbehandlingstekniken (AS-0043/1999, s 37). Lange före

slog också att kravet 2,0 g NOx skulle införas fr o m 2006 istället för 2008

som rådet föreslagit (AS-0043/1999).

Det tidigare starka stödet för Lange minskade successivt i europaparla

mentet hösten 1999. Lal1ge märkte detta och kontaktade DG miljö inom

konunissionen för att försöka få dem att övertala rådet att ändra uppfattning.

Enligt Albin Dahlberg, tidigare chef inom Naturvårdsverket och nu tjänste

man inom DG miljö, kom dock denna förfrågan alldeles för sent. Den var

även för omfattande för att någonting skulle kunna göras. Lange fick inte

heller något stöd från DG miljö. Den 28 oktober 1999 höll DG industris ar

betsgrupp MVEG möte. Mötet, där Sten Ingesson från Volva och Hans Ab

rahamsson från Scania deltog, inleddes med en diskussion av vad som pågick

i europaparlamentet och rådet. DG industris representanter konstaterade att

utfallet aveuropaparlamentets kommande omröstning om Langes förslag

fortfarande var svårt att förutsäga.
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Omröstningen närmar sig
Också Volvos och Scanias företrädare var fortfarande högst osäkra om vad

resultatet aveuropaparlamentets omröstning skulle bli. Situationen blev hel

ler inte klarare under debatten i europaparlamentet dagen före omröstningen.

Flera svenska europaparlamentariker var efter kontakter med Scania och

Volvo emot Langes förslag. Andra svenskar i europaparlamentet stödde

dock fortfarande Langes linje, däribland Anneli Hulthen, svensk socialde
mokrat och medlem aveuropaparlamentets miljöutskott.

Den svenska socialdemokratiska regeringen stödde dock ministerrådets

åsiktsposition, vilket var något Scanias företrädare i sista stund försökte ut

nyttja. Till dagen för omröstningen i europaparlamentet, tisdagen den 16 no

vember 1999, fick Iveabs Brysselkontor via kontakter den svenska tidningen

Dagens Industri att publicera en artikel om ärendet. Dagens Industris artikel

beskrev att de svenska tillverkarna riskerade en miljardsmälI om Langes linje

skulle gå igenom, men att det fortfarande fanns svenska europaparlamentari

ker som stödde Langes linje (Hellblom, 1999-11-16). Syftet med artikeln var

att försöka få svenska regeringen att i sin tur snabbt förmå Hulthen m fl att

ändra uppfattning. Vissa önskemål om att Anneli Hulthen skulle överväga

ställningstagandet kom också, enligt Hulthens politiska sekreterare Johanna

Nordmark, från regeringskansliet samma dag som omröstningen.

Även Sveriges Radios Ekonomieko tog i sina morgonsändningar upp

europaparlamentets omröstning. I detta inslag uttalade sig Gunnar Stengård

vid I<.reabs Brysselkontor om att rådets gemensamma åsikt var ett miljömäs

sigt bättre förslag, samt att det var tråkigt att de svenska socialdemokraterna i

europaparlamentet inte velat lyssna mer på svensk industri. Samma dag som

omröstningen skulle hållas i europaparlamentet angav Anneli Hulthen famil

jeskäl för att inte närvara.
Resultatet av omröstningen i europaparlamentet blev att Langes förslag

röstades ner. För att Langes förändrings förslag skulle antas behövde det få

absolut majoritet, dvs minst 314 röster av totala 626. Men detta uppnåddes

inte (C189/25, 1999). Av de parlamentariker som deltog i omröstningen var

258 för Langes ändringsförslag, 219 mot och 27 lade ned sina röster. 13 Rå

dets förslag till direktiv kunde därmed antas i oförändrat skick, till stor lätt

nad för Volvo och Scania.

I efterhand berättar Hulthens politiska sekreterare, Johanna Nordmark,

att hon och Hulthen nog litade lite väl mycket på rapportören Bernd Lange.

13 Ett fåtal av ändringsförslagen röstades om separat med namnupprop, men inte heller något av dessa
uppnådde absolut majoritet (C 189/25, europeiska gemenskapernas officiella tidning 1999).
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Enligt Nordmark insåg både hon och Hulthen i efterhand att det även ver
kade ha funnits tyska intressen bakom förslaget. Men det var ett tekniskt

mycket avancerat förslag som det var svårt att för tiden förstå fullt ut, enligt

Nordmark.

Parlamentet röstar ja
till Langes förslag i
första läsningen.

I
Hårda tyska på
tryckningar i rådet
och parlamentet.

Omröstning
i parlamentet

Volvo märker om Langes än
hyckleri inom drade förslag.

Acrl
Omfattande lobbying
av företag i parlamentet
ang. bränsledirektivet.

I
Kommissionen
antar förslag till
lastbilsdirektiv
ACEAnöjda.

1997 1998 1999 2000

1~III!l~ II~
Sverige och Finland Rådet och parla- Konflikter
påverkar rådet om mentet enas om inom ACEA.
bränsledirektivet. bränsledirektiv m d I

tvingande 2005-steg.

I \ I I

FN-ECE
arbetet i
Geneve klart.

1996

Scarul Jp1märk-1
sammar bränsle-
direktivets negativa
effekter i sent skede.

------ IDG industri bör- Kommissionsför-
jar arbeta med slag om bränsle
lastbilsdirektivet. direktiv tas utan
ACEA med och tvingande 2005-
utvecklar. steg.

1995

I

Arbetet med metoder
för motorprovning
påbörjas i FN-ECE.

1994

~I
DG industri till-
kännager auta
oilprogrammets
start.

Rådets miljöministrar
lägger till tvingande
utsläppsskärpningar
2005 och 2008 i lastbils
direktivet.

ACEAs intern
dokument läcker
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Figur: översikt av beslutsprocessen. 14

14 Ett diagram över tidigare utsläppsdirektivs gränser, samt över gränserna för de olika förslag som
förekom i slutet av beslutsprocessen, finns i bilaga 2.
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KAPITEL 7

Preferenser
konstruktion och karaktär

Detta kapitel handlar om preferenser. Med preferenser avses här ett gemen

samt namn för värderingar, önskemål, åsikter, intressen, positioner, viljor

och mål Gfr March 1988a, si). I<apitlet behandlar dels hur företag och andra

deltagare konstruerade preferenser till grund för sina påverkansförsök i fallen,

dels vilken karaktär dessa preferenser hade och varför.

Preferenser i de empiriska fallen
Preferenser utgjorde en väsentlig aspekt av deltagandet, inte minst för före

tag. Men preferenser var väsentliga på ett huvudsakligen annorlunda sätt än

hur de i allmänhet behandlas! De var nämligen sällan något som fanns i "fär

digt" skick - dvs tydliga, nyanserade och konsekventa - redan i beslutspro

cessernas ingångsskede (i den mån någon tydlig början på EDs beslutspro

cesser nu kan preciseras). Istället konstruerade deltagare i stor utsträckning

preferenser i samspel med andra deltagare under beslutsprocessernas gång.

Eftersom preferenser sällan var givna och "färdiga" redan vid ingången

aven beslutsprocess behövde deltagare forma preferenser för att kunna på

verka. Exempelvis deltagare som var osäkra om, eller inte alls visste, vad de

skulle tycka om olika framväxande direktivförslag behövde ta reda på detta

för att kunna bedriva lobbying, opinionsbildning etc. Deltagare behövde

konstruera preferenser och gjorde också detta på olika sätt. I kapitlet identi

fierar jag tre grundläggande sätt på vilka deltagare konstruerade preferenser,

samt diskuterar ett fjärde.
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Att preferenser konstruerades under EDs beslutsprocesser innebar att
de ändrade form i processerna. Preferenser var med andra ord dynamiska.

Deltagares preferenser kunde ändra generell karaktär under beslutsprocesser

na. Exempelvis kunde deltagare i fallbeskrivningarna gå från vaga eller inga

ideer om vad de skulle tycka, till att successivt utveckla tydliga åsikter. Delta

gare kunde också ändra specifik åsikt inom en beslutsprocess~de kunde i ett

senare skede tycka något annat än vad de tidigare tyckt. Preferensers dyna

mik kunde alltså omfatta både preferensers generella och specifika egenska

per.
Att preferenser konstruerades och ändrades inom EDs beslutsproces

ser, snarare än att vara på förhand givna och stabila, bidrog på flera sätt till
att deltagandet blev besvärligt. De två empiriska fallen visar att det inte bara

kunde vara svårt att veta att man skulle tycka något om det som pågick. Det

kunde även vara svårt för enskilda deltagare att veta vad man skulle tycka.

Samtidigt som konstruktionen av preferenser kunde ta tid förväntades delta

gare snabbt ha färdiga preferenser. Åtminstone om de ville leva upp till den

starka normen om att effektiv påverkan bärjar tidigt i beslutsprocesser. Fal

len visar dessutom att preferenser som deltagare började framföra sent i be

slutsprocesser hade legitimitetsproblem.

Sammantaget visar fallen att preferensers konstruktion och dynamik ut

gjorde väsentliga aspekter av deltagandet. Istället för att fungera som ett fär

digt och oproblematiskt styrmedel för hur deltagare skulle handla (påverka),

var preferenser föremål för mycket arbete och huvudbry.

Hur konstruerade då företag och andra deltagare preferenser i fallen

och vilken betydelse hade konstruktionen för preferensers karaktär? På vad

sätt, mer exakt, orsakade preferensers konstruktion och dynamik svårigheter

för beslutsprocessernas deltagare? Detta är frågor om preferenser som kapit

let syftar till att besvara.

Konstruktion av preferenser
processer

EUs besluts-

Preferenser utgjorde ett av grundelementen i den idealtypiska modell av ak

tören jag ställde upp i kapitel 2. I kapitel 2 redogjordes även för allmänt för-
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givettagna föreställningar om preferenser, samt för den kritik mot dessa fö

reställningar som förekommer i viss empiriskt orienterad beslutslitteratur.

I praktiken behövde deltagare ha en uppfattning för att kunna påverka
EDs beslut, i alla fall om påverkansförsöken skulle vara meningsfulla. EDs

organisationer kunde även uppmana företag och andra deltagare att komma

med åsikter i beslutsprocesserna. Deltagare behövde i möjligaste mån kon

struera preferenser, vilket de också gjorde på olika sätt.

Preferensers konstruktion - tre sätt
I de empiriska fallen har jag identifierat tre olika grundläggande sätt på vilka

deltagare konstruerade preferenser. Dessa sätt är vad jag skall kalla: rationali

tet, lämplighet och imitation. 1 Vad jag avser med respektive konstruktions

sätt kommer att definieras innan jag visar hur sättet ifråga förekom i de em

piriska fallen. Även ett fjärde sätt att konstruera preferenser - experiment 

skall tas upp. Skälet till detta är dels att åtminstone en variant av detta sätt

kan förekomma i offentliga beslutsprocesser, dels att sättet bidrar till att be

lysa övriga konstruktionssätt och därmed öka förståelsen av dessa.

De tre empiriskt förankrade sätt som redovisas är idealtypiska, dvs ren

odlade modeller som kan vara betydligt svårare att särskilja i praktiken. IZa

pitlets indelning, där de olika konstruktionssätten behandlas vart och ett för

sig, gör att läsaren kan uppfatta att enskilda deltagare konstruerade preferen

ser på uteslutande ett av sätten. Jag vill dock understryka att det i allmänhet

inte var så. I regel inverkade olika konstruktionssätt på hur en och samma

deltagare formade och ändrade sina preferenser. Hur mycket inflytande olika

konstruktionssätt kunde ha på en enskild deltagares preferenser varierade

dock avsevärt mellan deltagare.

l Jag har valt att bortse från rutin (dvs att mer eller mindre reflekterande tycka något man tyckt förut)
och intuition (dvs att tycka något utan att kunna f6rklara varför) som sätt att konstruera preferenser.
Detta trots att sätten möjligen skulle kunna fungera som klassificeringar för viss preferenskonstruktion
i fallen. Skälet är främst att rutin och intuition svårligen kan ses som jämförbara med ovanstående
konstruktionssätt utan snarare som möjliga funktioner, eller varianter, av dem (rutin kan exempelvis
ses som upprepad imitation av sig själv Ufr Czamiawska 2001)).
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Rationellt konstruerade preferenser

Rationalitet var ett sätt att konstruera preferenser som förekom i undersök

ningen. Vad innebär då rationalitet som konstruktionssätt? Innan den empi

riska analysen presenteras skall jag definiera vad jag menar med detta.

Med rationalitet som konstruktionssätt avser jag att preferenser kon

strueras genom att bygga upp insikt om förändringsförslagen, om den prak

tik deltagaren representerar, och om sambandet mellan förändrings förslagen

och praktiken Gfr kapitel 2). Exempelvis kan en organisation utveckla åsikter

om en ny styrmodell genom att sätta sig in i dels styrmodellen, dels den be

rörda egna verksamheten, dels förväntade effekter av styrmodellen för den

egna verksamheten.

När det gäller hur organisationer påverkas av omvärldsförändringar, be-
står rationell konstruktion därmed av tre nödvändiga delar:

1) Insikt om omvärldsförändringen.

2) Insikt om den egna verksamhetens karaktär.

3) Insikt om orsak-/verkansambandet mellan omvärldsförändringen

och organisationens verksamhet.

Rationalitet som sätt att konstruera preferenser kräver alltså datainsamling

och analys som kan behöva vara omfattande. Viss insikt kan visserligen fin

nas från tidigare liknande omvärldshändelser, från erfarenheter av verksam

hetens samband med omgivningen osv. Men sådan insikt kan behöva sam

manställas, kompletteras, uppdateras etc.

Att konstruera preferenser genom rationalitet innebär att bygga upp '!Y
anserade tankestrukturer om omvärldsförändringar, om organisationens verk

samhet och om deras samband. En nyanserad tankestruktur innebär en upp

fattning som är välorganiserad (dvs systematiskt ordnad), komplex (dvs be

stående av många faktorer) och differentierad (dvs allsidig) (jfr Brunsson och

Jönsson 1979, s 90ft). Motsatsen är enkla tankestrukturer, dvs uppfattningar

som relativt sett är oorganiserade, bestående av få faktorer och ensidiga. Vil-

ka tankestrukturer enskilda deltagare bygger upp kan avspeglas i de preferen

ser de utvecklar, nyanserade tankestrukturer kan t ex innebära nyanserade

preferenser.

Rationellt konstruerade preferenser i EUs beslutsprocesser
I de empiriska studierna var rationalitet - begränsad sådan skall tilläggas (jfr

Simon 1957) - ett vanligt förekommande sätt att konstruera preferenser på. I
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synnerhet för företag. Men rationalitet som sätt att konstruera preferenser

var, som vi skall se, på flera sätt krävande. Det var också förknippat med be

tydande svårigheter.

Rationellt konstruerade preferenser om omvärldshändelser kräver tre

typer av insikter, enligt ovan. Insikterna behöver dessutom samordnas till de

personer som representerar företaget i Bryssel (om inte en och samma per

son utvecklade alla tre). Insikterna och deras samordning fanns inte givna på

förhand, de var tvungna att utvecklas. Jag skall använda de tre insikterna och

deras samordning för att strukturera den empiriska analysen av rationalitet

som preferenskonstruktion.

Insikt om omvärldsförändringen. Enskilda företag och deras natio

nella paraplyorganisationer behövde få information om omvärldsförändring

ar, i det här fallet om EDs direktivarbete. De behövde veta vad som var på

gång för att kunna reagera. Men i de båda fallstudierna var information långt

ifrån någon given eller jämnt fördelad resurs. Deltagare fick för det första

olika mycket information om kommissionens direktivarbete. För det andra

kunde deltagarna få informationen vid avsevärt skiftande tidpunkter.

En av Volvos representanter i branschorganisationen ACEA, Sten Ing

esson, hade successivt börjat inse vikten av att själv delta vid de korporativa

möten kommissionen ordnade. Vid dessa möten kunde han bara närvara

som representant för ACEA, inte för Volvo. Protokollen från kommissio

nens möten var vanligtvis kortfattade, att bara ha tillgång till dem gav liten

insikt om vad som hänt. Att delta vid kommissionens möten var alltså över

lägset ur informationssynpunkt. Inte minst viktiga var tillgången till mötenas

pauser enligt Ingesson m fl. Vid dessa pauser gavs goda möjligheter att in

formellt, och mer avskilt, diskutera ärenden med andra deltagare. Deltagan

det gjorde också att man fick informationen snabbare. Att tillhandahålla per

soner för denna typ av möten, som hölls inom en mängd olika områden, tog

dock en hel del resurser i anspråk för företag. Det blev i allmänhet nödvän

digt att prioritera vissa frågor och områden.

Alla medlemsföretag hade i regel inte möjlighet att närvara vid kommis

sionens formella möten, branschorganisationerna fick normalt bara represen

teras av några få personer. Det var alltså inte bara så att enskilda företag inte

kunde ha egna organisationsmedlemmar representerade överallt av resursskäl.

De fick heller inte alltid vara med där de önskade, eftersom detta kunde ska

pa ovälkommen överrepresentation. Sammantaget påverkade möjligheten att

få delta vid korporativa möten både vilken mängd information deltagare fick

och när den erhölls.
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I S02-takfallet dröjde det länge innan Swedelec fick vetskap om det di

rektivförslag som successivt började ta form. I efterhand var man inom

Swedelec också besvikna på de svenskar som arbetat fram direktivförslagen i

kommissionen. Varför hade Staffan Lindvall och Håkan Forsgren, som job

bade med frågan inom kommissionen, inte informerat svensk kraftindustri

om vad som pågick? Från Swedelecs sida fanns i detta fall, liksom generellt i

undersökningen, en större tilltro till nationell lojalitet (dvs till landsmän) sna

rare än till professionell (dvs till kollegor inom den europeiska branschorga

nisationen). Detta gällde även vid försök att få information om vad som på

gick från andra. Swedelec tog inte för givet att automatiskt få relevant infor

mation från andra länders kraftindustrier, detta trots att man var medlemmar

av samma europeiska branschorganisation. Vad gäller frågan om att Swede

lec inte med automatik informerades av Lindvall i kommissionen, så pekar

Lindvall i efterhand på en generell skillnad mellan EUs och svenska statens

beslutsprocesser. Deltagare i EUs beslutsprocesser kan inte räkna med att

förses med information i samma utsträckning som i Sverige. Istället måste de

aktivt söka den själva.

Representanter för brittisk kraftindustri fick dock betydligt mer infor

mation långt tidigare i beslutsprocessen. Ett viktigt skäl till detta var att det

huvudsakligen var britter som representerade den europeiska branschorgani

sationen Eurelectric i formella och informella kontakter med kommissionen

och andra deltagare. Dessa representanter deltog i EU-organisationernas

korporativa arrangemang i ärendet, något Swedelecs representanter inte

gjorde. Eurelectrics representanter hade även informella kontakter med inte

minst ED-kommissionen, vilket gav dem mer information än andra med

lemmar. Staffan Lindvall beskriver även hur man från brittisk sida lyckades

placera en person i anslutning till Lindvalls enhet. Detta för att få större in

blick i vad Lindvall m fl gjorde i frågan. Även om information om arbetet

med direktivförslaget nådde vissa av Eurelectrics representanter (företrädes

vis de brittiska), så tog det tid innan informationen började utredas och dis

kuteras i Eurelectrics arbetsgrupp. I undersökningen var detta ett av flera ex

empel på att vissa medlemmar av de europeiska branschorganisationerna inte

vidarebefordrade information till andra medlemmar.

När frågan behandlades i arbetsgruppen spred Swedelecs representant
inte heller vidare informationen till övriga medlemmar i Sweclelec. Även det

ta orsakade missnöje inom Swedelec. Swedelecs övriga representanter hade

velat få reda på vad som höll på att hända långt tidigare. Tiden mellan det att

Eurelectrics ansvariga i frågan började sprida vaga åsikter mot EUs organisa-
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tioner och det att ärendet uppmärksammades på bred front inom Swedelec,

översteg gott och väl ett halvår. Hur enskilda deltagare agerade var samman

taget viktigt för att förstå hur mycket information företag fick och vid vilka

tidpunkter.
Ett av de viktigaste skälen till att ha eget kontor i Bryssel angav perso

ner inom bl a Vattenfall och Volvo vara att snabbare få reda på vad som

händer i EDs beslutsprocesser. Men sådana Brysselkontor var i praktiken

ingen garanti för snabbt få information. Av undersökningen framgår att Vol

vos och Vattenfalls Brysselkontor inte spelade någon egentlig roll för infor

mationsinsamlingen i studerade fall. Detta trots att anställda vid båda konto

ren beskrev uppgiften att samla information åt företaget som central i deras

arbete.

Trots svårigheterna med att skaffa information hade man på flera håll

inom svenska regeringskansliet uppfattningen att företagen i allmänhet ändå

visste betydligt mer än man själva. I<'ontakter mellan regeringskansli och fö

retag ansågs därför givande för regeringskansliet ur informationssynpunkt.

Även från enskilda företags sida ansågs kontakterna viktiga för att få infor

mation. Exempelvis Hans Abrahamsson på Scania hade fortlöpande kontak

ter med svenska regel1.ngskansliet för att få information om vad som hände i

ministerrådet under arbetet med lastbilsdirektivet.
Sammantaget var företags och nationella branschorganisationers infor

mationstillgång inte bara en fråga om hur information sliktes. Både i relatio

nen till de europeiska branschorganisationerna och till formella beslutsfatta

re, var informationstillgången beroende av i vilken utsträckning andra delta

gare spred information vidare. Medvetet eller omedvetet spred vissa deltagare

inte information vidare till andra deltagare, inte heller då deltagare ingick i

samma nationella eller europeiska branschorganisationer. I<.tävande sökning

och begränsad spridning gjorde information till allt annat än en given tillgång

för deltagare i EDs beslutsprocesser. Effekterna av detta blev att den

"mängd" information företag fick, och när de fick den, varierade avsevärt.

Insikt om orsak-/verkansamband. Det var inte bara information om

pågående omvärldsförändring som kunde vara krävande att få tillgång till.
Även insikter om orsak-/verkansambandet mellan framväxande ED-direktiv

och företagets verksamhet kunde vara krävande att utveckla. Dels kunde det

ta tid att uppfatta ett samband mellan direktivförslag och den egna verksam

heten, även om information om framväxande förslag fanns. Dels kunde det

kräva tid och resurser att nå insikt om hur sambandet såg ut.
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I auto-oilfallet såg varken Scania, Volvo eller andra lastbilstillverkare

någon tydlig koppling mellan det förslag till bränsledirektiv som växte fram

och de krav som skulle komma för lastbilsmotorers utsläpp. Detta trots att

lastbilstillverkarna fått viss information om arbetet med bränsledirektivet ge

nom ACEA. Bara någon månad innan kommissionen formellt skulle lägga

fram sitt direktivförslag började sambandet gå upp för Scania och I<reab.

Om bränslet till dieselmotorerna även fortsättningsvis skulle kunna vara för

hållandevis smutsigt medan kraven på utsläppsminskningar generellt skärp

tes, så skulle ju lastbilstillverkarna behöva ta på sig det huvudsakliga renings

arbetet. Andra deltagare i beslutsprocessen menade dock att det var olämp

ligt och närmast meningslöst för Scania att försöka göra något i ett så sent

skede. Det gick ju stick i stäv med normen om när påverkan borde påbörjas,

dvs tidigt i beslutsprocessen. Men eftersom Scania inte sett sambandet mel

lan det framväxande direktivet och den egna tekniska kärnan förrän nu hade

man heller inte utvecklat någon åsikt i frågan.

Vad gäller försurnings frågan så hade Forsgren arbetat med denna inom

kommissionen sedan 1995. Det var dock inte förrän senhösten 1996 som

kraftföretagen och deras branschorganisationer började "vakna till" i ärendet.

Lindvall arbetade vid denna tid med att utveckla förslaget till S02-takdirektiv

inom kommissionen. Hans uppfattning om industrins deltagande var att det

tog lång tid för producenterna att se sambandet mellan den omvärldsföränd

ring som började ta form och de egna verksamheterna. Detta trots att indu

strin, enligt Lindvall, hade mycket att tjäna på att sätta sig in i ärendet tidigt.

Möjligheten att se samband försvårades även av att förslag tidigt i besluts

processen kunde vara vaga. Liksom i fallet med bränsledirektivet, tog det tid

för enskilda deltagare att uppfatta att de skulle tycka något. Det tog tid att re

agera.
Att de som företrädde företag i EDs beslutsprocesser fick så mycket

samtidig information om olika ärenden, var en aspekt som försvårade möj

ligheterna att se samband. Information som kunde vara viktig "drunknade" i

annan information. Trots detta var det, som jag tidigare tagit upp, långt ifrån

säkert att en deltagares totala informationsmängd innehöll det mesta av den

väsentliga informationen om speciflka ärenden. Att enskilda deltagare över

sköljdes av information berodde även på att många olika direktivförändring

ar, som kunde uppfattas som viktiga för företag, pågick parallellt. Exempel

vis inom Eurelectric fanns omkring 40 arbetsgrupper där respektive grupp

dessutom ofta arbetade med flera direktivförslag samtidigt. Bland Swedelecs

tjänstemän och medlemn1.ar ansågs den stora mängden parallella frågor och
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information problematisk. Fördelningen av uppmärksamhet på vissa ärenden

i EDs beslutsprocesser gjorde att andra ärenden kunde få liten eller ingen

uppmärksamhet alls Gfr March 1988a). Den stora mängden information om

olika ärenden kunde också störa analysarbetet av de ärenden deltagare priori

terade.

När deltagare väl uppfattat att det fanns ett samband krävdes ofta tid

och resurser för att bygga upp insikt om hur detta samband såg ut. Sådant

arbete utfördes i stor utsträckning i de deltagande företagens "hemmaorgani
sationer", t ex på Hisingen för Volvo Lastvagnars del och i Södertälje för

Scania. Där kunde prover, utredningar och analysarbete om sambandet mel

lan omvärldsförändring och företagets verksamhet utföras. Inom t ex Volvos

motorutveckling fanns både teknisk utrustning och en arbetsgrupp som kon

tinuerligt arbetade med olika tekniska mätningar och lösningar i förhållande

till regelutvecklingen. Här utreddes bl a olika konsekvenser av auto

oilprogrammet för företagets motorer, t ex för deras konstruktion och

provmetoder. Sådan teknisk testutrustning var inte lika avancerad hos alla
tillverkare. Den kunde variera beroende på tekniskt område och tillverkare.

Inom ACEA förklarade man att vad respektive lastbilstillverkare var bra

skiljde sig åt. De prioriterade också delar av verksamheterna olika. Företags

möjligheter - och resurssatsning på - att utreda orsak-/verkansamband kunde

därmed variera.

Att bygga upp insikt om samband mellan omvärldsförändring och den

egna verksamheten var generellt sett både krävande och tidsödande i fallen.

Men det fanns också enskilda aspekter som underlättade för deltagare att nå

kausal insikt. En sådan aspekt var att enskilda företags utredningar i så stor

utsträckning granskades och diskuterades i de europeiska branschorganisa

tionerna Eurelectric och ACEA. Detta bidrog till att sprida insikter om or

sak-/verkansamband bland deltagande företag. Möjligheter att se samband

underlättades också av om enskilda företag tidigare utsatts för liknande di

rektivförslag nationellt. Sådan "föregångslagstiftning" hade ju inte bara inne

burit anpassning, utan även att enskilda företag ofta deltagit i det nationella

regelformandet. Insikt om sambandet mellan omvärldsförändring och tek

nisk kärna kunde alltså i viss mån redan ha byggts upp, vilket underlättade i

en liknande situation.

När Swedelec relativt sent i beslutsprocessen fick insikt om vad som

skedde i arbetet med S02-takdirektivet, gick det förhållandevis snabbt att nå

insikt om orsak-/verkansan1band. Sedan tidigare hade Sverige strängare ut

släppsgränser för svaveldioxid, vilket lett till tekniska anpassningar av den lil-
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la andel fossileldad kraftproduktion som fanns i Sverige. I och med att repre

sentanter inom Swedelec tidigare arbetat med liknande frågor på nationell

nivå var man insatta i diskussioner, termer etc. Detta underlättade möjlighe

terna att se sambandet mellan framväxande direktivförslag och de svenska

medlemsföretagens verksamheter.

Insikt om den egna verksamheten. Den generella bilden från fallstu

dierna är att företag oftast hade förhållandevis nyanserad insikt om den egna

verksamheten (dvs en insikt som är välorganiserad, komplex och differentie

rad). Sådan insikt fanns huvudsakligen i det enskilda företagets hemmaorga

nisation. Där var den i allmänhet spridd på en stor mängd personer, vars en

skilda nyanserade insikter gällde mycket begränsade delar av verksamheten.

Vid rationell konstruktion av preferenser var problemet med dessa insikter i

stor utsträckning att hitta den eller dem som kunde ha nyanserad insikt om

en viss del av företagets verksamhet. Dessa insikter behövde även samordnas

med insikter om omvärldsförändringen och deras samband, något jag åter

kommer till nedan.

De som deltog i de europeiska branschorganisationerna ökade succes

sivt också sin insikt om andra företags verksamheter och vad som skilde dem

åt. En betydande orsak till detta var det omfattande och detaljerade arbetet i

Eurelectrics och ACEAs arbetsgrupper. I dessa arbetsgrupper diskuterades

och analyserades enskilda medlemsföretags olika utredningar ingående, vilket

också starkt bidrog till ökade insikter om andra medlemsföretags verksamhe

ter, prognoser etc. I undersökningen pekade flera respondenter på att sådana

insikter kunde användas för att bekämpa konkurrenter. Preferenser kunde

alltså inte bara konstrueras utifrån insikter om den egna verksamheten och

vad som var bra för denna. De kunde även konstrueras utifrån insikter om

konkurrenters verksamheter och vad som missgynnade dessa. I såväl S02

takfallet som auto-oilfallet använde företag insikt om egna och, i viss mån,

andras tekniska kärnor för att konstruera åsikter om hur EUs direktiv borde

utformas. Ökade insikter om andras tekniska kärnor medförde san~mantaget

att preferenser kunde bli mer nyanserade, enligt tidigare definition.

Samordning avinsiktema. Insikter om omvärldsförändringen och fö

retagets verksamhet behövde samordnas om de utvecklats av olika personer.

Exempelvis så samlade Kreabs Brysselkontor, som representant för Scania,

kontinuerligt in information om vad som hände inom EUs organisationer.

Genom detta kunde personer inom I<reab ibland undra om specifika om

världshändelser var av intresse för Scania och vad Kreab i så fall skulle tycka

för Scanias räkning. Inte sällan kunde man på I<reabs Brysselkontor också
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känna att EDs organisationer ställde krav på att man som Scaniarepresentant

skulle tycka något, utan att man på I<reab riktigt visste vad.

Istället för att själva konstruera preferenser genom lämplighet (detta

behandlas i nästa avsnitt), så försökte Kreabs Brysselkontor konstruera pre

ferenser genom rationalitet. Detta skedde bl a i frågan om bränsledirektivet

inom auto-oilprogrammet. När Kreab uppfattade att frågan kunde vara vik

tig för Scania, eller att Scania förväntades ha en åsikt, tog man kontakt med

de ingenjörer inom Scania i Södertälje som kunde tänkas vara insatta i denna

verksamhetsdel, dvs motorrelaterade bränslefrågor. Inom I<reab hade man i

allmänhet inte så god insikt om Scanias verksamhet att man kunde hitta fram

till dessa personer själva. Istället gick man då via någon kontaktperson i Sca

nias hemmaorganisation, t ex via Hans Abrahamsson. På så vis försökte

Gunnar Stengård och medarbetare på I<.reabs Brysselkontor samordna insikt

om omvärldsförändringar med insikt om Scanias verksamhet. Detta som ett

led i att kunna utveckla insikt om sambandet mellan omvärldsförändring och

organisation, för att därigenom veta vad de skulle tycka.

Två typer av experter behövde vanligen samordnas för att konstruera

preferenser genom rationalitet. För det första "politikern", dvs en person

som har kunskap om hur offentliga beslutsprocesser fungerar i praktiken och

hur man kan behöva uppträda i dessa. Det var ofta, men långt ifrån alltid,

dessa personer som utvecklade insikt om vad som hände i EUs beslutspro

cesser. Exempel på "politiker" i fallbeskrivningarna är Gunnar Stengård vid

I<.reabs Brysselkontor, Hans Abrahamsson på Scania i Södertälje och Per

Olov Sahlman vid den nationella branschorganisationen Swedelec. För det

andra "teknikern", dvs en person med insikt om företagets verksamhet och

dess samband med omvärldsförändringar. Exempel på en sådan person är

Christer Långman på Scania som deltog som tekniskt sakkunnig i EU

relaterade frågor, bl a i auto-oilfallet. Företag som Scania, Volvo, Vattenfall

m fl hade många "tekniker" som deltog i de europeiska branschorganisatio

nernas olika arbetsgrupper. Genom detta deltagande fick tekniker också viss

insikt om EDs beslutsprocesser.

Det kunde även finnas personer med både teknisk och politisk kompe

tens. Exempel på detta är Lars Gustavsson på Volvo. Han arbetade nära

testmätningar mm av motorer i Volvos laboratorier samtidigt som han hade

erfarenhet av både formella och informella kontakter med EDs organisatio

ner.
Ovanstående insikter kunde inte bara vara krävande att utveckla utan

även att samordna. Samtidigt fanns det ofta mycket begränsad tid att reagera.
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Inom Scania uttrycktes missnöje med den interna samordningen. Samord

ningen försvårades inte bara av att olika typer av "politiker" och "tekniker"

inte alltid kände till varandra. Den försvårades även av att många direktiv var

relaterade till varandra, något som innebar ansträngningar att se till att in

blandade personer i relaterade ärenden framförde konsekventa uppfattningar

utåt. För enskilda företag gällde alltså normen om att tala med enad röst utåt.

En orsak till bristande samordning och kommunikation inom Scania

beskrevs vara att den ansvarige tekniske direktören inom företaget inte var så

intresserad av att arbeta med ED-frågor. Också inom Vattenfall var det svårt

att få personer med insikt om företagets tekniska verksamhet att intressera

sig för ED-frågor. I flera företag beskrev ED-ansvariga personer att det

fanns en generell okunskap och ett ointresse för ED inom företagen. Detta

skapade ofta avstånd mellan tekniska och politiska experter, vilket försvårade

samordningen. Den generella okunskapen och ointresset bidrog till att göra

samordningen omvärldsdriven. Samordningen blev med andra ord en reak

tion på omvärldshändelser istället för ett proaktivt agerande med utgångs

punkt i den tekniska kärnan.

Personer med både "teknisk" och "politisk" insikt kunde dock bidra till

att minska tiden för samordning. För att kunna förstå och reagera på skeen

den i EDs beslutsprocesser visar studierna emellertid på ett behov av kom

munikation och samordning. Ingen person kunde bygga upp samtliga tre ny

anserade insikter själv.

Sammantaget var det både krävande och tidsödande att konstruera prefe

renser genom rationalitet. Att bygga upp de mer nyanserade insikter som

krävdes för rationellt konstruerade preferenser om omvärldshändelser, samt

samordna dem, visade sig i allmänhet ta avsevärd tid. Att det var besvärligt

och tog tid skapade ett dilemma. Skulle preferenserna konstrueras genom ra

tionalitet blev det i allmänhet svårt att leva upp till den starka normen om att

börja påverka tidigt i beslutsprocesserna.

En besvärlig norm
Som beskrevs i första kapitlet är ett av de allra vanligaste råden i lobbylittera

tur att börja påverka EDs beslut så tidigt som möjligt. Denna norm var också

stark i praktiken. Flera intervjuade personer underströk vikten av att så fort

som möjligt då EDs organisationer initierat ett ärende försöka påverka detta.

Normen om att börja påverka tidigt i beslutsprocesser bygger outtalat

på allmänna, förgivettagna uppfattningar om preferensers karaktär. Tydliga
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och detaljerade preferenser föreställs redan finnas. Och om sådana preferen

ser redan finns blir det också oproblematiskt att direkt börja bedriva påver

kan.

I praktiken visade sig normen vara betydligt svårare att efterleva. I

synnerl~et om påverkan skulle utgå från rationellt konstruerade preferenser.

Som framgått kunde det vid sådan preferenskonstruktion vara både tids

ödande och krävande att bygga upp och samordna nödvändiga insikter. Att

konstruera preferenser genom rationalitet passade därför inte normen om ti

dig påverkan speciellt väl. Men det fanns ett annat sätt att konstruera prefe

renser som passade denna norm bättre, vilket jag nedan skall behandla.

Lämplighetskonstruerade preferenser

Lämplighet var ett sätt preferenser konstruerades på i undersökningen. Vad

innebär då lämplighet som konstruktionssätt av preferenser? Innan den em

piriska analysen presenteras skall jag definiera detta.

För att visa hur lämplighet kan forma preferenser skall jag utgå från hur

lämplighet kan styra beslut om handling. Beslutssituationer styrda av lämp

lighet innebär att beslut styrs av regler om hur vi skall eller bör göra. De reg

ler som styr kan vara antingen normer, standarder eller direktiv. Lämplig

hetslogiken Oogic of appropriateness) kan beskrivas som ett omedvetet eller

medvetet besvarande av tre frågor (March & Olsen 1989):

1) Vad är jag för slags person/ (vilken slags organisation företräder

jag)?

2) Vilken slags situation befinner jag mig i?

3) Vad bör en sådan som jag göra i en situation som denna?

Då dessa frågor skall användas för att förstå hur preferenser konstrueras blir

den tredje frågal~ viktig att kommentera. Denna fråga behöver inte vara in

riktad på handling eller beslut om handling. Istället kan tredje frågan i många

situationer vara inriktad på vad en sådan som jag bör rycka i en situation som

denna. Lämplighet kan alltså, vill jag hävda, användas för att förstå hur pre

ferenser konstrueras. Det finns en regel om vad en sådan som jag bör tycka i

en situation som denna. Det är alltså denna regel som förklarar åsikten. Ex

empelvis kan det vara lämpligt för organisationer att vara positiva till mana

gementmodeller som allmänt anses moderna (Furusten 1995) eller för indi

vider att uppskatta de kläder som anses på modet.
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En regel kan vara starkare eller svagare. Ju starkare en regel är desto

mer institutionaliserad kan den sägas vara. En institutionaliserad regel är svå

rare att reflektera över och ifrågasätta, den tas ofta för givet. Att matcha en

förgivettagen roll, situation och åsiktsregel, enligt de tre frågorna ovan, ger
små möjligheter att reflektera över varför man formar en viss preferens. Det

minskar också möjligheten att kunna reflektera över om andra åsikter i prak

tiken är mer förnuftiga.

Lämplighet innebär ett sätt att bilda sig en uppfattning om något fastän

insikt om praktiken helt eller delvis saknas. I många sammanhang kan det

krävas att individer och organisationer (stater inräknade) snabbt visar upp en

åsikt. Om en persons uppfattningar on1 roll, situation och regel är tydliga

och lätt jämförbara, kan matchningen dem emellan ske förhållandevis
snabbt. I alla situationer behöver en sådan matchning dock inte vara enkel.

Kanske finns det konflikterande regler för hur man skall uppfatta sig själv,

sin situation och vad man bör tycka. Eller kanske uppstår osäkerhet om vad

man skall tycka för att man inte uppfattar några regler alls.

Lämplighetskonstruerade preferenser i EUs beslutsprocesser
Även lämplighet var ett vanligt förekommande sätt att konstruera preferen

ser på i fallen, också för företag och deras branschorganisationer. Jämfört

med konstruktion av preferenser genom rationalitet hade lämplighetskon

struktion vissa fördelar. Men att konstruera preferenser genom lämplighet

kunde också skapa problem under beslutsprocessens gång.

Som konstruktionssätt för preferenser skilde sig lämplighet från ratio

nalitet på flera punkter. Visserligen krävde lämplighetskonstruktion, precis

som rationalitetskonstruktion, insikt om pågående omvärldsförändringar.

Även vid lämplighetskonstruktion behövde deltagare uppfatta att de skulle

tycka något, vilket hängde samman med hur mycket information de fick till

gång till och när.
Men, för det första behövde insikten om omvärldsförändringen inte

vara nyanserad som vid rationell preferenskonstruktion. Vid lämplighetskon

struktion behövde ju denna insikt ändå inte relateras till organisationens

verksamhet. Istället skulle situationen, samt den roll deltagare uppfattade sig

ha, relateras till en regel om vad som var lämpligt att tycka. Till exempel

kunde företrädare för de svenska kraftföretagen (roll), då direktiv för luftut

släpp skulle skapas (situation), se normen om miljöhänsyn som viktigare för
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vad Swedelec borde tycka än vad exempelvis företrädare för brittiska kraftfö

retag gjorde (regel).

För det andra krävde lämplighetskonstruktion varken insikt om organi

sationens verksamhet eller om verksamhetens samband med EDs direktiv

förslag. Detta eftersom de omvärldsförändringar man uppfattade, relaterades

till regler om vad som var lämpligt att tycka istället för till den egna verk

samheten. Regler, istället för insikt om verksamheten och dess samband med

omvärldsförändringar, styrde preferenserna.

I fallstudierna gick det att urskilja generella normer om vad som var

lämpligt för företag ur direktivsynpunkt. Dessa normer var i flera fall över

gripande, enkla och tydliga, vilket gjorde dem förhållandevis lätta att matcha

mot en stor mängd direktivförslag. En sådan generell norm om vad som var

lämpligt, var att ställa sig allmänt negativ till regelskärpningar och nya regler.

Denna ide var förhållandevis stark inom europeisk industri2
• Det togs ofta

för givet att den var bra för alla medlemmar i europeiska branschorganisa

tioner, för hela Europas industri etc. En annan generell ide som hade infly

tande i fallen var mi1jönormen, dvs normen om att direktiv som minskade

olika former av utsläpp mm, var något generellt positivt. Dessa två generella

normer är exempel på vad som påverkade preferenser vid lämplighetskon

struktion.

I fallen föreföll normen om att allmänt motverka regelskärpningar och

nya regler variera i styrka mellan europeiska branscher. Den var starkare

inom kraft- och oljeindustrin än inom fordonsindustrin. Vad gäller miljö

normen så föreföll den däremot svagare inom kraft- och oljeindustrin än

inom lastbilsindustrin. I diskussioner om normers styrka är dock det mesta

relativt. Boyd (2002, s 75) pekar på att mi1jönormer har en jämförelsevis

starkare ställning bland europeiska oljebolag än bland deras amerikanska

konkurrenter. Också det som uppfattas som stora åsiktsskillnader nationellt

blir ofta förhållandevis små då frågor flyttas till ED-arenan - något inte minst

Swedelec uppfattade efter Sveriges ED-inträde. Det samma kan alltså även

gälla när ytterligheter inom ED jämförs med vad som anses lämpligt inom

andra regioner.

En betydande fördel med lämplighetskonstruktion var, som jag tidigare

nämnde, att den i allmänhet gick betydligt snabbare än konstruktion genom

rationalitet. Vid lämplighetskonstruktion räckte det med enklare insikter om

2 Följande uttalande aven tjänstemans inom Eurelectric kan illustrera styrkan i denna generella ide:

"Effectively, like in most economic sectors, you want less regulation, less govern
ment involvment, less involvment ofpublic authorities, rather than more ".
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omvärldsförändringen. Några insikter om den egna verksamheten och dess

samband med omvärldsförändringen behövde inte byggas upp. Följaktligen

fanns heller inget behov av att samordna sådana insikter. Lämplighetskon

struktion krävde istället uppfattningar om roll, situation och regel, samt en

matchning av dessa. Även om det kunde ta tid att reagera på omvärldsför

ändringar i fallen, så framstod matchningen därefter som förhållandevis en

kel. Att skapa sociala preferenser, som lämplighetskonstruktionen innebär,

var alltså lättare för deltagarna än att skapa rationella preferenser (jfr Dietz &

Stern 1995). Lämplighetskonstruktion tenderade sammantaget att vara ett

betydligt snabbare sätt att komma fram till vad man skulle tycka än rationell

konstruktion. Därmed utgjorde lämplighetskonstruktion en hjälp för deltaga

re att leva upp till "snabbhetsnormen", dvs till normen om att börja påverka

tidigt i EDs beslutsprocesser.

Det fanns också svårigheter förknippade med lämplighetskonstruktion av

preferenser, både för företagen och branschorganisationerna.

En betydande svårighet vid branschorganisationernas lämplighetskon

struktion var att deras medlemmar inte alltid omfattades av gemensamma

normer om vad som var lämpligt. Matchningen mellan roll, situation och

lämplighet gav med andra ord inte alltid samma preferenser hos medlem

marna. I fallen var miljönormen, men även "avregleringsnormen", generellt

sett starkare bland företag i Norden och övriga Nordeuropa, än bland före

tag i Mellan- och Sydeuropa. Att medlemsföretag är baserade i olika delar av

ett kulturellt heterogent ED (Hofstede 1997) gjorde det sammantaget svårare

för de europeiska branschorganisationerna att konstruera homogena prefe

renser genom lämplighet.

Branschorganisationernas problem med olika normer vid lämplighets

konstruktion skulle även kunna gälla för företag. Jag har dock inget egentligt

stöd för att det var så i studierna, även om en person på Volvo Lastvagnar

nämnde att andra enheter inom företaget kunde prioritera Volvos miljöambi

tioner högre än de motorutvecklande enheterna. Ett möjligt skäl till att kon

flikter vid företags lämplighetskonstruktion inte verkade vanliga var att före

tags konstruktion av preferenser om EDs direktivförslag var en i huvudsak

decentraliserad verksamhet. Den skedde till stora delar bortom både led

ningsrum och andra enheter än den mest berörda i hemmaorganisationen.

En annan svårighet vid lämplighetskonstruktion av preferenser var då

deltagare endast uppfattade vaga regler om vad som var lämpligt att tycka, el

ler inga regler alls. I viss mån gällde detta för ACEA som generellt sett om

fattades av vagare regler om vad som var lämpligt än Eurelectric. I<.onstruk-
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tionen av preferenser var därmed också mindre lämplighetsstyrd inom

ACEA än inom Eurelectric i fallstudierna.

Som tidigare behandlats påverkade generella normer i stor utsträckning

deltagares preferenser, i synnerhet i tidigare skeden av EDs beslutsprocesser.

Normen om att ställa sig allmänt negativ till nya och skärpta direktiv var ett

sådant exempel som påverkade de preferenser branschorganisationerna och

många företag formade. Enskilda företag som successivt konstruerade prefe

renser genom rationalitet kunde efterhand dock uppfatta att de hade mycket

att tjäna på specifika regelskärpningar. Detta gällde exempelvis om de hade

tekniska försprång jämfört med konkurrenter eller satsat på en viss teknisk

lösning som skilde sig från andra företags. Enskilda företag kunde då till och

med vilja ha hårdare regler än vad t ex kommissionen föreslagit. Allmänna

ideer om vad som var lämpligt kunde alltså gå stick i stäv med enskilda före

tags rationellt konstruerade insikter. Exempel på sådan konflikt vid prefe

renskonstruktion framgick i båda studerade fall. Såväl tyska lastbilstillverkare

som Swedelec uppfattade förhållandevis sent i respektive beslutsprocess att

de skulle tjäna på större regelskärpningar än vad de flesta andra deltagare fö

reslog3
. Dessa rationellt konstruerade uppfattningar stämde dock inte över

ens med den generella normen om nya och skärpta direktiv.

En annan variant av konflikt mellan rationellt och lämplighetskonstrue

rade preferenser förekom också i fallen. I EDs utdragna beslutsprocesser

ökade företag successivt sina insikter om direktivförslagen, den egna verk

samheten och deras samband. Successivt tenderade företag alltså att kon

struera mer rationella preferenser. Detta gällde även företag som redan tidi

gare i beslutsprocessen format preferenser främst utifrån vad som var lämp

ligt. Att enskilda medlemsföretags utredningsresultat ingående diskuterades

och analyserades i samband med möten inom Eurelectric och ACEA bidrog,

som jag tidigare nämnt, till att göra insikterna mer nyanserade.

För företag som tidigare i en beslutsprocess konstruerade preferenser

genom lämplighet, kunde dessa preferenser i ett senare skede av samma be

slutsprocess medföra problem. Det kunde successivt gå upp för företagets

representanter att vad de tidigare förordat inte verkade gynna den egna verk

samheten. Exempelvis de tyska lastbilstillverkarna delade först ACEAs ge

mensamma uppfattning om lastbilsdirektivet i auto-oilfallet, en uppfattning

som stämde med ACEAs allmänna försök att motverka regelskärpningar och

nya direktiv. Senare i beslutsprocessen ändrade de sig emellertid till att istäl-

3 Situationer där enskilda företag sett sig tjäna på hårdare EU-direktiv har även uppmärksammats inom
cementindustrin (Boyd 2002).
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let vilja ha med mer långtgående och utökade direktiv i EDs beslut. Skälet till
denna ändrade uppfattning var att de successivt insåg att ett sådant direktiv

skulle gynna deras egna verksamheter och missgynna vissa konkurrenters.

Att i ett sent skede aven beslutsprocess ändra uppfattning var inte bara all

mänt ansett som ineffektivt och olämpligt i Bryssel. En ändrad uppfattning

kunde även motverkas av egna tidigare påverkansförsök utifrån andra upp

fattningar.

Sammantaget var lämplighetskonstruktion, och de preferenser detta sätt

ledde till, inte oproblematiskt för någon.

Imiterade preferenser

Imitation var ett sätt att konstruera preferenser som förekom i undersök

ningen. Innan den empiriska analysen presenteras skall jag definiera vad jag

avser med imitation som konstruktionssätt.

Med imitation som konstruktionssätt avses här att preferensen formas

genom duplicering aven specifik annan organisations eller individs preferens.

Exempelvis den individ som skall köpa glass, men inte vet vilka smaker på

glassen hon4 skall välja till sin stmt, kan imitera preferenserna hos en person

framför i kön vars omdöme hon kanske känner till och har förtroende för.

Vem det är som tycker något blir alltså viktigt vid imitation. Det går också

att tänka sig en slags omvänd imitation, dvs att tycka tvärtemot vad någon

specifik annan tyckers. Omvänd imitation har dock sannolikt andra orsaker

än imitation, t ex misstroende, självhävdelse eller allmän debattvilja.

Den organisation etc som imiteras har i sin tur konstruerat sin åsikt på

något sätt, exempelvis genom lämplighetslogik eller genom att skaffa sig in

sikt om praktiken. Imiterade preferenser kan alltså bygga på stor eller liten
insikt om praktiken och dess orsak-/verkansamband.

Den som imiterar någon annans preferenser kanske gör det utan någon

egentlig reflektion. Men imitation kan även vara ett n1er genomtänkt sätt att

konstruera preferenser, som i glassexemplet ovan. I den mån imitation av

4 Jag använder hon for att beteckna en enskild individ vilken som helst, istället för att skriva han/hon
vid varje tillfälle.
5 Ett exempel på detta var en ledarskribent som uppfattade att vissa väljare var emot Sveriges inträde i
EVs valutaunion bara för att statsminister Göran Persson var för. Ledarskribenten uppmanade dem att
tänka om, dvs att inte konstruera sina preferenser genom omvänd imitation (Ahlqvist, 2003-08-29).
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preferenser sker mer medvetet kan skälet till imitation vara en uppfattning

om att den sociala enhet som imiteras varit framgångsrik. Exempelvis kan

råden i s k managementböcker bygga på iden att vi skall tycka, besluta och

göra likadant som de historiskt sett mest framgångsrika organisationerna (se

t ex Peters & Waterman 1982: In Search of Excellence). Inför osäkerhet om

vad den egna organisationen skall tycka kan det vara attraktivt att anta sam

ma åsikter som den som förefaller framgångsrik, förtroendeingivande etc.

Ett mer genomtänkt val att imitera någons preferenser kan även bygga på in

sikt om hur den imiterade preferensen konstruerats. IZanske vill man imitera

en preferens om man t ex vet att den är mer rationellt konstruerad. I vissa

lägen kan det vara svårt att undvika imitation av preferenser, exempelvis om

det föreligger grupptryck i den enskilda beslutsmiljön Ganis 1971).

Imiterade preferenser i EUs beslutsprocesser
I undersökningen var imitation inget vanligt sätt att konstruera preferenser

på bland företag och deras företrädare. Däremot förekom det desto mer

inom de olika offentliga organisationer som företag hade kontakt med i EUs

beslutsprocesser, t ex svenska regeringskansliet, EU-kommissionen och eu

ropaparlamentet. I väsentlig utsträckning var det också enskilda företags pre

ferenser som imiterades.

Bernd Lange var europaparlamentets rapportör i auto-oilfallet. Lange

arbetade i europaparlamentets miljöutskott där också svenskan Anneli

Hulthen deltog. Liksom många europaparlamentariker var Hulthen tvungen

att sätta sig in i en stor mängd tekniskt komplicerade direktivförslag om vilka

hon, liksom andra, förväntades ha en åsikt. Som generalist S11arare än specia

list var hon tvungen att skaffa sig en bred översikt av områden som hon inte

själv hade möjlighet att utveckla rationellt konstruerade preferenser om. I

auto-oilfallet hade Bernd Lange ett utbrett förtroende sedan arbetet som

rapportör i auto-oilprogrammets bilemissionsdel. Lange fick därför bli rap

portör även i lastbilsemissionsdelen. Hulthen kände förtroende för Lange

och för syftet med hans arbete. Hon såg inget skäl att ifrågasätta att den linje

han utvecklade, inte skulle vara den miljömässigt bästa. Hulthen gjorde där

med Langes åsikter till sina, hon konstruerade sina preferenser genom imita

tion.

Tron på att den preferens hon imiterat var den miljömässigt bästa var

stark hos Hulthen. Hon ändrade därför inte åsikt trots upprepade påtryck

ningar från inte minst Volvo och Scania. Både Volvo och Scania argumente-
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rade för att deras linje var den bästa för miljön. Men detta gjorde även de

tyska lastbilstillverkarna som hade en annan åsikt om vilket direktivförslag
som var bäst. Trots olika åsikter om reglernas utformning bland lastbilstill

verkarna försökte de alltså inordna sina respektive uppfattningar inom sam

ma ide om vad som var lämpligt - iden om miljöhänsyn, vilken hade en stark

ställning inom europaparlamentet.

Efter direktivets fastställande blev dock Hulthen tveksam till sina prefe

renser. Enligt hennes medhjälpare Johanna Nordmark började Hulthen då

inse att Lange i sitt direktivarbete även drivits av att försöka hjälpa tyska fö

retag gentemot deras konkurrenter. Hulthen insåg att hon litat lite för myck

et på Lange. Hon förklarade detta med att det var svårt för europaparlamen

tariker att hinna sätta sig in i alla de förslag till miljöregleringar som passerar

europaparlamentet. Imitation som konstruktionssätt gav preferenser som

byggde på förhållandevis enkla insikter om praktiken hos den som imiterade.

Rationell konstruktion av preferenser hos Hulthen hade krävt nyanserad in

sikt om: 1) det hon såg sig som representant för (i det här fallet EDs miljö

förhållanden), 2) de olika direktivförslagen, 3) sambandet mellan miljön och

direktivförslagen.

Även inom det svenska regeringskansliet förekom imitation. I auto

oilfallet skedde denna imitation dock inte lika okritiskt som i exemplet från

europaparlamentet. För det första formade Thomas Backman i miljödepar

tementet sitt förslag till svensk åsikt utifrån vad både Naturvårdsverket och

de svenska lastbilstillverkarna tyckte. I auto-oilfallet överensstämde myndig

heten och företagens åsikter i stort sett, vilket förenklade formandet aven

svensk åsiktsposition. Det förslag till åsiktsposition Backman utformade

stämde han sedan av med sitt personliga kontaktnät av experter i miljöfrågor.

Detta blev ett sätt att kontrollera dels de preferenser som imiterades, dels de

argument som bl a företagen framfört som skäl för preferenserna. Exempel

på experter Backman kunde kontakta vid sådana frågor var personer inom

Vägverket, inom motortestcentrum i Jordbro, samt en person med förflutet

inom Traflkinstiiutet. Backman sade sig känna till dessa personers integri

tetsnivå, vilka som påverkade dem samt hur de byggde upp sin kunskap.

Regeringskansliets imitation av främst de svenska lastbilsföretagens och

Naturvårdsverkets preferenser skedde sammantaget inte okritiskt. Preferen

serna kontrollerades mot personer med de komplexa insikter om sakfrågor

som ofta saknas inom regeringskansliet. Backman beskriver att en kritisk

kontroll i samband med imitation kan innebära att regeringen väljer att inte

imitera företags och nationella branschorganisationers uppfattningar, även
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om detta sällan sker. Enligt flera personer i undersökningen tenderade

många andra EU-Iänders regeringar att imitera inhemska företags preferenser

betydligt mer okritiskt än den svenska. Relationen mellan det italienska re

geringskansliet och den italienska lastbilstillverkaren Iveco beskrevs som ett

typexempel på detta.

Tidsbrist var något som utmärkte regeringskansliets formande av

svenska åsiktspositioner. Ur detta perspektiv var imitation ett lämpligt sätt

att konstruera preferenser på eftersom det gick relativt snabbt. Genom sitt

personliga kontaktnät kunde Backman förhållandevis snabbt kontrollera rim

ligenheten i de preferenser han tänkte imitera. Efter att Backman formulerat

ett förslag till svensk åsikt försökte han förankra det inom andra berörda de

lar av regeringskansliet, främst hos industridepartementet. I mån av tid kun

de åsikter även remitteras till organisationer som kunde tänkas ha synpunk

ter. Pga den vanligen förekommande tidsbristen kom dock eventuell respons

från en extern remissrunda oftast först då Backman m fl redan börjat driva

den svenska åsiktspositionen inom EUs organisationer.

Också inom näringsdepartementet var tidsbrist vanligt förekommande.

En person inom Swedelec beskriver att Swedelec vid ett tillfälle själva fått

skriva den svenska åsiktspositionen i en energirelaterad ED-fråga eftersom

näringsdepartementets tjänstemän inte hann med detta. Även om man från

Swedelecs sida beskrev detta som "en lobbyists dröm" tillade man dock att

näringsdepartementets tjänstemän kontrollerade att den imiterade preferen

sen var rimlig innan den togs till Bryssel.

I auto-oilfallet gjorde kommissionen ACEAs direktivförslag till sitt.

Kommissionen imiterade det förslag ACEAs lastbilstillverkare arbetat fram,

något ACEAs ansvarige tjänsteman Castelleri också var mycket nöjd med.

Att kommissionen imiterade industrins preferenser var inget ovanligt. Men

precis som hos Backman i regeringskansliet skedde sådan imitation sällan

okritiskt. Att inte bara tala med europeiska branschorganisationer, utan även

med deras medlemsföretag, var ett betydelsefullt sätt för kommissionens

tjänstemän att bedöma rimligheten i preferenser och argun'lent från bransch

organisationerna. Med kännedom om olika preferenser, t ex från olika före

tag inom en bransch, kunde kommissionen i viss mån välja vilken preferens

man ville imitera. Vid sådana val kunde generella normer spela in, men även

vilken trovärdighet respektive deltagare hade sedan tidigare.

I undersökningen var det främst organisationer utan egen teknisk ex

pertis som tenderade att imitera andras preferenser. Imitation var vanligt där

teknisk expertis inte fanns. Skälet till detta var att personer inom t ex euro-
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paparlamentet, svenska regeringskansliet och kommissionen behövde upp

rätthålla breda insikter, eftersom de ofta medverkade i utformandet av

många vitt skilda ED-direktiv. Att upprätthålla breda insikter snarare än dju

pa, innebar, som tidigare nämnts, att vara generalist. Den bredd generalister

behövde ha försvårade avsevärt möjligheten att bygga upp komplexa insikter

om specifika "smala" områden. Imitation var därför ett vanligt sätt att kon

struera preferenser på för generalister när inte bara tid utan även resurser för

rationell konstruktion saknades inom den egna organisationen.

Sammantaget var imitation, relativt andra tekniker, ett förhållandevis

snabbt sätt att konstruera preferenser på (jfr Sahlin-Andersson & Sevon

2003, s 249). Till skillnad från rationell konstruktion, men i likhet med lämp

lighetskonstruktion, krävde imitation som konstruktionssätt små resurser.

Detta eftersom nyanserade insikter inte behövdes. Imitation kunde alltså

vara ett attraktivt sätt att konstruera preferenser på vid tids- och resursbrist.

Imitation kunde ske mer eller mindre okritiskt. Okritisk imitation kunde ska

pa problem i och med att den deltagare som imiterade inte visste hur, eller i

vilket syfte, den imiterade preferensen konstruerats. Att imitera kritiskt var

ett sätt att hantera detta som förekom i fallen. Kritisk imitation innebar att

kontrollera preferensens syfte och bakomliggande antaganden med andra än

den som imiterades. Sådan kontroll krävde dock tillgång till förtroendeingi

vande experter.

Konstruktionssätten och organisationens tekniska kärna

Hittills i kapitlet har tre grundläggande sätt att konstruera preferenser be

handlats. I detta avsnitt jämförs dessa konstruktionssätt med vad personer

representerade i beslutsprocesserna.

I EDs beslutsprocesser representerade deltagare formellt sett en speciell

verksamhet, t ex ett företag, en europeisk branschorganisation, ett fackför

bund osv. Deltagare kunde även formellt representera en "verksamhet"

utanför den egna organisationen men inom dess ansvarsområde, t ex Euro

pas miljö för personer inom europaparlamentet. Deltagare hade sammanta

get till uppgift att företräda den representerade verksamheten och utveckla

preferenser till stöd för denna. Vad, mer exakt, kan då deltagares preferenser

relateras till?
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De preferenser deltagare konstruerade kan relateras till begreppet tek

nisk kärna. Med organisationens tekniska kärna avser Thompson (1967) den

del av organisationen som utför den grundläggande produktionen, dvs som

formar ingående resurser till produkter. Begreppet teknisk kärna ges ofta en

bred betydelse inom organisationslitteraturen (Scott 1998), så även här. För

utom den grundläggande produktionens strukturer består den av produk

tionsrelaterade strukturer. I bred bemärkelse omfattar tekniska kärnan där

med inte bara de maskiner, lokaler och teknisk utrustning som möjliggör

teknisk produktion, utan även de anställdas kompetens samt de produkter

organisationen producerar eller utvecklar.

Gemensamt för produktionsprocesser och produkter är att de utgör

trögrörliga resurser för organisationer. De är ofta tids- och kostnadsmässigt

mycket krävande att utveckla och förändra. Därför är både produktions

strukturer och produkter, existerande såväl som planerade, i behov av stabili

tet. Den tekniska kärnan kan med andra ord behöva skyddas mot föränd

ringar i omgivningen, t ex genom att bygga upp buffertar av det material som

behövs för produktionen (Thompson ibid). En betydande omvärldsfaktor

organisationen kan behöva skyddas mot är direktivförändringar som inte

passar organisationens tekniska kärna och dess planerade utveckling.

Organisationers tekniska kärnor kan vara både komplexa (Scott 1998)

och väsentligt olika (Thompson 1967), även inom en och samma bransch.

Detta framgick i fallen där kraftföretag hade olika tekniska strukturer för

kraftproduktion (kapitel 5) och där de motorer lastbilstillverkare utvecklade

byggde på olika teknologier för avgasrening (kapitel 6).
De tre sätten att konstruera preferenser hade olika samband med orga

nisationers speciella, trögrörliga tekniska kärnor. Lämplighetskonstruerade

preferenser styrdes aven regel om vad som var lämpligt att tycka i den speci

fika situationen, snarare än av den tekniska kärna deltagare formellt repre

senterade. Imiterade preferenser styrdes av någon specifik annans uppfatt

ning, istället för av insikt om organisationens tekniska kärna och dess sam

band med omvärldsförändringen. Rationellt konstruerade preferenser styrdes

av insikt om hur organisationens tekniska kärna fungerade i praktiken. Den
na insikt försökte deltagare relatera till vad de visste om förslagen till ED

direktiv.

Man kan spekulera i huruvida det förekommer att personer framför ra

tionellt konstruerade åsikter för något annat än vad de formellt representerar.

Det vill säga i vad mån personer är trolösa mot sin huvudman genom att

istället representera sig själv (individens tekniska kärna om man så vill), en
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annan organisations tekniska kärna eller båda delarna (exempelvis pga muta).

I någon mån förekom sådana avvikelser i fallen, t ex då de som represente

rade de europeiska branschorganisationerna framförde åsikter som justerades

till att ligga närmre uppfattningar inom det företag där de var anställda. Nå

got tydligt fall av "trolöshet" uppfattade jag dock inte i fallen.

Sambandet mellan deltagares preferenser och de tekniska kärnor de

formellt representerade, var sammantaget inte speciellt starkt i fallen6
• Detta

berodde huvudsakligen på att andra konstruktionssätt än det rationella in

verkade på deltagares preferenser.

Experiment som konstruktionssätt

Innan jag går över till att behandla preferensers karaktär i studerade fall, skall

jag kort ta upp ytterligare ett sätt att konstruera preferenser utöver de tre

som behandlats. Detta konstruktionssätt är experiment. Experiment som det

sätt att konstruera preferenser March anger (1988b), var inget jag fann i fall

studierna. Skälen till att ändå ta upp detta är, som tidigare nämnts, dels att

belysa övriga konstruktionssätt, dels att visa hur en variant av experiment

kan förekomma i offentliga beslutssammanhang.

Konstruktion av preferenser genom experiment togs upp i kapitel 2.

Detta sätt innebär att mer förutsättningslöst prova olika handlingar för att

successivt komma på vad man uppskattar. Genom ett lekfullt experimente

rande med olika handlingar kan organisationen etc genom erfarenhet komma

fram till vad som är bra eller dåligt (March 1988b). Exen~pelvis ett företags
forsknings- och utvecklingsavdelning kan förhållandevis förutsättningslöst

experimentera med ny produktutveckling för att utveckla uppfattningar om

vad som skapar mervärde. Istället för att döma ut exempelvis vissa sportgre

nar på förhand, kan individen förutsättningslöst prova olika sporter för att

utveckla åsikter om vad hon tycker om.

En variant av experiment som kan förekomma i offentliga beslutsmiljö

er är s k testballonger. En testballong innebär att deltagare lanserar en prefe

rens i en fråga för att se hur andra kommer att reagera. Blir reaktionen nega

tiv från många håll är det rimligt att anta att preferensen löper större risk att

6 Mitt intryck är dock att sambandet mellan preferenser och tekniska kärnor sammantaget var betydligt
större än vad Edelman hävdade (1971) efter att ha undersökt Washingtons politiska system. Enligt
Edelman baserades "politiska uppfattningar" huvudsakligen inte på empiriska undersökningar eller på
någon "information" över huvud taget (ibid, s 31).

148



överges än om den får ett positivt mottagande. Testballonger innebär ett so

cialt sätt att pröva sig fram till vad man skall tycka snarare än ett asocialt. Det

senare skulle innebära att det som provas enbart bedöms utifrån hur det pas

sar den egna verksamheten och inte utifrån hur andra reagerar.

Liksom övriga konstruktionssätt kan experiment relateras till begreppet
teknisk kärna. Precis som rationellt konstruerade preferenser bygger experi

mentellt konstruerade preferenser på en insikt om teknisk kärna och vad

som passar denna. Men analysen av vad man skall tycka görs inte före hand

ling och beslut, utan efter. När det däremot är fråga om experiment genom

testballonger, kan regler och andras verksamheter påverka vilket mottagande

preferensen får, och därmed också om den överges.

I S02-takfallet förekom en testballong. Inför ett korporativt möte sände

DG miljö ut ett underlag där vissa förslag förordades. Syftet var att se hur

medlemsstaternas representanter och andra intresseorganisationer skulle rea

gera. Trots att förordade förslag mötte kritik från vissa håll övergavs det inte.

Preferensers karaktär i EUs beslutsprocesser

Generell och specifik dynamik
Från att ha behandlat preferenser konstruktion skall nu preferensers karaktär

behandlas. Preferenser tillskrivs i allmänhet vissa outtalade egenskaper - de

ses som tydliga, nyanserade, exogena, konsekventa och stabila över tiden.

Detta behandlade jag i kapitel 2. I praktiken kan dock preferenser uppvisa

helt andra egenskaper än de förutsätts ha. De är exempelvis inte alltid stabila

över tiden (March 1978), vilket också framgick i mina studier av EDs be

slutsprocesser.
Deltagares preferenser var ofta dynamiska i fallen, med detta avser jag

att preferenser ändrade karaktär under en beslutsprocess. Som jag inled

ningsvis nämnde i kapidet kunde preferenser uppvisa två slags dynamik: gene

relloch specifik.

Med generell dynamik avser jag att preferensers allmänna egenskaper

(oklar/ tydlig, enkel/nyanserad, inkonsekvent/konsekvent) ändras över tiden.

I fallen kunde deltagares preferenser t ex gå från att vara enkla till att bli ny

anserade under beslutsprocessens gång.
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Med specifik dynamik avser jag att preferensers sakinnehåll ändras över

tiden. I fallen kunde deltagare som tidigare i beslutsprocessen haft en viss

uppfattning tycka något annat senare i samma beslutsprocess. SpecifIk dy

namik kan vara ett problem om den sker efter beslut, dvs om den uppfatt

ning som låg till grund för beslut om att genomföra ett visst handlingsalter

nativ, ändras efter att handlingsalternativet väl är genomfört (March 1978).

Fallstudierna i denna undersökning visar dock att preferenser även kunde

vara specifikt dynamiska inom beslutsprocesserna, dvs i arbetet fo"re det att ett

formellt ED-beslut fattats. Som kommer att framgå bidrog preferensers spe

cifika och generella dynamik till att skapa problem för deltagare i EDs be

slutsprocesser.

Preferenser ändrade karaktär
Många deltagares preferenser gick från att vara vaga till att bli tydliga. Detta

var en typ av generell dynamik som pågick under EDs beslutsprocesser. I

försurningsstrategin och S02-takfallet uttryckte flera medlemsländers repre

sentanter under lång tid vaga eller inga uppfattningar vid möten som kom

missionen ordnade. Senare i beslutsprocessen utvecklade dock dessa repre

sentanter tydligare preferenser med tydligare ställningstaganden i diskussio

nerna som följd. Även i auto-oilfallet uttryckte många medlemsstaters repre

sentanter vaga eller inga preferenser då lastbilsdirektivet började diskuteras i

ministerrådets arbetsgrupp. Det var till en början tveksamt vad många delta

gare skulle tycka om vissa delar av förslaget, eller om förslaget i sin helhet.

Successivt tenderade dock representanter att utveckla tydligare uppfattningar

i ärendet, med intensifierade diskussioner som följd.

Förhållandevis sent i beslutsprocessen kring bränsledirektivet började

Stengård och hans medarbetare på Iveabs Brysselkontor uppfatta att direk

tivförslagets utformning kanske skulle få negativ betydelse för Scania. Men

de behövde utreda frågan med tekniker på Scania för att tydligare veta vad

de skulle tycka. I detta läge fanns inte mycket tid att gå från vaga till de tydli

ga preferenser som behövdes, detta eftersom Iveab och Scania reagerat sent

i beslutsprocessen. Iveab och Scania lyckades dock att på relativt kort tid gå

från inga till vaga till tydliga preferenser och började också att driva dessa

mot EDs organisationer.

Vidare gick många deltagares preferenser från att vara enkla, dvs all

männa och övergripande till karaktären, till att bli mer nyanserade. Även i

detta avseende var enskilda deltagares preferenser dynamiska. I fallet med
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försurningsstrategin och SOz-takdirektivet beskriver tjänstemän inom kom
missionen att bland andra Eurelectric och UNICE reagerade förhållandevis

sent i beslutsprocessen. De uppfattningar som framfördes var till en början

också negativa till förslaget på ett övergripande och generellt plan. Från hös

ten 1996 då Eurelectric, UNICE med flera tydligare reagerade på EU

kommissionens framväxande förslag blev dock de preferenser Eurelectric

framförde successivt mer nyanserade. Den samlade preferensen kom i ökan

de omfattning att innehålla "delpreferenser" om de olika detaljerna i försla

get.
När Swedelecs representant Bo Ingemarsson reagerade på frågan i Eu

relectrics berörda arbetsgrupp var han till skillnad från flertalet andra repre

sentanter allmänt positiv till kommissionens förslag. Ingemarsson tyckte det

var ett miljömässigt riktigt steg att ta. När övriga Swedelecrepresentanter fle

ra månader senare fick höra talas om ärendet blev Swedelecs uppfattning

successivt mer detaljerad. Swedelec utvecklade sin positiva inställning till

kommissionens förslag, detta som ett sätt att bemöta den negativa åsiktsposi

tion som utvecklades inom Eurelectric. Jämfört med tidigare i beslutsproces

sen hade de nu åsikter huruvida enskilda punkter i förslag och motförslag var

bra eller dåliga.

Om exempelvis ett företags representanter märkte att de sammantaget

spred inkonsekventa uppfattningar i olika delar av EUs beslutsprocesser, så

var det, enligt flera intervjuade personer, viktigt att snabbt ändra på detta.

Det var alltså viktigt att snabbt ändra på preferensers allmänna karaktär 

från inkonsekvens till konsekvens. Även om fallen inte innehåller exempel

på att representanter för företag och andra organisationer uttryckte inkonse

kventa uppfattningar, beskrev en person inom Scania att företaget generellt

sett hade problem med att veta vilka åsikter som framfördes i olika samman

hang av EDs beslutsprocesser. Konsekvens krävde samordning mellan dem

som företrädde organisationen utåt, detta för att organisationen skulle kunna

"tala med en röst". I t ex Scanias fall var denna s.amordning krävande efter

som så många personer representerade organisationen.

Preferenser kunde också var specifikt dynamiska i EUs beslutsproces

ser. I flera fall ändrade deltagare uppfattning i sak under beslutsprocessens
gång. I auto-oilfallet var ACEAs lastbilstillverkande medlemmar överens om

att stödja det förslag kommissionen lagt. ACEA hade även varit delaktiga i

utarbetandet av det förslag som inte innehöll någon ytterligare regelskärp

ning efter år 2000. Senare i beslutsprocessen ändrade dock de tyska last

bilstillverkarna MAN och Mercedes, samt den holländska tillverkaren DAF,
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uppfattning. De ville nu inkludera extra, senare regelskärpningar i förslaget.

Dessa senare regelskärpningar skulle dessutom vara mer långtgående än vad

ministerrådet föreslog. Även i ministerrådets arbetsgrupp för miljöfrågor var

preferenser specifikt dynamiska under den tid då lastbilsdirektivet behandla

des. När Thomas Backman deltog vid mötet den 7 decerrlber 1998 överra

skades han av att preferenserna hos flera deltagare svängt sedan föregående

möte. Backman var inte nöjd med att tyska statens representanter, som nu

ville inkludera en tvingande nivå år 2005 i förslaget, inte informerat om sin

åsiktssvängning i förväg.

Deltagare som ändrade sakuppfattning under en beslutsprocess kunde,

som jag tidigare nämnt i kapitlet, få problem. Dels kritiserades de av andra

deltagare och avkrävdes förklaringar, dels kunde de vara uppbundna av tidi

gare överenskommelser om gemensamma preferenser, dels kunde deras tidi

gare påverkansförsök motverka den nya uppfattningen. I auto-oilfallet ådrog

sig de tyska lastbilstillverkarna samtliga dessa former av problem.

Sammantaget formades och omformades deltagares preferenser i stor

utsträckning inom EDs beslutsprocesser. Preferenser var ofta generellt, men

även specifikt, dynamiska till karaktären. Dessa typer av dynamik i preferen

sers karaktärsdrag, samt de olika sätt på vilka preferenser konstruerades i fal

len, framgår av följande figur:

Tekniker för preferenskonstruktion Dynamik i preferensers karaktär

Lämplighet Generell dynamik
Imitation - vag/tydlig
Rationalitet - enkel/nyanserad

Speciftk dynamik (uppfattning i sak)

Figur: Preferensers konstruktion och karaktär
- översikt av empiriska resultat
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Konstruktion som förklaring till preferensers
dynamik

Deltagare forn1ade successivt sina preferenser under loppet av EDs besluts

processer. Under en och samma beslutsprocess påverkades enskilda deltaga

res preferenser av olika konstruktionssätt. Att enskilda deltagares preferenser

påverkades av olika konstruktionssätt, utgör en förklari11g till preferensers

dynamik.

För att kunna påverka EDs formella beslut behövde företag och andra

deltagare veta vad de ville. Eftersom påverkan enligt gängse normer skulle

starta tidigt i EDs beslutsprocesser behövde deltagare dessutom ta reda på

detta snabbt. Preferenskonstruktion genom imitation och lämplighet gick

jämförelsevis snabbare än konstruktion genom rationalitet. Dessa sätt tende
rade därför också att ha större inflytande på de preferenser deltagare utveck

lade i tidigare skeden av EDs beslutsprocesser. Deltagare hade då generellt

sett inte hunnit utveckla mer nyanserade insikter. Trots att imitation och

lämplighet generellt sett var snabbare sätt att utveckla preferenser än rationa

litet, så innebar det inte att deltagare alltid utvecklade uppfattningar snabbt i

fallen. Snarare var tendensen den omvända. Som behandlats tidigare så kun

de det ofta ta lång tid innan exempelvis enskilda företag och branschorgani

sationer reagerade på ED-organisationernas direktivutformning.

Under beslutsprocessernas gång tenderade deltagare att bygga upp in

sikter om regelalternativ, om den tekniska kärna som representerades (och

även om andras tekniska kärnor) samt om deras samband. Inte minst före

tags preferenser konstruerades successivt genom rationalitet. Det fanns flera

bidragande orsaker till att denna successiva insiktsuppbyggnad var vanlig hos

deltagande företag.

Europeiska branschorganisationers legitimitet i EUs beslutsprocesser

vilade i stor utsträckning på deras roller som experter inom sina respektive

områden. Samtidigt hade ACEA och Eurelectric själva mycket små möjlighe

ter att göra tekniska utredningar, kalkyler, prover, mätningar och analyser.

Dessa utredningar etc gjordes istället av medlemmarna. Inom de europeiska

branschorganisationerna bidrog dock medlemmar inte bara med utredningar

om direktivförslag och deras konsekvenser. Enskilda medlemmar undersökte

även oftast noga de underlag som låg bakom andra medlemmars slutsatser.

En orsak till detta var den generella misstänksamhet som fanns mellan med

lemmar. Ingående diskussioner och meningsskiljaktigheter om underlag från

enskilda medlemmar var också vanliga, t ex inom ACEAs arbetsgrupper, en-
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ligt ACEA-tjänstemannen Castelleri. Att göra egna utredningar och kontrol

lera andras, var resurskrävande för medlemsföretagen. Men det var också ett

viktigt skäl till att företag successivt byggde upp insikter.

En aspekt av arbetet med att utreda direktivförslag var att förtroende

ingivande underlag till resultaten helst skulle vara sifferbaserade. Normen om

sifferbaserade underlag var stark inom ACEA och Eurelectric, något som

även gäller i andra beslutssammanhang (Jansson 1992). Både att själv ta fram

sådana underlag och bedöma andras, ökade företags arbetsinsats ytterligare.

Den ökade arbetsinsats "siffernormen" innebar, bidrog i sig till att företag

successivt byggde upp ökade insikter om egna och andras tekniska kärnor,

samt om deras samband med direktivförslag.

Viktigt i sammanhanget är även att EDs beslutsprocesser var tidsmäs

sigt långa. Vanligen tog det flera år från det att kommissionen började arbeta

med förslag till direktiv till dess att ett direktiv formellt kunde antas. Den

långa tiden bidrog till ökade möjligheter för deltagare att kunna bygga upp

tidskrävande insikter.

Sammantaget tenderade lämplighet och imitation att i många fall ha

större inflytande tidigare i EDs beslutsprocesser. Rationalitet fick ett succes

sivt ökande inflytande på de flesta deltagares preferenser, konstruktionssät

tets inflytande var alltså allmänt sett större i senare skeden av EDs besluts

processer. Detta orsakade generell dynamik, dvs allmänna karaktärsdrag för

ändrades. I fallen ändrades många enskilda deltagares preferenser från att

vara vaga och enkla, till att bli tydliga och mer nyanserade.

Men det ledde även till specifik dynamik, dvs till att vissa deltagare änd

rade preferenser i sak. Ett ökande inflytande av rationalitet som konstruk

tionssätt för enskilda deltagares preferenser behövde dock inte innebära att

preferenserna ändrade specifik karaktär. Enklare uppfattningar kunde vara

konsekventa med mer nyanserade. Detta var exempelvis fallet för Swedelec i

S02-takfallet. Även om tidiga enklare preferenser inte skulle stämma överens

med senare mer nyanserade, behöver det inte innebära att deltagaren ändrar

uppfattning i sak. Det går att tänka sig deltagare som håller fast vid tidigare

mer lämplighetskonstruerade eller imiterade preferenser, även om insikten
successivt blir mer nyanserad och leder mot en annan åsikt. Deltagare som

medvetet "blundade" för sådana framväxande insikter var dock inget jag träf

fade på i fallen.
Hur och när olika konstruktionssätt inverkade på enskilda deltagares

preferenser under fallen, var sammantaget en förklaring till att preferenser

var dynamiska till karaktären.
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Från en krävande konstruktion till en annan

I<.apidet har visat att preferenser sällan var något som fanns i "färdigt" skick

- dvs tydliga, detaljerade och konsekventa - redan vid ingången av EDs be

slutsprocesser. Istället konstruerade deltagare i stor utsträckning sina prefe

renser inom EDs beslutsprocesser. Att konstruera preferenser var på flera

sätt både krävande och svårt i fallen.

I<.onstruktionen av preferenser kan, vill jag hävda, förstås som beslut7
.

En deltagares formande aven åsikt kan därmed ses som ett beslut i den of

fentliga beslutsprocessen. Samtidigt som det offentliga beslutet om t ex di

rektiv formellt sett bara är ett, blir besluten om preferenser i den offentliga
beslutsprocessen många. Preferensbesluten behöver dock inte vara lika

många som antalet deltagare, det förekommer deltagare utan åsikter i de fles

ta beslutsprocesser (March 1978). Vidare är följande viktigt att understryka:

att deltagares formande av preferenser kan ses som beslut om vad de skall

tycka behöver inte betyda att de kan välja mellan olika alternativ (jfr Bruns

son 1998). Deltagare kan t ex uppfatta att det bara finns en regel om vad som

är lämpligt att tycka som passar deltagarens situation och roll. I<anske är re

geln om vad som är lämpligt att tycka så stark att "beslutet" sker omedvetet.

Att preferenser kan förstås som beslut är något jag skall återvända till i bo

kens avslutande kapitel.

De företag som deltog i EDs beslutsprocesser konstruerade inte bara

egna preferenser för att kunna vara med och påverka EDs beslut. Att delta i

EDs beslutsprocesser i syfte att påverka innebar även att utveckla preferen

ser tillsammans med andra företag. Detta skedde i europeiska branschorgani

sationer. Precis som vid företags konstruktion av egna preferenser så var
konstruktionen av branschgemensamma preferenser krävande och proble

matisk. Att utveckla preferenser tillsammans med andra företag är vad nästa

kapitel handlar om.

7 Att konstruktion av preferenser innebär beslut för deltagare betyder inte att deltagare nödvändigtvis
kan göra medvetna och obegränsade val. Exempelvis lämplighetskonstruktion kan innebära att det inte
finns några val att göra, dvs medvetet eller omedvetet leda fram till att endast en preferens är möj lig
Gfr March & Olsen 1989).
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KAPITEL 8

Att tycka något som europeisk bransch

Detta kapitel handlar om hur företag konstruerade branschgemensamma

preferenser tillsammans med andra företag. Företags deltagande i EDs be

slutsprocesser skedde i stor utsträckning genom europeiska branschorganisa

tioner. En central uppgift för dessa var att "tala med en röst" för medlems

företagen. Att företag utvecklade heterogena preferenser, samtidigt som de

ras europeiska branschorganisationer behövde homogena preferenser, inne

bar ett dilemma med flera besvärliga effekter för de inblandade.

Preferenser och branschorganisationer i de empiriska fallen
Europeiska branschorganisationer var på många sätt väsentliga för att förstå

vad företag gör som vill påverka offentliga beslut. Företags direkta eller indi

rekta medlemskap i dessa branschorganisationer utgjorde en väsentlig del av

deras deltagande i EDs beslutsprocesser (jfr kapitel 1).
Medlemskapet innebar att det enskilda företaget behövde konstruera yt

terligare en preferens inom EDs beslutsprocess. Vid sidan av att utforma en

egen åsikt, vilket föregående kapitel handlade om, behövde företag gemen

samt besluta vad deras europeiska branschorganisation skulle tycka. I de en1

piriska fallbeskrivningarna var konflikter vanliga inom de europeiska

branschorganisationerna (Eurelectric och ACEA) då gemensamma åsikter

skulle formas. I<'onflikter förekom dels mellan enskilda medlemmar och den

europeiska branschorganisationen, dels mellan enskilda medlemmar inom

den europeiska branschorganisationen. De konflikter som förekom var dess

utom stora.

I 'försurningsstrategin och S02-takfallet' uppstod interna stridigheter

mellan medlemmar i ett relativt sent skede av beslutsprocessen. Att Swedelec
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höll fast vid sina avvikande preferenser gjorde att konflikterna inom Eurelec

tric accentuerades. Också inom ACEA uppstod stridigheter mellan med

lemmar sent i EDs besll.ltsprocess. Efter att främst MAN och Mercedes änd

rat uppfattning så försökte de också få ACEA att ändra den gemensamma

uppfattning som tidigare utformats, med hårda branschinterna stridigheter

som följd.

Vad var den bakomliggande orsaken till att beslutet om vad de europe

iska branschorganisationerna skulle tycka ofta blev konfliktfyllt? Hur försök

te deltagare hantera dessa konflikter inom de europeiska branschorganisatio

nerna? Varför passade de gemensamma åsiktspositioner som utformades säl

lan varken medlemsföretag, deras branschorganisationer eller i vissa avseen

den EDs organisationer? För att besvara dessa frågor i kapitlet skall jag ta

min utgångspunkt i tre typer av organisationer och de slags preferenser som

kan hävdas passa var och en av dem.

Preferenser och tre organisationstyper

Europeiska branschorganisationer är exempel på paraplYorganisationer, dvs or

ganisationer som har andra organisationer som medlemmar. För att visa vil

ken betydelse konflikt mellan preferenser kan ha i paraplyorganisationer skall

jag jämföra denna organisationstyp med två andra vanligt förekommande ty

per av formella organisationer: den politiska organisationen samt den varu- och

(fänsteproducerande organisationen.

Den politiska, eller politiskt sammansatta, organisationen är beroende

av medlemmar med olika preferenser. Medlemmar rekryteras på grundval av

att de har motstridande åsikter och intressen. Det skulle exempelvis vara

svårt att tänka sig ett val till Sveriges riksdag eller till Stockholms kommun

fullmäktige, där alla potentiella kandidater tyckte lika. En sådan situation
skulle inte vara speciellt förenlig med iden om demokrati. Den politiska or

ganisationen har alltså konflikt som organisationsprincip (Brunsson 1981).

Medlemmar förväntas ha och uttrycka olika preferenser för att passa organi

sationen. Vore preferenserna sammantaget homogena skulle den politiska

organisationen få legitimitetsproblem.

Den varu- och tjänsteproducerande organisationen har, till skillnad från

den politiska organisationen, homogena preferenser som organisationsprin

cip. Organisationens funktion bygger på att medlemmar verkar för gemen-
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samma intressen och mål. Exempelvis ett företag där alla anställda styrs av
olika uppfattningar om vilka produkter som skall produceras etc skulle få

svårt att fungera över tiden. Olika preferenser och konflikt är visserligen

vanligt förekommande i varu- och tjänsteproducerande organisationers prak

tik (perrow 1986). Men mycket av aktiviteterna i en organisation går normalt

ut på att göra konflikter och deras effekter så små som möjligt. Den varu

och tjänsteproducerande organisationen är också baserad på en grund

läggande organisationsmetod för att hantera konflikterande preferenser hos

medlemmar, nämligen hierarki. Vid konflikterande preferenser har någon or

ganisationsmedlem formell rätt att avgöra vilken preferens som skall använ

das vid organisationens egna beslut eller för att påverka andras. Då med

lemmarna har heterogena preferenser möjliggör hierarki ett formande av

homogena preferenser åt organisationen.

Paraplyorganisationen har, i likhet med den varu- och tjänsteproduce

rande organisationen, homogena preferenser som orgamsationsprincip.

Därmed skiljer den sig från den politiska organisationen. En central uppgift

för paraplyorganisationen är att producera preferenser som används för att

påverka andra. Sådana preferenser behöver vara homogena för att paraplyor

ganisationen skall kunna fungera. Det blir, som tidigare nämnts, viktigt att

"tala med en röst".l Splittrade och vaga preferenser som sprids utanför

paraplyorganisationen motverkar organisationens funktion. Det blir i sådana

situationer oklart vad organisationen egentligen försöker åstadkomma.

I litteratur om offentliga beslutsprocesser och lobbying tenderar

paraplyorganisationer att behandlas som en aktör med homogena preferen

ser. Det tas ofta för givet att medlemmarna tycker lika, kanske för att med

lemmar aven paraplyorganisation tillhör ett gemensamt område, t ex en

bransch. En effekt av detta är att företags medlemskap i paraplyorganisatio

ner sällan problematiseras i litteratur om påverkan av offentliga beslut (van

Waarden 1992, Jordan 1998). Så länge iden om paraplyorganisationers åsikts

mässiga homogenitet också stämmer med praktiken så passar preferenserna

organisationen. Paraplyorganisationen kan fungera som den är tänkt. Men

när medlemmar utvecklar motstridiga preferenser hindras funktionen, precis

som för varu- och tjänsteproducerande organisationer.

I jämförelse med varu- och tjänsteproducerande organisationer finns

dock en betydelsefull skillnad i sådana situationer, dvs när medlemmar ut

vecklar motstridiga preferenser. Inom varu- och tjänsteproducerande organi-

l Att tala med en röst kan ses som en generell norm för hur deltagandet bör se ut. Normen, som över
ensstämmer med modellen av den idealtypiska aktören, är stark och spridd. Den omfattar inte bara
branschorganisationer och företag utan även stater (se t ex Jacobsson 1997).
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sationer kan man alltså tillgripa organisationens hierarki för att hantera såda

na situationer. Paraplyorganisationer bygger dock inte på hierarki mellan

medlemsorganisationer utan på demokrati (Elvander 1966). Alla medlemmar

finns i allmänhet representerade på alla formella beslutsnivåer i paraplyorga

nisationen och deras åsikter har i allmänhet också lika värde, formellt sett.

Med demokrati som princip för en organisation vars funktion bygger på ho

mogena preferenser kan hierarki inte tillgripas om medlemmar utvecklar oli

ka preferenser. I situationer där paraplyorganisationer ställs inför interna he

terogena preferenser behöver de alltså hantera dessa på ett annorlunda sätt

än varu- och tjänsteproducerande organisationer.

Till skillnad från den politiska organisationen, men i likhet med den

tjänste- och varuproducerande organisationen, är paraplyorganisationen

sammantaget beroende av homogena preferenser. Utvecklade då paraplyor

ganisationerna preferenser som passade dem och deras medlemsföretag i de

empiriska fallen?

Preferenser och organisation i EUs beslutsprocesser

I linje med vad jag beskrivit ovan var de europeiska branschorganisationerna,

tillika paraplyorganisationerna, Eurelectric och ACEA beroende av homoge

na preferenser. Ett genomgående empiriskt resultat är dock att de preferen

ser medlemmar utvecklade under EUs beslutsprocesser inte passade de eu

ropeiska branschorganisationerna. Nedan framgår att medlemsföretagen suc

cessivt utvecklade heterogena preferenser istället för att tycka lika. Att med

lemsföretag tenderade att utveckla andra preferenser än vad som passade

branschorganisationerna, utgjorde den bakomliggande orsaken till flera bety

dande problem för medlemmar och branschorganisation. I det följande skall

jag visa hur denna inkongruens mellan preferenser och organisationsformer

uppstod i fallen samt vilka problem den skapade.

Paraplyorganisationen var beroende av homogenitet
I fallen skulle Eurelectrics och ACEAs påverkan av EDs beslutsprocesser

bedrivas utifrån medlemmarnas gemensamma intresse. Inom Eurelectric och

ACEA fanns också formaliserade sätt för hur sådana preferenser skulle tas

fram. Huvudarbetet skedde i branschorganisationernas arbetsgrupper. Det
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var här deltagarna arbetade med att sammanställa skriftliga förslag till ge

mensamma åsiktspositioner. Inom Eurelectric skulle den skriftliga åsiktsposi

tionen sedan gå vidare till sektions- respektive kommittenivå för eventuell

revidering och godkännande. Inom ACEA behövde ärenden om gemensam

åsikt bara gå vidare uppåt i hierarkin utifall deltagarna i arbetsgrupperna inte

kunde enas.

Såväl tjänstemän inom Eurelectric och ACEA, som medlemsföretagens

representanter, beskrev hur viktigt det var med homogena preferenser för

europeiska branschorganisationer. Den grundläggande uppfattningen var att

detta gav branschorganisationen ökat inflytande och ökad legitimitet. EDs

organisationer hade svårare att bortse från europeiska branschorganisationer

med homogena preferenser i beslutsprocesser. För branschorganisationerna

var det därför viktigt att upprätthålla en gemensam linje utåt. Från Eurelec

trics sida framhölls detta inte bara vid mina intervjuer med branschorganisa

tionens tjänstemän. Vid tiden för S02-takfallet beskrevs formandet av ho

mogena preferenser också som en av Eurelectrics huvuduppgifter i organisa

tionens årliga verksamhetsberättelser (Eurelectric Annual Activity Report

1996 och 1997).

Om europeiska branschorganisationer däremot uppvisade heterogena

åsikter utåt, hävdade såväl deras företrädare som tjänstemän inom EU

kommissionen att branschorganisationen tappade inflytande och legitimitet.

Av mina intervjuer framgick tydligt att tvetydigheter kring branschorganisa

tionens åsikter var något tjänstemän vid de europeiska branschorganisatio

nerna besvärades av och försökte undvika. ED-kommissionen däremot ville

gärna upptäcka eventuella skilda uppfattningar bakom de homogena åsikter

branschorganisationer presenterade utåt. Detta eftersom kommissionen då

hade större möjlighet att bortse från den specifika branschorganisationen i

beslutsprocessen, om de ville.

Då branschorganisationernas medlemmar spred olika åsikter i EDs be

slutsprocesser kunde detta skapa förvirring och kritik i omgivningen. När så

väl europaparlamentariker som deltagare i ministerrådet sent i auto

oilprocessen utsattes för konflikterande uppfattningar från ACEAs last

bilstillverkande medlemmar, undrade många vilken uppfattning ACEA

egentligen hade. Castelleri och andra inblandade ACEA-tjänstemän behövde

då också förklara sig för sin omgivning.

Paraplyorganisationen var inte bara beroende av homogena preferenser.

Helst skulle preferenserna också ha vissa generella karaktärsdrag - de skulle

vara tydliga och nyanserade. Sådana preferenser var inte bara en hjälp vid mer
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ingående diskussioner om förslag eller för att bedöma eventuella beslutsal

ternativ. Om branschorganisationen uppvisade tydliga och nyanserade prefe

renser uppfattade omgivningen även detta som tecken på intern åsiktsmässig

homogenitet. Motsatsen - vaga och allmänna preferenser - var däremot dåli

ga egenskaper för de preferenser som presenterades utåt. Andra deltagare, t

ex kommissionens tjänstemän, uppfattade sådana preferenser som ett tydligt

tecken på åsiktsmässig heterogenitet inom de europeiska branschorganisa

tionerna.

Om branschorganisationerna presenterade vaga och allmänna preferen

ser riskerade de inte bara att tappa inflytande och legitimitet inom EDs orga

nisationer. Undersökningen visar även att branschorganisationerna kunde

tappa legitimitet gentemot sina medlemmar. Exempelvis en av kraftföretaget

Sydkrafts företrädare i Bryssel pekade på det problematiska i att Eurelectric

ofta formade vaga och allmänt hållna preferenser. Denna person ifrågasatte

meningen med europeiska branschorganisationer om de producerade upp
fattningar som, enligt henne, varken sa "bu eller bä" om det EDs organisa

tioner skulle besluta.

Medlemmar konstruerade heterogena preferenser
I kapitel sju behandlades preferensers konstruktion, dvs olika sätt på vilka

preferenser uppkom. Företag konstruerade huvudsakligen preferenser ge

nom lämplighet och rationalitet i fallen. Lämplighet innebar regelföljande - dvs

ett svar på frågan 'vad bör en sådan som jag tycka i en situation som denna?'

(jfr March & Olsen 1989). Rationalitet innebar uppbyggnad av nyanserade

insikter - om omvärldsförändringen, om den tekniska kärna som represente

rades och om deras orsak-/verkansamband.

I undersökningen tenderade både lämplighet och rationalitet att leda till
att de europeiska branschorganisationernas medlemmar formade olika prefe

renser. Vad gällde lämplig11et hade företag från olika ED-medlemsländer i

väsentlig utsträckning också olika åsikter om hur saker och ting borde vara.
Normer skiftade inom ED. Europeiska branschorganisationer saknade egna

normer för medlemmarna, en organisationskultur (Schein 1985), som var

starkare än de skiftande normer som omgav medlemmarna utanför bransch

organisationerna. Skillnaderna i uppfattningar om vad som var lämpligt var

störst inom Eurelectric. Här kunde medlemmars syn på inte minst miljö och

konkurrens se mycket olika ut. I många väsentliga frågor fanns det alltså inte

någon gemensam idemässig grund som skulle kunna bidra till att medlem-
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marna tyckte lika. Medlemmars svar på "lämplighetsfrågan" ovan gav olika

preferenser.

Konstruktion genom rationalitet tilltog bland medlemsföretag under

beslutsprocessens gång. Successivt byggde företagens representanter upp de

mer nyanserade insikter som behövdes för sådan konstruktion. I kapitel 7

behandlades orsaker till varför kunskapskonstruktion fick ett successivt ökat

inflytande på medlemsföretagens preferenser under EDs beslutsprocesser.

Det var inte bara insikter om regelförslags effekter för den egna tekniska

kärnan som successivt ökade. Genom det omfattande arbetet tillsammans

med andra företag inom europeiska branschorganisationer, ökade också in

sikten om andras tekniska kärnor och regelförslags effekter för dessa. Med

lemskapet i europeiska branschorganisationer hade som väsentlig bieffekt att

det gav insikt om konkurrenters verksamheter och planer.

En successiv insiktsuppbyggnad ledde, precis som lämplighetskonstruk
tion från olika normer, till att medlemmar utvecklade olika preferenser. Med

lemsföretags tekniska kärnor var i många avseenden olika. De produktions

processer, produkter etc som konstruerats över tiden skiljde sig åt mellan fö

retag inom en bransch. Exempelvis i SOz-takfallet hade kraftföretag i Sverige

fossileldad kraftproduktion som klarade betydligt lägre utsläppsnivåer av

svaveldioxid än vad kraftföretagen i flertalet andra länder klarade. Swedelec

utvecklade också relativt sent preferenser som pga både lämplighetskon

struktion (olika miljönormer) och rationell konstruktion (olika produktions

processer) skiljde sig från flertalet konkurrenters preferenser. I auto-oilfallet

hade lastbilstillverkare satsat på olika utsläppsrenande teknik. De svenska till
verkarna hade utvecklat motorrenande teknik som klarade hårdare utsläpps

regler än flera konkurrenters motorer. I synnerhet de tyska tillverkarna satsa

de istället mer på efterbehandlingsteknik utanför motorn för att rena utsläp

pen. Mercedes och MAN insåg successivt också att denna teknik gynnades

av andra regler än de man tidigare ställt sig bakom inom ACEA. Istället för

att konstruera preferenser från olika normer om vad som var lämpligt ledde

rationalitet till att preferenser konstruerades från växande insikter om att tek

niska kärnor var olika.

Både tekniska kärnor och ideer om vad som var lämpligt, var olika

bland företag inom de europeiska branschorganisationerna. Därigenom blev

företagens preferenser i stor utsträckning också olika. Branschorganisatio

nernas medlemmar utvecklade sammantaget heterogena preferenser.
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Effekter av ett dilemma

Europeiska branschorganisationer var beroende av homogena, tydliga och

nyanserade preferenser samtidigt som deras medlemmar utvecklade olika

uppfattningar. Att preferenser och organisation inte passade ihop innebar ett

betydande dilemma. Detta dilemma orsakade konflikter som yttrade sig på

huvudsakligen tre sätt i fallen. 1) Det blev svårt för europeiska branschorga

nisationer att utforma formella preferenser. 2) De preferenser som konflikt

fyllda interna beslutsprocesser ändå resulterade i passade långt ifrån alltid

branschorganisationen, dess medlemmar eller, i vissa avseenden, EDs orga

nisationer. 3) De europeiska branschorganisationernas relationer med EDs

organisationer fungerade inte alltid som de var tänkta att göra. Jag skall ned

an gå igenom dessa tre effekter av dilemmat för att visa vad det innebar för

de inblandade.

Att forma branschgemensamma preferenser
Att medlemsföretag utvecklade olika uppfattningar om vad de europeiska

branschorganisationerna skulle tycka skapade problem. I<'onstruerandet av

en. branschgemensam åsiktsposition blev på flera sätt komplicerat för in

blandade organisationer.

I SOz-takfallet uppstod skilda åsikter om vad Eurelectric skulle tycka

om kommissionens direktivarbete. Åsiktsskillnaderna uppkom i Eurelectrics

arbetsgrupp. I arbetsgruppen var Swedelecs representant, Bo Ingemarsson,

ensam om åsikten att kommissionens förslag till skärpta utsläppsregler var

bra. I takt med att frågan vandrade uppåt i Eurelectrics hierarki ökade kon

t1ikterna kring vad Eurelectric skulle tycka. Trots detta valde Swedelec att ta

fortsatt strid för sin avvikande uppfattning istället för att ge upp. Inom Eure
lectric mötte Swedelecs representanter inte bara hårt motstånd från andra

medlemmar, främst de brittiska kraftföretagens företrädare. Även Eurelec

trics tjänstemän stödde majoritetsuppfattningen bland medlemmarna, vilken

var övervägande negativ till kommissionens framväxande förslag.

Också för ACEA uppstod interna stridigheter om vad den europeiska

branschorganisationen skulle tycka, i det här fallet om lastbilsdirektivet i

auto-oilprogrammet. Precis som inom Eurelectric uppkom konflikterna för

hållandevis långt in i EDs beslutsprocesser och tilltog också successivt. En
skillnad i detta fall var dock att de huvudsakliga konflikterna uppstod efter det

att en branschgemensam åsiktsposition formats för ACEA, inte före som
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inom Eurelectric. De lastbilstillverkande medlemmarna hade tidigare i EDs

beslutsprocess enats om en gemensam åsikt. Detta branschbeslut togs utan

några egentliga konflikter inom ACEA. Senare i EDs beslutsprocess ändrade

främst MAN och Mercedes uppfattning. De tyska lastbilstillverkarna försök

te efterhand också få ACEA att ändra den gemensamma åsikt som tidigare

utformats. En majoritet av lastbilstillverkare ville dock behålla den tidigare

beslutade branschuppfattningen. De stöddes också av ACEAs tjänstemän

som inte gärna ändrade den åsiktsposition de format och arbetat för under

en längre tid. Från ACEAs sida ville man helst ha preferenser som var speci

fikt stabila över tiden, dvs som inte ändrades i sak under en och samma be

slutsprocess. Interna konflikter om vad Eurelectric och ACEA skulle tycka

förekom inte bara i de två studerade fallen. I undersökningen beskrev flera

respondenter konflikter som vanligt förekommande inom de europeiska

branschorganisationerna.

Att konstruera preferenser var ofta tidskrävande i sig (se kapitel 7).

Även branschgemensamma preferenser var tidskrävande att konstruera - in

formation samlades, utvärderingar gjordes och underlag diskuterades. I Eu

relectric behövde underlag även godkännas på alla formella nivåer innan

åsiktspositionen formellt var fastställd. IZonflikter inom de europeiska

branschorganisationerna bidrog dock till att formandet av formella bransch

gemensamma preferenser drog ut än mer på tiden. Dels tog diskussionerna

på enskilda nivåer inom paraplyorganisationen betydligt längre tid. Dels
kunde frågor behöva gå tillbaka ner i organisationen för vidare diskussioner,

vilket skedde i S02-takfallet.

Att konflikter gjorde formandet av branschgemensamma preferenser än

mer tidskrävande passade inte normen om att effektiv påverkan av offentliga

beslutsprocesser bör påbörjas tidigt i beslutsprocessen. Denna starka norm

var alltså inte bara svår att leva upp till då företag skulle konstruera preferen

ser, som jag behandlade i kapitel 7. Normen var även svår att uppfylla för

europeiska branschorganisationer. Branschorganisationernas tidskrävande

preferenskonstruktion och normen om tidig påverkan innebar ett dilemma 

ett tidsproblem. Inte bara normen om att paraplyorganisationer helst skulle

tala med enad, tydlig och nyanserad röst, utan även normen om att sådana

uppfattningar snabbt skulle finnas till hands, satte press på de inblandade att

hantera konflikter inom branschorganisationerna. IZonflikter behövde hante

ras, i synnerhet blev detta viktigt för de europeiska branschorganisationerna.

Hur kunde då denna hantering gå till i fallen?
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De europeiska branschorganisationerna var, som tidigare nämnts,

paraplyorganisationer. Detta innebar att åsiktsskillnader mellan medlemmar

inte kunde hanteras genom hierarki som inom många andra organisationer.

De europeiska branschorganisationernas alla medlemmar var representerade

på samtliga hierarkiska nivåer i fallen. Medlemskapet innehöll alltså en gene

rell jämlikhetsprincip. Istället för hierarki hade paraplyorganisationer, såsom

europeiska branschorganisationer, demokrati som grundide. Det demokra

tiska sättet att hantera åsiktskonflikter är att rösta.

Företrädare för de europeiska branschorganisationerna och för med

lemsföretag beskrev det som mycket ovanligt att man i praktiken röstade2

inom Eurelectric och ACEA. Detta trots att konflikter var både vanliga och

problematiska för de inblandade. En risk med omröstningar som nämndes

var att "bortröstade" medlemmar skulle kunna lämna det formellt frivilliga

medlemskapet. Hot om utträde beskrevs dock som ovanliga, men förekom i

åtminstone ett fall då fransk kraftindustri inte ville ställa sig bakom vad ma

joriteten ville att Eurelectric skulle tycka om ett avregleringsdirektiv. Majori

tetsuppfattningen fick då inte heller avgöra Eurelectrics gemensamma åsikts

position.

I frånvaro av hierarki och omröstningar fanns det i praktiken ingen

egentlig organisationsprincip för att avgöra åsiktskonflikter inom branschor

ganisationerna. Betydelsen av att kunna tala med enad tydlig röst för

branschorganisationer, samt för enskilda medlemmar att få gehör för just

sina preferenser i branschorganisationernas åsiktspositioner, drev dock fram

andra sätt att hantera åsiktskonflikter. De metoder som förekom i försöken

att hantera heterogena preferenser inom Eurelectric och ACEA var istället

kompromiss samt informellt färtryck av åsiktsminoriteter (åtminstone i lindrigare

mening).
Kompromiss. Vid diskussioner inom branschorganisationerna försökte

deltagarna övertyga varandra genom att argumentera för sin åsikt. Diskus

sionerna var ofta hårda. De ledde sällan till att medlemmar ändrade uppfatt

ningar pga andra medlemmars argumentation, trots att andra kunde ha en

mer nyanserad argumentation än man själv. Istället ledde diskussioner ofta

fram till kompromisser i utarbetandet av gemensamma åsikter. Man "jämkar

sig samman" som en person beskrev situationen i undersökningen.

2 Auto-oilfallet innehöll dock en omröstning om ACEA skulle ändra en redan faststäl~d åsiktsposition
eller inte. Eftersom en majoritet av lastbilstillverkama ville behålla gällande branschåsikt skedde ingen
ändring.
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Kompromisser fungerade på olika sätt inom Eurelecttic och ACEA.

För det första kunde kompromisser utgå från principen om minsta gemen

samma nämnare. Denna princip innebar att branschorganisationerna bara
hade åsikter om det som medlemmarna var överens om. Det som medlem

marna hade olika uppfattningar om utelämnades i åsiktspositionen, enligt

principen. Exempelvis då Eurelectric skulle utforma sin åsiktsposition i S02

takfallet tillämpades slutligen principen om minsta gemensamma nämnare.

Texten om att 95% rening av svaveldioxid inte var tekniskt möjligt ströks ur

åsiktspositionen istället för att ändras. Principen om minsta gemensamma

nämnare har hävdats vara ett vanligt sätt att hantera konflikter inom europe

iska paraplyorganisationer (Greenwood & Westgeest 2002).

En annan form av kompromiss som förekom vid konflikt mellan med

lemmar var att lägga sig någonstans mellan olika preferenser. Exempelvis då

Eurelectrics åsiktsposition om S02-takdirektivet diskuterades på sektionsnivå

kom deltagarna överens om en kompromiss där viss kritik mot förslaget

istället för att tas bort tonades ner.

Informellt färtryck. Fallen visar även att informellt förtryck av minoritets

intressen förekom inom europeiska branschorganisationer. Att förtrycket var

informellt innebar att det inte utgick från allmänt fastställda och nedskrivna

regler för att hantera interna åsiktsskillnader. På detta sätt skilde det sig från

formell hierarki och röstningsförfaranden, men liknade kompromisser i olika

former.

Informellt förtryck i de europeiska branschorganisationerna kunde ta

sig många olika former. Detta framgick tydligast i S02-takfallet. Inom Eure

lectric utgjorde Swedelec ett minoritetsintresse som utsattes för olika former

av informellt förtryck, främst följande. Undanhållande av information: att

ansvariga för arbetsgruppen skickat förslaget till åsiktsposition mitt i semes

tertider med kort varsel att svara, ·uppfattades som närmast kuppartat inom

Swedelec. Hävdande av normbrott: medlemmar och tjänstemän som stödde

arbetsgruppens förslag hävdade att Swedelec framförde sin kritik alldeles för

sent för att förslaget skulle kunna ändras. Skillnader i vad som sades och vad

som skrevs (hyckleri): då den muntliga kompromissen på Eurelectrics sek

tionsnivå i efterhand författades ansåg Swedelecs representant att innehållet

hade ändrats i sak. Nekande av skriftlig reservationsrätt: Swedelec hade for

mell rätt att reservera sig skriftligt i åsiktspositionen men i praktiken ville

varken Eurelectrics tjänstemän eller andra medlemmar gå med på detta. En

form av förtryck som förekom under auto-oilfallet, också bland ACEAs
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medlemmar, var att dra paralleller mellan de tyska lastbils företagens hårt

drivna påverkan och Tysklands agerande under 1900-talets världskrig.

Informellt förtryck skedde även i form av oförankrad påverkan. Med

detta menar jag att branschorganisationernas representanter utåt spred andra

åsikter i branschorganisationens namn än den fastställda eller förväntade
åsiktspositionen. I S02-takfallet började berörda Eurelectrictjä1~stemän,samt

medlemmar på nyckelpositioner för berörda enheter i Eurelectric (företrä

desvis från brittisk kraftindustri), att mer diskret påverka efter egna uppfatt

ningar innan en branschgemensam preferens formellt fanns. I detta skede

hade ärendet endast hunnit till Eurelectrics berörda arbetsgrupp, dvs hade

långt kvar till ett formellt avgörande. Genom oförankrad påverkan kunde

branschorganisationens representanter presentera en mer homogen och tyd

lig åsiktsposition än vad den formella positionen senare riskerade att bli.
Detta drabbade Swedelec som i den berörda arbetsgruppen började framföra

en mer allmän uppfattning om att kommissionens förslag var bra. En fördel

för representanterna med att inte invänta den formella åsiktspositionens fast

ställande var dessutom att de kunde börja påverka tidigare i EDs beslutspro

cess. Eftersom de europeiska branschorganisationerna helst ville uppvisa

åsiktspositioner som var stabila över tiden, var det dock fortsatt viktigt för

Eurelectrics representanter att påverka utformandet av den formella åsikts

positionen. Detta gjorde de också, både genom fortsatt informellt förtryck

och genom kompromiss.

Kompromiss och informellt förtryck innebar att branschorganisatio

nernas funktion på många sätt skilde sig från hur de var tänkta att fungera.

Båda formerna innebar försök att göra respektive branschorganisations pre

ferenser mer homogena, tydliga och nyanserade. I de studerade fallen stödde

Eurelectric och ACEAs tjänstemän försök att hindra avvikande preferenser

från att visas upp utåt. De hade ett intresse av att branschorganisationens in

terna politisering osynliggjordes för omvärlden. Att utsättas för informellt

förtryck inom europeiska branschorganisationer var påfrestande för vissa

personer i fallen. Detta framkom inte minst i S02-takfallet där vissa repre

sentanter för Swedelec efterhand ville avbryta striden inom Eurelectric, trots

goda argument i sakfrågan.

Sammantaget innebar framväxande och utdragna konflikter i fallstudi

erna att det var krävande och svårt att forma branschgemensamma åsikter.

Det kunde även vara krävande och svårt att behålla dem.
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Branschgemensamma preferenser passade inte
De branschgemensamma preferenser som formellt beslutades inom Eurelec

tric och ACEA passade i allmänhet inte alla inblandade parter. Detta gällde

inte bara medlemmar och europeiska branschorganisationer, utan i vissa avseenden

även EUs organisationer.

Den branschgemensamma preferensens specifika karaktär (dvs dess

sakinnehåll), passade i allmänhet många medlemmar dåligt. Företag i europeis

ka branschorganisationer tenderade att utveckla preferenser som skiljde sig

från varandra. Om den branschgemensamma preferensen var resultatet av

kompromiss mellan medlemmar - genom minsta gemensamma nämnare eller

genom ett fastställande mellan skilda uppfattningar - divergerade den

branschgemensamma preferensens och medlemspreferensernas sakinnehåll.

I den mån medlemmar alls utvecklat tydliga preferenser, så skiljde de sig

därmed från de branschgemensamma preferenser som kompromissats fram.

Eurelectrics slutgiltiga preferens i S02-takfallet avvek i stor utsträckning från

den åsikt Swedelec utvecklat. Men Eurelectrics preferens passade inte heller

de medlemmar som var utpräglat skeptiska till ED-kommissionens direktiv

förslag. Detta berodde på att principen om minsta gemensamma nämnare

tillämpades för avsnittet om vilken rening som var tekniskt möjlig, vilket in

nebar att detta avsnitt ströks.

Den branschgemensamma preferensens sakinnehåll kunde dock passa

enskilda medlemmar. Detta var fallet om åsiktsskillnader hanterades på andra

sätt än genom kompromiss, t ex genom att till fullo manövrera ut minoritets
intressen genom informellt förtryck eller genom att rösta. I S02-takfallet för

sökte majoriteten medlemmar, samt tjänstemän inom Eurelectric, manövrera

ut Swedelec genom informellt förtryck. Detta lyckades dock inte helt. Hade

det lyckats skulle vissa medlemmar i princip sluppit kompromissa sina upp

fattningar. I auto-oilfallet lyckades ACEA först forma en gemensam åsikt

utan egentlig konflikt, något som hörde till ovanligheterna. Senare i EDs be

slutsprocess ändrade dock några deltagare uppfattning. Efterhand ville de

också att ACEAs åsiktsposition skulle ändras. Efter utdragna konflikter lös
tes situationen genom röstning inom ACEA, något som hörde till ovanlighe

terna. Resultatet blev att den tidigare bestämda ACEA-preferensen fick stå

oförändrad. Omröstning passade den majoritet medlemmar som fortfarande

tyckte den branschgemensamma preferensen var bra i och med att den av

gjorde konflikten med minoritetsintressena.

Det var inte bara sakinnehållet i branschgemensamma preferenser som

ofta passade medlemmar dåligt. Även gemensamma preferensers generella
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karaktär (dvs allmänna egenskaper som vag/tydlig, inkonsekvent/kon

sekvent, enkel/nyanserad) passade ofta sämre. I och med att kompromiss

var ett vanligt sätt att hantera åsiktsskillnader, blev de branschgemensamma

åsikterna ofta vaga och enkla till karaktären. Detta gällde i synnerhet Eure

lectrics åsiktspositioner. Att principen om minsta gemensamma nämnare i

stor utsträckning användes för att hantera dessa konflikter innebar att myck

et i den branschgemensamma åsiktspositionen plockades bort. Inom Swede

lec var man inte alltid nöjda med sådana "urvattnade" preferenser, som man

kallade dem. "Urvattnade" preferenser var ett problem för medlemmar om

de själva hade mer nyanserade preferenser i linje med branschens åsiktsposi

tion. Swedelecs medlemsföretag ville exempelvis att Eurelectric tydligare

skulle verka för avreglerade elmarknader inom ED. De ville med andra ord

att de branschgemensamma preferenserna skulle vara tydligare och mer ny

anserade till sin generella karaktär, åtminstone då de passade egna åsikter.

För de europeiska branschorganisationerna var de branschgemensamma pre

ferensernas sakinnehåll mindre viktigt. Vilka specifika egenskaper bransch

gemensamma preferenser skulle ha var i första hand medlemmarnas sak att

avgöra eftersom det var deras verksamheter som påverkades av EDs beslut.

Branschgemensamma preferensers generella karaktärsdrag var däremot desto

viktigare för Eurelectric och ACEA. Såväl tjänstemän inom EU

kommissionen som företagsrepresentanter och de europeiska branschorgani

sationernas tjänstemän, beskrev att vaga och enkla preferenser vittnade om

åsiktsskillnader inom branschorganisationer. Att uppfattas som en splittrad

deltagare med interna motsättningar var, som jag tidigare nämnt, något de

europeiska branschorganisationerna i stor utsträckning försökte undvika.

Den generella uppfattningen i undersökningen var att deltagare som uppfat

tades på detta sätt av sin omgivning tappade inflytande och legitimitet. Trots

detta var det ofta just så som branschorganisationers formella preferenser

såg ut: dvs vaga genom att hamna mellan polariserade åsikter och enkla pga

principen om minsta gemensamma nämnare. Vaga och enkla preferenser

passade de europeiska branschorganisationerna dåligt. Det gjorde att

branschorganisationerna uppfattades mer som arenor av konflikterande in

tressen än som organisationer, av sin omgivning.

Preferenser passade dock paraplyorganisationer bättre om minoritetsin

tressen kunde åsidosättas, dvs om kompromiss kunde undvikas. Minoritets

intressen i de europeiska branschorganisationerna förtrycktes också i viss ut

sträckning i de båda fallen, något som i viss mån också stöddes av bransch

organisationernas tjänstemän. Men det fanns också en väsentlig risk för
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branschorganisationerna med att på olika sätt åsidosätta minoritetsintressen

internt, denna risk behandlar jag i kapitell0.

För BU-organisationer kunde kommunikationen med de europeiska orga

nisationerna bli besvärlig om branschorganisationerna utvecklat vaga och

enkla preferenser. I förlängningen kunde alltså den allmänna karaktären på

de preferenser som branschorganisationernas åsiktskonflikter ofta ledde

fram till, även passa sämre för de organisationer Eurelectric och ACEA för

sökte påverka. Tjänstemän i kommissionen och ministerrådet, europaparla

mentariker m fl - som hade mindre resurser att själva utreda frågeställningar

- kunde behöva hjälp med preferenser och argument från dem direktiven

skulle reglera. En sådan kommunikation byggde dock på att det fanns tydliga

motparter att kommunicera med, dvs deltagare med tydliga och nyanserade
preferenser och tillhörande argument. Men detta var preferenser som mot

parterna alltså långt ifrån alltid hade. Motsatsen, dvs vaga, enkla och även

splittrade uppfattningar från de europeiska branschorganisationerna kunde,

som jag tidigare nämnt, leda till förvirring och klagomål från mottagarna.

Otydliga och vaga preferenser från branschorganisationerna var dock

inte i alla avseenden dåligt för EDs organisationer. I vissa situationer kunde

sådana preferenser passa mottagaren. En sådan situation som intervjuade

personer beskrev, var när mottagaren utvecklat preferenser som avvek från

vad europeiska branschorganisationer tyckte. Detta förekom i 'försurnings

strategin och S02-takfallet' där DG miljös preferenser kom att stå i tydlig

konflikt med de preferenser många kraftföretag utvecklade. Om branschor

ganisationens preferenser var vaga och enkla, dvs indikerade konflikter bland

dess medlemmar, så hade kommissionen, enligt flera personer, också lättare

att bortse från branschorganisationen i beslutsprocessen. I<'ommissionstjäns

temän kunde därmed vara mycket nöjda med att få reda på sådana menings

skiljaktigheter, enligt en person inom ACEA, eftersom det gav dem större

frihet i sitt arbete.
Sammantaget passade de branschgemensamma preferenser som forma

des dock sällan inblandade parter särskilt bra. Medlemmar fick ofta gå med

på gemensamma åsiktspositioner som avvek från de preferenser de själva ut

vecklat; de europeiska branschorganisationerna fastställde ofta vaga och enk

la preferenser vilket allmänt ansågs undergräva deras legitimitet och möjlig

heter att påverka; branschorganisationernas ofta vaga och enkla preferenser

medförde att EDs organisationer ibland saknade tydliga motparter att kom

municera med, dvs deltagare med tydliga, nyanserade och även konsekventa

preferenser.
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Effekter på korporativt deltagande
Att medlemmars preferenser inte passade de europeiska branschorganisatio

nerna påverkade i vissa fall även branschorganisationernas korporativa delta

gande.

I EDs beslutsprocesser var det huvudsakligen ED-kommissionen som

ordnade korporativa möten. I<.orporativt deltagande byggde på representa
tion genom paraplyorganisationer. Några få skulle representera det stora fler

talet. Detta gällde inte bara sektoriella industriorganisationer som Eurelectric

och ACEA eller transsektoriella industriorganisationer som UNICE och

ERT, utan egentligen alla organiserade intressen i EUs beslutsprocesser. Att

paraplyorganisationer representerades av några få personer skulle inte vara

något problem om medlemmarna utvecklade homogena uppfattningar i alla

frågor, dvs tyckte lika jämt. Men att medlemmar i praktiken tenderade att ut

veckla olika åsikter, påverkade i vissa fall relationerna mellan de europeiska

branschorganisationerna och EUs organisationer.

Vid åsiktskonflikter inom de europeiska branschorganisationerna blev

många n~edlemmarmisstänksamma mot branschorganisationernas represen

tanter. Frågan var om representanterna verkligen framförde de preferenser

som gemensamt bestämts, eller om de framförde mer eller mindre avvikande

preferenser som passade dem bättre. Detta ledde till att vissa deltagare ville

vara med vid branschorganisationens kontakter utåt, inte minst vid EU

kommissionens korporativa arrangemang. Delegationer från bl a branschor

ganisationer var tänkta att hållas små, de byggde på en princip om represen
tation. ED-kommissionen och europeiska branschorganisationer hindrade

dock inte alltid andra personer än representanterna från att delta vid korpo

rativa möten. Detta gjorde att delegationerna vid EU-kommissionens korpo

rativa möten i vissa fall blev mycket stora.

Från branschgemensamma preferenser till argument

Medlemmar av de europeiska branschorganisationerna tenderade att utveckla

olika uppfattningar över tiden. Dessa uppfattningar försökte de bevaka gent

emot andra medlemmar då branschgemensamma preferenser skulle konstru

eras.

För paraplyorganisationen (i det här fallet Eurelectric respektive

ACEA) var det huvudsakliga problemet inte alls fripassagerarproblemet (01-
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son 1965) utan istället följande: att utåt kunna uppfattas som en homogen

organisation samtidigt som den internt var en arena fylld av konflikterande

intressen (jfr kapitel 2).3

En betydande orsak till att detta dilemma var svårt att hantera var dels

att branschorganisationerna saknade hierarki mellan medlemmar, dels att de

ras medlemmar i regel inte röstade om gemensamma åsiktspositioner. Från

varon av hierarki och demokrati i form av röstning drev istället fram andra,

betydligt mindre formaliserade, sätt att försöka hantera åsiktsskillnader. I ka

pitlet har jag redogjort för två sådana övergripande sätt som förekom i fallen:

kompromiss och informellt förtryck. För många medlemsföretag var det

konfliktfyllda formandet av branschgemensamma åsiktspositioner krävande

och frustrerande. De åsiktspositioner arbetet resulterade i passade dessutom

långt ifrån alltid inblandade parter.

Företag som ville påverka EDs beslut konstruerade inte bara egna och

branschgemensamma preferenser. De konstruerade även argument för sina

preferenser för att kunna påverka EDs organisationer. Nästa kapitel handlar

om vad detta innebar.

3 Om detta dilemma och dess effekter har tidigare rapporterats i bland annat Jutterström (2000a) och
Jutterström (2000b).
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KAPITEL 9

Argument och konsekvenser

Detta kapitel handlar om argumentation vid påverkansförsök. Närmare be

stämt om vad det innebar att konstruera argument för eller emot specifika

beslutsalternativ och använda dem i försöken att påverka EDs beslut.

Av olika sätt att argumentera för åsikter var argument med rationella

konsekvenser det legitima sättet i fallen. Sådana argument var dock krävande

att konstruera. Att argumentera med konsekvenser var även riskfyllt. Even

tuell okunnighet och bluff i argumentationen tenderade att uppdagas, av skäl

kapitlet skall behandla.

Sändare och mottagare

Att argumentera innebär att vara så'ndare av information. I fallstudierna var

företag och deras branschorganisationer i stor utsträckning sändare av in

formation om beslutsalternativ. De sände information i syfte att påverka

formella beslutsfattare. Formella beslutsfattare och deras företrädare var mot

tagare av information. De mottog information från företag, paraplyorganisa

tioner ffi fl som argumenterade för eller emot enskilda direktivförslag.

Sändare av information har hävdats ha mer nyanserade tankestrukturer

än mottagare (Zajonc 1954, Brunsson & Jönsson 1979). I kapitel 7 definiera

de jag en nyanserad tankestruktur som en välorganiserad (dvs systematiskt

ordnad), komplex (dvs bestående av många faktorer) och differentierad (dvs

allsidig) uppfattning (jfr Brunsson & Jönsson ibid).

Mottagare med enklare tankestrukturer har en förhållandevis öppen och

anpassningsbar bild av ärenden. De kan därmed inte diskriminera så hårt
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mellan relevant och ovidkommande information (Brunsson & Jönsson 1979,

s 90ff). Med andra ord har mottagare lätt att ta till sig, och svårt att kritiskt

värja sig mot, argumentation från sändare med mer nyanserade tankestruktu

rer. Därmed blir de också lättare att påverka. Brunsson & Jönsson (ibid) vi

sade att tjänstemän inom en kommuns traftkförvaltning (sändare) hade stort

inflytande över de beslut som kommunpolitiker (mottagare) formellt fattade

och bar ansvaret för. Bower (1970) visade att organisationsmedlemmar lä1~g

re ner i ett företags hierarki hade stort inflytande över företagsledningens in

vesteringsbeslut.

I fallbeskrivningarna bestod sändares information i stor utsträckning av

argument för eller emot beslutsalternativ. Var då mottagare styrda av sända

res argument på det sätt som visats i andra studier? Vilka krav ställdes på den

argumentation företag och branschorganisationer sände och vad innebar kra

ven för företag och andra som ville påverka? Innan dessa trågor besvaras,

skall jag kort behandla begreppet argument.

Olika typer av argument

Att argumentera kan ses som att svara på en fråga - frågan om vaifär man

tycker något. Denna fråga ställs också ofta i beslutssammanhang, vilket gör

argument till något väsentligt för den som vill påverka. Ett sätt att svara på

frågan om varför man tycker något är att redogöra för hur man har kommit

fram till sin åsikt. Annorlunda uttryckt, att säga hur man konstruerat sina

preferenser.

I kapitel 7 behandlades främst tre grundläggande sätt att konstruera

preferenser - lämplighet, imitation och rationalitet. Dessa tre sätt identifiera

des i fallen. Ett fjärde sätt, experiment, nämndes även i kapitlet. Argument

kan, vill jag hävda, konstrueras på samma sätt som preferenser, åtminstone i

den mån deltagaren är medveten om varför hon tycker som hon gör. Utgår
vi från ovanstående idealtypiska konstruktionssätt för preferenser, skulle vi

också få fyra idealtypiska och fullt möjliga sätt att argun~entera. Med andra

ord fyra sätt att svara på frågan on~ varför man anser att ett visst beslutsal

ternativ är bra eller dåligt.

Lämplighet. Argument grundat på lämplighet innebär att svaret på frågan

om varför man tycker något är att det finns en regel om att en sådan som jag

bör ha denna uppfattning i en situation som denna. Uppfattningen motiveras
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med regelfölj ande. "Företaget tycker så här eftersom europeiska företag ge

nerellt bör tycka så i en situation som denna".

Imitation. Argument grundat på imitation innebär att svaret på frågan

om varför man tycker något är att man tycker som någon specifl.k annan.

Uppfattningen motiveras med att man duplicerat någon annans uppfattning.

"Företaget tycker så här eftersom t ex ett annat företag tycker så".

Rationalitet. Argument grundat på rationalitet innebär att svaret på frå

gan om varför man tycker något är att förslaget har vissa effekter för den

egna eller andras verksamheter. Uppfattningen motiveras med konsekvenser

av regelförslaget för den egna verksamheten etc. "Företaget tycker så här ef

tersom förslaget förväntas få dessa konsekvenser för företaget, för luftkvali

teten i Bryssel osv". Även lämplighetskonstruerade argument bygger på kon

sekvenser. Men sådan argumentation är grundad på konsekvenser mellan re

gelförslag och andra regler, inte mellan regelförslag och insikt om specifika

verksamheter.

Experiment. Argument grundat på experiment innebär att svaret på frå

gan om varför man tycker något är att man gärna vill prova ett förslag om

förändring för att se vad man tycker om detta. Uppfattningen n10tiveras med

att man vill handla först och tänka sedan. "Företaget tycker så här för att det

vill prova och se".

Att forma argument innebär, alltså, detsamma som att redogöra för hur

man konstruerat sina preferenser. Det föreligger ett perfekt samband mellan

att forma preferenser och att forma argument. Men var det så det gick till i

fallstudierna? Nej. Som kommer att framgå i kapitlet speglade argumentation

i allmänhet inte preferensers konstruktion. På väsentliga punkter skiljde sig

argumentation och preferenskonstruktion oftast åt i EDs beslutsprocesser.

Argument i EUs beslutsprocesser

Argument och legitimitet
I fallstudierna behövde deltagare utan formell beslutsrätt presentera argu

ment för sina uppfattningar. Det räckte inte att bara framföra en åsikt. Ar

gument användes i såväl kontakter med EDs organisationer som vid diskus

sioner inom europeiska branschorganisationer.
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Generellt sett var endast ett av de argumentationssätt jag beskrev ovan

accepterat i fallen. Inom såväl Eurelectric och ACEA som i direkta och indi

rekta kontakter med EDs organisationer, var argumentation med konsekven

ser mellan direktivförslag och olika verksamheter, det legitima sättet att ar

gumentera på. Sådan (begränsat) rationell argumentation var också vad del

tagare tenderade att använda.

Argumentation grundad på lämplighet, imitation eller experiment hade

inte samma legitimitet som rationell argumentation. Som svar på frågan varfdr

man tyckte att ett visst beslutsalternativ var bra eller dåligt, hade deltagare

alltså svårare att svara: att man tycker så för att det finns en regel om att man

bör tycka så (rege!fO!jande som bas för argumentation); att man tycker så för att

någon annan tycker så (imitation som bas för argumentation); eller att man är
positiv till förändring för att se vad man kommer tycka om den när den är

genomförd (experiment som bas för argumentation). Att rationella konsekven

ser var den legitima basen för argumentation i undersökningen kan i sig

tyckas föga förvånande i och med den starka norm som rationalitet utgör

(Meyer m fl 1987).

Konsekvenser för vem?
Att presentera rationella konsekvenser var det legitima sättet att argumente

ra. Men konsekvenser för vem, vad etc var det då frågan om i argumentatio

1'1en?

I kapitel 7 beskrev jag att rationellt konstruerade preferenser i allmänhet

byggde på omvärldsförändringens konsekvenser för den egna verksamheten.

När företag och branschorganisationer däremot använde rationella konse

kvenser i argumentationen gällde de i stor utsträckning andras verksamheter.

Konsekvenser av det beslutsalternativ en deltagare förordade, t ex ett visst

regelförslag för avgasutsläpp från tunga lastbilar, "vreds om" till att bli lös

ningar för andra deltagare och deras problem. Beroende på vem man försök

te påverka, kunde argumentationen bygga på regelförslags konsekvenser för

exempelvis enskilda medlemsländer, branscher eller organisationer, för fau

nan i vissa vatten osv. Att göra om egna förordade beslutsalternativ till lös

ningar på andras problem är en förekommande metod bland PR-konsulterl

som sysslar med påverkan av offentliga beslut. Inte bara i Bryssel, utan även i

Washington (Kingdon 1995) och Stockholm Outterström & Rydmark 2003).

l PR står för public relations. PR-konsulter arbetar med kontakter mellan den organisation konsulten
företräder och grupper i omvärlden organisationen är beroende av, t ex myndigheter, ägare, kunder,
långivare ro fl.
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I de empiriska fallen fanns flera exempel där företags företrädare an

vände konsekvenser för andras verksamheter, eller tekniska kärnor om man

så vill, i argumentationen. I auto-oilfallet utvecklade bl a svenska och tyska

lastbilstillverkare olika uppfattningar om vilket beslutsalternativ som bäst

gynnade deras respektive verksamheter. I beslutsprocessens senare skeden

försökte de två falangerna lastbilstillverkare i stor utsträckning påverka euro

paparlamentets ledamöter. Lastbilstillverkarna kände till att miljönormen var

stark inom europaparlamentet. Omsorg om EV-områdets miljö var något

europaparlamentariker generellt sett gärna lyssnade till. Representanterna för

både de svenska och tyska lastbilstillverkarna argumenterade därför i stor ut

sträckning med miljökonsekvenser för det respektive förslag de stödde, detta

som ett sätt att skydda det egna företagets tekniska kärna. En annan allmän

ide som var stark inom EVs organisationer var att beslut skulle gynna "Eu

ropatanken" och EVs utveckling. Enligt Stengård på Kreabs Brysselkontor

kunde det vara effektivt att vid påverkan även försöka visa hur beslutsalter

nativ förhöll sig till EUs utveckling, något Stengård också hjälpte Scania

med.

I auto-oilfallet använde sig de svenska lastbilstillverkarna av miljöargu

ment mot miljödepartementet. Det förslag man förordade beskrevs som bäst

för Sverige ur miljösynpunkt. I S02-takfallet kontaktade Swedelec svensk

skogsindustris branschorganisation för att få hjälp med argument för försla

get om hårdare regler för svavelutsläpp. Swedelec tog alltså hjälp av andras
insikter om konsekvenser istället för att försöka bygga upp dem på egen

hand. Att förse andra deltagare med argument var för övrigt något intervjua

de deltagare sade vara vanligt. Eurelectric behövde t ex förse industriorgani

sationen UNICE med argument när UNICE skulle hjälpa Eurelectric med

att påverka EU-kommissionen.

De negativa ekonomiska konsekvenser som försurningen hade för

svensk skogsnäring, var ett argument Swedelec använde i diskussionerna

inom Eurelectric. Swedelec använde även argument om försurningens all

mänt negativa effekter på Sveriges miljö. Liksom i exemplet ovan byggde

dessa argument alltså på konsekvenser för andras verksamheter istället för

den egna. Men dessa andra (dvs svenska skogsföretag) var i det här fallet inte

de samma som dem man argumenterade mot (dvs andra medlemmar av Eu

relectric) .
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Krävande konstruera argument
Att konstruera argument grundade på rationella konsekvenser var tids- och

resurskrävande i fallen. På samma sätt som när deltagare konstruerade prefe

renser genom rationalitet, så behövde den som konstruerade rationella ar

gument dels verksamhetsinsikt, dels insikt om omvärldsförändringen, dels

insikt om deras samband. Något som skilde rationell konstruktion av argu

ment från rationell preferenskonstruktion, var dock att insikt om omvärlds

förändringen snarast relaterades till insikt om andras verksamheter än den

egna, enligt ovan. Argument kunde även behöva belysa olika aspekter av

andras enheter, t ex både miljö- och konkurrensaspekter om man vände sig

till ED-kommissionen eller svenska regeringskansliet. Sändare behövde

sammantaget inte bara bli specialister på den egna verksamheten och dess

samband med regelalternativ. I påverkansförsöken behövde de i stor ut

sträckning även bli specialister på andras verksamheter. Behovet av ll'lsikt om

praktiken var alltså mycket stort för den som konstruerade argument n'led ra

tionella konsekvenser. Att sådana argument var tids- och resurskrävande att

konstruera försvårade deltagares möjligheter att leva upp till "snabbhetsnor

men", dvs till normen att påverkan bör starta tidigt i EDs beslutsprocesser

(se kapitel 7).

Att rationella argument var krävande att konstruera utnyttjades taktiskt i

ett av fallen. I S02-takfallet skrev Eurelectrics representanter brev till bl a

miljödirektoratets generaldirektör Marius Enthoven under första halvåret

1997. I dessa brev hävdade Eurelectric att miljödirektoratets beslutsunderlag

på flera sätt var bristfälliga och osäkra. Bl a ifrågasattes: kommissionens

kostnadsberäkningar, tekniska antaganden, använda beräkningsmodeller

samt nyttan av försurningsstrategins förslag till direktiv om nationella ut

släppstak. I och med bristerna behövde kommissionen göra ytterligare un

dersökningar innan beslut kunde tas, menade Eurelectrics representanter.

Istället för att själva visa upp ett "bättre" underlag till stöd för det be

slut Eurelectrics representanter förordade skyfflade Eurelectric alltså över

krav om ytterligare undersökningar på EDs organisationer. En respondent

som tidigare arbetat inom ED-kommissionen beskrev att företag och

branschorganisationer ofta använde detta sätt för att försöka hindra förslag

från kommissionen. Denna person beskrev också att kommissionen då kun

de skyffla tillbaka bevisbördan till varifrån den kom. Detta med motivering

en att om det var så viktigt med dessa utökade undersökningar så kunde väl

den europeiska branschorganisationen etc ta fram dem själv. I S02-takfallet

skedde detta också i ett av miljödirektoratets skriftliga svar till Eurelectric. I
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brevet avfärdade generaldirektören för DG miljö Eurelectrics kritik och

uppmanade branschorganisationen att själv bidra med de undersökningar

som efterfrågades.

Deltagare kunde sammantaget kräva omfattande bevisbörda från me

ningsmotståndare i EDs beslutsprocesser. Att ställa krav på ytterligare utred

ningar, konsekvenser, hänsynstaganden osv innebar krav på att beslutspro

cessen rationaliserades, dvs att mer data om orsak-/verkansamband och be

rörda verksamheter fördes in i processen. Sådan rationalisering fördröjer be

slutsprocessen ytterligare i och med att datainsamling och analys är tidskrä

vande. När rationalisering innebär att fler beslutsalternativ förs in i processen

kan den även hindra beslut i och med att osäkerheten ökar om vad som bör

väljas (Brunsson 1985, Jacobsson 1987).

Att göra mottagare till sändare
Företag och branschorganisationer var sändare av information. De försökte

påverka mottagares uppfattningar med hjälp av argument och föreställningar

om vad specifika beslut innebar. Förutom att påverka mottagares uppfatt

ningar kunde sändare även ha ett annat syfte med kontakterna - att omvandla
mottagare till sändare i sin tur. Mottagarna skulle i sådana fall inte bara över

tygas att tycka som sändarna, de skulle även övertygas om att sprida argu

menten vidare till andra mottagare i beslutsprocessen. Ett exempel på detta

var Volvos och Scanias kontakter med miljödepartementet i auto-oilfallet.

För att mottagare skulle fungera som sändare behövde de förses med

argument att använda mot andra. Att förses med argument var inte det sam

ma som att själv bygga upp nyanserade insikter om praktiken och dess orsak

/verkansamband. Att få andras argument presenterade för sig kunde visserli

gen bidra till att göra mottagarnas tankestrukturer mindre enkla. Men med

enklare tankestrukturer hade mottagare ändå relativt svårt att bedöma rim

ligheten i de argument de mottog.

Sändare mot sändare
I undersökningen fanns många tillfällen då sändare kommunicerade med

varandra. För företag var detta vanligt inom europeiska branschorganisatio

ner. I Eurelectrics och ACEAs interna diskussioner byggde många medlem

mar upp mer nyanserade uppfattningar om konsekvenser av regelalternativ

för de verksamheter de representerade. Exempelvis i auto-oilfallet gjorde
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lastbilstillverkare som Voivo, Mercedes m fl egna tekniska tester och utred

ningar för att fastställa samband mellan å ena sidan produkter och produk

tionsmetoder, å andra sidan förslag till regler. De undersökningar medlem

mar tog fram, granskades av andra medlemmar och diskutera.des gemensamt

inom ACEA och Eurelectric. Att göra egna undersökningar, och sätta sig in i

andras, utgjorde en resurs- och tidskrävande del av medlemskapet i europe

iska branschorganisationer.

Då meningsskiljaktigheter växte fram, inriktade medlemmar egna ut

redningar och diskussioner på att hitta brister i andras argumentation. Detta

gjorde det viktigt för medlemmar att utveckla nyanserad argumentation (dvs

välorganiserad, komplex och differentierad) till försvar för egna positioner.

Helst skulle argumentationen innehålla kalkyler och beräkningar, sådan ar

gumentation hade hög legitimitet i europeiska branschorganisationer.

I de två empiriska fallen framgår att diskussionerna blev hårda inom

branschorganisationerna då meningsskiljaktigheter vuxit fram. Varken i SOz

takfallet eller i auto-oilfallet ledde dock dessa diskussioner till att någon part

ändrade uppfattning. Sändare hade i dessa fall svårt att påverka andra sända

re (för liknande resultat se Brunsson och Jönsson 1979).

Skillnader mellan sändares prat och praktik

I de empiriska fallen förekom skillnader mellan 1) vad sändare sade att de

visste om praktiken när de argumenterade (dvs prat om insikt) och 2) prakti

ken (dvs vad beslutsprocessens deltagare allmänt accepterade som fakta).

Skillnaden mellan prat och praktik kunde vara antingen omedveten eller

medveten.

Omedveten skillnad
I fallen var deltagares uppfattningar om praktiken och dess orsak

/verkansamband alltifrån enkla till nyanserade. Viktigt här är att sändare

ibland trodde att deras uppfattning om praktiken var mer nyanserad än vad

den kunde visa sig vara vid senare diskussioner med andra deltagare (jfr

Thompson 1967). I allmänhet argumenterade sändare för vissa beslutsalter

nativ som om de hade mycket stor insikt om alternativets konsekvenser. Se

nare i beslutsprocessen kunde det dock framkomma att sändaren inte känt
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till väsentliga saker om praktiken och dess orsak-/verkansamband. Med
andra ord var sändare, i vissa fall i undersökningen, omedvetna om skillnaden
mellan det egna pratet och praktiken.

I SOz-takfallet hävdade i synnerhet representanter för brittisk kraftin

dustri att DG miljös direktivförslag inte skulle kunna efterlevas av kraftföre
tagen inom EV. Detta eftersom de reningsnivåer förslaget förutsatte var tek

niskt sett omöjliga att uppnå. Representanterna h_ävdade att det var allmänt

känt att reningsteknik vid fossileldad kraftproduktion inte klarade av att rena

mer än 90%. Senare i beslutsprocessen kunde Swedelec dock visa att det

fanns teknisk utrustning i bruk i Sverige som kunde rena inte bara 95% utan
upp till 99% av svaveldioxiden. Bland andra Eurelectrics ansvarige tjänste

man och de brittiska kraftföretagens representanter insåg då att de haft feL

De blev med andra ord varse tidigare skillnader mellan prat om konsekven

ser och konsekvenser i praktiken. En effekt av diskussionerna inom Eurelec

tric blev alltså att insikten om praktiken och dess konsekvenser ökade bland

Eurelectrics tjänstemän och medlemmar.

Medveten skillnad
När en sändare är medveten om skillnader mellan det egna pratet och prakti
ken innebär detta försök till bluff. Bluffen kan exempelvis innebära att pre

sentera andra konsekvenser av regelförslag än de man känner till. Bluff före

kom inom bägge studerade fall.
I SOz-takfallet ville många medlemmar inom Eurelectrlc inte ändra Eure

lectrics argumentation utåt. Detta trots att åtminstone flera av dem insåg att

argumenten delvis var felaktiga. Ett bidragande skäl till oviljan att ändra ar

gumentet att tekniska lösningar saknades, var att detta argument redan spri
dits utanför den europeiska branschorganisationen. Om skillnader mellan

prat och praktik uppdagades för EDs organisationer m fl, beskrev företräda

re för både företag och EV-kommissionen att detta i regel innebar att sända
ren förlorade legitimitet. För de europeiska branschorganisationerna var legi

timitet en viktig resurs. Skälet till detta var den allmänna uppfattningen i fal

len att hög legitimitet gav ökade möjligheter att få gehör och inflytande. Re

sultatet av Swedelecs strid inom Eurelectric blev att argumentet om att tek
niska lösningar saknades togs hort ur åsiktspositionen. Sweclelecs argument
nådde inte EDs organisationer utan blev kvar inom den europeiska bransch

organisationens gränser.
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I auto-oilfallet sammanställde tillverkarna ett dokument om vilka re

ningsnivåer deras olika motorteknologier lägst kunde nå. Denna samman

ställning var ett interndokument, det skulle inte spridas utanför ACEA.

ACEA var i stor utsträckning involverad i kommissionens arbete med att ta

fram ett förslag till lastbilsdirektiv inom auto-oilprogrammet. Som argument

för att också stödja det förslag till utsläppsnivåer kommissionen fastställde,

angav ACEA att hårdare utsläppsnivåer inte var möjligt med tillgänglig tek

nik. Senare i beslutsprocessen "läckte" några ACEA-medlemmar dock detta

dokument till europaparlamentets rapportör i frågan. Rapportören använde i

sin tur sedan dokumentet i sin argumentation för andra direktivförslag än

EV-kommissionens. Från ACEAs sida försökte man direkt efter läckan visa

att det visserligen fanns mer långtgående reningsteknik, men att denna fort
farande var på experimentstadiet och innehöll osäkerhetsfaktorer. Men ska

dan var redan skedd. Andra deltagare i beslutsprocessen kunde se att last

bilsbranschen tidigare undanhållit insikt om konsekvenser av beslutsalterna

tiv. Inom ACEA uppfattade man att detta påverkade branschorganisationens

legitimitet negativt.

Även i formandet av auto-oilprogrammets bränsledirektiv förekom

skillnader mellan prat och praktik. Oljeindustrins europeiska branschorgani

sation Europia stödde sitt motstånd mot direktivförslaget på en rapport av
konsultfirman Arthur D. Litcle. Rapporten visade dels att mindre skärpning

ar av bränslekraven skulle bli mycket kostsamma, dels att större skärpningar i

form av sänkningar av svavelhalten i bränsle inte var tekniskt möjliga. Senare

i beslutsprocessen kunde det finländska oljebolaget Neste och Scania, med

stöd av den svenska och den finländska regeringen, i en rapport av samnia

konsultfirma visa att rening var betydligt billigare än vad som tidigare häv

dats. Rapporten visade även att det existerade tekniska lösningar som klarade

direktivförslagets sänkning av svavelhalterna. Om skillnaden mellan prat om

konsekvenser och praktik var medveten, var det fråga om bluff från Europi

as sida. I annat fall var skillnaden mellan prat och praktik omedveten.

Mottagares hantering av insiktsunderskott
Generellt sett hade formella beslutsfattare i EDs beslutsprocesser förhållan

devis enkla tankestrukturer i enskilda sakfrågor. Detta blev speciellt tydligt

vid den tekniskt komplicerade regelutformning som skedde i både S02

takfallet och auto-oilfallet. Att EDs organisationer generellt sett var mottaga
re med enklare tankestrukturer innebar inte att de okritiskt accepterade sän-
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dares argument. Vissa mottagare var medvetna om att de relativt sett hade

enklare tankestrukturer och hanterade också risken för medvetna eller

omedvetna skillnader från sändares sida. I fallen var dessa sätt i huvudsak

två: att skaffa egen kompetens samt kontroll.

Formella beslutsfattare skaffade i vissa fall egen kompetens till sina organi

sationer. Ansvariga utredare inom t ex kommissionens generalclirektorat eller

europaparlamentet rekryterades på basis av om de hade djupare insikt om di

rektivområdets praktik. Detta gjorde att vissa mottagare ökade insikterna

inom organisationen, även om det inte innebar att de fick samma insikter

som alla sändare.

Ett exempel på hantering genom att öka kompetensen var DG miljös

rekrytering av Staffan Lindvall. När Sverige blev formell ED-medlem 1995,

var försurnings frågan en av de första stora frågor Sveriges regering drev.

Frågan hamnade också på kommissionens dagordning, men kommissionen

saknade kompetens för att kunna driva arbetet med försurnings frågorna.

Sveriges regering fick därför i uppdrag att bidra med sakkunniga personer till
detta arbete. Lindvall hade mångårig erfarenhet av försurnings frågor från sitt

arbete inom Svenska Naturskyddsföreningens försurningssekretariat. Han

hade även arbetat med försurnings frågor inom miljödepartementet i Sverige.

Att Lindvall tog anställning inom kommissionen bidrog till att kommissio

nens miljödirektorat fick större möjligheter att kritiskt bedöma sändares ar

gument i försurningsarbetet.

Miljödirektoratet lade även ut delar av arbetet med försurningsstrategin,

och med dess direktiv om nationella utsläppstak, på annan expertis än indu

strin. Den expertis miljödirektoratet arilitade var främst forskningsinstitutet

IIASA i Österrike. IIASA arbetade bl a fram RAINS-modellen för att kunna

avgöra kritiska belastningsgränser för svaveldioxid (SOz) i naturen.

Förutom att skaffa egen kompetens kunde formella beslutsfattare och

deras företrädare även kontrollera sändares argument mot annan expertis. De

svenska lastbilsföretagen uppvaktade informellt regeringskansliets ansvarige

tjänsteman för lastbilsdirektivet, miljödepartementets Thomas Backman. Vid

kontakterna förklarade Scania och VoIvo varför det beslutsalternativ de för

ordade inom beslutsprocessen bl a var det bästa för miljön i Sverige. Thomas

Backman insåg dock att han delvis saknade möjlighet att själv kunna bedöma

argumentens trovärdighet, dvs att han hade enklare tankestrukturer än sän

darna. Backman godtog därför inte sändarnas argument okritiskt. Istället

kontrollerade han argumenten genom att kontakta sitt eget informella nät-
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verk av experter. "Nyckelpersoner i min bekantskapskrets som verkligen kan

de här frågorna", som Backman uttryckte det.

Som mottagare av argument inom kommissionen kontrollerade Lind

vall denna information med experter han kände i många länder. Lindvall

hade byggt upp detta nätverk under sitt mångåriga arbete med försurningsre
laterade miljöfrågor. Att Lindvall som kommissionstjänsteman och mottaga

re av information också kontrollerade informationen mot annan expertis än

företag och branschorganisationer var inget ovanligt. Utredare och andra

inom ED-kommissionen kontrollerade ofta argument från olika sändare. För

att underlätta sådan kommunikation uppmanade kommissionen företag att

ha egna representationskontor i Bryssel. Kommissionens behov av att kon

trollera argument och annan information utgjorde alltså en orsak till att de

reglerade drogs in i formandet av sin egen reglering.

Alla mottagare inom EDs beslutsprocesser kontrollerade dock inte sän

dares argument. I europaparlamentet var Lange rapportör, dvs hade huvud

ansvaret för europaparlamentets utredning i frågan. Lange hade försetts med

argument från bl a de tyska lastbilstillverkarna. Lange hade också utvecklat

samma uppfattning som de tyska lastbilstillverkarna om vilket beslutsalterna

tiv som var bäst. De argument Lange tagit till sig sände han vidare till andra

europaparlamentariker, bl a till Anneli Hulthen som arbetade i europaparla

mentets miljöutskott tillsammans med Lange. Hulthen kände förtroende för

Lange, vilket också ökade hennes tillit till hans uppfattningar och argument i

auto-oilfallet. Genom att stödja Langes och de tyska företagens linje, och

inte den uppfattning bl a de svenska lastbilsföretagen och Sveriges regering

stödde, ansåg sig Hulthen också stödja det beslutsalternativ som var bäst för

miljön.
Efter att det slutgiltiga beslutet om lastbilsdirektivet formellt var fattat

började Hulthen dock inse att hon litat för mycket på Lange och i viss mån

blivit förd bakom ljuset. Hulthen förklarade sin tidigare fulla tillit till Langes

uppfattning och argument med att hon var generalist. Som generalist var det

svårt att hinna utveckla egen insikt om alla de tekniskt komplicerade frågor

som passerade europaparlamentet. Att hantera detta insiktsunderskott ge

nom kontroll övervägdes inte. Sammantaget kunde mottagare av information

lita eller inte lita på sändares konsekvensinformation i varierande utsträck

mng.
Tidsbrist kunde göra det tvunget för mottagare att lita på sändare. Att

det ofta var ont om tid mellan det att deltagare fick information i beslutspro

cessen och det att argument skulle presenteras, gjorde att det inte alltid var
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möjligt att hinna kontrollera konsekvenser. Pga tidsbrist sade man sig inom

näringsdepartementet kunna behöva lita på att miljödepartementets förslag

till svensk åsikt verkligen var avstämd med svensk industri. Då näringsdepar

tementet hade stor tidsbrist i en parallell fråga till S02-takfallet fick Swedelec,
som jag tidigare nämnt, förtroendet att författa den svenska åsiktspositionen

själv.

Risker för sändare

I EDs beslutsprocesser sågs företag allmänt som deltagare med förhållande

vis stor insikt om praktiken och dess orsak-/verkansamband. Expertrollen

bidrog till att ge företags representanter, och den konsekvensinformation de

sände, legitimitet.

I undersökningen byggde dock de argument företag och branschorgani

sationer sände långt ifrån alltid på nyanserade tankestrukturer. Argumenta

tion kunde helt eller delvis bygga på enklare uppfattningar även om den pre

senterades som insiktsfull.

Det var bra för sändare om skillnader inte upptäcktes av andra deltaga

re. Detta gällde oavsett om skillnader berodde på bristande insikt eller på

bluff. Skillnader som uppdagades ledde nämligen till minskad legitimitet och

trovärdighet, något som alltså allmänt ansågs ge minskade möjligheter till in

flytande. Skillnader innebar följaktligen en avsevärd risk för sändare.

Hur stor var då risken att skillnader upptäcktes av andra deltagare?

Nedan framgår att risken av flera skäl var stor.

Många insiktsfulla, egenintresserade sändare
En orsak till att risken för att skillnader uppdagades var stor, var att det

fanns många sändare i EDs beslutsprocesser. Av skäl jag skall utveckla i näs

ta kapitel fanns det i praktiken också betydligt fler sändare från en europeisk

bransch än företagens europeiska branschorganisation.

Med många sändare fick EDs organisationer argument från många håll.

Därigenom ökade också sannolikheten för att enskilda sändares okunskap el

ler bluff uppdagades för mottagarna.
Som behandlades i kapitel 7 så utvecklade deltagare ofta mer nyansera

de uppfattningar om sakfrågan och dess kausala samband över tiden. Sända-
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re som framförde argument sent i beslutsprocessen - något t ex Scania gjorde

i frågan om auto-oilfallets bränsledirektiv - hade därför större möjlighet att

påvisa bluff eller okunskap i argument som andra tidigare hävdat.

Med många sändare ökade inte bara sannolikheten att deltagare utveck

lade mer nyanserade uppfattningar under beslutsprocessen. Sannolikheten
ökade även att dessa uppfattningar framfördes till EDs organisationer, i syn

nerhet eftersom företag inom en bransch tenderade att utveckla olika prefe

renser. Företag som utvecklat egna preferenser ville helst låta dessa styra på

verkansförsöken. Detta trots att företag i regel var medlemmar av europeiska

branschorganisationer och formellt stod bakom de åsiktspositioner som ut

formades där. I den mån sändare var medvetna om bluff eller okunskap i

andra sändares argumentation drog de sig sällan för att försöka påvisa detta

för EDs organisationer. Detta hände t ex i auto-oilfallet när enskilda lastbils

företag bl a visade europaparlamentariker att ACEAs presenterade argumen

tation och interna utredningar skiljde sig åt. Med många sändare ökade san

nolikheten att enskilda sändare ansåg sig tjäna på att påtala skillnader mellan

andras argument och praktiken.

Det var inte bara på sändarsidan som det fanns orsaker till att skillnader

tenderade att uppdagas. Orsaker fanns även på mottagarsidan.

Misstänksamma kontrollerande mottagare
En orsak som bidrog till att skillnader ofta upptäcktes var att misstänksam

het var vanligt förekommande i fallen. Detta gällde vid såväl diskussionerna

inom Eurelectric och ACEA, som vid företagens och branschorganisatio

nernas kontakter med EDs organisationer. I sändar-mottagarrelationer var

många mottagare förhållandevis misstänksamma mot den argumentation

sändare presenterade i syfte att påverka.

Tidigare nämnde jag att mottagares kontroll av sändares argument var

ett sätt att hantera risken för skillnader mellan argument och praktik. Perso
ner inom industrin beskrev ED-kommissionen som en organisation inom

vilken man ofta tillämpade mer systematisk kontroll av sändares information

(se även McLaughlin & Jordan 1992, s 145).

En viktig aspekt av sådan systematisk kontroll var att försöka skapa fler

sändare. EV-kommissionen uppmuntrade ofta enskilda företag att föra fram

argument och annan information. Företrädare för enskilda företag och na

tionella branschorganisationer fick i allmänhet också träffa kommissions

tjänstemän när de ville argumentera i specifika frågor. Från exempelvis Swe-
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delecs sida beskrev man det i allmänhet inte vara några problem att ordna in

formella möten med kommissionstjänstemän. Kommissionen kunde också

självmant vända sig till enskilda företag, branschorganisationer och andra

deltagare utan formell beslutsrätt för att få information från ytterligare håll.

Som jag tidigare nämnde kunde kommissionen också uppmana företag att

etablera egna kontor i Bryssel för att underlätta sådana kontakter.

Att vara misstänksam mottagare av information innebar dels att utgå

från att det kunde finnas skillnader mellan sändares presentation och prakti

ken, dels att vara öppen för att man kunde få annorlunda information från

andra potentiella sändare. I och med att misstänksamma mottagare ofta ak

tivt använde sig av kontroll och jämförelse mellan många sändare fick mot

tagare också ärenden belysta från många håll. Detta bidrog till att öka risken

för att enskilda sändares okunskap eller bluff uppdagades.

Pga många egenintresserade, insiktsfulla sändare och misstänksamma,

kontrollerande mottagare var risken att medvetna eller omedvetna skillnader

uppdagades sammantaget betydande. Under arbetet med både lastbilsdirekti

vet och bränsledirektivet inom auto-oilfallprogrammet uppdagades sådana

skillnader.

Men alla skillnader uppdagas inte. I S02-takfallet stannade Swedelecs

argument om att det fanns teknik som klarade att rena svaveldioxid upp till
99% vid fossileldad kraftproduktion, kvar inom Eurelectric. Argumenten

förblev osynliga för omvärlden.

En diskussion av vad kapitlet visat

Argument som efterrationalisering av preferensbeslut
I kapitel 7 framgick att preferenser konstruerades på olika, och vanligen

kombinerade, sätt. För att kunna påverka EDs beslut behövde deltagare

dock inte bara preferenser utan även argument som förklarade preferenser

na.

Att argumentera kan, hypotetiskt sett, innebära att återge hur man kom

mit fram till sin åsikt - t ex genom lämplighet, imitation, rationalitet, experi

ment eller någon kombination av dessa. Som framgått var dock endast ett

sätt att argumentera legitimt i fallen - rationell argumentation. Den deltagare

som främst konstruerat sina preferenser på andra sätt (imitation eller lämp-
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lighet) och var medveten om det, hade alltså svårt att redogöra för detta som

sätt att argumentera. Deltagaren behövde hitta legitima motiv till sina prefe
renser, dvs konstruera rationella argument.

Eftersom andra sätt än rationalitet var vanliga för att utveckla preferen

ser innebar legitima argument en slags eftc"ationaliscring av "beslutet" om

egna preferenser. Efterrationalisering i argumentationen skedde även genom

att bygga upp mer nyanserade insikter om orsak-/verkansamband och pre

sentera dessa till stöd för preferenser som tidigare formats utifrån enklare in

sikter.

Legitima, dvs rationella, argument till varför just de egna preferenserna

var bra konstruerades alltså till stora delar efter det att preferenser formats,

något som även förekommer efter beslut om handling (Feldman & March

1981). Man kan spekulera om hur vanligt det är att konstruktion av argument

innebär en efterrationalisering av preferensbeslut. Min gissning är att det

torde vara vanligt i många sammanhang.

Att deltagares argument sällan överensstämde med hur de egna prefe

renserna utvecklats berodde inte bara på skillnader mellan preferensers kon

struktion och legitim argumentation. En annan orsak var att argumenten of

tast byggde på beslutsalternativs konsekvenser för andra än den egna organi

sationen. Även om t ex ett företag främst konstruerat sina preferenser ge

nom rationalitet gick det alltså sällan att presentera det egna formandet av

preferenser som argumentation. Sådana argument byggde visserligen på det

konstruktionssätt som var legitimt, men var, enligt flera praktiker i under

sökningen, inte effektiva i försöken att påverka. Även i dessa fall behövde

andra argument konstrueras.

I<'onstruktionen av legitima argument var krävande på samma sätt som
vid rationell generering av preferenser. Men den var betydligt mer omfattan

de eftersom den oftast behövde ändras beroende på vem som skulle påver

kas. Att konstruktion av argument var resurs- och tidskrävande, samtidigt

som tid och resurser var begränsade, gjorde att deltagare kunde ta hjälp av

varandra vid argumentation. "Att förse varandra med argument" var ett ofta

använt uttryck i fallen. För företag och andra deltagare i EDs beslutsproces

ser utgjorde detta ett sätt att hantera dilemmat med krävande konstruktion

av argument samtidigt som tid och resurser var knappa.
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Förstärkta mottagare - försvagade sändare
Mottagare uppfattade ofta en risk för skillnader mellan sändares argumenta

tion och praktik. Sådana skillnader förekom också pga sändares okunskap el

ler bluff. Som framgått hanterade flera mottagare risken för sådana skillnader

genom att dels skaffa egen kompetens, dels kontrollera enskilda sändares ar

gumentation mot andra sändare. Att det fanns en mångfald av sändare i EUs

beslutsprocesser, något ED-kommissionen också uppmuntrade, underlättade

avsevärt möjligheterna för EDs organisationer att kunna kontrollera enskilda

deltagares argument. Mångfalden förstärkte mottagarnas ställning.

Om mångfalden av sändare bidrog till att förstärka mottagares ställning

så bidrog den samtidigt till försvagade sändare. Att det fanns många sändare

som ofta agerade i egenintresse samt utvecklade mer nyanserade tankestruk
turer och olika preferenser över tiden, bidrog sammantaget till att skillnader

mellan enskilda sändares prat och praktik ofta uppdagades. Uppdagade skill

nader innebar legitimitetsförlust för sändaren. Att skillnader tenderade att

uppdagas försvagade därmed många sändares ställning. Eftersom EU

tjänstemän i allmänhet har långa ämbetstider (Gardner 1991) kan legitimi

tetsförluster också ta lång tid att återställa. Sammantaget visar fallen att sän

darrollen inte bara var resurskrävande. Den var även riskabel för företag och

deras branschorganisationer.
Företag behövde inte bara konstruera argument till stöd för sina prefe

renser. För att kunna påverka beslut behövde de även nå fram med argument

och preferenser till EDs organisationer. Företags försök att nå fram till for

mella beslutsfattare är vad nästa kapitel handlar om.
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KAPITEL 10

Att nå beslutsfattare

Detta kapitel handlar om företags försök att nå fram till offentliga besluts

fattare med preferenser och argument - detta i syfte att påverka beslut. De

metoder företag använde för att nå formella beslutsfattare i fallen var såväl

korporativt deltagande som lobbying och opinionsbildning Gfr kapitel 1).

I kapitlet analyseras vilka besluts- och accesshinder (jfr Cohen, March

& Olsen 1972) som påverkade företags möjligheter att nå EDs organisatio

ner i fallstudierna. I<.apitlet behandlar även i vad mån, och i så fall hur, före

tag hanterade sådana hinder.

Deltagares försök att nå EUs organisationer
Företag och branschorganisationer som utvecklat åsikter och argument för

sökte på olika sätt nå fram med dessa till EDs organisationer. Att försöka

nå fram innebar handling, att agera i syfte att påverka. Deltagares möjlighe

ter att nå EUs organisationer, dvs deras handlingsutrymme (jfr kapitel 2),

begränsades dock av olika hinder i fallen. Företag och branschorganisatio

ner var utestängda från många olika möten inom kommissionen, minister

rådet och europaparlamentet. Företags möjligheter att nå fram begränsades

också av medlemskapet i de europeiska branschorganisationerna (Eurelec

tric och ACEA).

Inte bara möjligheter att handla begränsades. När företag väl gavs möj

ligheter att försöka påverka, t ex vid formella eller informella kontakter med

kommissionen, fanns även begränsningar för hur detta fick gå till. Även om

deltagare nådde fram så negligerades deras problem och lösningar om de

betedde sig feL Påverkansförsök kunde alltså inte ske hur som helst. Av

standardråd om EU-Iobbying framgick att det var viktigt att känna till de
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regler som gällde för påverkan i EDs beslutsprocesser. Detta var även nå

got som flera intervjuade personer betonade. Det fanns även regler om när

i beslutsprocessen som problem och lösningar skulle nå EDs organisatio

ner. Exempelvis Scania som presenterade sina problem och lösningar i ett

förhållandevis sent skede av processen med bränsledirektivet, mötte all

mänt motstånd just eftersom man var sent ute.

Möjligheter att påverka begränsades sammantaget av runder. Men hur

såg då dessa hinder ut mer i detalj i fallen och hur begränsade de företagen?

I vad mån kunde företag forcera hinder? För att besvara dessa frågor i ka

pidet skall jag nedan utgå från två typer av runder i beslutsmiljöer.

EUs organisationer som soptunnor

Ovanstående rubrik kan kanske tyckas underlig eller rent av provokativ.

Den relaterar dock till en inom organisationsteori väletablerad beslutsmo

dell - soptunnemodellen - som nämndes i bokens 2:a kapitel. Soptunnemo

dellen (Cohen, March & Olsen 1972) innebär en annorlunda beslutsordning

än den rationella. Organisatoriska beslutsprocesser innehåller fyra flöden 

deltagare, problem, lösningar och beslutstillfållen. Beslut förklaras av dessa

fyra flödens tillfålliga möten.

I modellens mest ideala eller "rena" (Olsen 2001, s 193) form antas

flödena flyta omkring obegränsat. Resultatet blir kaosartat - en organiserad

anarki - där alla löst kopplade deltagare, problem och lösningar har möjlig

het att nå alla beslutstillfällen. I praktiken innehåller dock beslutsmiljöer i

allmänhet hinder som påverkar flödena och gör deras möten mindre

slumpmässiga. Sådana hinder utgörs av olika slags regler, föreställningar

och relationer.

Soptunnemodellen innehåller två typer av möjliga hinder: beslutshin

der samt accesshinder. Dessa hinder påverkar deltagares, problems och lös

ningars möjligheter att nå beslutstillfållen. Hinder i beslutsmiljöer blir med

andra ord viktiga för deltagare som vill påverka beslut, men också för den

som vill förstå vad deltagare gör.

I detta kapitel använder jag begreppet 'hinder' istället för Cohens ffi fl

(ibid) begrepp 'struktur'. Skälet är att begreppet hinder lämpar sig bättre att

beskriva som stort eller litet beroende på hur svårt det är för deltagare att
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forcera. Ett lågt hinder kan alltså vara lättare att ta sig förbi, medan ett högt

hinder kan vara svårt eller omöjligt att forcera. 1

Besluts- och accesshinder
Med beslutshinder avses hinder som påverkar vilka personer som har möjlig

het att närvara vid ett visst beslutstillfälle. Beslutshinder kan utestänga vissa

personer från att delta vid speciflka beslutstillfällen. Men dessa hinder kan

även innebära krav på att vissa personer är med, dvs innesluta dem i ett be

slutstillfålle. Beslutshinder kan sammantaget medföra att en organisations

företrädare inte får vara med, eller förväntas vara med, när formella steg

skall tas i en beslutsprocess.

I offentliga beslut~system kan formella beslutsfattare ha olika förhåll

ningssätt till organisationer som saknar formell rätt att fatta offentliga be

slut, t ex bransch- och miljöorganisationer. Naurin (2001) diskuterar tre så

dana förhållningssätt, vilka innebär olika stora beslutshinder. Staten kan

passivt acceptera deltagande och påtryckningar från organisationer utan

formell beslutsrätt (små beslutshinder), helt försöka exkludera dem från

statligt beslutsarbete (stora besluthinder), eller försöka balansera olika orga

nisationers möjligheter till inflytande (ett slags deltagaranpassade besluts

hinder). Nylander (2000) visade att deltagare som representerade andra ge

nerella ideer än de som etablerats inom ED-kommissionen tenderade att

utestängas av kommissionen pga detta.

Med accesshinder avses hinder som påverkar vilka problem, men även

lösningar, som har möjlighet att nå ett visst beslutstillfälle. Accesshinder

kan utestänga vissa problem och lösningar från specifika beslutstillfällen.

Men dessa hinder kan även hindra problem och lösningar att lämna vissa

beslutstillfållen. Accesshinder kan sammantaget medföra att vissa problem

och lösningar inte får finnas med, eller förväntas finnas med, när formella

steg skall tas i en beslutsprocess.

Ett exempel på accesshinder är då en viss managementmodell allmänt

ses som lösningen på många problem i företag, medan andra modeller an

ses så omoderna att de inte ens övervägs. Allmänna uppfattningar om vad

som är modernt eller inte kan alltså påverka vilka lösningar som når be

slutstillfållen. Levitt & Nass (1989) hävdade att förgivettagna regler och fö

reställningar utgör ett betydande hinder för omgivningens problem, lös-

l En parallell kan dras till begreppet 'barriär', vilket ofta används vid analyser av hur marknader
fungerar. Vid sådana analyser används begreppet för att beskriva producenters möjligheter att ta sig
in på, eller lämna, specifika marknader (Caves 1992).
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ningar och beslutstillfållen att nå organisationen. Om besluts tillfällen inom

organisationen liknas vid soptunnor, så kan den institutionella omgivningen

enligt författarna (ibid) liknas vid soptunnornas lock. Dessa lock stänger

många problem och lösningar ute, ofta omedvetet för deltagarna.

Flöden av deltagare, problem och lösningar kan vara särkopplade i be

slutsprocesser, de samvarierar inte nödvändigtvis. Att deltagare utestängs

från beslutstillfållet behöver alltså inte innebära att de problem och lös

ningar de kan förespråka också utestängs. Deltagare som når beslutstillfäl

len kan heller inte alltid ta upp vilka problem och lösningar som helst. Om

problem och lösningar når beslutstillfällen eller ej behöver sammantaget

inte bero på vilka deltagare som gör det.

Att hantera hinder - deltagares spel
Deltagares möjligheter att hantera hinder i beslutsmiljöer, dvs att ta sig för

bi dem, kan ses som spel. Jansson (1992, s 159) definierar spel som ett till

stånd i vilket individen frågar sig vilken uppgiften är, vilka reglerna för

handling är, vilka strategier reglerna möjliggör, hur de personer individen

interagerar med kommer att respondera på det individen själv gör, och vil

ken handling som med hänsyn tagna till såväl reglerna som andra personers

förväntade responser, kan leda till framgång. Regler, och strukturer i stort,

skulle alltså inte bara begränsa. I spelets handlingslogik skulle strukturer

också kunna skapa möjligheter.

I soptunnemodellens renodlade form kännetecknas beslutssituationer

av oklarhet, både vad gäller preferenser och orsak-/verkansamband.

Slumpmässiga och tillfälliga möten av de fyra kringvirvlande flödena orsa

kar beslut som deltagare varken är direkt nöjda eller missnöjda med. I och

med oklarheten försöker deltagare inte heller hantera beslutsmiljöer på oli

ka sätt för att påverka beslutet, det föreligger inget spel.

Senare empirisk forskning har inte bara tillskrivit deltagare intention i

större omfattning, utan också förhållandevis stora möjligheter att förstå och

påverka beslutsprocesser. Inte minst har deltagare hävdats kunna hantera,

och även skapa, hinder för att påverka beslut (se även March & Olsen

1986). I<ingdon (1995) beskrev bl a att vissa deltagare förstod soptunne

modellens alternativa beslutsordning samt i viss mån kunde styra samman

dess fyra flöden i syfte att påverka beslut. Enligt I<.ingdon förde vissa delta

gare fram de lösningar de förordade till beslutstillfällen då passande pro

blem slumpmässigt dök upp. Deltagare kunde, enligt Kingdon, även pre-
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sentera sina lösningar på ett sätt som gjorde att de passade tillfälliga pro

blem. Deltagare med intention och sådan insikt benämner I<ingdon 'policy
entreprenörer'. Policyentreprenörer i Kingdons mening är deltagare med

betydande möjligheter att nå fram till beslutstillfällen med både lösningar

och problem när de bedömer att tidpunkten är rätt. Genom att den som

har insikt om modellens beslutsordning kan koppla lösningar till tillfälliga

problem så hindras därigenom andra lösningar från att väljas.

Även det faktum att uppmärksamhet är en knapp resurs kan användas

för att påverka modellens strömmar. Om deltagare får ökat arbete med vis

sa besllltsområden, så får de också mindre möjlighet att delta i andra Gfr
March 1988a). Begränsad uppmärksamhet utgör därmed ett beslutshinder.

När företaget ASEA försökte sälja ett kraftvärmeverk till Stockholms

stad försökte vissa deltagare hålla andra deltagare, problem och lösningar

borta från beslutsprocessens beslutstillfällen. De försökte med andra ord

"stänga" beslutsprocessen Oacobsson 1987). Syftet med detta var att snabbt

få igenom det alternativ som skulle tas upp för beslut. Energibolaget i

Stockholm uppfattade att möjligheten att få igenom ett beslut om förordat

alternativ skulle minska om fler deltagare, problem och lösningar nådde be

slutsprocessen. Att förse beslutsprocesser med fler alternativ, information

om alternativen, frågor mm innebär att rationalisera beslutsprocessen. Som

jag tidigare nämnde skapar detta ökad osäkerhet bland beslutsfattare, vilket

motverkar möjligheten att fatta beslut (Brunsson 1985).

Jansson (1992) visade att deltagare i investeringsprocesser använde

kalkylmodeller på ett sätt som gjorde att det alternativ deltagaren redan be

stämt sig för uppnådde fastställda kalkylkrav. Normen om att investeringar

skulle klara vissa etablerade kalkylkrav utgjorde ett accesshinder. Hindret

bestod i att de lösningsförslag som inte klarade kalkylkraven hade svårt att

nå formella beslutstillfällen. Att manipulera kalkylers ingångsvärden blev ett

sätt att forcera det accesshinder kalkylkraven utgjorde.

Innan jag går över till vilka hinder som fanns i fallen, samt i vad mån

och i så fall hur de hanterades, skall jag ta upp begreppet beslutstillfålle.

Vad är egentligen ett beslutstillfälle?
För att kunna avgöra vilka deltagare, problem och lösningar som når ett be

slutstillfälle eller inte, så behöver jag definiera vad jag menar med begreppet

beslutstillfälle.
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I soptunnemodellen liknas beslutstillfållen inom organisationer vid

soptunnor som kan inkludera eller exkludera deltagare, problem och lös

ningar. Exempel på beslutstillfållen som ursprungsmodellens författare tar

upp (Cohen, March & Olsen 1972) är att kontrakt eventuellt kan under

tecknas, personal rekryteras eller sägas upp, pengar satsas, och ansvar för

delas. Denna användning av begreppet beslutstillfälle gör att det outtalat

liknas vid det formella beslutstillfället, dvs det tillfålle då personer med rätt

att fatta beslut accepterar eller förkastar handlingsalternativ. Begreppet be

slutstillfålle får därmed en snäv definition i modellen.

I komplexa offentliga beslutsprocesser som EDs passar inte en så snäv

definition av beslutstillfålle som ovan. Att endast fokusera på det formella

beslutstillfållet skulle åsidosätta betydelsen av att nå det arbete inom EUs

organisationer som föregår formellt beslutsfattande. Närmare bestämt de

skeenden där information samlas, ideer och underlag diskuteras, preferen

ser formas och omformas mm. Dessa skeenden blir inte bara viktiga för

den som vill påverka beslut, utan följaktligen även för den som vill förstå

och förklara beslut. Formella beslutstillfållen däremot, har i allmänhet liten

betydelse för vilka beslut som fattas (Brunsson & Jönsson 1979).

Med beslutstillfälle avses här beslutsarbetet inom organisationer med

formell beslutsrätt under hela beslutsprocessen.2 Begreppet beslutstillfälle
får en betydligt bredare definition än i soptunnemodellen. I EUs besluts

processer utgjordes organisationer med formell beslutsrätt av EU

kommissionen (framtagande av förslag) samt ministerrådet och europapar

lamentet (ställningstaganden till, och eventuella revideringar av, dessa för

slag). Det var arbetet inom dessa EU-organisationer som företag och andra

organisationer utan formell beslutsrätt, försökte nå fram till i fallen. Vilka

möjligheter företag och andra deltagare hade att nå EU-organisationernas

beslutsarbete påverkades av vilka besluts- och accesshinder som fanns och i

vad mån hindren kunde hanteras. Hur var det då med detta i praktiken?

2 En beslutsprocess tidslängd avser här tiden från att organisationer med formell beslutsrätt börjar
arbeta med en fråga, tills det att slutgiltigt formellt beslut tas eller beslutsarbetet av andra skäl upp
hör.
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Beslutshinder i EUs beslutsprocesser

I fallen fanns beslutshinder som påverkade företags möjligheter att nå EDs

organisationer. Dessa beslutshinder förekom både för formella och infor

mella påverkanssätt (se kapitel 1).

Först behandlar jag beslutshinder vid formella påverkanssätt (korpora
tism). Därefter skall beslutshinder vid informella påverkanssätt (lobbying,
opinionsbildning och aktioner) behandlas.

Mycket stora beslutshinder för formellt deltagande

Flera betydande beslutshinder i fallen bidrog till att beslutshindren för före

tag sammantaget var mycket stora.

Ett hinder utgjordes av att ED-organisationernas korporatism i fallen

var förhållandevis få under de mångåriga beslutsprocesserna. Det ordnades

inte så många formella möten för respektive ärende som organisationer

utan formell beslutsrätt kunde delta i. I auto-oilfallet stod emissionsdirekti

vet för lastbilar (lastbilsdirektivet) på dagordningen vid två möten i kom

missionens korporativa arbetsgrupp MVEG. Också i S02-takfallet behand

lades ärendet vid ett fåtal korporativa möten anordnade av DG Miljö. En
konsekvens av få möten och långa beslutsprocesser var att korporativa mö

ten om specifika direktiv hölls förhållandevis sällan, exempelvis i S02

takfallet två gånger 1996 och en gång 1997. Det kunde alltså gå lång tid un

der vilken bl a de europeiska branschorganisationerna formellt var bort

kopplade från regelarbetet. Till skillnad från ED-kommissionen ordnade

varken ministerrådet eller europaparlamentet några korporativa möten. Här

fanns med andra ord ingen möjlighet för dem utan formell beslutsrätt att

under korporativa former delta i arbetet. Formella beslutshinder stängde

dem ute.
Ett annat hinder vid formell påverkan var representationsprincipen. Med

detta avses att enskilda företag i allmänhet representerades av andra vid

EDs korporativa möten. Företag fick inte själva vara med som formella del

tagare utan företräddes istället formellt av sina europeiska branschorganisa

tioner. Däremot kunde personer från enskilda företag delta som represen

tanter för Eurelectric respektive ACEA vid korporativa möten. Exempelvis

var Sten Ingesson från Volvo, tillsammans med en person från Mercedes
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och en ACEA-tjänsteman, med och representerade ACEA vid flera korpo
rativa möten under auto-oilfallet (bara två av dem hade dock med lastbilsdi

rektivet att göra).

Förutom att enskilda företag inte fick vara formella deltagare vid kor

porativa möten, utan representerades av sin europeiska branschorganisa

tion, så fick alla företag inte heller vara med och företräda branschorganisa

tionen vid mötena. Det fanns en princip om små delegationer, dvs att de eu

ropeiska branschorganisationerna skulle företrädas av ett fåtal personer. I

S02-takfallet deltog exempelvis inte de svenska kraftföretagen som repre

sentanter för Eurelectric vid de korporativa möten kommissionens miljödi

rektorat ordnade. När jag frågade varför var svaret att Swedelec, som de

deltog genom, inte tillfrågats och troligen skulle behöva vara med längre i

Eurelectric innan något sådant blev aktuellt.

Sett till den formella kontaktform som korporativa möten utgjorde

hade det enskilda företaget sammantaget små möjligheter att nå fram till

ED-organisationernas arbete. Formellt sett var företag helt exkluderade ef

tersom de, i den mån de kunde delta, gjorde detta som representanter för

sin europeiska branschorganisation.

Tryck på vissa beslutshinder
I EDs beslutsprocesser förekom försök att ta sig över det beslutshinder

som principen om branschorganisationernas små delegationer utgjorde.

Medlemmar i europeiska branschorganisationer ville gärna vara med vid

korporativa möten vilket skapade ett tryck på beslutshindret. Varför upp

kom detta tryck?
Tidigare kapitel har visat att medlemmar av europeiska branschorgani

sationer i stor utsträckning utvecklade olika åsikter. Branschgemensamma

åsiktspositioner blev därmed oftast en produkt av kompromisser i varie

rande grad, i den mån minoritetsintressen inte manövrerades ut.

De som inte själva representerade den europeiska branschorganisatio

nen litade inte alltid på att representanterna höll sig till den gemensamma

åsiktspositionen vid korporativa möten. Misstå'nksamhet förekom med andra

ord gentemot representanterna. Vid mina intervjuer framkom att viss miss

tänksamhet också var befogad. Vid kontakter med EDs organisationer fö

rekom att representanter framförde åsikter i branschorganisationens namn

som avvek från de som branschorganisationen formellt format, eller höll på

att forma.
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Misstänksamhet mot representanter bidrog till att skapa tryck på det

beslutshinder representationsprincipen innebar. Medlemmar ville ofta vara

med och representera eller sitta med och lyssna vid korporativa möten. Ett

exempel på detta, vilket nämndes i kapitel 8, var den deltagare som vid ett

korporativt möte förklarade ACEAs mycket stora delegation med att delta

garna främst var där för att kontrollera vad de andra deltagarna i delegatio

nen skulle säga.

Misstänksamhet var alltså ett skäl till att försöka forcera formella be

slutshinder. Såväl företagsrepresentanter som andra intervjuade deltagare

beskrev misstänksamheten mellan branschorganisationers medlemmar som

utbredd. Men det fanns också deltagare som uttryckte motsatsen. Swedelecs

representant i den arbetsgrupp inom Eurelectric som arbetade med S02

takdirektivet, sade sig lita på att Eurelectrics representanter inte avvek från

gemensamma åsiktspositioner.

Det fanns även andra skäl än misstänksamhet som skapade tryck på

det beslutshinder principen om små delegationer innebar. Ett skäl var att

den som deltog fick betydligt mer information om vad som hände i be

slutsprocessen än den som inte deltog. I<orporativa möten gav information

om beslutsprocessen i stort, om ED-organisationernas arbete, om andra in

tressegruppers perspektiv och argument mm. Den första tiden efter Sveri

ges inträde i EU var Volvos representant i ACEAs motorarbetsgrupp, Sten

Ingesson, inte med och företrädde ACEA vid kommissionens korporativa

möten. Under auto-oilfallet började Ingesson dock inse vikten av att själv

delta som representant för ACEA. Mötesprotokollen var ofta kortfattade

och ville man, enligt Ingesson, få mer information om vad som pågick var

man tvungen att delta själv. Generellt i de bägge fallen hade personer som

satt ordförande i europeiska branschorganisationers arbetsgrupper, sek

tionsgrupper etc större möjligheter att få representera branschorganisatio

nen utåt. Ingesson var inte ordförande i sin arbetsgrupp, men hade varit

bland de mest aktiva i det förberedande direktivarbetet i FN-ECE i Gene

ve. Mot bakgrund av sin expertkompetens, vilken förstärkts under delta

gandet i Geneve, fick Ingesson tillsammans med arbetsgruppens ordföran

de och en ACEA-tjänsteman också delta som ACEA-representant.

Förutom ökad kontroll och mer information gav deltagandet vid kor

porativa möten även möjligheter att prata med ED-organisationernas repre
sentanter under mötenas pauser. Sådana informella samtal gav inte bara

ännu mer information om beslutsprocessens skeenden. Ingesson kunde

även använda pauserna till att framföra sin och Volvos syn på ärenden sna-
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rare än ACEAs formella åsiktsposition. Även frågor som inte stod på dag
ordningen kunde diskuteras. Genom detta gav representantrollen informel

la tillfällen att nå formella beslutsfattare i en specifik fråga även på möten

som ordnades för andra direktivärenden. I<'ontakter vid korporativa mötens

pauser var egentligen informella kontakter, dvs kontakter vid sidan av det

formella deltagandet. Dessa kontakter utgjorde ett sätt för företag att hante
ra hinder i beslutsmiljön.

Sammantaget gav deltagandet vid korporativa möten företag ökade
möjligheter till kontroll (av vad representanter sade), information (om besluts
processen) och påverkan (av formella beslutsfattare m fl i mötenas pauser).

Detta var alltså möjligheter som de som stod utanför det korporativa delta

gandet inte gavs i samma utsträckning, vilket också skapade tryck på for

mella beslutshinder från vissa utestängda företag.
Att det var de europeiska branschorganisationerna som skulle företrä

das vid korporativa möten, och att deras delegationer skulle vara små, ut

gjorde stora beslutshinder för företag. Men det gjorde även det faktum att

korporativa möten sällan förekom. Ändå uttryckte företrädare för bransch

organisationer och företag inget missnöje över få korporativa möten då jag

frågade dem. Mot detta beslutshinder förekom inget tryck. En förklaring till
avsaknaden av tryck var att företag och branschorganisationerna hade goda

möjligheter att nå EDs organisationer på andra sätt än genom korporativt
deltagande. Beslutshinder för informella kontakter kunde se väsentligt an

norlunda ut än beslutshinder för formell påverkan.

Något mindre beslutshinder för informellt deltagande

Med informella påverkansförsök avses försök att påverka vid sidan av kor

porativa möten. För europeiska branschorganisationer var beslutshinder för
informella påverkansmetoder förhållandevis små. För det enskilda företaget

var de dock betydligt större.
Eurelectric och ACEA hade förhållandevis lätt att informellt få träffa

företrädare för EUs organisationer. Branschorganisationernas deltagande
vid sidan av EUs korporativa arrangemang var också stort i fallen. Detta

var allra tydligast i auto-oilfallet.
I auto-oilfallet hade ACEA under hela kommissionsfasen stora möj

ligheter att få träffa den del av EU-kommissionen som ansvarade för direk-
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tivförslaget - DG industri. I<.ontakterna var också så omfattande att de

närmast kan liknas vid ett samarbete. OG industri beskrev även auto

oilprogrammet på detta vis vid arbetets början: som ett trepartssamarbete

mellan kommissionen, lastbilsindustrin och oljebolagen (IP/93/1226).

Även om det förekom några få möten i den korporativa gruppen

MVEG var det mesta av samarbetet mellan kommissionen och ACEA allt

så av mer informell karaktär. Här var det fråga om kontakter som i huvud

sak exkluderade andra grupper. Att andra organisationer utestängdes från

mycket av kommissionens arbete med auto-oilprogrammets direktiv var

något som kom att få kritik från i synnerhet europaparlamentet och minis

terrådet (Friedrich m fl, 2000).

ACEAs kontakter vid sidan av korporativa arrangemang kunde ske i

form av möten i OG industris eller i ACEAs lokaler i Bryssel, via e-post, te

lefon eller brev. Det nära samarbetet mellan OG industri och ACEA inne

bar även att mycket av regelutvecklingsarbetet utfördes av ACEAs last

bilstillverkande medlemmar. När kommissionen formellt lade fram sitt för

slag till direktiv för lastbilsemissioner var ACEAs tjänsteman Castelleri ock

så mycket nöjd. I<.ommissionens förslag byggde närriligen i huvudsak på det

underlag och förslag som arbetats fram inom ACEA.

Också Eurelectric hade goda möjligheter till informella kontakter med

kommissionen, även om det inte var frågan om ett sådant samarbete som i

auto-oilfallet. Under S02-takfallet hade Eurelectrics ansvariga arbetsgrupp

möten med kommissionstjänstemän i Eurelectrics lokaler. Vid dessa möten

deltog inte alla arbetsgruppens medlemmar utan en liten inre kärna av re

presentanter. Swedelecs representant tillhörde inte denna inre kärna. Under

S02-takfallet höll Eurelectric även fortlöpande kontakter med kommis

sionstjänstemän via e-post, brev och telefon. Sådana kontakter beskrev bl a

Eureletrics tjänstemän som vanligt förekommande i de flesta ärenden, inte

bara i 'försurningsstrategin och S02-takfallet'.

De europeiska branschorganisationernas möjligheter att nå även övri

ga ED-organisationer var goda. I auto-oilfallet kunde exempelvis ACEA

tjänstemannen Castelleri relativt omgående träffa europaparlamentets rap

portör för direktivet - Bernd Lange - när ACEAs interna dokument läckt ut

till europaparlamentet.

Att hindren för informella kontakter sammantaget var små för europe

iska branschorganisationer innebar inte att de var lika små för alla dess

medlemmar. Visserligen hade representanter för enskilda företag i princip

lika goda möjligheter som företrädare för europeiska branschorganisationer
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att informellt få träffa kommissionstjänstemän, europaparlamentariker etc.

I detta avseende var beslutshindren alltså små för företag. Företagens direk
ta och indirekta medlemskap i de europeiska branschorganisationerna ut

gjorde emellertid ett betydande beslutshinder för företagen, även vid in

formell påverkan.

Också vid informella kontakter med EUs organisationer var det me

ningen att företags påverkansförsök skulle ske via deras europeiska

branschorganisation. Vid branschorganisationernas informella kontakter

med EUs organisationer representerades de av ett fåtal av sina medlemmar,

precis som vid dess formella kontakter. Detta utestängde de flesta med
lemmar från att vara med. Under 'försurningsstrategin och S02-takfallet'

deltog exempelvis inte Swedelec vid Eurelectrics informella kontakter med

EU-kommissionen. Oavsett om ett företags representanter kunde vara med

och representera sin europeiska branschorganisation vid informella kontak

ter eller inte, så var det branschorganisationen som skulle representeras vid

kontakterna. Inte företaget. Formellt sett var företag alltså helt exkluderade

från också informella kontakter med EUs organisationer, även om vissa av

dem var med och representerade det gemensamma.

Trots detta var beslutshinder sammantaget små för enskilda företag.

Huvudorsaken till detta var det utbredda parallella agerandet. Parallellt age

rande var det huvudsakliga sätt företag använde för att hantera hinder i fall

studierna.

Direkt parallellt agerande
Med parallellt agerande avser jag: medlemmars försök att påverka EDs or
ganisationer vid sidan av sin paraplyorganisation, samt att de problem och

lösningar som medlemmar sprider avviker från den gemensamma stånd

punkt paraplyorganisationen format, eller håller på att forma. Att det paral

lella agerandet är direkt innebär att det är fråga om direktkontakter n~ed fö

reträdare för EUs organisationer, t ex i form av informella möten, brev och

telefonsamtal. (Indirekt parallellt agerande behandlas längre fram i kapitlet).

Medlemsföretags direkta parallella agerande var inte bara något som

förekom i de två studerade fallen. Företagsrepresentanter, kommissions

tjänstemän ffi fl beskrev det som vanligt förekommande i EUs beslutspro

cesser. Direkt parallellt agerande var ett sätt att hantera det beslutshinder

medlemskapet utgjorde.
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I auto-oilfallet ändrade de tyska lastbilstillverkarna efterhand uppfatt

ning. Den ändrade uppfattningen stod i konflikt med den gemensamma

ACEA-ståndpunkt som tidigare beslutats. De tyska tillverkarna började

också agera för sin avvikande linje mot EDs organisationer, samtidigt som

de sade sig stödja den branschgemensamma åsiktspositionen inom ACEA.

Det visade sig dock svårt för dem att hemlighålla sitt parallella agerande.

Efterhand började övriga lastbilstillverkare märka vad de tyska tillverkarna

gjorde. När andra medlemmar också tog upp det parallella agerandet inom

ACEA svarade de tyska tillverkarna och holländska DAF med att försöka

ändra ACEAs beslutade åsiktsposition. Men detta misslyckades eftersom

förändringsförespråkarna var i minoritet. Mercedes och MAN fortsatte

dock sitt omfattande parallella agerande mot i synnerhet europaparlamen

tet. När andra ACEA-medlemmar märkte även detta blev kritiken hård

inom ACEA. En majoritet av medlemmarna och ACEAs tjänstemän accep

terade inte att enskilda medlemmar utåt dreven annan uppfattning än

ACEAs formella åsiktsposition.

Efter den hårda interna kritiken minskade de tyska lastbilstillverkarna

också sitt parallella agerande, även om det inte upphörde helt. Samtidigt in

tensifierade dock de tyska katalysatortillverkarna sina kontakter med EDs

organisationer. Dessa katalysatortillverkare drev samma linje som Mercedes

och MAN. Vissa lastbilstillverkare uppfattade detta som att de tyska last

bilstillverkarna lät andra driva åsikterna när det egna parallella agerandet

blev för känsligt. Den lobbying som sammantaget bedrevs mot europarla

mentet i slutet av beslutsprocessen beskrev inblandade deltagare som ovan

ligt omfattande.

Under 'försurningsstrategin och S02-takfallet' agerade Swedelec inte

parallellt. Inom Swedelec sades skälet till detta vara att man var så sent ute i

beslutsprocessen att det inte fanns någon tid att agera parallellt. En annan
förklaring som gavs inom Swedelec var att parallellt agerande hade innebu

rit en typ av normbrott man inte var vana vid från beslutsprocesser i Sveri

ge. Normen från svenska beslutsprocesser utgjorde ett beslutshinder i sig.

Denna norm fanns även inom de europeiska branschorganisationerna men

hade en något svagare ställning där.

Som medlemmar av Eurelectric började Swedelecs representanter ef

terhand märka att andra medlemmar själva kontaktade EDs organisationer

när de inte var nöjda med branschgemensamma uppgörelser. Efter en läng

re tid som medlemmar började Swedelecs representanter också själva agera

parallellt mot EDs organisationer. Detta innebar att Swedelec, liksom
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många andra Eurelectricmedlemmar, tog sig över det beslutshinder med

lemskapet innebar.

Direkt parallellt agerande kunde även ske i korporativa mötens pauser.

Som jag tidigare nämnde förekom det att personer som formellt represente

rade sin europeiska branschorganisation vid mötena, tog informella kontak

ter med bl a företrädare för EDs organisationer i mötespauserna. Detta för

att framföra företagets åsikter snarare än de branschgemensamma. Att ingå

i europeiska branschorganisationers delegationer skapade alltså möjligheter

för företag att ta sig över beslutshinder.

Även branschorganisationernas informella kontakter med EDs organi

sationer innebar i någon mening möjligheter till parallellt agerande för före

tag. Dessa kontakter gav representanterna tillfällen att framföra andra åsik

ter och argument än de formella åsiktspositioner som beslutats, eller höll på

att beslutas. Exempel på detta skedde vid Eurelectrics kontakter med kom

missionen innan en branschgemensam ståndpunkt formellt var färdig. Re

presentanterna framförde ändå preferenser i branschorganisationens namn.

EDs organisationer kunde uppmuntra företag till parallellt agerande.

Inom undersökta europeiska branschorganisationer beskrevs i synnerhet

kommissionen vilja ha vetskap om eventuella åsiktsskillnader inom en eu

ropeisk bransch. Ett skäl till detta var att om kommissionen kände till att

företag inom samma europeiska bransch tyckte olika, så ökade också kom

missionens möjlighet att bortse från branschorganisationens påtryckningar.

Kommissionen kunde själv ta initiativ till att prata mer i detalj med de före

tag man anade hade andra synpunkter och argument än branschorganisa

tionerna. En sådan parallell kontakt skedde mellan DG industri och Scania i

bränsledirektivet men däremot inte mellan DG miljö och Swedelec i S02

takfallet. För att lättare kunna ta parallella kontakter uppmanade kommis

sionen, som tidigare nämnts, även företag att ha egna kontor i Bryssel.

Företagens parallella agerande ställde till problem för de europeiska

branschorganisationerna på flera sätt. Som jag beskrev i kapitel 8 så var det

viktigt för branschorganisationernas legitimitet och inflytande att kunna

uppvisa enighet utåt. Parallellt agerande som visade upp åsiktsskillnader för

omgivningen undergrävde alltså branschorganisationernas ställning.

Trots att medlemmars parallella agerande innebar betydande problem

för ACEA och Eurelectric hade de europeiska branschorganisationerna

svårt att göra så mycket åt detta. Att avvikande uppfattningar inom

branschorganisationerna mötte hårt motstånd, också från branschorganisa

tionens tjänstemän, var ingen garanti mot parallellt agerande. Vid hård
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branschintern kritik, som i auto-oilfallet, kunde medlemmar även ersätta ett

eget minskat parallellt agerande med ökade påtryckningar via andra.

Agenter - parallellt agerande via andra
Företags parallella agerande skedde i stor utsträckning direkt mot EDs or

ganisationer, enligt ovan. Men det skedde även indirekt, dvs via andra delta

gare i beslutsprocesserna. Sådana deltagare var agenter, dvs deltagare som

representerade åsikter och argument som andra deltagare utvecklat.

För företag och nationella branschorganisationer utgjorde agenter ett

sätt att hantera EUs beslutshinder. Företag hade långt ifrån fria möjligheter

att delta överallt i EU-organisationernas beslutsarbete. Ministerrådet och

europaparlamentet saknade exempelvis någon motsvarighet till EU

kommissionens korporativa arrangemang. Andra deltagare kunde dock ha

rätt att vara med i de delar av ED-organisationernas beslutsarbete där det

enskilda företaget var utestängt. Företag försökte få sådana deltagare att

driva företagets åsikter och argument där de inte själva fick vara med. Detta

var med andra ord en metod företag använde för att hantera beslutshinder.

Vid indirekt parallellt agerande var nationella kontakter viktiga. Lik

som i andra medlemsländer fanns det personer inom regeringskansli och

myndigheter i Sverige som formellt representerade svenska staten i EDs be

slutsprocesser. Dessa personer hade andra möjligheter att nå olika delar av

EUs beslutsarbete än företag, beslutshindren såg annorlunda ut för den1.

Volvo och Scania fick exempelvis inte vara med då ministerrådets arbets

grllpp för miljöfrågor hade möten, något Hans Backman från miljödepar

tementet däremot fick.

Samtidigt saknade statens representanter ofta möjlighet att konstruera

egna preferenser genom rationalitet i tekniskt komplicerade ärenden. Istäl

let imiterade de ofta någon annans preferenser (se kapitel 7) men även

andras argument. Detta gällde regeringskansliet betydligt mer än myndighe

ter, där de sistnämnda oftast hade egen expertis och större utredningsresur

ser inom mer avgränsade områden. Eftersom vissa deltagare i stor utsträck

ning imiterade specifika andras preferenser och argument, tenderade dessa

deltagare också att i stor utsträckning bli agenter för andras lösningar och

problem.

Deltagare kunde vara agenter i starkare och svagare form. Vissa agen

ter hade exempelvis övergripande ideer de försökte hålla sig inom då de

imiterade andras preferenser, något som försvagade agentskapet. Inom re-

207



geringskansliet var sådana övergripande ideer en allmän miljövänlighet,

ökad konkurrens inom EV, eller ett värnande av inhemsk industri. Dessa

allmänna ideer kunde dock ge mycket vag vägledning om vad man skulle

tycka vid formandet av specifika ED-direktiv. Inom allmänna ideer rymdes

en stor mängd olika problem och lösningar, även konflikterande sådana.

Huruvida deltagare fick agenter att driva deras uppfattningar berodde i vis

sa fall på om de, på ett övertygande sätt, lyckades koppla dem till agenter

nas allmänna uppfattningar om vad som var lämpligt.

I auto-oilfallet hade Scania och Volvo omfattande kontakter med den

tjänsteman inom miljödepartementet, Thomas Backman, som satt med vid

ministerrådets arbetsgruppsmöten i ärendet. Backman hade fått frågan för

klarad för sig av Scania och Volvo, vars uppfattningar i stort sett även dela

des av Naturvårdsverket. Vtifrån detta formulerade Backman ett förslag till

svensk ståndpunkt. Den konflikt mellan svenska och tyska lastbilstillverkare

som efterhand vuxit fram inom ACEA avspeglades också i den framväxan

de konflikten mellan inte minst Tyskland och Sverige inom ministerrådet.

För Backman var det dock viktigt att han blev övertygad om att pro

blem och lösningar var miljömässigt riktiga. I auto-oilfallet blev han också

övertygad av Scanias och Volvos miljöargument. Backman kontrollerade

ibland även de argument, problem och lösningar som framfördes från last

bilsföretagen, bl a i auto-oilfallet. Som jag tidigare nämnt gjorde Backman

detta genom att kontakta personer han ansåg ha hög integritet och vara

kunniga. Det kunde hända att regeringskansliet formade preferenser som

åtminstone delvis gick emot svenska företags intressen. Detta var dock

mycket ovanligt enligt Backman. Sammantaget utgjorde i synnerhet tjäns

temän inom regeringskansliet betydelsefulla agenter för svenska företag,

även om de var agenter i svagare form.

Att regeringskansliet var agenter inom vissa gränser, med viss kontroll

av argument och som kunde gå en10t inhemsk industri, var enligt flera re

spondenter ovanligt i EV-sammanhang. I undersökningen beskrev företrä

dare för såväl privata som offentliga organisationer att många andra länders

regeringskanslier i allmänhet var mer okritiska mot inhemska företags pro

blem och lösningar. Många andra länders regeringskanslier skulle därmed

vara mer idealtypiska agenter, dvs agenter i starkare form, än det svenska.

Exempelvis beskrevs Italiens regeringskansli framföra den italienska last
bilstillverkaren Ivecos uppfattningar mer okritiskt. Iveco deltog ibland även

i den italienska delegationens kontakter med EV-kommissionen. Detta för

att regeringsföreträdarna, enligt en kommissionstjänsteman, inte skulle säga
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fel. Vid I<.reabs Brysselkontor uttrycktes ett visst missnöje med Sveriges re

geringskansli, men främst med svenska myndigheter. Inom Kreab uppfat

tades att svenska myndigheter i mindre utsträckning företrädde inhemsk

industris intressen än vad deras motsvarigheter i andra EU-länder gjorde.

Under arbetet med bränsledirektivet inom auto-oilprogrammet hade

Scania kontakter med svenska regeringskansliet, detta för att få dem att dri

va Scanias uppfattningar mot EUs organisationer. I<ontakterna resulterade i

att Sverige, tillsammans med Finland, aktivt kom att driva frågan om skärp

ta bränslekrav inom ministerrådet. I SOz-takfallet däremot hade Sweclelec

inga kontakter med regeringskansliet för att få dem att sprida Swedelecs

problem och lösningar.

Även om Swedelec inte försökte agera parallellt via nationella kontak

ter i SOz-takfallet hösten 1997, så började Swedelec allt mer hantera be

slutsrunder på detta sätt i slutet av 90-talet. Bland annat deltog Swedelec

kontinuerligt i näringsdepartementets industrisamrådsmöten om EU

relaterade frågor. Dessa möten var ett korporativt arrangemang, som förut

om svenska branschorganisationer hade myndigheter samt ett fackförbund

som deltagare. Någon motsvarighet fanns inte för de svenska lastbilsföreta

gen. Deras kontakter med regeringskansliet skedde istället informellt. Vid

näringsdepartementets möten diskuteras bl a de konkreta direktivärenden

som pågick inom ED. Under de fyra möten jag deltog vid under loppet av

ett år efterfrågade Näringsdepartementets tjänstemän ofta synpunkter från

industriorganisationerna om vad Sverige konkret skulle tycka i specifika

EU-frågor. När de inte fick svar från industrins företrädare om detta, vilket

var vanligt, uppmanades företrädarna vid flera tillfällen att återkomma in

formellt med synpunkter om den svenska linjen. Näringsdepartementets

tjänstemän tog inte bara upp frågor om vad Sverige skulle tycka. Även frå

gor om hur svenska offentliga organisationer och industrin borde samarbe

ta togs upp vid flera tillfällen.

Inom näringsdepartementet såg man sammantaget en tydlig uppgift i

att vara agenter åt svensk industri i EDs beslutsprocesser, något som under

lättade för Swedelecs problem och lösningar att nå olika delar av EU

organisationernas beslutsarbete. Som jag tidigare nämnt fick Swedelec i ett

fall själva formulera den linje som Sverige skulle driva inom ministerrådet,

detta eftersom frågan var komplicerad och näringsdepartementets tjänste

män hade svårt att hinna med.

Vissa deltagare hade sammantaget andra möjligheter än företag att nå

olika delar av beslutsarbetet. Företag försökte få dessa deltagare att repre-
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sentera företags preferenser och argument. Detta indirekta parallella age
rande var ett sätt för företag att nå fram med preferenser och argument till
de delar av ED-organisationernas beslutsarbete som de själva var utestäng

da från. Med andra ord ett sätt att hantera beslutshinder.

Även opinionsbildning nationellt
Av ovan framgår att företag använde två sätt för att få svenska statens före

trädare att driva företagens intressen mot EDs organisationer. För det för

sta korporativt deltagande i form av näringsdepartementets industrisamråds

möten. För det andra lobbying i form av de informella direkta personkontak

ter som både lastbils- och kraftföretag hade med främst regeringskansliet.

Lobbying var dock inte den enda informella påverkansformen som företag

använde på det nationella planet i undersökningen. Även opinionsbildning fö

rekom för att få agenter att öka sina påverkansförsök ytterligare.

I auto-oilfallet stödde regeringskansliet och den svenska socialdemo

kratiska regeringen de svenska lastbilsföretagens uppfattningar. Hösten

1999, när europaparlamentet skulle rösta om direktivförslaget en andra

gång, fanns det dock svenska europaparlamentariker som stödde den tyska

linjen. Socialdemokraten Anneli Hulthen hade uppfattat den linje de tyska

lastbilsföretagen och europaparlamentets rapportör föreslagit som mest

miljövänlig. Hon skulle därför rösta emot det förslag som var fördelaktigt

för Volvo och Scania. Scanias representant i Bryssel, Gunnar Stengård, fick

genom kontakter den svenska affärstidningen Dagens Industri att dagen

före omröstningen skriva om vad som höll på att hända i beslutsprocessen

(Hellblom, 1999-11-16). På morgonen samma dag omröstningen skulle hål

las hade även Sveriges Radios ekosändning med ett inslag om omröstning

en. Inslaget innehöll en intervju med Gunnar Stengård som gavs tillfälle att

förklara situationen. I efterhand berättar Gunnar Stengård att uppmärk

samheten i svenska medier ledde till att svenska regeringen tog kontakt med

Anneli Hulthen för att få henne att ändra uppfattning i omröstningen. Vid

europaparlamentets omröstning uteblev Anneli Hulthen av familjeskäl.
Även om opinionsbildning i detta fall inte användes för att sprida upp

fattningar som avvek från ACEAs gemensamma ståndpunkt, var opinions

bildning en metod som satte press på agenter att öka sina påverkansförsök.

På det nationella planet kunde opinionsbildning alltså fungera som ett

komplement till korporativt deltagande och lobbying.
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Accesshinder i EUs beslutsprocesser

I fallen påverkade accesshinder vilka möjligheter problem och lösningar

hade att nå EDs organisationer. Nedan skall jag lyfta fram tre typer av ac

cesshinder som hindrade det enskilda företagets problem och lösningar från

att nå ED-organisationernas beslutsarbete: 1) medlemskapet i de europeiska

branschorganisationerna, 2) normen om att påverka tidigt i EDs besluts

processer och 3) normer om hur deltagare bör uppträda vid kontakter med

EDs organisationer.

Medlemskapet hindrade avvikande problem och lösningar
För de europeiska branschorganisationerna var det viktigt att medlemmars

olika uppfattningar om problem och lösningar inte visades upp för omvärl

den. Branschorganisationerna bevakade också sina gränser mot omvärlden i

fallen. För företag utgjorde branschorganisationens gräns ett väsentligt ac

cesshinder. Gränsen hindrade problem och lösningar som avvek från

branschgemensamma ståndpunkter att nå ED-organisationernas beslutsar

bete.

Vissa faktorer förstärkte gränsen mot omvärlden medan andra försva

gade den. Formellt sett uteslöt den branschgemensamma åsiktspositionen

alla andra problem och lösningar som medlemmar kunde utveckla. Regeln

att det bara var branschgemensamma problem och lösningar som skulle

användas i kontakterna med EDs organisationer utgjorde ett omfattande

accesshinder. Det förstärkte gränsen mot omvärlden. En tydlig gräns gyn

nade den europeiska branschorganisationen men missgynnade medlemmar

som utvecklat avvikande preferenser. När frågan om möjligheter för avvi

kande problem och lösningar att lämna branschsamarbetet fördes på tal

blev intervjuade personer i flera fall besvärade och svarade inte gärna. Detta

tog jag som en bekräftelse på att regeln inte bara utgjorde en del av prakti

ken, utan också utgjorde ett betydande dilemma.

Inom Eurelectric förekom en regel som försvagade branschorganisa

tionens gräns mot omvärlden något. Eurelectrics medlemmar hade formell

rätt att i en fotnot reservera sig mot hela eller delar av branschorganisatio

nens skriftliga åsiktsposition. Reservationsregeln innebar en "lucka" i det

accesshinder som medlemskapet utgjorde. Medlemmars avvikande problem

och lösningar skulle kunna nå EDs organisationer, något som försvagade

den branschgemensamma linjen.
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I SOz-takfallet sade Swedelecs företrädare att de ville använda reserva

tionsrätten om vissa delar av texten i Eurelectrics åsiktsposition inte ändra

des. Ändringskraven gällde inte bara Eurelectrics invändningar mot kom

missionens problembild (försurningarna). Det gällde även Eurelectrics in
vändningar om att tekniska lösningar inte fanns, vilket Swedelec kunde visa

att det faktiskt gjorde. I praktiken hade den formella reservationsrätten näs

tan aldrig använts inom Eurelectric, trots att konflikter mellan medlemmar

var vanligt. Swedelecs vilja att reservera sig blev ett hot mot branschorgani

sationens legitimitet och mot en majoritet av medlemmarnas intressen.

Principen gällde därför inte i praktiken annat än som ett visst argument vid

interna konflikter. I SOz-takfallet försökte tjänstemän inom Eurelectric och

andra medlemmar istället hantera Swedelecs avvikande åsikter genom in

formellt förtryck och kompromiss (se kapitel 8). För den enskilde med

lemmen utgjorde reservationsrätten sammantaget inte det sätt att hantera

accesshinder som det formellt föreföll göra.

Att endast den europeiska branschorganisationens gemensamt beslu

tade problem och lösningar fick nå ED-organisationerna utgjorde ett bety

dande accesshinder för företags avvikande problem och lösningar. I fallen

hanterade dock företag de accesshinder medlemskapet utgjorde på samma

sätt som de hanterade medlemskapets beslutshinder: genom parallellt age

rande i olika former.

Sent presenterade problem
och lösningar hade legitimitetsproblem
Den starka normen om att påverkan borde starta tidigt i EDs beslutspro

cesser har tidigare behandlats. Denna norm utgjorde ett accesshinder i EDs

beslutsprocesser: problem och lösningar som dök upp sent i beslutsproces
ser löpte större risk att utestängas från EU-organisationernas beslutsarbete.

Sent presenterade problem och lösningar hade med andra ord legitimitets

problem. Detta gällde inte bara vid kontakter med EUs organisationer. Det

gällde även i europeiska branschorganisationers interna arbete med att for

ma gemensamma ståndpunkter.

Under kommissionens arbete med auto-oilprogrammets bränsleclirek

riv, reagerade Scania sent i beslutsprocessen. Bara någon månad innan

kommissionen formellt skulle lägga fram sitt förslag till direktiv insåg Sca

nias representanter att Scania skulle tjäna på om bränsledirektivet skärptes.

När Scania och I<teab försökte presentera sina alternativa problem (dvs att
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ett för generöst bränsledirektiv skulle slå desto hårdare mot lastbilsföreta

gen då auto-oilprogrammets lastbilsdirektiv utformades) och lösningar (dvs

att oljeindustrin borde omfattas av hårdare bränsledirektiv), möttes de av

kritik från andra deltagare i beslutsprocessen. Representanter för såväl of

fentliga som privata organisationer hävdade att det var olämpligt och när

mast meningslöst att försöka göra något så sent i processen.

I 'försurningsstrategin och S02-takfallet' reagerade Swedelec sent i Eu

relectrics formande av branschgemensam åsikt. Av olika skäl insåg Swede

lecs medlemmar först i slutskedet av den branschinterna beslutsprocessen

vilken åsiktsposition som höll på att ta form. Swedelec protesterade då ock

så starkt mot förslaget till åsiktsposition. Swedelecs protester mötte dock

stark kritik för att de kom så sent. Andra medlemmar samt Eurelectrics

tjänstemän menade att ärendet var alldeles för långt gånget inom Eurelec

tric för att andra problem och lösningar skulle kunna tas upp för diskus

sion. De skulle ha framförts långt tidigare, var uppfattningen.

Regeln om att problem och lösningar skulle presenteras tidigt i EDs

beslutsprocesser hindrade sammantaget sent uppkomna problem och lös

ningar från att beaktas i ED-organisationernas beslutsarbete.

Det enda egentliga sätt att hantera detta accesshinder som förekom

var att försöka uppväga den förlorade legitimiteten på andra sätt. Problem

och lösningar som presenterades sent behövde alltså vara än mer genom

tänkta, väl underbyggda, kalkylbaserade, korrekt presenterade etc. Samtidigt

fanns det mindre tid att hinna åstadkomma allt detta vid sena reaktioner.

Såväl Scania som Swedelec presenterade avvikande problem och lösningar

förhållandevis sent i de bägge fallen. Båda organisationerna ansträngde sig

också hårt samt negligerade kritiken om att vara sent ute, detta för att få

gehör för de problem och lösningar de framförde.

Normer vid kontakter utgjorde hinder
Flera intervjuade personer påpekade att det fanns normer om hur deltagare

skulle bete sig när de presenterade problem och lösningar inom EDs orga

nisationer. Även om deltagare nådde fran1 så negligerades deras problem

och lösningar om de betedde sig fel.

Från Swedelecs sida påpekades att det var viktigt att: presentera upp

fattningar och argument på ett tydligt sätt; presentera kärnfullt eftersom bl

a tjänstemän inom kommissionen ofta var tidspressade; bete sig belevat och

korrekt istället för buffligt samt i förväg meddela vem som företräddes.
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Uppfylldes inte detta riskerade presenterade problem och lösningar inte

bara att negligeras. Enligt personer inom Swedelec kunde det även bli svårt

att få komma tillbaka vid senare tillfällen.

Hinder och hantering - sammanfattning och
diskussion

Företags möjligheter att nå fram till EDs organisationer påverkades av be

sluts- och accesshinder. Hinder påverkade inte bara flöden av deltagare

utan även flöden av problem och lösningar. Företag hanterade också hinder

i fallen. Vissa företag tog sig förbi dem, eller lyckades få fram sina problem

och lösningar till EDs organisationer då de själva var utestängda.

Hinder vid formell och informell påverkan
Vid formella påverkansformer var beslutsrunder sammantaget stora för det

enskilda företaget. I kapitlet har flera orsaker till detta behandlats.

För det första var ED-organisationernas korporatism i de bägge fallen

måttlig under de studerade beslutsprocesserna. Korporativt deltagande var

den huvudsakliga formella deltagandeformen för organisationer utan for

mell beslutsrätt. Det ordnades få korporativa möten för respektive ärende

där branschorganisationer och andra intressegrupper, kunde få delta. Av

EU-organisationerna var det dessutom bara kommissionen som ordnade

korporativa möten.

För det andra representerades europeiska branschorganisationer en

dast av ett fåtal av sina medlemmar vid korporativa möten. Principen om

små delegationer innebar att de flesta medlemmar stängdes ute från

branschorganisationens korporativa deltagande.

För det tredje var det formellt sett de europeiska branschorganisatio

nerna som deltog och representerades vid ED-kommissionens korporativa

möten, inte de enskilda företagen. Beslutshinder vid formella påverkans

former var sammantaget mycket stora för det enskilda företaget.

Även accesshinder var stora ur det enskilda företagets perspektiv. Vid

korporativt deltagande var det den europeiska branschorganisationens

gemensamt beslutade problem och lösningar som skulle framföras. Avvi-
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kande problem och lösningar bland medlemmar fick inte lämna branschor

ganisationen. Den korporativa deltagandeformen byggde på att medlemmar

talade med en röst genom sina paraplyorganisationer.

För att förstå det enskilda företagets möjligheter att nå EDs organisa

tioner räckte det inte att analysera besluts- och accesshinder för formella

påverkanskanaler. Deltagares möjligheter till informell påverkan behövde

läggas till analysen. Företag hade sammantaget goda möjligheter till infor

mella kontakter med företrädare för EDs organisationer. Det var i allmän

het inget problem för företagsrepresentanter att återkommande få träffa

kommissionstjänstemän, europaparlamentariker m fl, i alla fall om de visste

hur de skulle bete sig vid kontakterna. En förklaring till att företag hade

goda möjligheter till informella kontakter var att besluts- och accesshindren

var specialiserade. Att hinder var specialiserade innebar att främst deltagare

med viss kompetens hade möjligheter att nå beslutstillfällen (Cohen, March

& Olsen 1972). Generellt sett hade företag rollen som experter i fallen.

Sakkunskap var också ett av kraven för att återkommande få träffa kom

missionstjänstemän m fl. Den specialiserade beslutsmiljön skiljer sig från

den osegmenterade respektive den hierarkiska. En osegmenterad besluts

miljö saknar begränsande hinder. I en beslutsmiljö med hierarkiska hinder

når personer högt upp i hierarkin många beslutstillfällen och personer läng

re ner i hierarkin färre (ibid) .

Vid informella påverkansmetoder (lobbying, opinionsbildning och ak

tioner) fanns alltså hinder för företag, problem och lösningar huvudsakligen

inte vid EDs organisationer. Istället utgjorde medlemskapet i europeiska

branschorganisationer det största hindret. Vid informella kontakter med

EDs organisationer var det, precis som vid formella kontakter, branschor

ganisationens gemensamt beslutade problem och lösningar som skulle

framföras, inte det enskilda företagets.

Inte bara hinder vid formell och informell påverkan behövde tas i beak

tande för att förstå möjligheterna för företaget, och dess problem och lösning

ar, att nå EV-organisationernas beslutsarbete. Även företagets möjligheter att

ta sig förbi hindrande besluts- och accesshinder behövde ingå i analysen.

Hur hanterade företag hindren?
Som framkommit i kapitlet hanterade företag ofta besluts- och accesshinder

genom olika former av parallellt agerande. Genom parallellt agerande kunde

enskilda medlemmar ta sig förbi de europeiska branschorganisationernas
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hindrande gränser mot omgivningen. I kapitlet har två huvudsakliga former

av parallellt agerande behandlats 1) direkt parallellt agerande, 2) indirekt pa

rallellt agerande (via agenter).

Direktparallellt agerande innebar att det enskilda företaget eller dess na

tionella branschorganisation själva tog kontakt med personer inom EDs or

ganisationer i Bryssel. Kontakterna skedde alltså inte via andra. Under EDs

tidsmässigt långa beslutsprocesser kunde direkt parallellt agerande riktas

mot många olika delar av EDs organisationer och olika hierarkiska nivåer

inom dessa.
Även om direkt parallellt agerande var vanligt förekommande så var

det inte riskfritt för den som utövade det. Direkt parallellt agerande kunde

upptäckas av andra deltagare än mottagarna av den information som

spreds. De som utövade direkt parallellt agerande kunde också ställas till

svars inför normen om att hålla sig till beslutade branschgemensamma

ståndpunkter. Som framgått skedde detta i auto-oilfallet.

Indirektparallellt agerande innebar att företags problem och lösningar fö

reträddes av agenter, dvs av deltagare som representerade åsikter och ar

gument som andra deltagare utvecklat. Agenter kunde omfattas av andra

besluts- och accesshinder än företag. De kunde alltså föra fram företags

problem och lösningar i delar av EDs beslutsarbete som företag var ute

stängda från.

I inomorganisatoriska beslutsprocesser uppmärksammade March och

Romelaer (1976) att personer med auktoritet kan ge andra personer i upp

drag att delta vid vissa formella beslutstillfällen. På detta sätt kan de perso

ner som inte själva kan närvara både få information och se till att specifika

problem eller lösningar når ett visst beslutstillfälle. Sådan uppdragsgivni1~g

blir därmed ett sätt att hantera uppmärksamhetsproblemet, dvs att upp

märksamhet är en knapp resurs som deltagare måste fördela (March & Ro

melaer ibid).
I EDs beslutsprocesser var användandet av agenter i första hand inte

ett sätt att hantera uppmärksamhetsproblemet. Det fanns heller inte samma

l~ierarkiska möjligheter att styra andra mellan organisationer som inom dem.

Företags försök att använda agenter var istället ett sätt att hantera proble

met med att de utestängdes av besluthinder.

Att få andra deltagare att företräda ens egna problem och lösningar

hade ytterligare en fördel. Vem som var avsändare av de problem och lös

ningar som andra deltagare presenterade var svårt att upptäcka. Företag

som agerade parallellt via andra löpte därför mindre risk att ställas till svars
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för detta inom europeiska branschorganisationer. Direkt parallellt agerande

mot EDs organisationer innebar däremot en större risk att upptäcktas och

ställas till svars inom branschorganisationen, något vissa företag också rå

kade ut för i auto-oilfallet.

Vilken karaktär besluts- och accesshinder sammantaget hade för före

tag i fallen, även med hänsyn till företags möjligheter att hanterade dem,

framgår av följande figur.

Beslutshinder Accesshinder

Formella

Deltagande

former

Informella

Hänsyn till företags
möjligheter att hantera

hindren

Mycket stora Mycket stora

- Korporativa möten få. - Endast paraplyorganisationens

- Ett fåtal representerade gemensamt beslutade problem

paraplyorganisationen. och lösningar fick framföras vid

- Paraplyorganisationen formell formella kontakter.

deltagare, inte företaget.

Stora Stora

- Goda möjligheter till informella - Endast paraplyorganisationens

kontakter med ED-organisationer. gemensamt beslutade problem

- lYlen endast paraplyorganisa- och lösningar fick framföras vid

tionen skulle representeras vid informella kontakter.

kontakter med ED-organisationer.

Små Små

- Företag agerade parallellt direkt - Företag agerade parallellt, direkt

mot EDs organisationer. samt indirekt via andra.

Figur: Besluts- och accesshinders effekter på
företags möjligheter att nå EDs organisationer.

Ett svårhanterligt spel
Spel i beslutsprocesser definierades inledningsvis i kapitlet som ett tillstånd i vil

ket individen frågar sig vilken uppgiften är, vilka reglerna för handling är, vilka

strategier reglerna möjliggör, hur de personer individen interagerar med kommer
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att respondera på det individen själv gör, och vilken handling som med hänsyn

tagna till såväl reglerna som andra personers förväntade responser, kan leda till
framgång Oansson 1992, s 159).

Vid deltagares försök att påverka EDs beslut (uppgiften) fanns hinder i

form av regler, föreställningar och relationer som påverkade möjligheterna att

kunna nå EV-organisationernas beslutsarbete (handling). Företag och nationella

branschorganisationer som deltog i EVs beslutsprocesser lärde sig över tiden

vilka dessa hinder var. De lärde sig också att hantera hinder genom direkt och

indirekt parallellt agerande. Deltagare var dock långt ifrån några "policyentrepre

nörer" i Kingdons mening (1995). Exempelvis praktiserade de inte, och verkade

inte heller känna till, den alternativa beslutsordning som soptunnemodellen re

presenterar. Att lära sig vilka regler som fanns för olika sätt att påverka innebar

också att insocialiseras i föreställningar om deras effektivitet. Exempelvis regeln

om att börja påverka tidigt i beslutsprocesser förknippades allmänt med fram

gång i påverkansförsöken. Detta trots att en av fallstudierna visar att det gick att

påverka offentliga beslut även för den som var sent ute.

Vissa företag i fallen hanterade ändå beslutsmiljöns hinder på olika sätt, de

ras försök att nå fram kan därför också betecknas som spel. Men det var på

många sätt ett svårt spel för den enskilde deltagaren, bl a eftersom: deltagare och

nya händelser med kort varsel dök upp i deltagares "synfält" av spelet; det ofta

fanns mycket kort tid att reagera och planera; många skeenden och deltagare i

spelet låg utanför den enskilde deltagarens synfält; målens positioner var oklara;

deltagare kunde dra sig för att "springa fort" när de visste vad de ville, av risk att

kollidera hårt med andra. Eftersom andra inte alltid såg vad enskilda deltagare

gjorde var det dock möjligt att komma undan med regelbrytande beteenden även

om risken att ertappas var stor.

Att företag i stor utsträckning hanterade besluts- och accesshinder genom

parallellt agerande fick stor betydelse för de organisationer som utgjorde en del

av hindren - de europeiska branschorganisationerna.

Branschorganisationernas ställning svag
Som framgått i kapidet innebar medlemskapet i europeiska branschorganisatio

ner stora besluts- och accesshinder för den enskilda medlemmen. Inom

branschorganisationerna blev enskilda medlemmar, problem och lösningar i viss

mån även bortmanövrerade. Trots att detta bidrog till ökad samordning inom de

europeiska branschorganisationerna var deras ställning ändå förhållandevis svag.
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En viktig orsak till de europeiska branschorganisationernas svaga ställning
var att enskilda medlemmar agerade parallellt. I fallen fanns flera exempel på att
parallellt agerande skedde tillsammans med andra företag, med hjälp av offentli
ga organisationer, i tillfälliga informella koalitioner (jfr Pijnenburg 1998).

Branschorganisationernas interna karaktär av arenor för konflikterande intressen
(jfr van Waarden 1992, McLaughlin & Jordan 1992, Udehn 1996, Jordan 1998)
blev därigenom synlig för omgivningen, i vilken det var viktigt att uppfattas som
en samordnad organisation (jfr kapitel 8).
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KAPITEL 11

Att påverka beslut
- slutsatser

Vad gör då företag som vill påverka offentliga beslut? Jo, i denna bok har jag

visat att de: konstruerade egna preferenser (kapitel 7); konstruerade prefe

renser tillsammans med andra företag i paraplyorganisationer (kapitel 8);

konstruerade argument för sina preferenser (kapitel 9); försökte nå fram till
de organisationer som hade den formella beslutsrätten, dvs konstruerade

handlingsutrymme (kapitel 10). I fallen utmärktes denna konstruktion sam

mantaget av att vara resurskrävande och, på flera sätt, problematisk.

I detta kapitel gör jag huvudsakligen tre saker: 1) sammanfattar vad som

kännetecknade företags försök att påverka offentliga beslut, 2) ger en för

klaring till varför företags påverkansförsök var betydligt mer komplicerade

än hur påverkansförsök i allmänhet avbildas, 3) relaterar studiens resultat till

lobbylitteratur, samt till beslutsteoretisk litteratur.

Att konstruera aktörskap

Inom samhällsvetenskaperna finns en tendens att ta de objekt som studeras

för givna (Meyer & Jepperson 2000, Brunsson & Sahlin-Andersson 2000).

Marknader, beslutsfattande, individer etc tillskrivs ofta omedvetet egenska

per som i sin tur ligger till grund för beskrivningar, förklaringar och råd om

hur praktiker bör göra. I denna bok har jag argumenterat för att aktiiren, eller

mer exakt aktörsorganisationen, är ett objekt som tenderar att behandlas på

detta sätt. Att aktörer oreflekterat tillskrivs vissa egenskaper gäller inte minst
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i litteratur om företags och andra organisationers försök att påverka offentli

ga beslut (s k lobbylitteratur).

För att förtydliga vilka egenskaper aktörer i allmänhet tillskrivs så ställ

de jag upp en idealtypisk modell av aktören i kapitel 2. Denna aktörsmodell

definierade jag som bestående av fyra grundelement - identitet, preferenser, ra

tionalitet och handlingsutrymme. I den idealtypiska aktörsmodellen är dessa

grundelement givna, samordnade och oproblematiska.

Litteratur om påverkan av offentliga beslut har huvudsakligen proble

matiserat ett av grundelementen - handlingsutrymme (dvs möjligheter att nå

fram till formella beslutsfattare i offentliga beslutsprocesser i syfte att påver

ka dem). En faktor av betydelse för företags handlingsutrymme negligeras

dock allmänt: företags relationer till formella beslutsfattare sätts inte i sam

band med att de är inordnade i paraplyorganisationer (van Waarden 1992,

Jordan 1998). Att denna aspekt av handlingsutrymme, samt övriga grund

element i aktörsmodellen, i allmänhet ses som oproblematiska i lobbylittera

turen var inledningsvis i boken en källa till frågor, frågor om vad företags

påverkansförsök egentligen innebär.

Grundelementen i den idealtypiska aktörsmodellen var viktiga för den

som ville påverka offentliga beslut i praktiken. Företag som ville påverka of

fentliga beslut kunde inte markant avvika från modellen, de behövde i för

hållandevis stor utsträckning vara "riktiga" aktörer. För företag och andra

deltagare var dock preferenser, rationella inszkter och handlingsutrymme inga på

förhand givna "tillhörigheter". Istället behövde de i möjligaste mån konstru

eras. Företag behövde även vara med och konstruera branschgemensamma

preferenser, det ingick som en närmast given del av deltagandet i EDs be

slutsprocesser. Att tekniska kärnor och normer om vad som var lämpligt

skilde sig åt mellan företag - dvs att företag i viss mening hade en identitet 

var insikter som växte fram bland deltagare under fallen och påverkade vilka

preferenser företag formade.

Sammantaget visar fallen att den "konstruktion av aktörskap" som på

verkansförsök krävde var långt ifrån enkel. Att försöka bli en aktör var istäl

let krävande och problematiskt på många sätt. I det följande sammanfattar

jag kort hur.

Konstruktion av egna preferenser
IZonstruktion av företagets egna preferenser behandlades i kapitel 7. I grun

den fanns en mer allmän vilja hos företag som deltog att vara med och på-
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verka offentliga beslut, detta var ett centralt syfte med att delta. Men prefe

renser om ett specifikt beslut var sällan något som fanns i färdigt skick - dvs
tydliga, nyanserade och konsekventa - redan vid ingången av EDs besluts

process. Istället konstruerade deltagare preferenser under beslutsprocessens

gång. Preferenser uppkom och ändrade form inom beslutsprocesser.

I fallen förekom tre grundläggande sätt på vilka företag och andra del

tagare konstruerade preferenser - lämplighet, imitation och rationalitet. Det är

viktigt att förtydliga att deltagare inte konstruerade preferenser på enbart nå

got av sätten. I praktiken inverkade oftast mer än ett konstruktionssätt. Hur

mycket ett enskilt sätt inverkade på formandet aven deltagares preferenser,
varierade dels över tiden, dels mellan olika deltagare.

Att konstruera preferenser var ofta tids- och resursmässigt krävande i

fallen. Deltagare behövde inte bara uppfatta att de skulle tycka något utan

även veta vad de skulle tycka. Vissa sätt att konstruera preferenser (rationali

tet) tenderade dock att vara mer krävande än andra (lämplighet och imita

tion).

Att konstruera preferenser var även problematiskt. Ett dilemma upp

kom mellan å ena sidan den starka normen om att bärja påverka direkt i be

slutsprocessers inledande skede, å andra sidan att det ofta tog lång tid att re

agera och utveckla preferenser. Ett annat dilemma uppkom mellan å ena si

dan behovet av stabila preferenser under beslutsprocesser, å andra sidan att

deltagares preferenser i allmänhet var dynamiska till karaktären. Deltagares

preferenser ändrade inte bara allmän karaktär över tiden (generell dynamik) i

termer av hur vaga/tydliga och enkla/nyanserade de var. Under EUs be

slutsprocesser ändrade vissa deltagare även uppfattning i sak (specifik dyna

mik). Att olika konstruktionssätt bidrog till att forma enskilda preferenser

under en och samma beslutsprocess, utgjorde en förklaring till preferensers

dynamik.

Konstruktion av branschgemensamma preferenser
I fallen var företag medlemmar i europeiska branschorganisationer, antingen

som direkta medlemmar eller som indirekta via nationella branschorganisa

tioner. Medlemskap var en i det närmsta självklar del av företags Brysselnär

varo - alla potentiella medlemmar var också med i Eurelectric respektive

ACEA. Möjligheten att välja bort medlemskapet var i praktiken små för det

företag som ville vara med och påverka EDs beslut (jfr Ddehn 1996, Jordan

1998).
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Att vara medlem i en europeisk branschorganisation innebar att kon

struera branschgemensamma preferenser tillsammans med andra medlem

mar. Precis som företag, behövde de europeiska branschorganisationerna ha

preferenser för att kunna utföra sin huvuduppgift: att påverka EUs beslut.

Konstruktion av sådana branschgemensamma preferenser var vad kapitel 8

handlade om.

Att forma branschgemensamma preferenser var på flera sätt problema

tiskt för medlemmar och de europeiska branschorganisationerna. Det hu

vudsakliga dilemmat bestod i att branschorganisationerna var starkt beroen

de av tydliga, nyanserade och konsekventa preferenser, samtidigt som deras

medlemmar tenderade att utveckla olika preferenser. Detta dilemma fick fle

ra effekter för de inblandade.

I frånvaro av hierarki och tillämpad demokrati i form av omröstningar,

förekom mindre formaliserade sätt att försöka hantera ovanstående dilemma.

Majoritetsintressen och tjänstemän inom branschorganisationerna utövade

olika (lindrigare) former av informellt förtryck mot medlemmar vars intres

sen var i minoritet. De europeiska branschorganisationerna var hårda interna

arenor som utåt behövde föreställa väl samordnade organisationer. Eftersom

internt informellt förtryck långt ifrån alltid ledde till samordning, var även

kompromiss ett ofta förekommande sätt att hantera åsiktsskillnader. Att eu
ropeiska branschorganisationer ofta utvecklade kompromissade, tillika mer

vaga och enkla, preferenser passade varken medlemmar eller branschorgani

sation. I vissa avseenden passade det inte heller EU-kommissionen, vars

kontakter med paraplyorganisationer byggde på ideer om dem som åsikts

mässigt homogena enheter.

Konstruktion av argument
I<.onstruktion och användande av argument var vad kapitel 9 handlade om.

Argument var nödvändigt för dem som försökte påverka EDs beslut i fallen.

Att argumentera innebär att svara på frågan om varför man tycker nå

got. Argumentation kan därmed innebära en redogörelse för hur man kom

mit fram till sin egen åsikt. I praktiken var det dock bara rationella konse

kvensargument som var legitima. Eftersom deltagare ofta helt eller delvis

konstruerade sina preferenser på andra sätt än genom rationella konsekven

ser, innebar konstruktion av argument en efterrationalisering av "beslutet"

om egna preferenser. Att deltagares argument sällan överensstämde med hur

de egna preferenserna utvecklats berodde inte bara på skillnader mellan pre-
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ferensers konstruktion och legitim argumentation. Det berodde även på att

argumenten i stor utsträckning byggde på beslutsalternativs konsekvenser för

andra än det egna företaget etc.

Till skillnad från den idealtypiske aktören, och dess förmåga till ratio

nellt beslutsfattande, hade deltagare ingen given nyanserad insikt om hand

lingsalternativs framtida konsekvenser. Argument som passade preferenserna

behövde konstrueras, vilket var både tids- och resursmässigt krävande. Dels

behövde legitima argument bygga på orsak-/verkansamband, vilka var krä

vande insikter att uppnå. Dels behövde argument omfatta många andra del

tagares verksamheter samt flera aspekter av dessa. Ett sätt deltagare använde

för att hantera dilemmat med att konstruktion av argument var tidskrävande,

samtidigt som effektiv påverkan skulle börja tidigt, var att ta hjälp av andra

organisationer med att konstruera argument.

Att argumentera var förenat med risker. Deltagares argument kunde

skilja sig från praktiken (dvs vad deltagare generellt accepterade som fakta).
Sådana skillnader kunde bero på okunskap eller bluff från sändares sida. Om

skillnader uppdagades ledde det till minskad legitimitet för sändaren, med

försämrade möjligheter till inflytande som följd. Av flera skäl uppdagades

ofta skillnader mellan argumentation och praktik, vilket försvagade sändare

av argument och förstärkte mottagare.

Konstruktion av handlingsmöjligheter
Företags möjligheter att nå fram till EDs organisationer behandlades i kapitel

10. Den idealtypiska aktörsmodellen förutsätter få begränsande hinder i be

slutssammanhang. I praktiken fanns dock hinder som på olika sätt begränsa

de möjligheterna för deltagare, problem och lösningar att nå EDs organisa

tioner.

Vid formella påverkansformer (korporatism) var hinder som påverkade

deltagare (beslutshinder) mycket stora för företag. Dels förekom få korpora
tiva möten i enskilda beslutsärenden. Dels var det europeiska branschorgani

sationer, inte företag, som fick delta och de företräddes endast av ett fåtal av

sina medlemmar. Även hinder för problem och lösningar (accesshinder) var

mycket stora ur företags perspektiv. Vid korporativt deltagande var det

branschorganisationens gemensamt beslutade problem och lösningar som

skulle framföras, inte det enskilda företagets.

Vid informella påverkansformer var hindren runt EDs beslutstillfällen

dock väsentligt mindre för företag. Företag hade sammantaget goda möjlig-
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heter till informella personkontakter med EDs organisationer, dvs att bedriva

lobbying. Att dessa hinder var små motverkades dock avsevärt av att företa

gen var medlemmar i de europeiska branschorganisationerna. Även vid in

formell påverkan var det branschorganisationens problem och lösningar som

skulle framföras. Och de skulle i allmänhet framföras av branschorganisatio

nens representanter. Ur det enskilda företagets perspektiv innebar detta stora

hinder även vid informell påverkan.

Parallellt agerande, direkt eller indirekt, var något företag tillämpade för

att hantera de hinder medlen1skapet i europeiska branschorganisationer in

nebar. Parallellt agerande ökade avsevärt möjligheten för enskilda företag,

problem och lösningar att nå beslutstillfållen. Att företag lärde sig tillämpa

parallellt agerande innebar att successivt började se ett slags "kryphål" i hind

ren; besluts- och accesshinder som formellt sett var stora blev i praktiken

små. Att bryta mot branschorganisationernas normer om gemensam repre

sentantframförd påverkan, skapade dock problem för företag om det upp

täcktes.

Mäktiga konflikterande ideer - en orsak till svårigheter

Att påverka beslut innebar huvudsakligen att försöka göra företaget, men i

stor utsträckning även dess europeiska branschorganisation, till aktör. En

deltagande organisation behövde konstruera preferenser (helst baserade på

organisationens identitet), rationella argument och handlingsutrymme för att

kunna påverka EDs beslut. Att deltagare inte med automatik var aktörer,

utan i möjligaste mån behövde konstruera aktörskap, innebar omfattande

avvikelser från den idealtypiska aktörsmodellen.

Trots att aktörens element inte var deltagares givna tillhörigheter, skulle

de, hypotetiskt sett, kunna vara enkla att konstruera. Som framgått av fallen

var emellertid deltagares konstruktion av aktörskap på flera sätt krävande
och problematisk. Avvikelserna från aktörsmodellen innebar alltså svårighe

ter. Att förklara var/o'r det var krävande och problematiskt innebär också att
förklara varför deltagarnas praktik avvek från aktörsmodellen.

Det går att tänka sig flera kompletterande förklaringar till varför det var

krävande och problematiskt att försöka konstruera aktörskap, t ex allmän

mänskliga begränsningar för att samla, analysera och minnas information
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(Kahneman, Slovic & Tversky 1982, Shapira 1997). Starka krav på att vara

aktör är svårförenliga med sådana allmänmänskliga begränsningar. J ag skall

dock lyfta fram en annan förklaring som bidrog till företags problematiska

praktik: flera institutionaliserade ideer som påverkade företagens konstruk

tion av aktörskap stod i konflikt med varandra.

Att en ide är institutionaliserad innebär, som tidigare definierats, att den

i stor utsträckning tas för givet. Institutionaliserade ideer stämmer dock långt

ifrån alltid överens med praktiken. Fastän vi i många sammanhang delar en

allmän tro på något, t ex vad en marknad är och hur den fungerar, kan prak

tiken fungera väsentligt annorlunda (Brunsson 1996). Många institutionalise

rade ideer uppvisar emellertid en hög överensstämmelse med praktiken. De

blir viktiga för att förstå inte bara vad vi säger i olika sammanhang utan ock

så vad vi gör. I mina fallstudier fanns flera förgivettagna ideer med stort in

flytande på vad företag gjorde i EVs beslutsprocesser. Många ideer var med

andra ord mäktiga i regelsättandets praktik GfrJacobsson 1994).

En mäktig ide som genomsyrade EDs beslutsmiljö var iden om aktören,

vilken behandlades i kapitel 2. Iden var stark både som norm (hur det borde

vara) och föreställning (hur det var). I EUs beslutsprocesser byggde dock de

reglerades deltagande i stor utsträckning på att det var industrins paraplyor

ganisationer som var aktörer. Strukturer för hur organisationer allmänt skulle

delta i ED-organisationernas beslutsarbete, innebar aktörsgränser dragna

runt hela europeiska branscher eller transsektoriella industriområden (t ex

runt Europas arbetsgivare: UNICE). Det var dessa enheter som tillskrevs

identitet, preferenser och argument i samordnad form, inte de enskilda före

tag som konstituerade dem. Som sådana enheter tilldelades europeiska

branschorganisationer och transsektoriella industriorganisationer även hand

lingsutrymme; de gavs formell rätt att delta i EV-kommissionens korporativa

arrangemang.

I fallstudierna fanns emellertid institutionaliserade ideer som drog grän

ser runt företag snarare än runt europeiska branschorganisationer etc. Detta

var ideer som påverkade företags preferenser och identitet. Ideer om vad

som var lämpligt att tycka, t ex vad gällde miljö och konkurrens, såg olika ut

för företag inom Eurelectric och ACEA. Över tiden påverkade institutionali

serade ideer även företags tekniska kärnor. I ett mångkulturellt EU (Hofste

de 1997) hade enskilda företags verksamheter i stor utsträckning formats ef

ter nationella regler där de främst var etablerade. Företags verksamheter och

uppfattningar om vad som var lämpligt - och därmed också deras preferen-
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ser - blev olika. Mäktiga ideer "skar" genom europeiska branscher, vilka sam

tidigt skulle vara aktörer för att passa deltagandets strukturer.

Institutionaliserade ideer som påverkade företags deltagande stod alltså

i konflikt med varandra. Av tidigare kapitel har framgått att detta var en be

tydande orsak till problem, inte minst för företagen själva. Bland annat fram

gick: att de europeiska branschorganisationerna Eurelectric och ACEA in

ternt var arenor fyllda av konflikterande intressen samtidigt som de utåt be

hövde föreställa homogena organisationer för att få legitimitet och inflytan

de; att olika former av informellt förtryck av enskilda företag och kompro

miss mellan de olika preferenser de utvecklat, förekom som sätt att försöka

samordna branschorganisationerna; att företag i flera avseenden utestängdes

från branschorganisationernas formella och informella kontakter med EDs

organisationer.

Några ord om generaliserbarhet
Företag som ville påverka EDs beslutsfattande behövde i stor utsträckning

vara aktörer. Jag har ovan givit en förklaring till varför företags konstruktion

av aktörskap, och följaktligen också deras påverkansförsök, var så komplice

rat i fallen. Men är det då i alla sammanhang så krävande och komplicerat att

försöka påverka formella beslut? Jag skall kort diskutera två typer av variab

ler i beslutsmiljöer som kan tänkas förklara skillnader i hur komplicerade del

tagares påverkansförsök blir1
: 1) en variation i hur omfattande beslutssitua

tioner är, sett ur ett allmänmänskligt kognitivt perspektiv, 2) en variation i

graden av hindrande, konflikterande strukturer i beslutssituationer, vilket var

den typ av förklaring jag lyfte fram ovan.

1) Allmänmänskliga begränsningar är just allmänmänskliga. Vi har alla

begränsade förutsättningar för att samla, analysera och minnas information.

Detta blev speciellt tydligt vid omfattande beslut som EDs, t ex genom att

det ofta tog lång tid för deltagare att reagera på händelser i omgivningen.

Många beslut är emellertid avsevärt mindre omfattande än de två fall av

ED-beslut jag studerat. Detta kan på flera sätt antas förenkla påverkansför

sök för enskilda deltagare. Bland annat kan beslutsalternativ vara betydligt

enklare än EDs direktivförslag. Beslutsalternativ kan även avse betydligt enk

lare tekniska kärnor än stora företags kraftproduktion och lastbilsmotorer.

För den som vill påverka beslut i förhållandevis enkla sammanhang kan det

l Även om detta är variabler som kan jämföras mellan olika beslutsmiljöer, är förstås komplikationer
samtidigt uttryck för subjektiva uppfattningar hos deltagare och andra.
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också bli lättare att reagera samt konstruera preferenser och argument ge

nom (begränsad) rationalitet.

Även då preferenser och argument konstrueras på andra sätt än genom

rationalitet kan svårighetsgraden variera. Då förslag relateras till regler om

vad som är lämpligt att tycka, kan enkla, tydliga och harmonierande regler,

snarare än motsatsen, underlätta informationsinsamling och analys. 1<on

struktion av preferenser och argument genom imitation underlättas av att

specifika andra är tydliga med vad de vill och varför. Om det finns etablera

de metoder för att hantera allmänmänskliga begränsningar kan detta påverka

hur komplicerade deltagares påverkansförsök blir. Sådana metoder kan ex

empelvis vara samordning av insikter (vilket förekom i fallen), sökregler för

information (March & Simon 1958/1993) samt inkrementell informationsin

samling och analys (Lindblom 1959).

2) Förklaringar till hur komplicerade deltagares påverkansförsök blir

finns även i graden av hindrande, konflikterande strukturer i beslutsmiljön.

En viktig typ av hindrande strukturer i beslutsmiljöer är regler om hur

aktörslika deltagare behöver vara. Sådana regler kan variera mellan både be

slutsmiljöer och beslutssituationer. I fallen ställde EDs beslutsmiljöer krav på

att deltagare som ville påverka skulle vara tämligen aktörslika. Deltagare be

hövde snabbt kunna uppvisa tydliga, nyanserade, och konsekventa preferen

ser. De behövde även kunna uppvisa rationella förklaringar till dessa prefe

renser, ofta relaterade till andra verksamheter än till den som representera

des. I den mån de lyckades nå EDs organisationer behövde de kunna presen

tera sina preferenser och argument på ett tydligt, kärnfullt sätt. I den mån ak

törskraven inte uppfylldes riskerade företag och deras branschorganisationer

att förlora legitimitet. Det går att tänka sig andra beslutssituationer där kra

ven på aktörskap inte är så höga. 1<anske accepteras att preferenser i större

utsträckning konstrueras utifrån regler om vad som är lämpligt. 1<anske be

höver argument inte relateras till många andras verksamheter. Och kanske är

de formella beslutfattarnas möjligheter att avslöja okunskap och bluff mind

re.

Förutom att kraven på aktörskap kan variera, kan beslutsmiljöer i varie

rande omfattning innehålla hindrande, konflikterande strukturer. Att enskilda

företag var medlemmar av europeiska branschorganisationer i fallen, var en

aspekt som komplicerade företagens påverkansförsök avsevärt. För det en

skilda företaget utgjorde detta medlemskap dels ett beslutshinder (dvs ett

hinder för företag att nå EDs organisationer), dels ett accesshinder (dvs ett

hinder för andra problem och lösningar än de branschgemensamma att nå
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EDs organisationer). Medlemskapet blev ett problem för företag när de sins
emellan formade olika preferenser, vilket var vanligt.

Att företag och individer inordnas i organisationer behöver emellertid

inte vara något problem så länge de utvecklar ungefär samma åsikter i be

slutssammanhang. Då deltagare som är inordnade i samma organisationer

uppfattar samma regler bidrar detta till att de tycker lika. Regler kan antingen

påverka deltagares preferenser direkt (vid lämplighetskonstruerade preferen

ser) eller indirekt (genom att över tiden forma deras tekniska kärnor). I fallen

framgick att medlemsföretagen i Swedelec nästan aldrig hade några problem

att utforma gemensamma uppfattningar. Det framgick även att Volvo och

Scania framförde samma uppfattningar till regeringskansliet. Dessa delar av

EDs beslutsprocesser, de nationella delarna om man så vill, utmärkte sig inte

heller som problematiska för företagen.

Inom organisationer med individer som medlemmar är det dock vanligt

att organisationsmedlemmar utvecklar olika uppfattningar (t ex Pfeffer

1981). Så var det dock inte när representanter för företaget preferenser skulle
konstrueras, delvis beroende på att konstruktionen till stora delar skedde

utanför organisationen av ett fåtal organisationsföreträdare.

När inomorganisatorisk konflikt ändå förekommer kan det, trots att fö

retag har en formell hierarki, i praktiken vara svårt att hantera konflikterna.

Vardagens organisering kan fungera väldigt annorlunda än hur den formella

organisationen är tänkt att fungera. Inom organisationer kan individer även

framföra uppfattningar för hela avdelningar. Kanske har enheten för pro

duktutveckling andra uppfattningar än produktionsenheten i gemensamma
frågor. Samtidigt kan sådana avdelningar ha sanuna hierarkiska status inom

organisationen. Vidare kan enskilda personer ha uppfattningar som avviker

från de flesta andras inom den enhet där de arbetar. Exempelvis kan en per

son anse att företagsledningen snabbt borde byta marknadsstrategi för att

överleva, samtidigt som kollegorna vill hålla fast vid nuvarande inriktning.

Försök att påverka inomorganisatoriska beslut kan alltså i flera avseen

den likna försök att påverka mellanorganisatoriska. Att konstruera aktörskap

skulle i praktiken kunna innebära samma slags problem för enskilda perso
ner, eller hela avdelningar, som försöker påverka företagets beslut, som för

företag som vill påverka EDs beslutsfattande.
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Studiens resultat och lobbylitteratur

I bokens inledande kapitel vände jag mig till s k lobbylitteratur med frågan

om vad företag som vill påverka offentliga beslut egentligen gör. Studiens re

sultat kan också relateras till denna litteratur.

Först: empiriska fallbeskrivningar har ett värde i sig. Fallen i denna bok

ger en inblick i vad det innebar för företag att försöka påverka EDs beslut

fattande. Sådana skeenden ligger vanligen bortom offentlighetens ljus, med

små möjligheter till insyn för de allra flesta av oss. Bokens empiriska fall ut

gör jämförelsevis detaljerade komplement till andra fallbeskrivningar inom

lobbylitteraturen.2

För att förstå vad företags påverkan av just EDs beslut in11ebar i prakti

ken, var det viktigt att inte hemfalla åt två vanliga empiriska avgränsningar.

Eftersom medlemskapet i europeiska branschorganisationer hade effekter på

företags konstruktion av preferenser, argument och handlingsutrymme var

det, för det första, viktigt att medlemskapet sattes i samband med företags

försök att påverka. För det andra var det viktigt att inte endast följa det som

hände innanför Bryssels stadsgräns. Många väsentliga skeenden i EDs be

slutsprocesser, såsom företags indirekta parallella ageranden~ skedde i EDs

medlemsländer. Att företags påverkansförsök ofta skedde på olika håll i be

slutsprocessen samtidigt, bidrog till att påverkansförsöken blev omfattande.

Lobbying och andra påverkansmetoder var mycket resurskrävande verksam

heter, i boken har jag behandlat flera orsaker till detta.

Mest befogat i detta avsnitt är ändå att följa upp den mer teoretiska

jämförelsen mellan lobbylitteratur och föreliggande studie. Som jag tidigare

hävdat tenderar lobbylitteraturen att i flera avseenden ge förenklade och snä

va perspektiv på den som vill påverka offentliga beslut. I stor utsträckning,

och ofta omedvetet, behandlas deltagare som aktörer.

Denna bok har fokuserat på vad företag gör som vill påverka offentliga

beslut. De empiriska studierna av detta har inte bara bidragit till ett förhål

landevis brett perspektiv på handlingsutrymme, vilket inbegripit medlemskap

i paraplyorganisationer samt särkoppling mellan deltagare, problem och lös

ningar. Den har även visat att företag konstruerade mer än handlingsutrym

me i beslutsprocesserna - dels egna preferenser, dels branschgemensamma

2 T ex Andersen & Eliassen 1993 (red), Greenwood (red) 1995, Friedrich ffi fl 2000, Nylander 2000,
Zito 2000, Pedler (red) 2002.
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preferenser, dels argument. Att dessa element var föremål för krävande och

problematisk konstruktion, samt i vissa avseenden riskabel användning,

gjorde företags deltagande i syfte att påverka till något väsentligt annorlunda

än hur det oftast beskrivs inom lobbylitteratur.

Här finns emellertid skäl att vara självkritisk. Även om jag försökt ställa

mig utanför den föreställning jag hävdar att många andra tar för givet, kan

enskilda läsare säkert hitta förgivettagna förenklingar även i denna bok. Inte

desto mindre representerar boken ett otypiskt försök att förstå vad företag

gör i offentliga beslutsprocesser. För att låna några ord aven kollega (IZalli

fatides 2002): det är ett försök och det är mitt försök.

Deltagandet mer än att påverka
I denna bok har det förefallit som om företags deltagande i offentliga be

slutsprocesser enbart handlar om att försöka påverka offentliga beslut. Men,

i anslutning till min jämförelse med lobbylitteraturen, vill jag framhålla att fö

retags deltagande i stor utsträckning även handlade om annat än att påverka.

Informationsinsamling utgjorde en väsentlig del av företags deltagande. Att

samla information var dock inte bara förknippat med påverkansförsök, dvs

med att konstruera preferenser, argument mn~. Informationsinsamling var

även kopplat till företags anpassning efter förväntade regler. Såväl kraft- som

lastbilsproducerande företag var i många avseenden organisationer med trög

rörliga tekniska kärnor Gfr Thompson 1967). Att ställa om produktionspro

cesser och produkter efter förändrade direktiv tog ofta så lång tid att det

översteg tidsperioden mellan ett formellt beslut om direktiv och direktivets

ikraftträdande. Företag behövde börja anpassa verksamheten innan beslutet

var taget. Även om företag i många fall försökte påverka beslut, gick en be

tydande del av deltagandet alltså ut på att prognostisera kommande direktiv

och börja anpassa sig efter prognoserna. Implementeringen kunde även vara

helt genomförd före beslutsprocessens början. Så var det för vissa svenska

kraftföretag i S02-takfallet.

Implementering av beslut började alltså ofta före det slutliga formella

beslutet. Följaktligen blev det framtida formella beslutet osäkert - inte i för

sta hand konsekvenserna av det (se March 1978,1997). Konsekvenser hade

redan börjat visa sig före det formella beslutet, i och med den omvända ord

ningen mellan implementering och formellt beslut. Företags försök att på

verka framtida offentliga beslut innebar ett sätt att försöka hantera osäkerhe

ten kring besluten.
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Det omfattande arbetet inom europeiska branschorganisationer hade

som väsentlig bieffekt att det gav information om konkurrenters verksamhe

ter och planer. Inom vissa företag uppfattades denna "konku"cntana!Js" vara

ett högst medvetet syfte bakom andra företags deltagande. Inom europeiska

branschorganisationer kunde medlemmar och tjänstemän även arbeta med

branschkartläggningar som inte hade med påverkan av EDs beslut att göra,

information som alla medlemsföretag dock inte alltid gärna delade med sig

av.

Studiens resultat och beslutslitteratur

Deltagare i beslutsprocesser
I denna bok har jag inriktat mig på vad deltagare gör i beslutsprocesser, sna

rare än på besluten i sig. Syftet har varit att förstå och förklara vad komplexa

beslutsprocesser innebär för dem som vill påverka beslut. Att utgå från vad

deltagare gör i beslutsprocesser har inneburit att ta ett steg "bakom" besluts

processen - till frågor om identitet, preferenser, rationalitet och handlings

möjligheter hos dem som deltar. Detta steg har visat vikten av att inte auto

matiskt tillskriva beslutsprocessers deltagare aktörsskap, dvs av att inte ta ak

törsskapet för givet.
Att utgå från deltagare i beslutsprocesser bidrar till att väva samman

olika frågor om beslutsfattande. Beslutsfattande adresserar många frågor

samtidigt - om klarhet/oklarhet, valmöjligheter/regelfölj ande, autonomi/

handlingsbegränsning, konsekvens / inkonsekvens, legitimitet/illegitimitet,

förekomst av spel mm. Det största problemet är inte att behandla beslutsfat

tande som det ena eller det andra i avgränsade frågeställningar, utan att

sammanväva faktorer så att de kan belysa varandra (March 1997, s 10). F0

kuseringen på deltagare har i denna bok utgjort en hjälp att konceptualiscra oli

ka faktorer av beslutsfattande och deras samband. Med andra ord ett sätt att

angripa ovan adresserade problem.

Beslut och preferensers konstruktion
Att utgå från deltagare i beslutsprocesser utgör ett relevant angreppssätt för

att förstå skilda faktorer av beslutsfattande och deras samband. Men an

greppssättet är även relevant vid försök att förklara varför vissa beslut fattas
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och inte andra. Studier av hur deltagare konstruerar preferenser innebär att

utforska varifrån uppfattningar om vad som är bra och dåligt i beslutssam

manhang kommer. Det finns ett flertal förklaringar till vilken av de olika pre

ferenser som kan nå beslutsprocesser som styr beslutet - t ex grupptryck

(Janis 1971), uppfattad risk (March & Shapira 1987), den mest rationellt kon

struerade preferensen (rationell beslutslitteratur i stort), formell hierarki

(Weber 1924/1987), timing (I<ingdon 1995) och legitimitet i presentationer

(Jansson 1992). Att studera preferensers konstruktion innebär dock att söka

bakomliggande förklaringar till dessa preferenser, både de som påverkat be

slut såväl som andra.

I fallen utgjorde deltagares konstruktion av preferenser en länk mellan å

ena sidan ideer, tekniska kärnor och specifika andras åsikter, å andra sidan de

preferenser som nådde beslutstillfållen. Utifrån fallstudierna har jag visat hur

denna länk fungerade genom att visa tre grundläggande förklaringar till de

preferenser deltagare utvecklade. Ideer hade stort inflytande över företags

handlingsutrymme såväl som över vilka preferenser de formade. Preferenser

var i många, men inte alla, avseenden sociala företeelser. Att studera prefe

rensers konstruktion blev ett sätt att se hur mäktiga ideer nådde fram till be

slutsprocesser - med andra ord ett sätt att väva samman institutionella teori

er med teorier om beslut Gfr Blomquist & Jacobsson 2002). Att deltagare i

stor utsträckning skulle vara aktörer i de fall av EUs beslutsprocesser jag

studerade, var i sig en mäktig ide. Kanske mäktigare i dessa beslutsmiljöer än

i många andra. Iden om aktören påverkade hur, men även när, deltagare

formade preferenser i beslutsprocesserna (se kapitel 7).

Trots att preferenser sammantaget utgör en betydande del av beslutsfat

tande är preferenser ett försummat element i beslutslitteratur (March 1988b,

1997). Föreliggande bok utgör bara ett litet bidrag till att förändra detta. Det

är inte bara svar om preferenser och beslutsfattande som generellt saknas,

utan också frågor. Jag skall avsluta denna bok med några ideer som kan ge

nerera frågor om preferenser.

Ett sätt att väcka frågor är, vill jag hävda, att förstå preferenser som be

slut3 (något som nämndes i slutet av kapitel 7). Deltagarens preferenskon

struktion blir därmed ett beslut i den beslutsprocess där någon annan har

formell rätt att bestämma. Samtidigt som t ex det offentliga beslutet om ett

direktiv i slutändan bara är ett, blir besluten om preferenser många i besluts-

3 Att konstruktion av preferenser kan förstås som beslut får deltagare betyder inte att deltagare nöd
vändigtvis har några val. T ex lämplighetskonstruktion kan innebära att beslut om preferenser, medve
tet eller omedvetet, ger få eller inga valmöjligheter om vad man skall tycka (jfr March & Olsen 1989).
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processen. Beslut om preferenser (preferensbeslut) kan jämföras med littera

tur som behandlar beslut om handling (handlingsbeslut).

I fallen innebar deltagares beslut om vad de skulle tycka ofta att "krång

la sig fram" på olika sätt - det var ofta en utdragen process utan stabila resul

tat. Preferenser var sammantaget dynamiska. Preferensers specifika dynamik,

dvs förändringar i sak, kan jämföras med situationer där eskalering förekom

mer (Staw & Ross 1987). Eskalering innebär en växande insikt om att fattade

och implementerade beslut, t ex att köpa aktier i ett visst bolag, inte får de

positiva effekter de ansågs ha vid beslutet. Följden kan bli en svår avvägning

huruvida beslutad handling skall överges eller inte, t ex om man skall sälja

aktierna för att undvika fortsatta förluster eller invänta en eventuell vänd

ning.
Eskalering efter beslut om preferenser innebär en växande insikt om att

orsak-/verkansamband i praktiken inte stödjer den egna åsikten. Sådan eska

lering kan inträffa i beslutsprocesser där deltagare försöker påverka andras

beslut. Att ändra de preferenser en deltagare börjat ge uttryck för kan dock

ha ett pris: tidigare påverkan kan ha motverkat nuvarande uppfattning; delta

gare som ändrar sig riskerar försämrad legitimitet, åtminstone om det sker

ofta; och deltagare kan vara bundna vid tidigare preferensbeslut, vilket gör

det besvärligt att ändra åsikt. En social variant av eskalering efter preferens

beslut föreligger om andra deltagare anser att en enskild deltagares preferen

ser inte passar dess roll och situation (jfr March & Olsen 1989). Till följd av

exempelvis grupptryck eller opinionsbildning kan det vara krävande att för

svara den preferens som kanske konstruerats (begränsat) rationellt; så var

också situationen för Swedelec i S02-takfallet.

Skillnader mellan beslut om preferenser och redogörelser för sådana

beslut, kan förstås som efterrationalisering. Detta behandlades i kapitel 9. I fal

len konstruerades preferenser oftast, helt eller delvis, på andra sätt än genom

rationalitet. Samtidigt byggde legitima argument för preferenser på rationella

orsak-/verkansamband. Att konstruera legitima argument innebar därmed i

allmänhet en rationalisering av preferensbeslutet i efterhand. Skulle legitim

argumentation vara effektiv behövde den även, enligt många deltagare, visa

positiva effekter för mottagarnas verksamheter. Detta ökade kraven på ra

tionalisering. Rationella argument konstruerades för att passa tidigare beslut

om egna preferenser, något som även är vanligt efter beslut om handling

(Feldman & March 1981). Information till grund för beslutet om preferenser

samlades följaktligen till stora delar efter beslutet, inte före.
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Sammantaget kan litteratur om handlingsbeslut alltså vara relevant för att

förstå även preftrensbeslut. Att jämföra praktikens preferenser med eskale

ringsbegreppet samt med begreppet efterrationalisering, är bara två exempel

där jämförelser kan vara givande. Systematiska jämförelser mellan empiri och

beslutslitteratur kan ge upphov till många fler.

Att aspekter och begrepp från litteratur om handlingsbeslut visat sig re

levanta för att förstå preferensbeslut innebär inte att de två beslutstyperna

nödvändigtvis är lika. Jämförelser kan påvisa såväl likheter som skillnader.

Likheter innebär att litteratur om handlingsbeslut kan användas för att förstå

även beslut om preferenser. Skillnader innebär att besluten kan användas för

att belysa varandra. Jämförelser, även mer spekulativa sådana, kan samman

taget väcka många frågor om preferenser i beslutsprocesser.

Dessa jämförelser blir också ett sätt att lära mer om det som behandlats

i denna bok: i vad mån, varför och hur deltagares beteenden i beslutsproces

ser avviker från vår tids starka aktörside.
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Bilaga 1

Resultatet av EUs beslutsprocess vad gäller nationella utsläppstak
(National Emission Ceilings, förkortat NEC) för svaveldioxid (802)

Svaveldioxid 1000 toniår
Faktiska utsläpp Beslutade utsläppstak

Land (EU15) 1990 1999 2010 (NEC)

Belgien 372 186 99
Danmark 182 56 55
Finland 260 87 110
Frankrike 1278 682 375
Grekland 506 540 523
Irland 186 157 42
Italien 1651 923 475
Luxemburg 15 4 4
Nederländerna 202 100 50
Portugal 359 375 160
Spanien 2049 1498 746
Storbritannien 3754 1187 585
Sverige 119 63 67
Tyskland 5321 831 520
Österrike 91 42 39

Summa: EU15 16345 7731 3110

Presentation av data från
Acid News, nr 3, oktober 2001.
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Bilaga 2

EUs beslutade direktiv för utsläpp av gram kväveoxider (NOx)
per kWh från tunga lastbilars dieselmotorer.

(Streckad linje = rapportören Bernd Langes förslag under EV-parlamentets

andra läsning).
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Summary in English

To influence decisions-
Business firms' participation in the rule-setting of the European Union

This book is about business fmns' participation in public decision-making.

More precisely it looks at what finns that want to influence public decisions

actually do. While social science generally neglects this issue, the so-called

lobby literature does not. However, in this book I argue that such literature

gives an overly simplistic and unproblematic view of what private organiza

tions do in public decision-making processes (see also Andersen & Eliassen

1997). The general perspective is not least reflected in standard advice of how

to lobby.

Research about public decision-making, and many adjacent areas within

the social sciences, tends to take the idea of actor-hood for granted (March &

Jepperson 2000, Brunsson & Sahlin-Andersson 2000). This means, as defined

in this book, that participants in decision-processes are automatically seen as

entities with: a specific identiry; exact, nuanced, consistent and stable preftrences;

rational capacities; and unhindered possibilities to act. Based on various other

empirical results, deviating from the idea of actor-hood, a contrasting picture

was presented. However, this more empirically grounded picture also raised

questions about to which extent, how and why the behaviour of business

finns in public decision-processes deviates from institutionalised ideas about

the actor.

Empirically, the study looks at two decision-processes of the European

Union. One concerns the formulation of a directive restricting pollutants

from heavy-duty diesel-fuel engines. The second follows the making of an

EU-strategy to combat acidification that included a directive for national

emission ceilings for sulphur dioxide (of special importance for energy pro

ducing companies). These two processes were investigated using interviews

(62 in total), participant observations at meetings and the study of key EU

documents.

The study shows that the idea of the actor, both as a descriptive and

normative model, was strong in the environment of ED decision-making. To

a large extent, participants had to be "real" or "full-fledged" actors. However,

the attributes of an ideal actor were not automatically conferred on partici-
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pants. Instead, as far as possible, the elements had to be constructed. A main

result of the study is that the construction of actor-hood was both demanding

and problematic.

Preferences were largely constructed over time within the ED decision

processes. Three generic methods of constructing preferences were identified,

construction through: (bounded) rationality, roles of appropriateness, and imi

tation. In the cases, it often took time to react and construct opinions in the

cases. At the same time, a strong general norm was the necessity to act early in

a decision-process in order to influence. Another important problem was that

the characteristics of specific preferences - due to different generic methods

of preference construction influencing a specific opinion during the ED deci

sion-process - tended to change within the decision-process.

Furthermore, representatives of specific business firms did not only have
to construct opinions for their finns. As direct or indirect members of Euro

pean trade organisations they also had to participate in the construction of in

dustry-wide preferences. A key dilemma arising in connection to the construc

tion of such preferences was that the trade organisation had to be perceived as

a co-ordinated organization by other participants, showing exact and nuanced

preferences. At the same time, it often became an internai arena of conflicting

interests between members. This tension created difficulties for both mem

ber-flffils and trade organizations. It also led to the articulation of preferences
that suited neither the European trade organizations, nor their members.

Further, in order to gain influence in the decision-making processes,

business firms had to construct arguments in support of their preferences. In

other words, they had to explain why their specific positions were good and

others' were bad. Such arguments could, at least hypothetically, be explana

tions of how and why preferences were constructed (to the extent the finns'

might be aware of this process). However, it was typically arguments based on

rational consequence which were deemed legitimate in the two cases. Yet

since preferences were in part constructed in non-rational ways, the construc

tion of arguments became an ex post rationalization of "preference-decisions"

(compare Feldman & March 1981). Furthermore, since the rationally con

structed arguments primarily had to be important from the receiver's perspec

tive, the construction of preferences became a demanding task. There was a

considerable risk attached to not complying with the norms about arguments.

Senders of such arguments could be exposed by other senders, thereby 100s

ing legitimacy in relation to the receiver(s).
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Participants also had to reach certain key ED-organisations, primarily the

Commission, the European Parliament and the Council of Ministers, with

suggested problems and attendant solutions. In the studied cases such efforts

were hindered by various decision- and access-sttuctures (Cohen, March &

Olsen 1972). One important hindrance for business finns' formal and infor

mal contacts with ED-organisations was membership in European trade or

ganisations. This was, however, often managed through paraIlel action. That

is, trade organisation members commonly acted alone and circumvented the

European trade organisations and their joint positions. This undermined the

position of the trade organisations, while at the same time creating a risk to

the business finn of being exposed. Another strategy for business f1ttIls which

could not make direct contact with relevant ED-organisations themselves was

to get other participants, such as national ministries, to represent their prob

lems and solutions. This strategy was a way of handling hindering decision

structures, and made contacts between public and private organisations at the

nationallevel important to maintain.

Altogether, deviations from institutionalised ideas of the actor created

important difficulties for business firms. Constructing actor-hood was in sev

eral aspects a problematic and resource-demancling task. One important ex

planatian for both these difficulties and these deviations, was that individual

business finns tried to construct actor-hood in a decision-making environ

ment suited for European trade organisations. However, norms of to what ex

tent participants have to be "real" or "full-fledged" actors may differ, as weIl

as other structural conditions of specific decision-making environments.

The results of the study are compared to both standard literature about

lobbying and to empirically grounded research about organisational decision

making. The study contributes to the latter field through its focus on partici

pants in decision-making processes and their construction of actor-hood in

order to influence such processes. This implies taking a step "behind" the de

cision-making process, to questions about identity, preferences, rationality and

possibilities to act for those participating.
Focusing on participants' construction of preferences highlights a core,

yet most often neglected, element of decision-making. In the book I discuss

some aspects on preferences that may help to raise further questions about

preferences and decision-making. Such perspectives and questions become a

way to learn more about what has been considered in this book: to what ex

tent, why and how participant's behaviour in decision-making processes devi

ates from a strong modern ideaO): that of the actor.
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